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Versicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau

استشارات مھنیة  في المجاالت التجاریة والخاصة
Professionelle Beratung im Privat- und Firmenbereich.

ـ تأمین السیارات
ـ تأمینات للمنازل

ـ تأمینات المسؤولیات العامة والخاصة
ـ تأمینات الحوادث

ـ تأمینات اإلصابة في العمل 
ـ تأمینات تكمیلیة لألسنان

ـ تأمینات المعاشات الخاصة
- تأمینات الحقوق القانونیة
- تأمین محتویات الشركات

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

ولدینا الكثیر من التأمینات األخرى، التي تغطي معظم احتیاجات عمالئنا في الحیاة الخاصة والعملیة.

Jomanah El-Nejmi
Kundenberaterin in der Firmenfachagentur Teja Pauli

Telefon: 030 6 80 74 92 30 |  030 6 80 74 92 39
Mobile : 0176 64 83 65 06
www.allianz-teja-pauli.de   |  jomanah.El-Nejmi@allianz.de
Enzianstr. 2, 12203 Berlin

Bürozeiten:
Mo.-Do. : 08:30 - 17:30 Uhr
Fr.          : 08:30 - 15:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Beratung zu Versicherungen und deren Vermittlung als Vertreter mit Gewerbeerlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO) ausschließlich an die sowie für Rechnung und im Namen der 
Versicherungsunternehmen der Allianz. Eingetragen im Versicherungsvermittlerregister unter Nummer D-HKOR-599LX-04 (Teja Pauli), DIHK e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, 
Tel. 0180.600 58 50. Internet: www.vermittlerregister.info und www.vermittlerregister.org. Vermittlung von Investmentvermögen, Vermögensverwaltungsprodukten und sonstigen 
Finanzinstrumenten als vertraglich gebundener Vermittler ( § 2 Abs. 10 KWG) ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der Fondsdepot Bank GmbH.

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de



ـ ميركل .. موقف آخر على حساب الفلسطينيين
ـ قراءة في سطور الصحافة األلمانية

ـ الالجئون واليمين المتطرف يضعون السياسة األلمانية على المحك
ـ السياسة األلمانية : ازدواج المعايير .. وبزوغ الحقيقة

ـ في الغرب يفقد المهاجر كل شيئ
ـ هل تنتصر الفاشية في أوروبا ؟

ـ نظرة في الديوان الشرقي ..»جوته«
ـ لماذ تأخر المسلمون ؟ ولماذا تقدم غيرهم ؟

ـ سوار الذهب .. الجنرال الذي قاد إنقالباً من أجل مطالب شعبية
ـ أردوغان يتراجع

ـ أدب وثقافة .. كل جديد في عالم المعرفة
ـ دنيا األسرة .. حكايات وأخبار لكل األسرة
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ـ علوم وتكنولوجيا .. جديد المعلومات التقنية

ـ عالم السيارات .. كل جديد في عالم الموتور
ـ صحتك بالدنيا .. أخبار ومواضيع طبية

ـ منتدى الدليل .. مشاركات القراء والمهتمين
ـ الجالية :  أخبار الجاليات العربية في ألمانيا

ـ صفحة الخدمات : مواقيت الصالة / إعالنات عمل وشخصية ...
ـ سياحة وسفر  - كل شهر مكان

ـ ألمانيـــــا هـذا الشهـر .. معارض ـ احتفاالت ـ رياضة ـ أسواق
ـ تسالي: كلمات متقاطعة، االختالفات، حذر فزر، اختبر معلوماتك
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- Preise der Anzeigen in der ersten Seite:  
  unten 200 €, oben 75 € je Anzeige.
- Für Anzeigen der letzten Seite (Cover)
  wird ein Zuschlag von 300 € zugerechnet.
- Für Seite 2 & die vorletzte Seite (Cover), 
  sowie mittelere Seiten wird ein Zuschlag 
  von 200 € pro Seite zugerechnet.
- Für  Plazierung wird ein Zuschlag  von  
  100 €  pro Seite zugerechnet.
- Der Auftraggeber haftet für seine Anzeige 
  gegenüber Ämtern und (oder) Dritter.
- Durch uns erstellte Anzeigen dürfen nur 
  nach Absprache kopiert oder verteilt wer-
  den, da sie  Eigentum des Verlages sind.
- Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate
  vor Ablauf des Vertrages, andernfalls ver -  
  längert sich der Vertrag automatisch für 
  die Dauer des Vertrages.
- Extra Rabtte für langfristige Verträge.
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بدون أدنى شك تشعر الحكومة اإلسرائيلية بالغبطة 
والسعادة في أعقاب زيارة المستشارة األلمانية أنجيال 
ميركل إلسرائيل، فبعد األخبار التي قالت إن ميركل 
تهدد بإلغاء الزيارة إذا قامت إسرائيل بهدم التجمع 
البدوي في الخان األحمر، جاء الدعم األلماني غير 
اإلسرائيلية من  الحكومة  لموقف  والمفاجئ  المتوقع 
غالبية القضايا التي تم بحثها خالل اللقاء، وبصورة 
منها.  ألمانيا جزء  التي  األوروبية  للمواقف  مخالفة 
وكأن ألمانيا أرادت التكفير عن خطايا النازية ولكن 
الطرف  ألننا  الفلسطيني،   الشعب  حساب  على 
األضعف وألن العالم يقوم على معادالت ال تحترم 

الضعفاء وال تنصفهم.

التي  األنباء  ميركل  األلمانية  المستشارة  نفت  لقد 
قرية  هدم  تم  حال  في  زيارتها  إلغاء  عن  تحدثت 
الخان األحمر وقالت »هذا ببساطة غير صحيح«، 
القرية  بهدم  القرار  أن  باعتبار  بلة  الطين  وزادت 
البدوية هو » قرار إسرائيلي داخلي« وال عالقة له 

باجتماعاتها مع الحكومة اإلسرائيلية. 
االتحاد  موقف  مع  يتناقض  الغريب  الموقف  وهذا 
األوروبي من عمليات الهدم التي تقوم بها إسرائيل 
الدولي  القانون  مع  ويتناقض  بل  (ج)،  مناطق  في 
 ،2334 القرار  وآخرها  األمن  مجلس  وقرارات 
المحتلة منذ عام 1967  بين األراضي  يفرق  الذي 

وبين إسرائيل خارج هذه األراضي. 
اجتماع  في  األوروبي  االتحاد  قرر  فقط،  وللتذكير 
كانون  شهر  في  الله  ورام  القدس  في  ممثلياته 
الفلسطينيين  صمود  دعم   ،2012 العام  من  الثاني 
رسمي  تقرير  توصيات  على  بناء  (ج)  مناطق  في 
حذر من أن عدم كبح أو تغيير السياسة اإلسرائيلية 
الدولتين  بحل  األمل  يبدد  سوف  (ج)  مناطق  في 
بل   .1967 حدود  ضمن  فلسطينية  دولة  وإقامة 
لحماية  »كونسورتيوم«  اقام  األوروبي  االتحاد  إن 
الضفة الغربية يضم كاًل من بلجيكا وفرنسا والسويد 
وأخيراً  والدانمرك  وإيرلندا  وإيطاليا  ولوكسمبورغ 
انضمت بريطانيا لهذا االتحاد، الذي أخذ على عاتقه 
من بين اشياء عديدة حماية المشاريع األوروبية في 

مناطق (ج).

بل  الفضيحة  الموقف  هذا  عن  ميركل  تتوقف  ولم 
يتناقض  وأيضاً  غريب  تصريح  إطالق  إلى  ذهبت 
دولة  بيهودية  االعتراف  وهو  األوروبية  القيم  مع 
بها على  باالعتراف  الفلسطينيين  ومطالبة  إسرائيل 
خلفية قانون القومية العنصري الذي سنته إسرائيل 

مؤخراً. 
اقتصادي  تقدمه من دعم  وكأنه ال يكفي ميركل ما 

المتطورة  الغواصات  ذلك  بما في  وأمني إلسرائيل 
جداً التي زودت بها الجيش اإلسرائيلي على الرغم 
من استمرار السياسة االحتاللية اإلسرائيلية، وتريد 
على  وتشجعهم  حسابنا،  على  إسرائيل  تعويض 
االتحاد  قرارات  وانتهاك  بل  الدولي  القانون  خرق 
األوروبي التي ألمانيا جزء منه ودولة محورية في 

تقرير سياساته.
التي  االنتخابات  في  جديدة  بوالية  ميركل  فوز  مع 
جرت في ألمانيا كانت التوقعات في أوروبا أن تقوم 
المانيا بالتعاون مع فرنسا بالدرجة األساسية بصياغة 
تركته  الذي  الفراغ  لملء  أوروبية  سياسية  مبادرة 
الواليات المتحدة األميركية بعد انتخاب دونالد ترامب 
رئيساً ألميركا وبعد سياسته التي قضت على الدور 
السياسية.  للعملية  وراٍع  وحيد  كوسيط  األميركي 
وكان من المتوقع أيضاً أن تعمل هاتان الدولتان مع 
دول أخرى على بلورة سياسة أوروبية أكثر حزماً 
تجاه إسرائيل انطالقاً من المصالح األوروبية القوية 
تفعله  لم يحدث وما  في الشرق األوسط. ولكن هذا 
ألمانيا،  للمأمول من  التام  النقيض  اليوم هو  ميركل 
وأغلب الظن أن هذه السياسة األلمانية تجاه إسرائيل 

ال تحظى بشعبية داخل ألمانيا. 
السنوات  في  كثيراً  تغير  األلماني  العام  فالرأي 
حمالت  نشاطات  وتوسعت  إسرائيل  تجاه  األخيرة 
استطالعات  وتقول  إس«،  دي.  »بي.  المقاطعة 
الرأي وسط الشباب األلماني أنه لم يعد بوسعه تحمل 
دفع ثمن جرائم النازية في النصف األول من القرن 
الماضي، وأن ألمانيا كفرت عن تلك الجرائم ودفعت 
الشابة اآلن  الثمن بما يكفي لكي ال تتحمل األجيال 

هذا العبء.

الحكومة  ميركل  غازلت  األحوال  كل  على 
اإلسرائيلية بما يكفي لدرجة أنها تجاهلت تصريحات 
ريغف  ميري  العنصرية  اليمينية  الثقافة  وزيرة 
بهجوم علني عنيف وطالبتها  ميركل  استقبلت  التي 
عن  األنباء  خلفية  على  الداخلية  بشؤونها  تهتم  بأن 
تهديدها بإلغاء الزيارة، وجلست معها ومع الوزراء 
السنوي  التنسيقي  اللقاء  إطار  في  اإلسرائيليين 
من  إسرائيل  موقف  لتؤيد  واندفعت  للحكومتين. 
تحدثت عن  أنها  في سورية حتى  اإليراني  الوجود 
منعها من االقتراب من حدود إسرائيل في الجوالن 
محتلة،  سورية  أراٍض  هو  الجوالن  أن  متناسية 
وأيضاً حول النفوذ اإليراني في لبنان، وأكدت على 
امتالك  من  إيران  منع  أهمية  من  إسرائيل  مطالب 
سالح نووي وإن اختلفت مع نتنياهو حول الوسيلة 

لذلك.
التي  المشكلة  على  آخر  دليل  هي  ميركل  زيارة 
الذي  الدولي  المجتمع  مع  الفلسطينيون  يواجهها 
في  بينما  والتصريحات  المواقف  أسير  يزال  ال 
من  الدعم  وتلقى  لها  يحلو  ما  إسرائيل  تفعل  الواقع 
األحيان  من  كثير  في  التراجع  ويتم  األطراف،  كل 
الشعب  لحقوق  المساندة  اللفظية  المواقف  حتى عن 
الفلسطيني  للشعب  رسالة  بمثابة  وهي  الفلسطيني. 
بأنه يجب أال يعتمد فقط على الدعم السياسي الدولي 
الذي لم يعد قادراً على التأثير في سياسة االحتالل 
وحلفائه، وأن عليه بناء قوته الداخلية التي تبدأ أساساً 
صمود  وتعزيز  االنقسام  وإنهاء  الوطنية  بالوحدة 
دولته  مؤسسات  وبناء  وطنه  أرض  في  الشعب 
وكيانه الوطني ومراكمة عناصر القوة في مواجهة 

االحتالل.

أشرف العمري
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اتفقت أحزاب االئتالف الحاكم فى ألمانيا، على قانون 
من  الماهرة  العمالة  من  المزيد  لجذب  للهجرة  جديد 
الخطوة  هذه  وتنطوى  األوروبى.  االتحاد  خارج  دول 
على مخاطرة سياسية لشغل عدد قياسى من الوظائف 
لمعاشات  العام  النظام  الشاغرة وتحقيق االستقرار فى 

التقاعد.
ووزير   cdu ميركل  أنجيال  المستشارة  وتوصلت 
العمل  ووزير   csu زيهوفر  هورست  الداخلية 
هوبرتوس هايل spd، إلى اتفاق تسوية يزيل العقبات 
من سوق العمل لجميع األجانب غير الحاملين لجنسيات 
الوظيفية  المؤهالت  ذوى  من  األوروبى  االتحاد  دول 

والذين يتحدثون األلمانية.
واتفقت األحزاب الثالثة، التى تشكل االئتالف الحاكم، 
وتسمح  للقانون،  العام  اإلطار  توضح  ورقة  على 
الوظائف  جميع  فى  أجانب  عاملين  بتعيين  للشركات 
بصرف النظر عن قائمة رسمية بالقطاعات التى تعانى 

من نقص العمالة.
وتقترح الورقة التى جرى االتفاق عليها كذلك أال تصر 
الشركات  تعطى  أن  على  فصاعدا  اآلن  من  الحكومة 
األولوية لأللمان فى شغل الوظائف الشاغرة قبل البحث 

بين األجانب من غير مواطنى االتحاد األوروبى.
والعاملون  الخريجون  سيحصل  ذلك  عن  وفضال 
فرصة  على  المهنى  التدريب  تلقوا  الذين  األجانب 
الحضور إلى ألمانيا لمدة 6 أشهر للبحث عن وظيفة إذا 
كانوا يتمتعون بمؤهالت وظيفية معينة وينطبق عليهم 

شرط إجادة اللغة.

تحت شعار "من أجل مجتمع مفتوح ومجاني - التضامن بداًل من اإلقصاء" ، دعا حلف من جمعيات 
وأندية مختلفة الشهر الماضي إلى االحتجاج. وأقيمت مظاهرة  حاشدة في برلين سار فيها ما ال يقل عن 
النظام  والتمييز وتخفيضات  اليميني  والتحريض  العنصرية واالستبعاد  المواطنين ضد  مليون من  ربع 

االجتماعي ولتذكر الوفيات في البحر األبيض المتوسط.
بوابة  إلى  بالفعل  المتظاهرون  وصل  عندما 
براندنبورغ في طريقهم ، كان آخر المشاركين 
يبعد حوالي  الذي   ، ألكسندر  ميدان  في  يقفون 
النصر"  "عمود  هو  الهدف  كان  كيلومترين. 
أن  المقرر  من  كان  حيث   ،  Tiergarten في 
موسيقيين  من  بعروض  األخيرة  المسيرة  تقام 

مختلفين.
قابل  "غير  مبادرة  من  مولر  فيليكس  وقال 
نشعر  "إننا  األلمانية  األنباء  لوكالة  للتجزئة" 
بالرضا التام عن الرد". هذا يؤكد أن الكثير من 
اليمين  الناس كانوا يريدون إظهار إشارة ضد 

والتضامن.
األشياء  بين  من  وملصقات.  الفتات  المشاركين  من  العديد  لدى  كان   : المسلمين"  ضد  للكراهية  "ال 
بدياًل". وكتب على الفتة ضخمة  ليست  "العنصرية  و  المسلمين"  للكره ضد  التي رفعت "ال  األخرى 

"التضامن مع ضحايا العنف اليميني العنصري والمعاد للسامية".
ودعت منظمات مثل منظمة العفو الدولية ، و "الخبز للعالم" ، والمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا ، 

و "Paritätische Gesamtverband" إلى المشاركة.
ووصف وزير الخارجية هيكو ماس المبادرة بأنها إشارة رائعة إلى أن الكثيرين يخرجون إلى الشوارع. 

وقالت "ماس": "نحن ال نسمح باالنقسام" بين الشعبويين اليمينيين.
CDU ال يريد التظاهر: من ناحية أخرى ، لم يؤيد الحزب الديمقراطي المسيحي في برلين صراحة 
التظاهرة. كمبرر، أشار األمين العام ستيفان إيفرز إلى أن مقدم طلب الموافقة على المظاهرة هو محام 
مشارك في "المساعدة الحمراء" ، وهي منظمة تدعم "المجرمين المتطرفين اليساريين". باإلضافة إلى 

ذلك ، فإن العمل "مدعوم من قبل العديد من المنظمات المشبوهة األخرى". 
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تواجه برلمانية ألمانية احتمال طردها من عضوية حزب "البديل من أجل ألمانيا" )AfD(، نتيجة نشرها 
صورا يظهر من خاللها أدولف هتلر على زجاجات النبيذ في "منزلها".  

ويدرس الحزب األلماني اليوم إمكانية طرد النائبة، جيسيكا بيسمان، من عضويته، األمر الذي يترتب عليه 
طردها أيضا خارج البرلمان األلماني.

وتظهر الصورة المنتشرة بيسمان وهي جالسة في مطبخ ما، بينما توجد خلفها مجموعة من زجاجات النبيذ 
التي تحتوي على صور مختلفة لهتلر ولشعارات نازية.

وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعالمية أن زجاجات النبيذ التي في منزل بيسمان، ليست ألمانية المنشأ، 
لكنها منتشرة في إيطاليا وغيرها من الدول.

وفي ردها على التهم، أشارت بيسمان إلى أنها لم تكن في منزلها عند التقاط الصور، بل في منزل آخر يعود 
إلحدى صديقاتها، وأنها لم تالحظ صور هتلر على الزجاجات، آنذاك.

ويجرم الدستور األلماني نشر وتعليق وإظهار أي رمز للحكم النازي، وكذلك يمنع شراء األلمان ألي منتج 
يحتوي على شعار نازي.

وبناء على ما سبق، قد تواجه بيسمان تهما جنائية تقودها إلى محاكمة علنية، عالوة على إمكانية طردها من 
الحزب والبرلمان

الحكومة  إن  تسايتونغ  دويتشه  “زود  صحيفة  قالت 
الحماية  أصحاب  شمل  لم  تأشيرات  بعدد  تلتزم  لم 

الثانوية، الذي تعهدت به شهرًيا.
تأشيرة   112 منحت  الوزارة  إن  تالصحيفة  ونقلت 
تأشيرة  ألف  أصل  من  الماضي  الشهر  فقط  سفر 

تعهدت بمنحها شهرًيا.
شمل  بلم  يقضي  قانوًنا  أقرت  الحكومة  وكانت 
الالجئين من أصحاب الحماية المؤقتة، المعروفة بـ 
“الثانوية”، بعد إيقاف إجراءات لم الشمل في 2016.
وبموجب القانون يسمح بلم شمل ألف شخص شهرًيا.

ويبلغ عدد السوريين الحاصلين على اإلقامة الثانوية 
في ألمانيا 192 ألف شخص، وفق البيانات الرسمية.

بنحو  الشمل  لم  مقابلة  إجراء  طلبات  عدد  ويقدر 
43 ألف طلب لدى السفارات األلمانية في الخارج، 

بحسب بيانات وزارة الداخلية.
الزوجات  شمل  لم  يمكن  القانون،  نص  وبحسب 
واألطفال القاصرين وآباء األطفال القاصرين الذين 
القانون  يشمل  وال  ذويهم،  دون  ألمانيا  إلى  وصلوا 
رحلة  أثناء  في  سوريا  خارج  تمت  التي  الزيجات 
اللجوء إلى ألمانيا، إذ يشترط أن يكون عقد الزواج 

تم قبل اللجوء وليس بعده.
يلتحقون  الذين  األشخاص  عدد  يصل  أن  ويتوقع 

بذويهم في ألمانيا إلى نحو 60 ألف شخصا.

أقر وزير الداخلية زيهوفر أنه ربما لم يستخدم دائما 
األسلوب المناسب في النقاش حول الهجرة.

أكد أنه بخالف ذلك كان "متوجها دائما نحو األمر 
ذاته" في النقاشات داخل االئتالف الحاكم عن سياسة 

اللجوء.
وأوضح "زيهوفر"، الذي يشغل أيضا منصب رئيس 
حزب csu بوالية بافاريا أنه من هذا المنطلق سيتم 
انتخاب رئيس الحكومة الجديد لوالية بافاريا بعدما 
تم إجراء االنتخابات المحلية بها، وأنه سيتم تحليل 
في  األسوأ  النتيجة  تعد  التي  االنتخابات  هذه  نتيجة 
تاريخ الحزب المسيحي البافاري الذي فقد األغلبية 

البرلمانية داخل الوالية حاليا.
وأضاف الوزير أنه سيتم بعد ذلك أيضا اتخاذ قرار 

بشأن أية تبعات محتملة بالنسبة لألفراد.
الشقيق  وهو  بافاريا-  بوالية   csu أن  إلى  يُشار 
األصغر للحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه 
بزعامتها-  المسيحي  االتحاد  في  ميركل  المستشارة 
المحلية  باالنتخابات  مقارنة   %10 بنحو  تراجع 

الماضية في عام 2013.

اتهم الرئيس األلماني فرانك- فالتر شتاينماير، رئيس 
إلى  باالنتماء  أوربان،  فيكتور  المجري  الوزراء 

اتجاهات مناوئة للديمقراطية.
وقال شتاينمايرـ  في ميونخـ  عن المفهوم الذي يروج 
له أوربان: "الديمقراطية غير الليبرالية، هي تناقض 
في ذاتها، فالديمقراطية إما أن تكون ليبرالية أو ال 

تكون".
في  أخرى  دواًل  لتشمل  انتقادات شتاينماير  وامتدت 
من  واحد  باسم  يصرح  لم  لكنه  األوروبي،  االتحاد 

الساسة الذين انتقدهم سوى أوربان فقط.
حفل  في  ألقاها  كلمة  في  األلماني  الرئيس  وقال 
بمناسبة مرور مئة عام على إنشاء المحكمة المالية 
الليبرالية وسيادة  في ميونخ: "تتعرض الديمقراطية 
القانون للتشكيك في بعض الدول"، مشيرا إلى أن من 
ال يصدق هذا، يمكنه أن يقرأ خطابا ألقاه أروبان في 

جامعة برومانيا.
ولكن  أيضا  البولندية  الحكومة  شتاينماير  وانتقد 
بولندا  اسم  يذكر  أن  ودون  مباشرة  غير  بصورة 

صراحة، إذ قال إن من بين الخطوات األولى لهذه 
استبدادية  رغبات  ذات  حكومات  قيام   " التوجهات 
األساسية  الحقوق  وتقييد  القضاء  استقالل  بتقليص 
الخطوات  شتاينماير  وعدَّد  الدستورية".  والمعايير 
تسعى  البولندية  الحكومة  أن  معارضون  يرى  التي 

من خاللها إلى إخضاع القضاء لرغباتها.
ودعا الرئيس األلماني الساسة والسلطات المحلية في 
القضائية،  والوالية  القضاء  تجاوز  عدم  على  بالده 

وذكر بالتحديد والية بافاريا.
كانت المحكمة اإلدارية قضت بفرض غرامة مالية 
تقدم حتى اآلن، رغم  لم  بافاريا ألنها  على حكومة 
صدور أمر قضائي، خطة تتعلق بالحفاظ على نقاء 
الهواء في ميونخ بما في ذلك فرض حظر سير على 

سيارات الديزل القديمة.
وقال السياسي االشتراكي: "عندما تتجاهل السلطات 
ثقة  ترسيخ  في  ذلك  يسهم  لن  األحكام،  العامة 

المواطنين في الدولة ومؤسساتها".



أروع قنوات األخبار، الریاضة، الدراما والموسیقى وغیرھم..

شاھد

SatCom-Berlin
Müllerstr. 167, 13353 Berlin
U.- & S-Bhf. Wedding

Tel.: 030-530 63 660
Fax: 030-530 63 662
Mob.: 0176-10 262 383
www.satcom-berlin.de

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

. م ع Jر a h r e

Sat  
Anlagen
LNB (aller Arten) - Multi Schalter - Kabel - Metallmasten - Halterung (alle Arten) - CI-ModuleLNB (aller Arten) - Multi Schalter - Kabel - Metallmasten - Halterung (alle Arten) - CI-Module

كل ما یلزم 
أجھزة الستالیت

Opticum IPTV + 
Sat-Receiver

IPTV + Sat-Receiver
für arabische, kurdische und persische 

Sender 12 Monate
(jährliche Verlängerung 80 €)

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

SMART IPTV FÜR ARABISCHE SENDER 
LAUFZEIT 12 MONATEN 

Für lg oder Samsung oder Philips
(jährliche Verlängerung 90€)

IP RECEIVER FÜR ARABISCHE SENDER 
LAUFZEIT 12 MONATEN 

(jährliche Verlängerung 100€)
مدة االشتراك ۱۲شھراً وبعد ذلك ۹۹ یورو تجدید االشتراك لمدة سنة

SMART IPTV

150€ 200€90€

IPTV- Receiver
Vollprogramm
MAG254

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

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

FlugTicketBerlin
Hotel - Flüge - Pauschal & Lastminute

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

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

بإمكانك اآلن أن تحجز تذكرة سفرك أو فندقك عن طریق صفحتنا: 
وبأقل األسعار.

www.flugticketberlin.de

..November  ابتداء من  شھر ,ab 150€  برلین - العقبة - برلین
عرض الشتاء

IP-Receiver  |  Smart TV
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أن  األلمانية  للحكومة  المقاييس  بكل  صدمة  كانت 
بطرد  مطالبين  المدن  مختلف  من  اآلالف  يخرج 

الالجئين ومحاربة »أسلمه الغرب«.
هذه األعداد الغفيرة التى استجابت لدعوة األحزاب 
مشاعر  واضح  بشكل  عكست  المتطرفة  اليمينية 
وجود  تجاه  األلمان  بعض  لدى  المتنامى  الرفض 
الزيتون  أغصان  وأن  أراضيهم،  على  الالجئين 
ذبلت  أربع سنوات  منذ  بها  استقبلوهم  التى  والورد 

وتساقطت أوراقها ولم يتبق منها غير الشوك.
األلمان  بعض  لدى  المكبوتة  الغضب  مشاعر 
لسياسة  الرافضة  السياسية  القوى  بعض  استغلتها 
أنجيال  المستشارة  اعتمدتها  التى  المفتوح«  »الباب 
ميركل تجاه الالجئين والتى فتحت بمقتضاها حدود 
دولتها الستقبال الهاربين من جحيم الحروب وقدمت 
والموت  التشرد  من  والحماية  واألمن  الرعاية  لهم 

على أرض مجهولة.
فماذا حدث بعد مرور هذه السنوات؟ 

األلمانى  الشعب  من  عريض  قطاع  أصبح  ولماذا 
رافضا لوجود هؤالء الالجئين؟

والية  أحداث  عقب  تفجرت  وغيرها  األسئلة  هذه 
مطالبين  اآلالف  خرج  حيث  األخيرة  »كيمنتس« 
النازية  شعارات  رافعين  األجانب  بطرد  الحكومة 

رافضين أسلمة دولتهم.
المظاهرات  هذه  عكست  فقد  األسباب،  كانت  وأيا 
تحول مشاعر األلمان تجاه الالجئين، بل إنها سلطت 
الضوء على تنامى قوة األحزاب اليمينية المتطرفة 

وخاصة حزب البديل من أجل ألمانيا.
هذا  أن  لتكشف  للرأى  استطالعات  آخر  وجاءت 
االتحاد  بعد  الثانية  المرتبة  فى  يحل  قد  الحزب 
فقدان  إلى  أيضا  النتائج  أشارت  كما  المسيحي، 
على  وحصولها  لألغلبية  الحاكم  االئتالف  أحزاب 

45% فقط من األصوات.
تحقيق  يستطع  لم  المتطرف  اليمين  أن  هنا  الغريب 
قدوم  بعد  إال  البرلمان  إلى  الدخول  أو  النتيجة  هذه 

الالجئين.

واقع الحال يؤكد أن تراجع التأييد لالئتالف الحاكم 
لم يصب فقط فى مصلحة حزب البديل الشعبوي، بل 
إن هناك قوى أكثر تطرفا بدأت تظهر على الساحة 
بقوة مثل حركة »بيجيدا« (وطنيون أوروبيون ضد 
من  يتضح  والتى  الجدد  والنازيون  الغرب)  أسلمه 

اسمها أهدافها ونهجها الرافض لكل ما هو أجنبي.
الوجه  بأنها  المراقبون  التى وصفها  القوى  كل هذه 
بعض  استغلت  اإلسالميين  للمتطرفين  األخر 
التى حدثت فى »كيمنتس«  كتلك  الفردية  الحوادث 
أو فى مدينة »كوتن« التى لقى فيها شاب مصرعه 
لتأجيج مشاعر  القلبية إثر شجار مع أفغان  بالسكتة 

الحاكم،  وائتالفها  ميركل  المستشارة  ضد  الغضب 
والقت دعواتها للتظاهر ضد الالجئين صدى واسعا 
الحكومة  صفوف  فى  االرتباك  من  حالة  أحدث 

المشكلة من األحزاب الرئيسية.
حزب  لنهج  والحاد  القاطع  ميركل  رفض  ورغم 
البديل وكذلك شركاؤها فى الحكم لهذه المظاهرات 
بين  الذعر  إثارة  وعدم  باآلخر  للترحيب  ودعوتهم 
الالجئين الذين أصبحوا مهددين خاصة فى الواليات 
نفوذ  تنامى  يمنع  لم  فإن هذا  ألمانيا،  الواقعة بشرق 
السياسيين  جعل  الذى  األمر  المتطرفة،  القوى 
األلمان  مشاعر  تبدل  ظاهرة  يخضعون  والمراقبين 

وصعود األحزاب المتطرفة إلى التحليل.
فنجد أن بعض الخبراء يؤكدون أن الغالبية العظمى 
معهم  ويتعاملون  بالالجئين  يرحبون  الشعب  من 
لهؤالء  العمل  سوق  احتياج  إلى  باإلضافة  بمودة، 

الالجئين لسد النقص فى األيدى العاملة.

شرق وغرب
ويرجع بعض المحللين  تصاعد تيار اليمين الشعبوى 
إلى استمرار وجود فجوة اقتصادية بين شرق ألمانيا 
وغربها، إال أن بعض علماء االجتماع أشاروا إلى 
أّن سبب سخط بعض المواطنين األلمان على سياسة 
بل  االقتصادية،  األوضاع  على  يقتصر  ال  اللجوء 
إن هناك أسبابا أخري، خاصة أن الهوة فى الوضع 
إلى  يعود  وغربها  ألمانيا  شرق  بين  االقتصادى 

عشرات السنين، وقبل توافد الالجئين.
على  واقعية  غير  جاءت  وغيرها  التحليالت  هذه 
اإلطالق فى نظر بعض الخبراء الذين استندوا إلى أن 
ألمانيا وحدها  الخريطة األوروبية السياسية وليست 
شهدت صعودا غير مسبوق لألحزاب الراديكالية أو 
الخصائص  حول  اتفاق  شبه  هناك  وأن  المتطرفة، 
يشكل  إذ  الظاهرة،  لهذه  المشتركة  والسمات 
التعددية  وفكرة  األقليات  ورفض  لألجانب،  العداء 
التقاليد  وعن  الوطنية  الهوية  عن  والدفاع  الثقافية، 

التاريخية،  القومية 
المشتركة  القاعدة 
اليمينية  لألحزاب 
كما  األوروبية، 
فى  أيضا  تشترك 
تجاه  موحد  موقف 
الهجرة،  من  الحد 
اللوم  تلقى  بحيث 
المهاجرين  على 
للهوية  تهديد  فى 
والتسبب فى ارتفاع 
البطالة  معدالت 
والجريمة، وغيرها 

ما  واستغالل  االجتماعى  األمن  غياب  مظاهر  من 
توفره دولة من رفاهية

هذه  أن  المراقبين  بعض  يؤكد  كما  هنا  والواقع 
األحزاب فى الوقت الحاضر لم تعد ظاهرة هامشية 
فى المشهد السياسى األوروبي، بل إنها أصبحت ذات 
االنتخابية،  المعادالت  فى  ثابتا  وطرفا  شعبي،  ثقل 
وفاعال سياسيا يتزايد تأثيره فى صياغة الرأى العام 
غير  الهجرة  ظاهرة  تفشى  بعد  خاصة  األوروبي، 
المدن  تضرب  التى  اإلرهاب  وموجات  الشرعية 

األوروبية.
ويشير المراقبون إلى أن اليمين المتطرف فى ألمانيا 
الجمهور  من  واسعة  قطاعات  تحريض  استطاع 
الدول  على  ينطبق  نفسه  والشيء  المهاجرين،  ضد 
كبيرة  أعداداً  استقبلت  التى  األخرى  األوروبية 
منهم، وتزامن ذلك مع الحمالت التى قام بها اليمين 
وجرائم  الكراهية  وخطاب  العنصرى  المتطرف 

العنف.
غير أن المخاطر التى يمثلها صعود اليمين المتطرف 
فقط،  والالجئين  المهاجرين  قلق  تثير  ال  ألمانيا  فى 
النظم  يهدد  بات  المتطرفة  اليمينية  القوى  فشبح 

الديمقراطية فى أوروبا الغربية كلها،   
للدور القيادى الذى تلعبه ألمانيا فى الفضاء  ونظراً 
األوروبي، فإن صعود اليمين المتطرف بها سيلقى 
المشكلة  القارة األوروبية، كما أن  بظالله على كل 
بل  األحزاب،  هذه  قوة  تنامى  فى  ليست  برلين  فى 
المتطرفة  اليمينية  الدوافع  ذات  العنف  جرائم  فى 

وعمليات القتل ومطاردة الالجئين.

مصداقية  األحداث  هذه  ستضع  األرجح،  وعلى 
الليبرالية األوروبية على المحك، وستظهر لنا طرق 
معالجتها ما إذا كان هناك ردة وإفالس ليبرالي، أم 
أدراج  إلى  ستذهب  مؤقتة  ظاهرة  مجرد  كانت  إذا 

النسيان.

عادل فهمي
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د. أمير حمد 

عين على الالجئين

تظل قضية الهجرة السرية وملف اللجوء بال حلول، 
السالح  وتجارة  األهلية  الحروب  استمرت  طالما 
وروسيا.  وأمريكا  األوروبية  الدول  رعاية  تحت 
الفقر  افريقية وآسيوية مثال تعاني من  كم من دولة 
والجفاف وفساد الحكام ووأد حرية الصحافة والرأي 
وعدم احترام حقوق االنسان. يقول باحث ألماني في 
قناة فونكس " بأن الغرب ال يرغب إال في صادراته 

وتجارة السالح". 
حلول  إلى  مثال  وألمانيا  أوروبا  تصل  إذا  كيف 
جذرية لحل أزمة اللجوء الراهنة، التي لم تعد سياسة 

خارجية فقط بل وداخلية أيضاً!
فقد أوضحت االحصائيات الحالية بألمانيا بأن نسبة 
قبول الحزبين الكبيرين الحاكمين CDU و SPD في 
 %40 معا  مجموعها  يتجاوز  ال  اذ  مطرد  تناقص 
الخضر   كحزب  آخر  حزب  مشاركة  يتطلب  مما 
اآلخر  الجانب  وفي   ،FDP الليبرالي  الحزب  أو 
 AFD كحزب  الراديكالية  األحزاب  نسبة  ارتفعت 
بل وتفوق نسبة الحزب الديمقراطي CDU بزعامة 
والية  في  الحال  هو  كما  ألمانيا،  في شرق  ميركل 
براندنبورج. كما أوضحت معظم االحصائيات بأن 
انشغال الحزبين الكبيرين الحاكمين بقضايا الالجئين 
من  أكثر  الخارجية  والسياسة  األوروبية  والرابطة 
مشاكل ومطالب الشعب األلماني لتحسين المعاشات، 
أكثر،  ألمانيا  وتنمية شرق  مثال  السكن  أزمة  وحل 
الشعب  وقبول  شعبية  لتدني  مباشرة  أسباب  هي 

األلماني للحزبين الكبيرين. 
استغالل هذه   AFD استطاع حزب كهذا  في طقس 
ضد  الكراهية  بتصعيد  إليه  األلمان  بجذب  الهوة 
دولة  إلى  ألمانيا  بتحويل  ميركل  واتهام  األجانب 
مفتوحة الحدود، ضعيفة المراقبة، تسرع الستقطاب 

كل شرائح األجانب دونما شروط ومطالب. 
على  تصمم  ميركل  بأن  الحزب  هذا  متحدث  يقول 
الجوائز  وتقليدها  الالجئين  مستشارة  منصب  تبوء 
بمعاناة  اهتمام  أدنى  دون  معهم  لوقوفها  العالمية 
الشعب االلماني وتلبية مطالبه المشروعة في خضم 

هذه التغيرات اآلنية الخطيرة.

بايرن .. بافاريا .. وسقوط الحزب األوحد
حاول أكثر من محلل سياسي ربط السياسة األلمانية 
االتحادية بانتخابات والية بايرنـ  بافارياـ  البرلمانية، 
إذ علل ضعف حزب CSU المسيحي الحاكم هناك 
بمشاركته في حكومة ميركل ـ بسياستها المتسامحة 
حلول  إليجاد  كمستشارة  وضعفها  الالجئين  تجاه 

حازمة كما فعلت النمسا المجاورة أو  المجر. 
 CSU حزب  رئيس  زيهوفر  بأن  المعروف  من 

يتدخل  لم  بأنه  قد صرح  االتحادي  الداخلية  ووزير 
حزبه  ضعف  المقابل  في  وعزى  االنتخابات،  في 
ازاحته  يود  الذي  الجديد ومنافسه  إلى رئيسه  هناك 
من الحقل السياسي بأكمله.  هذا كما صرح زيهوفر 
وإيجاد  للداخلية  كوزير  بمنصبه  مشغول  بأنه 
تصورات بناءة إلصدار قانون للجوء والهجرة وفقا 
لنظام النقاط الكندي القائم على االنجازات والتأهيل 
األكاديمي وصغر سن القادمين الجدد. يقول زيهوفر 
بأن سياسته ليست سياسة حازمة مخنوقة كما تصفها 
المعارضة بدليل أنه لن يمانع من منح حق اللجوء 
في  الجئيها  ليظل  مثال  افريقيا  ودعم  بل  اإلنساني 

مواطنهم األم.
 

السابق/  عددها  في  الدليل  مجلة  ناقشت  وقد  كان 
زارتسين"،  "تيلو  وكتاب   الالجئين  قضية  أكتوبر 
سابقاً،  المركزي  البنك  وعضو  برلين  مالية  وزير 
فجاء هذا الصدد متناسقا مع قضية الالجئين والهجرة 
واالسالم واألجانب وموقف السياسة األلمانية منها. 
قال تيلو زاراتسين بعد صدور كتابه األول منذ ثمان 
وتعدد  نمو  بأن  ذاتها"  بنيتها،  تهدم  ألمانيا  سنوات: 
األجانب،  لهجرة  الرافضة  الراديكالية  األحزاب 
السيما شريحة الالجئين سيظل في استطراد طالما لم 
تضع ألمانيا شروطا حازمة للهجرة، بل وتسفير عدد 
كبير من األجانب المقيمين فيها بال انجاز وفي التهام 
منتظم للمساعدات االجتماعية وإنجاب أطفال مثلهم 
مرغوبة  حقول  في  والعمل  التعلم  في  يرغبون  ال 

ومطلوبة عالميا كالشركات االلكترونية....
ما يهمنا هنا هو أن مطالب زاراتسين هذه وتصوراته 
الراديكالية  األحزاب  برامج  عن  كثيرا  تختلف  ال 
كحزب AFD أو حزب CSU الذي ال يرغب إال في 
أجانب مؤهلين يدعمون االقتصاد األلماني والخزينة 
المساعدات  استنزاف  الضرائب ال  بتسديد  األلمانية 

االجتماعية وزيادة سوق البطالة.
  Markus Söde  من جانب آخر أكد ماركوس زودا
رئيس وزراء والية بايرن قبيل االنتخابات بأن أزمة 
الالجئين وسياسة ميركل المركزية قد أثرت بشكل 
"زيهوفر"  وعلى  بل  بايرن  انتخابات  على  واضح 
هي  ميركل  أن  أي  ببايرن،   CSU حزب  رئيس 

المسؤولة األولى عن نجاح وفشل حزبه !! 
يرى في المقابل حزب الخضر بأن الوقت قد حان 
 CSU إلزاحة الحكم االنفرادي ببايرن تحت زعامة

والتخلص بالتالي من هيمنة الحزب الواحد. 
رئيس  شويبله"  "فولفجانج  أعرب  الصدد  هذا  في 
البرلمان وزير المالية السابق في لقاء أجري معه بأن 
ميركل لم تعد تتمتع بتشجيع كاف كما كان بمرحلتها 

سياسية  أقوى شخصية  بأنها  علما  والثانية،  األولى 
في أوروبا وبموسوعها النجاح مرة أخرى إن رغبت 
سياسية  خبرة  ذو  شويبله  يعد  نفسها.  ترشيح  في 
طويلة منذ هلموت كول المستشار السابق، ومواكبته 
من ثم لميركل في كل دورات حكمها األربع.، وهو 
المؤسس الحقيقي للمؤتمر االسالمي، هذا إلى جانب 
نقول  المالية،  ثم  ومن  الداخلية  وزير  منصب  تقلده 
هذا لنؤكد مصداقية هذا السياسي الحكيم في آرائه، 
فرأيه في ميركل إيجابي من ناحية ومحذر من ناحية 
أزمة  بسبب  المستشارة  قبول  نسبة  لتدني  أخرى 

الالجئين "بادئ ذي بدء". 
ميركل  بأن  فيلت  دي  يقول محلل سياسي بصحيفة 
ال تحظى بحب واهتمام كثير من دول الرابطة بدءا 
بالمجر وبولندا والنمسا واليونان وايطاليا فذهابها لغز 
كبير لهذه الدول رغم دعم ألمانيا لها حاليا وضبطها 
بسياسة التقشف للخروج من األزمة االقتصادية كما 

فعلت ألمانيا. 

الالجئون محور المحاور
من  الجنوبية  ألمانيا  حدود  مراقبة  اجراء  يظل 
للرابطة  مناكفًة   2019/05/12 بايرن  ناحية 
بأن  األوروبية  الرابطة  متحدث  يقول  األوروبية. 
داخلية  ينفذه زيهوفر وزير  الذي  االجراء  هذا  مثل 
ترغب  التي  الرابطة  لسياسة  معاكس  اجراء  ألمانيا 
بين  والسفر  التحرك  ليسهل  أوروبا  حدود  فتح  في 
دولها جميعاً، قال مواصال بأن تأمين حدود الرابطة 
األسلم  الحل  هو  السرية  الهجرة  إليقاف  الجنوبية 
وليس تعطيل حرية السفر داخل الرابطة األوروبية. 
وعرف زيهوفر بحزمه وميوله إلى الضبط والتمسك 
وكذلك  شتيوبله"  "ادموند  كسابقة  التقليدية  بالسياسة 
"جوزيف شتراوس" رؤساء حزب CSU السابقين. 
يقول زيهوفر بأن الوقت قد حان لمراقبة حدود ألمانيا 
تطبيق  من  مانع  ال  وأنه  الالجئين  تسرب  إليقاف 
السياسة النمساوية بجنوب ألمانيا لمراقبة الحدود بعد 
أن استغل الالجئين فرصة عدم مراقبة الحدود فكثر 
التزوير لدخول أوروبا وانتشرت الجرائم وحوادث 

االرهاب وقلق المواطنين. 
كان وقد انتقد " ماركوس زودا " رئيس وزراء والية 
بايرن ميل حزبه CSU إلى اليمين المتطرف كحزب 
بالشعارات  له  منافس  الحزب  هذا  اعتبر  اذ   AFD
الجاهزة المتحرشة باألجانب. يقول بأن هذا الحزب 
استطاع كسب أصوات األلمان بغسل أدمغتهم واتهمه 
بخلو برنامجه السياسي من أي أهداف جديدة سوى 
شق الصف األلماني... لم يمانع " ماركوس زودا " 
اختالف  الخضر رغم  مع حزب  تحالف حزبه  من 
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الطاقة  قضايا  في  السيما  سياسيا،  الحزبين  هذين 
االعتراف  إلى  يدعو  مثال   CSU فحزب والالجئين 
ترحيل  يتم  ال  فلماذا  آمنة  المغرب  شمال  دول  بأن 
الجئيها إليها، فيما يرفض حزب الخضر االعتراف 
تحترم  ال  منطقة  أنها  يقول  إذ  الدول،  هذه  بأمن 
والحرية  والصحافة  الرأي  وحرية  االنسان  حقوق 
الفردية، وفقا لبرنامج الخضر السياسي. ومثلما انتقد 
زيهوفر وزير الداخلية منهج دعم دول أفريقيا ماليا 
انتقد  هناك،  الشباب  وتدريب  التعليم  تنمية  من  بدال 
كذلك توالي التضخم السكاني في افريقيا بسبب عدم 
التوعية وكذلك  نظيره في الهند بسبب اعتماد الهنود 

على أطفالهم كأيدي عاملة. 

ازدواج المعايير
يكاد يمثل زيهوفر وزير الداخلية حالة شاذة مقارنة 
بزمالئه السابقين بالحزب في التعامل مع المستشارة. 
ذكر زيهوفر بأنه سيقدم ميركل للمحكمة الدستورية 
وجعل  لالجئين   2015 عام  ألمانيا  حدود  لفتحها 
ألمانيا بالتالي مسرحا للفوضى واإلرهاب والتكسب 

وقلة أمن األلمان والمواطنين المقيمين فيها.  
بتلفزيون  السياسي  المحلل  لوكه"  دير  "فون  يقول 
فونكس بأن تصريح زيهوفر محور واحد من محاور 
حلها  يمكن  ال  التي  الالجئين  قضية  تالمس  عدة، 
بإصدار قانون أو محاكمة أو حتى العمل المشترك 
والخارجية  الداخلية  األلمانية  الوزارات  كل  بين 
... وإنما هي قضية عالمية يجب  والمالية  والتنمية 
دول  مع  مشترك  حل  وإيجاد  فيها  الجميع  إشراك 

الرابطة كلها دون استثناء. 
حل  إلى  لتصل  طويلة  مسافة  ألمانيا  اجتازت  لقد 
لقضية الالجئين علما بأنها الدولة األوروبية الوحيدة 
قبلتهم  وأصبحت  بل  منهم  عدد  ألكبر  المستقطبة 
اللجوء  يصف  بحزب CDU ألن  دفع  مما  األولى، 

الحالي باللجوء السياحي. 
واليسار"  "الخضر  المعارضة  األحزاب  اعترضت 
والداعمة  المدافعة  ميركل  سياسة  ازدواجية  على 
للسالم في العالم من ناحية ومحرضة وداعمة للنظم 
في  الحال  هو  كما  بالسالح  والملكيات  العسكرية 

الوقت الراهن مع السعودية وتركيا. 
في  تبالغ  ميركل  أن  الخضر  حزب  متحدث  يقول 
االعتزاز  تثير  درجة  إلى  الالجئين  عن  دفاعها 
والدهشة إال أنها في ذات الوقت تجيز تصدير السالح 
للسعودية التي ال تزال متورطة في اختفاء أواغتيال 
اعترض  كما  هذا  السعودي.  الصحفي  خاشوقجي 
حزب اليسار على دعم اردوغان بالسالح وهو في 
منظور هذا الحزب ديكتاتور انفرد بالحكم الفردي، 
الرأي  حرية  ويخصي  الصحفيين  يعتقل  يزال  وال 
اعتراضه  الحزب  هذا  ويواصل  الحرة،  والصحافة 
الرابطة  بين  المبرمة  اللجوء  اتفاقية  في  يرى  إذ 
تركيا  دعمت  احادية  اتفاقية  وتركيا  األوروبية 
فمعظم  قليال،  إال  الالجئين  نسبة  من  تقلل  ولم  ماليا 
الالجئين يقدمون من شمال افريقيا أو يتسربون من 
في  الالجئين  أكثر  بأن  المعلوم  من  أوروبا.  شرق 
الوقت الراهن أتراك/أكراد هربوا من نظام أردوغان 

وتدهور الوضع االقتصادي هناك. 

ُبُزوغ الحقيقة على دروب الالجئين عبر أوروبا
كرماني،  نافيد  إيراني،  أصل  من  األلماني  الكاتب 
المؤلفين  جمعية  من  السالم  جائزة  على  والحاصل 
والكتاب األلمان باإلضافة إلى جوائز عدة، كتب كتابا 
ألمانيا  يسلط الضوء فيه على أوضاع الالجئين في 
منذ توافدهم عليها عام 2015، يفتتح كرماني كتابه 
"بُُزوغ الحقيقة" بصفحات عن أوضاع الالجئين في 
ألمانيا عام 2015، وكيف استقبلهم األلمان بترحاب 
بالغ، وكيف ساهمت حتى الصحف المنحازة لسياسة 
القاه  لما  الترويج  في  لألجانب،  المعادية  اليمين 
الالجئون من قهر، وفي ثاني فصول كتابه "هجرات 
جماعية" يحكي كرماني عن تدفق الالجئين األفغان 
على الساحل التركي، يحكي عن قواربهم المطاطية 
كرماني:  يقول  المتوسط،  البحر  في  حملتهم  التي 
الرجال  أوروبا:  تخشاه  الذي  المرعب  الشبح  أنهم 
الذكور،  المسلمين  القادمون بمفردهم، والشباب من 
والبرامج  القراء  خطابات  منهم  تحذر  الذين  أولئك 

الحوارية.
ال يهاجم كرماني الالجئين وال ينتقد سفرهم الخطير  
وينحاز  جانبهم،  يأخذ  بل  البحر،  عبر  الطويل 
متى  مثل  ظروفهم،  في  فكرنا  لو  يقول:  لمعاناتهم، 
فيها؟ متى كانت آخر مرة  كانت آخر مرة تحمموا 
حليقو  هؤالء  إن  إذن  لقلنا  فراش؟  على  فيها  ناموا 
من  التي  الظروف  من  هربوا  الفت،  بشكل  الذقن 
بسبب حالقة  باإلعدام  عليهم  يُحكم  أن  فيها  الممكن 

ذقونهم.
عنونه  الذي  الثالث  الفصل  في  كرماني  يحقق 
الدول  تاريخ  في  نريدها"  ال  أم  أوربا  نريد  "هل 
المعروفة بعدائها لألجانب والالجئين، ومنها المجر، 
المتطوعين  اإلعالمية  منابرها  في  احتقرت  التي 
أن  وأدعت  اإلغاثة،  أعمال  في  الالجئين،  لمساعدة 
األمريكيين  األعمال  رجال  أحد  سوروس،  جورج 
نظرا  اإلغاثة،  أعمال  يمول  مجري  أصل  من 
الجزء  هذا  في  كرماني  يحكي  الليبرالية،  لتوجهاته 
بعض  في  شاهدها  التي  الملصقات  الكتاب عن  من 
المناطق ببودابست، لفتاة فاتنة شقراء، تعلن أنها ضد 
الحكومة  إعالن  وعن  الشرعيين،  غير  المهاجرين 
ال  ألنهم  مجرمون،  كلهم  الالجئين  أن  المجرية 
يحكي  كما  بشكل شرعي،  البالد  دخول  يستطيعون 
تدعو  رآها  التي  األخرى  الملصقات  عن  كرماني 
أن  تخبرهم  أو  المجرية،  الثقافة  الحترام  الالجئين 

اللغة المجرية هي لغة الحديث في المجر.
من سوريا إلى أوروبا

في الجزء المعنون "لم تأتون كلكم" يطرح كرماني 
حين  التقاهم  الذين  األفغان  بعض  على  السؤال  هذا 
البلقان إلى ليسبوس، وكانوا قادمين من  سافر عبر 
الدارية،  اللغة  سوى  يتحدثون  وال  قروية،  مناطق 
العمل،   : بين  كلها  تراوحت  إجابات  كرماني  تلقى 
وااللتحاق بالمدرسة، والشعور ببعض األمان، وأنه 

ليس ثمة مستقبل في أفغانستان.
فيقول:  للهجرة،  دوافعهم  عن  كرماني  نافيد  يحكي 
شطر  وجوههم  ويمموا  ممتلكاتهم،  معظمهم  باع 
إيران سيرا على األقدام، وعبروا الجبال في تركيا، 
في  ليال  مبيتهم  بدل  دفع  من  يتمكنوا  أن  دون  من 

مأوى، وال ثمن طعام ساخن، ثم استأجروا في أزمير 
وسيطا لتهريبهم، فطالبهم بأكثر من 1200 يورو، 
وكثيرا ما عرفوا بمجرد ركوب القارب، أن عددهم 
أكثر مما ينبغي، مما اضطرهم إللقاء كل متعلقاتهم 
تساءلوا  ليسبوس،  إلى  أن وصلوا  وبعد  البحر،  في 
ألمانيا،  إلى  بها  يصلوا  أن  يمكن  التي  الكيفية  عن 

بعدما صاروا مفلسين.
يضيف كرماني: أوضحت لهم أنهم سيحتاجون 65 
يورو أجرة للعبارة إلي بيريوس، ثم 40 يورو تذكرة 
الحافلة على الحدود المقدونية، 35 يورو أيضا أجرة 
الحافلة عبر صربيا، بعدها ركوب الحافالت مجانا 

مرورا بكرواتيا والمجر والنمسا إلى ألمانيا.
وأخاذ  جميل  صحفي  تحقيق  كرماني،  نافيد  كتاب 
عن رحلة الالجئين في أوروبا الشرقية، من الساحل 
مرورا  إيران،  مع  التركية  الحدود  من  أو  التركي، 
من  بالالجئين  فيها  والتقى  زارها  التي  البالد  بهذه 
كل صنف ولون، هو رحلة إنسانية أيضا في المقام 
العصر  في  اإلنسان  معاناة  وتكشف  تبين  األول، 
صعود  بعد  اإلنساني،  اإلخاء  قيم  وانهيار  الحالي، 

خطابات عنصرية تحض على الكراهية.

الكاتب المسلم ناقش مسألة المسلمين في ألمانيا في 
فيه  وتطرق  ومسلموها"،  ألمانيا  ؟  نحن  "من  كتابه 
إلى مسألة الموقف الذي يعتبر أن أوروبا ذات جذور 
وفي  منها،  اإلسالم  استثناء  ذلك  ويعني  مسيحية، 
ينتمي  اإلسالم  أن  يعتبر  آخر  تصور  هناك  المقابل 
إلى ألمانيا، ويوضح نافيد في كتابه "من نحن" أنه 
"نحن"  تعبير  إلى  المسلمين  إضافة  بالطبع  يمكن 
اعتبار  يجب  ال  وأنه  فقط،  األلمان  على  المقتصر 

اإلسالم والدستور األلماني شيئان متناقضان.
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للفرد  انتقال  أنها  على  غالبا،  الهجرة،  إلى  ينظر 
أن  يمكن  وما  وأبعاده  الزمن  فإن  ثم  ومن  مكانيا، 
تهميشه  يتم  الفرد  على  تنعكس  تعقيدات  من  يخلقه 

وال يهتم به. 
ال  الغرب،  في  خصوصا  المهاجر،  أن  والحال، 
نفسه  ويجد  زمانيا،  يتحول  ما  بقدر  مكانيا،  يتحول 
خطير  بشكل  ينعكس  اجتماعي  ثقافي-  سياق  داخل 
للزمن  امتالك  أي  هناك  فليس  وجوده.  كل  على 
وضيق  محدود  إطار  في  إال  الهوية،  سؤال  لطرح 
تفرضها  التي  التقنيات  من  للعديد  يخضع  ومبرمج 
والثقافة  جهة،  من  الجهنمية،  الرأسمالية  الدورة 
البرجماتية المتجذرة في الوعي االجتماعي الغربي 
له  أحدهما  أمرين،  عن  ناتج  وهذا  ثانية.  جهة  من 

طابع مؤسساتي واآلخر اجتماعي.
معه،  التعامل  يتم  ال  واختالف،  كهوية  فـ“اآلخر“، 
ما  خالل  من  إال  المؤسساتية،  المنظومة  قبل  من 
الحضاري).  (ُقل  الغربي  للمجتمع  يقدمه  أن  يمكنه 
إنه مادة للدراسة (بكل تشعباتها وتعقيداتها وخلفياتها 
(ثقافة  منه  الغرض  الرأسمالية)  اإليديولوجية 
وهوية)، هو االستفادة مما يمكنه أن يقدمه للمشروع 
مختلفة،  هوية  هو  حيث  من  ال  الغربي،  المجتمعي 
وإنما من حيث هو هوية قد تكون مغذية ومساهمة 
التنويه  من  بد  ال  وهنا  الغربي.  البناء  »قوة«  في 
و  »اإلنتاجية«  هو  المهاجر  من  المطلوب  أن  إلى 

»الكفاءة«!
أما من زاوية نظر األفراد/المجتمع، فينبغي أن ننتبه 
إلى أن الفرد الغربي مبرمج وينشأ على مبادئ فيها 
احترام لآلخر كيف ما كان، أخا أو أختا، أو صديقا، 
أو جارا، أو أجنبيا... ومن ثم فهو غير منفتح على 
حال  في  إال  إليها،  يحتاج  لن  ألنه  اآلخرين  ثقافات 
تبقى  لهذا  اجتماعيا.  أو  أنثروبولوجيا  باحثا  كان 
عالقة األفراد محكومة بالقانون ال بالثقافة والهويات 

وحب التعرف علي اآلخرين.
في هذا السياق يجد المهاجر نفسه معزوال، ُمَناِقضا، 
ويضعه  يزعجه  مهول  بصمت  ومحاطا  مرفوضا، 
في مأزق كينونة ووعي. إنه أمام خيارين فقط، إما 
وفق  يشتغل  فاليومي  ينسحب.  أن  وإما  يخضع  أن 
منطق ال مجال فيه لسؤال الهوية الفردية أو االنتماء 
الثقافي الخاص. هناك هوية جماعية (أقصد غربية) 
تهيمن بصورة سلطوية وبدقة ال تترك مجاال للتعدد، 
ألنها تتمكن وفقا آلليات الضبط والهيمنة، من ابتالع 
مجموع الخصوصيات التي قد تجعل من الفرد هوية 

مستقلة داخل السياق العام.

العرب والتمسك بالهوية
وإذا كنا نصادف بعض األقليات، وأقصد هنا العرب، 
يحاولون التمسك بعاداتهم وتقاليدهم، كحاالت فردية 
أو جماعات منغلقة فإن ذلك يكون بصورة هامشية، 
داخل المساجد وفي األعياد والمناسبات. ويشكل ذلك 
الذي  الثقافي،  التهميش  من  وهروبا  ومأوى  ملجأ 
يمارسه الواقع، واجتثاثا لذات متعبة ومرهقة ومهددة 
بفقدان »ذاتها« من حيث هي هوية. وإذا توقفنا عند 

األكل  للهوية،  المهاجر صورة  يعتبرهما  خاصيتين 
واللباس، فإننا نالحظ ما يلي:

تباع  »الحالل«  تعرف  محالت  هناك  أن  المالحظ 
الدقيق  إلى  الحالل“  ”اللحم  المنتوجات من  فيها كل 
والبخور واآليات القرآنية والسواك والكحل والكتب 
العربية والمربى والحلوى وتعرف إقباال وازدهارا 
منقطعين، وإذا سألت مهاجرا عن السبب كان جوابه: 
»إن موادنا العربية ألذ وأحسن«! في حين أن األمر 

له صلة بما هو نفسي وداخلي!
أما اللباس التقليدي فهو يحمل داللتين اثنتين، األولى 
من  خليطا  تحمل  والثانية  فلكلوري؛  طابع  ذات 
التشبث بالهوية، التي تعلن »لآلخر« عن االختالف 
والرفض المضاد واالرتباط بالهوية. وهو ما يحمل 
ولكنني  هنا  ”أنا  بعبارات  يصرخ  صريحا  تحديا 
هناك“، ”أنا لست مستلبا وال فاقد هوية، وال متنكرا 

لمرجعيتي التي هي موطن فخري وقوتي“..!
وإال فماذا سيعني ارتداء جلباب أو ”بلغة“ أو ”طاقية“ 
في سياق حافل بالتعقيدات االجتماعية واالقتصادية 

زمنيا ومكانيا.
الزمني/المكاني،  االندماج  عن  المتولد  الضغط  إنه 
الهويات  فأحرى  اإلنسانية،  المرء هويته  يفقد  حيث 
الفضاءات  كانت  ولذلك  الضيقة.  المهاجرة  الثقافية 
المظاهر  هذه  فيها  تبرز  التي  والمكانية  الزمانية 
التي  الدينية  والمناسبات  األعياد  هي  »الهوياتية« 
تتجمع فيها الجاليات، في أفضية معزولة، تمر دون 
أن يعلم بها أحد، وال تترك أثرا قد يكون له بعد ثقافي 

مؤثر أو مثير.
أعتقد، أن الجاليات العربية، لم تدرك طبيعة السياق 
القضايا  إلى  تنظر  تزال  وما  فيه،  تتواجد  الذي 
وهو  واألسود،  باألبيض  الهوية،  وقضية  الكبرى، 
تتمكن،  ولم  العودة.  بحلم  مثخن  نوسطالجي  منطق 
مستوى  إلى  اإلحساس  بهذا  ترقى  أن  كجماعات، 
الواقع  في  لتترجمه  جماعية  تجربة  وتجعله  تعمقه 
من خالل الفنون واألسئلة التي تنفتح ، من خاللها، 
تتعايش  التي  األخرى  الثقافات  وعلى  اآلخر  على 
في السياق الثقافي الغربي. وهذا إحدي أسباب فشل 
مكونا  التراث  من  يجعلوا  أن  في  كجالية،  العرب، 
فعاال وحاضرا ومتفاعال في السياق العام، ومن ثم 
كانت النتيجة اإلخفاق في صناعة لوبي عربي مؤثر 
على غرار ما نجحت في تحقيقه الجاليات األخرى. 
السياسي  ألن  سياسيا،  يكون  أن  قبل  ثقافيا،  أقصد 

تابع، وليس العكس!
و  الحالل«  »اللحم  في  الهوية  تختزل  مازالت 
»الجلباب« وبعض اآلثاث المنزلية والتعلق بالهموم 
ما  وهو  األم،  للوطن  واقتصادية  سياسية  اليومية، 
في  »تشوهات«  صناعة  في  ويساهم  سلبا  ينعكس 
لدى  اإليجابي  واإلنتاج  واالندماج  واإلدراك  الفهم 

شريحة واسعة من أبناء الجالية العربية.

ينبغي أن نعي جيدا، أن الهجرة ليست فعال بسيطا، 
وإنما هي تحول »طارئ« على كيان الفرد، وغالبا، 
الذين جعلوا  أولئك  يكون سلبيا، خصوصا على  ما 

من الهجرة مطية مرحلية لتحسين أوضاعهم المادية. 
إذ ينسون، جهال أو تجاهال، أن الجانب االقتصادي 
ال يشكل إال نقطة في نهر صيرورة الفرد وتحوالته.
حين يفقد الفرد فضاءه فإنه، حتما، يصاب بنوع من 
المكان،  فقدان  بالفقدان:  اإلحساس  ويسكنه  التشرد، 
الذاكرة، التاريخ- تاريخه الفردي، وأصوات اآلخرين 

الذين شكلوا نسيج عالمه وعالقاته وامتداداته.
الخروج من األرض/المكان األول/ الوطن، يوازي 
إلى  الخروج من حالة االستقرار والثبات واالنتماء 
التشظي والالستقرار.. وليس أمامه -المهاجر- سوى 
أي  وذاته،  هويته  الجديد،  انتمائه  عن  يبحث  أن 
ال  به  معني  يرفضه، وغير  سياق  في  الذاتي  كيانه 
كاختالف حضاري أو ثقافي، وال كأفراد. إن الواقع 
تشتغل  التي  الثقافية  االحتياجات  من  نمطا  يَُسِوق 
عليها وتشرف على تسويقها هيئات وجهات تعرف 

جيدا ما تريد!

في الهجرة يصبح الفرد أكثر ارتباطا بالمكان الذي 
جاء منه. لذلك ال يمكنه أن يفكر ويرى العالم إال من 
خالل ثراته، لهذا فهو يبحث، متحايال على المكان 
والذاكرة، إليجاد تقنيات تسعفه على وصل الحاضر 
واليومي المهدد، بماض مفتقد أبدا وحاضر يبحث له 

عن معنى لالنتماء.
هكذا يصبح القلق هو اإلحساس المشترك. قد يكون 
عميقا  متخفيا  يكون  وقد  متجليا،  ظاهرا،  واضحا، 
لدينا  الهوية،  سؤال  أن  إلى  ذلك  ومرد  الفرد،  في 
نحن العرب، على وجه التحديد، جد ملغوم وملوث 
معه  يصبح  بعدا  أحيانا  يتخذ  إنه  بل  ومضطرب، 

تهمة!!

لذلك فالمهاجر العربي يعيش القلق وال يعيه، يعيش 
يعي  وال  التشظي  ويحيا  يفهمه..  وال  االضطراب 
سيموت،  لماذا  بسؤال  معني  هو  وإجماال  مصدره. 
ويبحث عن جواب له في ما تمكن من الحصول عليه 
من تقنيات وأدوات حملها معه. في حين ينبغي أن 
يهتم بسؤال كيف سيموت كي يوجه قلقه واضطرابه 
وتشظيه في اتجاه يجعل منه طاقة مشعة تنقذ الهوية 
في  البناءة  الثقافية  الهوية  لسؤال  وتؤسس  والذات، 

سياق يعرفنا وال نعرفه، يفهمنا وال نفهمه...!؟
إن التراث الذي نحمله معنا، كمهاجرين، بقدر ما هو 
مأوانا وجغرافيتنا في حدود ذواتنا. إال أنه سرعان 
ما يتحول إلى آلة قاتلة ومدمرة، تطرح على الفرد 
الكائن  داخل  في  تخلق  ومخلخلة  مؤرقة  إشكاالت 
في  نجح  اآلخر. وإن  والتواصل مع  المآل  كوابيس 
هذا، فإنه حتما يظل بعيدا عن التوافق في التواصل 

مع ذاته...
المهاجر العربي يفقد كل شيء حين يهاجر. فحتى ما 
كان يعتبره أصيال متجذرا في دواخله، يكتشف، مع 
الوقت، أنه العنصر األكثر إقالقا وإرباكا لكيانه كله، 
فيفقد القدرة على التصالح الوجودي مع ذاته كما يفقد 
له  يضمن  بما  الثقافي  توازنه  استعادة  على  القدرة 
التواصل المستمر وشبه الطبيعي مع ما كل حوله..

خالد السبيكي
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المهاجرين  الشديد في أعداد  بالرغم من االنخفاض 
والالجئين الذين يصلون إلى بلدان االتحاد األوروبي 
خالل الشهور األخيرة، حيث بلغت نسبة التراجع 94 
في المئة عما كان الحال عليه في األعوام الماضية 
مليونين  حوالي  دخل  حين   2015 العام  وخاصة 
في  المسؤولين  كما صرح  االتحاد  دول  إلى  الجئ 

البرلمان األوروبي.
الالجئين  ملف  حول  تثار  التي  الضجة  أن  إال 
قضية  إلى  تحولت  بل  تستكين،  ال  والمهاجرين 
األوروبية  األحزاب  مختلف  بين  سياسية  تجاذب 
إلى أزمة  إلى حد تحولها  يمينها ويسارها، وصلت 

باتت تهدد الوحدة األوروبية ذاتها.

مع إن الدول األوروبية فرضت قيوداً متشددة للحد من 
وصول الالجئين إلى أراضيها بطرق غير شرعية، 
حيث تعتبر هذه اإلجراءات هي األشد واألكثر قسوة 
القضية،  لهذه  األوروبي  االتحاد  معالجة  تاريخ  في 
لكن هذا الملف تحول إلى مادة مثيرة لوسائل اإلعالم 
المتطرفة  اليمينية  األحزاب  فيه  ووجدت  المختلفة. 
الذريعة التي تنتظرها كي توسع نفوذها وسط شرائح 
األوروبية، ألهداف  المجتمعات  في  جديدة ومتعددة 
نشر  خالل  من  البرلمانات،  إلى  للوصول  انتخابية 
لسرقة  القادمين  من  األوروبيين  بين  الخوف  ثقافة 
وظائفهم، هؤالء الوافدون من خلفيات عرقية وإثنية 
مختلفة وهو ما يهدد النسيج االجتماعي ويشوه الهوية 
الثقافية األوروبية كما يدعون، والمغاالة في تصوير 
خطاب  توجيه  عبر  المسلمين  من  القادم  الخطر 
اليمينية  األحزاب  قادة  قبل  من  شوفيني  عنصري 
واليونان  وإيطاليا،  وهولندا  فرنسا  في  المتطرفة 
والمجر وبولندا وبلغاريا وبلجيكا، وبصورة اقل في 

ألمانيا والسويد والدانمرك.

إلى طرد  العنصري يدعو  الرابطة اإليطالي  حزب 
نصف مليون مهاجر غير شرعي من إيطاليا، ويرفع 
شعارات “لن تصبح إيطاليا مخيم الالجئين الخاص 
بأوروبا” وقال زعيم الحزب “سالفيني” الذي يشغل 
حالياً منصب وزير داخلية إيطاليا موجهاً كالمه إلى 
سفن منظمات المجتمع المدني المنتشرة في المتوسط 
أن  البحر  في عرض  المهاجرين  بإنقاذ  تقوم  والتي 
هؤالء المهاجرين “لن يروا إيطاليا إال في البطاقات 
إلى تشكيل رابطة أوروبية موحدة  السياحية” ودعا 
تجمع األحزاب اليمينية العنصرية في أوروبا للدفاع 

عن “شعوب أوروبا وحدودها” كما قال. 
ولسياساته  له  وجهت  التي  االنتقادات  من  وبالرغم 

حول الهجرة أكد أنه لن يتراجع عنها.

ما هي حكاية اليمين
إحدى  وفي  العام 1789  في  الفرنسية  الثورة  اثناء 

استبدال  تم  الفرنسية،  الوطنية  الجمعية  اجتماعات 
الجمعية بمجلس تشريعي، فجلس الرافضين للتجديد 
على  الدستور  عن  والمدافعين  للملك  والمؤيدين 
يمينه، بينما جلس على الجهة اليسرى مؤيدو الثورة 

والمجددون.
لكن مصطلح اليمين واليسار بمفهومه األيديولوجي 
حيث  العشرين،  القرن  بداية  في  إال  يظهر  لم 
تبلورت المفاهيم السياسية وأصبحت تصاغ بطريقة 
على  أنفسهم  يصفون  اليساريين  فأصبح  ممنهجة. 
حالهم  يصفون  اليمينيين  وصار  “جمهوريين”  أنهم 
التي  األولى  العالمية  الحرب  خالل  “محافظين”. 
بدأت في العام 1914 بدأت جميع القوى واألحزاب 
الجلوس  في  والراديكالية  والجمهورية  االشتراكية 

بالجهة اليسرى للمجلس التشريعي الفرنسي.
يدعو  الذي  المحافظ  الخطاب  عادة  اليمين  ويتبنى 
المحافظة على كل ما هو  إلى إصالح متدرج، مع 
فروقات  هناك  أن  اليمين  ويؤمن  عناصر موروثة، 
شخصية واجتماعية بين البشر، ويعتنق أفكار تحارب 
والتجارة  األسواق  حرية  شعارات  وترفع  التجدد، 
والملكية الفردية. بينما اليسار يؤمن بمفهوم العدالة 
االجتماعية والمساواة، يعترف بالتقسيم الطبقي لكنه 
يناضل ألجل إلغائه، يدعو إلى التغيير والتجدد، وإلى 

وضع ضوابط لحركة األسواق والتجارة.
إلى  اليمين  نجد  منسجماً،  يميناً  جميعه  ليس  اليمين 
يمين  عن  يعرف  المتطرف.  واليمين  الوسط  يمين 
وانفتاح  االجتماعية،  السياسات  لبعض  تبنيه  الوسط 
يميناً  ليس  أنه  إذ  حدود ضيقة،  في  للتغيير  محدود 
فإنه  المتطرف  باليمين  يتعلق  فيما  بالكامل.  محافظاً 
يغالي في خطابه الذي يعتمد في األساس على مبادئ 

اليمين المحافظ.
الذي  الوسط  يسار  هناك  تصنيفات،  لليسار  أيضاً 
يتبنى بعض السياسات الليبرالية، واليسار الراديكالي 
التغيير  وضرورة  الطبقي  بالصراع  يؤمن  الذي 

الجذري.
األحزاب  تصنيف  يعتمد  الغربيين  المفكرين  بعض 
خضراء،  اشتراكية،  شيوعية،   ” إلى  األوروبية 
يمين  محافظة،  مسيحية،  ديمقراطية  ليبرالية، 
وسائل  ملكية  من  بالموقف  ارتباطاً  متطرف” 
االجتماعية  األوضاع  من  والموقف  اإلنتاج، 
تقسم  معايير  يعتمد  من  وهناك  أساسيين.  كمقياسين 
الجماعة،  أو  الفرد  من  موقفها  على  بناء  األحزاب 
مثل ” الليبرالية الفوضوية واليمين المسيحي”، إال أن 
أكثر التقسيمات شيوعاً هي التي تعتمد على تصنيف 

اليمين واليسار والتفرعات بينهما.

اليمين المتطرف، هو ما توصف به بعض األحزاب 
األوروبية التي تتقاطع فيما بينها في عدة نقاط أهمها 
إظهار العداء للمهاجرين، وسعيها لوقف الهجرة إلى 

الدول األوروبية، حيث أن هذه األحزاب تعتبر ان 
هؤالء المهاجرين يهددون الهوية القومية األوروبية 
– وهذا الموقف يتعلق برؤية هذه األحزاب لإلسالم 
المجتمعات  بعلمانية  يؤمنون  ال  الذين  والمسلمين 
األوروبية- وكذلك يتهم هذا اليمين المهاجرين أنهم 
الجريمة  معدالت  ارتفاع  وراء  الرئيسي  السبب 
وانتشار الجريمة، وأنهم يستغلون المزايا االجتماعية 
المتوفر في الدول األوروبية دون أن يقدمون المقابل.
وتشترك هذه األحزاب فيما بينها برفضها لسياسات 
القوانين  تشريع  وتعارض  األوروبية،  االندماج 
الديمقراطية االجتماعية المدنية، وتدعوا إلى تخفيض 
مواجهة  في  العقوبات  في  والتشدد  الضرائب، 
الجريمة، وهي ال تبدي اهتماماً بقضايا البيئة، ولديها 

موقف عدائي من األقليات واألعراق األخرى.

أهم األحزاب األوروبية اليمينية المتطرفة

ـ حزب الجبهة الوطنية الفرنسي:
“جان  الحزب  مؤسس  ابنة  لوبان”  “مارين  بزعامة 
العام 1972، وحقق  تأسس  الحزب  لوبان”.  ماري 
في االنتخابات المحلية األخيرة العام 2017 على ما 

نسبته 25 بالمئة من األصوات.
ـ حزب من أجل الحرية الهولندي:

أسسه المتطرف “جيرت فيلدرز” العام 2006 الذي 
الحزب  حصل  لإلسالم.  المسيء  “فتنة”  فيلم  أنتج 
على 24 مقعداً برلمانياً من أصل 150 في انتخابات 

2010، وله 5 مقاعد في البرلمان األوروبي.
ـ الحزب الوطني الديمقراطي األلماني:

الواليات  في  وينشط   ،1964 العام  في  تأسس 
الشرقية، وفي العام 2013 تم تأسيس حزب “البديل 
من أجل ألمانيا” الذي حصد سبعة مقاعد في البرلمان 
“بيجيدا”  حركة  وظهرت   .2014 العام  األوروبي 
محتصر السم أوروبيين وطنيين ضد أسلمة الغرب.

ـ حزب االستقالل البريطاني:
العام  األوروبي  لالتحاد  مناهض  كحزب  تأسس 
وحصل  “يوكيب”.  باسم  معروف  وهو   1993
على مقعد في البرلمان البريطاني في العام 2014 

ويتزعمه “نايجل فاراج”.
ـ حزب رابطة الشمال اإليطالي:

منطقة  فصل  إلى  يتطلع  إيطالي،  سياسي  حزب 
بادانيا بشمالي إيطاليا، معروف بنزعته العنصرية، 
العام  في  الحزب  تأسس  للمهاجرين.  وعداوته 

1989. معروف بعدائه الشديد للمسلمين.
ـ الفجر الذهبي في اليونان:

نيكوالوس   ” اسسه  متطرف،  يوناني  حزب 
نازيا  تنظيما  بدأ  العام 1980،  في  ميخالولياكوس” 

حسن العاصي
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شكلت  ومؤيدون.  شعبية  له  سياسيا  حزبا  وانتهى 
أسباب  أحد  البالد  التي ضربت  االقتصادية  األزمة 
مئات  ومناصروه  أعضاؤه  شن  وقد  صعوده. 

الهجمات على األجانب في اليونان.
ـ حزب الحرية النمساوي:

العام 1956، له ماضي نازي، يتزعمه  تأسس في 
الفاشي “هاينز كريستيان شتراهي” المشهور بعدائه 

لإلسالم، ويتبنى خطاباً نارياً ضد المهاجرين.
ـ حزب أتاكا في بلغاريا:

وهو   .2005 العام  في  سيديروف”  “فوالن  أسسه 
العرقية  األقليات  أن  يعتبر  متطرف،  يميني  حزب 
في بلغاريا – األتراك، الرومز، الغجر- ال يستحقون 
الحزب  البلغار، ويعارض  المواطنين  مساواتهم مع 
انضمام بلغاريا لحلف الناتو، وينادي بعودة الكنيسة 
العامة. لديه سياسة  الحياة  ليكون لها دور أكبر في 

معادية للمهاجرين.
ـ حركة يوبيك في المجر:

وهي جماعية يمينية متطرفة تشكلت في العام 2015 
في بودايست. تتبنى خطاباً عنصرياً متشدداً صريحاً 
كاًل  الحزب  يعادي  الالجئين،  وضد  الهجرة  ضد 
زعماء  أحد  ويقول  والغجر،  واألفارقة  العرب  من 
مجتمعنا  يأتي  أن  يجب   ” السلو”  “باالش  الحزب 

العرقي أواَل، ال توجد مساواة”.
ـ حزب المصلحة الفالندرية في بلجيكا:

إقليم  انفصال  في  ويطالب   1979 العام  في  تأسس 
في  نجاحات  ويحقق  يتمدد  بلجيكا،  في  “فالندريا” 
متعصب،  قومي  يميني  الحزب  البلدية.  االنتخابات 

يعادي الالجئين ومعادي لإلسالم والمسلمين.
ـ حزب اليمين الجديد في بولندا:

 ،2016 العام  تأسس  عرقي  قومي  يميني  حزب 
األوروبي،  االتحاد  من  بالخروج  بولندا  ويطالب 
يدعو إلعادة عقوبة اإلعدام، يرفع الفتات عنصرية 
النقية”.  “الدماء  و  البيضاء”  “أوروبا  مثل  واضحة 

حزب معادي للمهاجرين ولألقليات.
ـ حزب األحرار في النمسا:

قومي  يميني  حزب  أواًل”.  “النمسا  شعار  يرفع 
يتبنى   ،1956 العام  تأسس   .“ متطرف،  عنصري 

الحزب ايديولوجية معادية للمهاجرين ولإلسالم.
ـ حزب الشعب السلوفاكي:

الديمقراطية  الحركة  باسم   1991 العام  تأسس 
اسمه  أصبح   2014 العام  وفي  سلوفاكيا،  ألجل 
حزب الشعب. حزب قومي يميني متطرف معادي 
والمسلمين،  اإلسالم  يعادي  والالجئين،  للمهاجرين 
يرفع  واليهود،  األمريكية  المتحدة  الواليات  يعادي 
حلف  كثير”.  فهو  واحد  الجئ  “حتى  شهير  شعار 

الناتو يصفه بالمنظمة اإلجرامية.
ـ حزب الديمقراطيون السويديون:

تأسس الحزب في العام 1988. حزب يميني قومي 
اليمينيين  من  مجموعة  أسسه  محافظ،  اجتماعي 
خالل  العنصري  خطابه  تصاعد  المتطرفين. 
السنوات األخيرة. معادي لسياسة الهجرة واللجوء. 

يرفع شعار ” فلتبقى السويد سويدية”.

ـ حزب الفنلنديون الحقيقيون
الحزب تأسس في العام 1995، وهو حزب يميني 
األوروبي،  االتحاد  سياسات  ينتقد  محافظ،  قومي 
يدعو إلى إقامة دولة الرفاه في فنلندا، ويتبنى سياسة 
صارمة لتقييد أعداد الالجئين. رغم أن شعاراته تبدو 
يسارية في الجوانب االجتماعية، إال أنه سياساً حزب 

قومي ال تخلو بعض مواقفه من العنصرية.
ـ حزب الشعب الدنمركي:

تأسس الحزب في العام 1995. وبدًءا من انتخابات 
األحزاب  أكبر  ثالث  الحزب  أصبح   2005 العام 
تستند  محافظ،  يميني  قومي  حزب  هو  الدانمركية. 
الدانمرك،  في  مهاجر  مجتمع  رفض  على  سياسته 
وال يرى أن الدانمرك قابلة كي تتحول إلى مجتمع 
يعادي  األمريكية.  المتحدة  الواليات  مثل  متعدد 
الالجئين والمهاجرين، ومعادي لإلسالم والمسلمين، 
األحزاب  بعض  مثل  شوفينياً  خطاباً  يعتمد  ال  لكنه 
اليمينية األوروبية األخرى. يعارض سياسة االتحاد 

األوروبي ويتمسك بالعملة الوطنية.

العوامل التي أدت إلى اتساع نفوذ المتطرفين
بين  الباردة  الحرب  انتهاء  تلت  التي  الفترة  شهدت 
أيديولوجياً  فراغاً  والغربي،  الشرقي  المعسكرين 
اليمين األوروبية  انتعاش أحزاب  عبّد الطريق أمام 
التي دعت بقوة إلى الخصوصية القومية األوروبية، 
وسط  ساد  الذي  للغضب  الراديكالي  الخط  ومثلت 
من  األوروبيين،  المواطنين  من  واسعة  قطاعات 
عجر حكوماتهم حل المشاكل االقتصادية، ومعالجة 
الناس  بدأ  لذلك  الشرعية،  غير  والهجرة  الفساد 
االنتخابات  خالل  اليمينية  األحزاب  لهذه  يصوتون 
البلدية والبرلمانية، ألنها كانت ترفع شعارات تعكس 

سخط الناس.

المالية  األزمة  األوروبية  الحكومات  واجهت  ثم 
اتباع  إلى  ألدى  بعجز   2008 العام  في  العالمية 
سياسات تقشف اقتصادية طالت جميع مرافق الحياة، 
من  كثير  تمويل  عن  األوروبية  الدول  وتراجعت 
برامج الخدمات االجتماعية، وتسريح عدد كبير من 
قطاعي  في  النفقات  وتقليص  العموميين،  الموظفين 
التعليم والصحة. وبنتيجة األزمة انخفضت مستويات 
النمو في هذه الدول إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت 
مستويات  البلدان  بعض  في  ووصلت  البطالة  نسبة 
خطيرة مثل اسبانيا 24 في المئة وبطالة في اليونان 
عنه  نتج  الذي  األمر  المئة،  في   26 بنسبة وصلت 
التفريط بحقوق العمالة الوافدة إلى بلدان مثل اسبانيا 
وإيطاليا، وازدياد أعداد الالجئين بصورة لم تعهدها 
المشتعلة  األزمات  بسبب  قبل  من  األوروبية  القارة 
أخرى  ومناطق  المتوسط،  من  األخر  الجانب  في 
قيمة  وارتفعت  البطالة،  مشكلة  تعمقت  العالم،  في 
المصاريف العامة لدى هذه الحكومات بسبب تدفق 
اقل  بديلة  عمالة  باعتبارهم  لهم  والنظر  الالجئين، 
من  حالة  وهذا شكل  األوروبيين،  العمال  من  تكلفة 
السخط والتذمر لدى قطاعات واسعة من األوروبيين.

لكن  السبب األهم في اتساع شعبية األحزاب اليمينية 
خطاباً  استخدامها  إلى  يعود  األوروبية  المتطرفة 
تهويلياً يمس الجانب األخطر في العقلية األوروبية، 
وهو الجانب الثقافي الذي تحسن توظيفه الستقطاب 
قطاعات واسعة ومتزايدة من الشارع األوروبي، من 
خالل الترويج لمفاهيم “الخطر اإلسالمي” و “أسلمة 
أوروبا” و “العرق األبيض” و “أوروبا لألوروبيين” 
هذه  تستخدمها  التي  الشعارات  من  الكثير  إلى 
األحزاب كفزاعة وخطر يهدد أوروبا وخصوصيتها 
المسلمين  وجودها  يهدد  التي  والثقافية،  العرقية 
حاضنة  ويشكل  للمرأة،  المعادي  اإلسالمي  والفكر 
للفكر المتطرف الذي يجاهر بالعداء للثقافة األوروبية 
من  “اإلسالموفوبيا”  فيروس  ينتشر  هكذا  العلمانية. 
مدينة إلى أخرى وتنتقل العدوى من دولة إلى أخرى 
في االتحاد األوروبي، وتجد لها جسداً قاباًل الحتضان 
المرض تمثله الدول االستعمارية “بريطانيا، فرنسا، 
واألفارقة  للعرب  بغضاً  األكثر  إيطاليا”  ألمانيا، 
وللدين اإلسالمي، عداء متجذر في التاريخ الغربي 

منذ الحروب الصليبية.

هل المخاوف مشروعة؟
وفي واقع الحال ينتمي معظم المهاجرون المسلمون 
بلدانها  في  فقيرة  اجتماعية  شرائح  إلى  أوروبا  في 
األصلية، ومتدنية التعليم نسبياً خاصة الجيل األول 
امتالكهم وعياً  المهاجرين، هذا تسبب في عدم  من 
أطر  في  أنفسهم  تنظيم  أهمية  سياسياً، وغاب عنهم 
أن  ثم  الجديدة.  مجتمعاتهم  في  ونقابية  سياسية 
المهاجرين العرب والمسلمين هم أكثر الجاليات نمواً 
في عدد زيادة المواليد، ويعتبر الدين اإلسالمي هو 
الدين األكثر انتشاراً في الغرب، وهناك عامل آخر 
لبعض  المتطرفة  والمفاهيم  التصرفات  في  يتمثل 
ساهمت  العوامل  هذه  كل  والالجئين،  المهاجرين 
لألحزاب  العنصري  الخطاب  ترويج  سهولة  في 
اليمينية األوروبية التي تصور أن المهاجرين والفكر 
اإلسالمي هما مصدر التهديد الحقيقي للقيم األوروبية 

العلمانية الثقافية والقومية.
األوضاع  أوروبا  في  اليمينية  األحزاب  وتستغل 
االقتصادية الصعبة للنفخ في نار العداء للمهاجرين، 
االتحاد  على  الضغط  في  الملف  هذا  وتستخدم 
الهجرة،  من  تحد  تشريعات  إلصدار  األوروبي 
أوضاعها  لتعزيز  فرصتها  القضية  هذه  وتعتبر 
االنتخابية على حساب األحزاب التقليدية. هو ما دفع 
المستشار األلمانية “ميركل” للقول إن ” ملف الهجرة 
وتضخيمه ونشر الخوف منه أصبح يشكل تحدياً لقيم 

القارة األوروبية وتماسكها”.
وتدعو ألمانيا إلى عدم المقاربات األحادية األمنية في 
معالجة المشكلة عبر إغالق الحدود، وضرورة إجاد 
حلول جماعية. وتم تقديم اقتراحات لترحيل المشكلة 
من أوروبا إلى دول العبور في الشمال االفريقي ” 
المغرب، ليبيا، مصر، تونس، السودان” إال أن هذه 
الدول ترفض ـ حتى اآلن ـ إقامة معسكرات استقبال 

الالجئين في أراضيها.
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غير  الهجرة  من  المشروعة  مخاوفها  ألوروبا  نعم 
الشرعية إليها، لكن ال يمكن لجميع الحلول السريعة 
واآلنية أن تعالج مشكلة بهذا الحجم. ال بد من إجراء 
مقاربات تفضي إلى معالجة جذور المشكلة، وإطفاء 
الحرائق المشتعلة في أكثر من مكان في العالم حول 
من  األوروبية  الدول  لهذه  بد  وال  العجوز،  القارة 
تحمل مسؤولياتها التاريخية كدول مستعمرة في القيام 
بمبادرات جدية في مناطق الكوارث والفقر لمساعدة 
المغامرة  عن  يغنيها  نهوض  على  الشعوب  هذه 

بأرواح أبناءها ألجل الوصول للقارة البيضاء.

أسئلة مبررة
تعرضت  التي  الطاحنة  االقتصادية  األزمات  كانت 
لها أوروبا على إثر الحرب العالمية األولى السبب 
المتطرفة  اليمينية  األحزاب  وراء وصول  الرئيسي 
حكمها  واتسم  السلطة،  سدة  إلى  والنازية  والفاشية 
في  واإلثنية  القومية  النعرات  ازدياد  مع  بالشمولية 
إلى  اإليطالي  الفاشي  الحزب  وصل  إذ  أوروبا. 
االقتصاد  استنزاف  نتيجة   1922 العام  السلطة 
العالمية  الحرب  في  مشاركتها  خالل  اإليطالي 
ألمانيا  في  للحكم  النازي  الحزب  ووصل  األولى، 
والمالية،  االقتصادية  أزمتها  بسبب   ،1933 العام 
حيث كانت مطالبة بدفع تعويضات كبيرة للدول التي 

ربحت الحرب العالمية األولى.
انتهاء  بعد  أوروبا  في  االقتصادية  األزمة  ترافقت 
الحرب العالمية األولى، مع عدم وجود أحزاب قوية، 
االعتبار  تعيد  أحزاب  انتخاب  إلى  الناس  وحاجة 

وهما  إيطاليا،  ولعظمة  ألمانيا  في  اآلري  للعرق 
الحزبان  إليهما  استند  اللتان  الرئيسيتان  الفكرتان 

النازي والفاشي.
تماماً كما نشهد اليوم من تدهور اقتصادي في العديد 
النمو،  معدالت  وانخفاض  األوروبية،  البلدان  من 
األحزاب  أداء  ضعف  البطالة،  معدالت  ارتفاع 
التي  المشكالت  الوسط،  واليمين  اليسارية  الحاكمة 
الثقافي والعرقي واإلثني، زيادة غير  التعدد  يسببها 
مسبوقة في أعداد الالجئين، اإلرهاب وحرص الناس 
للمسلمين وللفكر  العداء  تنامي  على أمن مجتمعهم، 
مرحلة  على  مقبلون  أننا  هذا  يعني  أال  اإلسالمي. 
جديدة من مراحل حكم اليمين المتطرف العنصري 
الحرب  عقب  حصل  كما  تماماً  والنازي،  والفاشي 

العالمية األولى؟

حول  أوروبا  في  حالياً  القائمة  االشتباك  حالة  إن 
ملف الهجرة ال تخدم سوى نمو األحزاب والحركات 
رقعتها  واتساع  المتطرفة،  العنصرية  اليمينية 
خطابها  واشتداد  األوروبيين،  عامة  وسط  وتأثيرها 
عدم  يضمن  فمن  والالجئين،  للمهاجرين  المعادي 

حدوث اصطفاف مضاد؟

ربما لن نجد يميناً وال يساراً
إن ما يثير المخاوف أن األحزاب الوسطية اليمينية 
األحزاب  جانب  إلى  انحيازها  تعلن  قد  واليسارية 
اليمينية المتشددة إذا استمر صعودها، وإن تواصل 
نجاحها في تحقيق توسع واستقطاب شرائح انتخابية 

جديدة. الواقع الحالي يشير إلى وجود بضعة أحزاب 
تداعيات  من  والحد  احتوائها  يمكن  شعبوية  يمينية 
تكون  عادة  سياسية  تسويات  عبر  المتشدد  خطابها 
التقليدية  الوسط واألحزاب  أحزاب  - لآلن- لصالح 
زادت  لو  ماذا  لكن  الحاكمة.  األغلبية  تشكل  التي 
ذلك  فإن  األوروبي،  الشارع  في  التعصب  نسبة 
سوف يميل لمصلحة األحزاب المتطرفة، التي كلما 
حققت نجاحاً فإن هذا سوف يعني تراجعاً لألحزاب 
التقليدية، وهكذا سيكون الحال في منحى ال نعلم عن 

ماذا سيسفر.
وربما يؤدي إلى سقوط التصنيف التقليدي بين يسار 
ويمين، ذلك أن الكثيرين يعيدون صياغة أولوياتهم 
االقتصادية  المتسارعة  التطورات  ضوء  في 
القرن  ربع  في  أوروبا  شهدتها  التي  واالجتماعية 
األخير. إن الفاعلين في المشهد السياسي األوروبي 
في السنوات األخيرة هم القوى واألطراف واألحزاب 
واالعتزاز  القومية  بأفكار  فأكثر  أكثر  تؤمن  التي 
بالماضي واالنغالق والتعصب على حساب العلمانية 

واالنفتاح والتسامح. 

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

الفاشية البغيضة.
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قام الدكتور عبدالرحمن بدوي بترجمة كتاب "الديوان 
الشرقي" للشاعر األلماني الكبير  "يوهان فولفجانج 
جوته" بالقاهرة ، ويشير في مقدمة ترجمته للكتاب 
أن األديب قد يشعر في إحدى مراحل حياته بحالة 
من "االغتراب الروحي" وهي حالة وجدانية عنيفة 
قد يشعر معها بحاجة ملحة إلى الفرار من البيئة التي 

يعيش فيها إلى أخرى جديدة يتالءم معها.
النزعة  أصحاب  عند  الظاهرة  هذه  اتضحت  وقد 
في  وفنانين  وفالسفة  أدباء  من  الرومنتيكية 
منهم  األلمان  وخاصة  عشر  التاسع  القرن  مستهل 
والفرنسيون، وقامت حركة قوية تدعو إلى الهجرة 
الروحية إلى الشرق، وكان جوته أحد أبرز المتأثرين 

بهذه الحركة.

الفترة  طفولته خالل  في  العبرية  اللغة  جوته  درس 
ما بين 1762 – 1765 وترجم من التوراة كتاب 
سنة  وقرأه  القرآن  على  ثم عكف  األناشيد"،  "نشيد 
الالتينية  ترجمته  في  أخرى  مرة  قرأه  ثم   ،1781
ومن هنا بدأ اهتمامه باألدب العربي فقرأ المعلقات 
بترجمة جونز الالتينية وغيرها. وعقب عودته من 
صديقه  عليه  أشار   1771 عام  إيطاليا  إلى  رحلته 
ما  وهو  والفارسية  الهندية  باآلداب  بالعناية  هردر 
كتاب جديد يصدر  أطلع جوته على كل  كان حيث 

في هذا المجال.
الشرقي"  "الديوان  كتابه  خرج   1814 عام  وفي 
فيه  وحظي  والغرب،  الشرق  بين  فيه  مزج  والذي 

اإلسالم والقرآن الكريم بإجالل ال مثيل له. 
وينقسم ديوان جوته إلى قسمين كبيرين األول شعر 
والثاني نثر ، وهو عبارة عن تعليقات وضعها لكي 
يفهم الديوان ويتكون القسم األول من اثنى عشر كتاباً 
التفكير، سوء  هي كتاب "المغني، وحافظ، العشق، 
األمثال،  الساقي،  زليخا،  تيمور،  الحكمة،  المزاج، 

الفارسي، الخلد" 
وكان لسقوط نابليون أثر فادح في نفس جوته، وكان 
معجبا به في شبابه والتقاه عندما قام نابليون باحتالل 
مدينة فايمار األلمانية، كما نعت نابليون جوته بأنه 
"إنسان حقا"، وفي المقابل تعاطف جوته مع نابليون 
عهده  أواخر  في  االضمحالل  في  نفوذه  بدأ  عندما 
جعل  مما  الشهيرة،  واترلو  بهزيمة  انتهى  الذي 

البعض يشكك في وطنيته.
من  الهروب  في  يرغب  أن  آنذاك  جوته  وكتب 
وكان  خيالي،  آخر  لعالم  باألخطار  المليء  عالمه 
رحلته  جوته  وقد سمى  الشرق.  هو  المنشود  العالم 
"الشرقي  ديوانه  "الهجرة" وافتتح  باسم  الشرق  إلى 
أدت  التي  والدوافع  الهجرة  هذه  بوصف  الغربي" 
كتاب  أول  في  جاءت  التي  قصيدته  وفي  إليها 
فيها  أشار  والتي  "الهجرة"  عنوان  تحت  "المغني" 
إلى رغبته في أن يهاجر كما هاجر محمد  الشاعر 
"صلى الله عليه وسلم" من مكة المكرمة إلى المدينة 

المنورة يقول:
الشمال والغرب والجنوب تتحطم وتتناثر

والعروش ُتثل، والممالك تتزعزع وتضرب
فلتهاجر إذاً إلى الشرق في طهره وصفائه

كي تتروح جو الُهداة والمرسلين
هنالك، حيث الحب والغناء

سيعيدك ينبوع الِخضر شاباً من جديد
إلى هنالك، حيث الطهر والحق والصفاء

أود أن أقود األجناس البشرية
فأنفذ بها إلى أعماق الماضي السحيق

حين كانت تتلقى من لدن الرب
وحي السماء بلغة األرض
دون تحطيم الرأس بالتفكير

الشيرازي  حافظ  الفارسي  للشاعر  جوته  كن  وقد 
األثر،  عظيم  نفسه  في  وترك  اإلعجاب  من  الكثير 
واتخذه مثاًل أعلى وخاصة بعد أن قرأ ديوانه الذي 
قام بترجمته فون همر ، وكان أهم ما يميز الشيرازي 
في نظر جوته هو أنه أقام تفكيره على أساس متين 
من القرآن الكريم، وقد خص جوته الشاعر الفارسي 
يقول  "حافظ"  عنوان  حمل  الديوان  هذا  من  بكتاب 

فيه:
أي حافظ ! إن أغانيك لتبعث السلوى

إبان المسير في الشعاب الصاعدة والهابطة
حين يغني حادي القوم ساحر الغناء

وهو على ظهر دابته
فيوقظ بغنائه النجوم في أعلى السماء

ويوقع الرعب في نفوس األشقياء

العربي لألكاديمية كاترينا  في كتاب "جوته والعالم 
مومزن أستاذة األدب األلماني في جامعة استانفورد 
من  جوته  يكنه  كان  لما  المؤلفة  تشير   " األمريكية 
حب لقدماء العرب وآدابهم وآثارهم الدينية والثقافية.

وقد نظم جوته وهو في سن الثالثة والعشرين قصيدة 
رائعة أشاد فيها بالنبي محمد "صلى الله عليه وسلم"، 
وحينما بلغ السبعين من عمره أعلن على المأل أنه 
يعتزم أن "يحتفل في خشوع بتلك الليلة المقدسة التي 

أنزل فيها القرآن على النبي".
الشرقي"  "الديوان  كتابه  صدور  عن  إعالنه  وفي 
قال أنه "ال يكره أن يقال عنه إنه مسلم"، كما يقول 
مثير  سام،  محكم،   " أسلوبه  أن  الكريم  القرآن  عن 

للدهشة، وفي مواضع عديدة يبلغ قمة السمو حقاً"
ويشير الكتاب إلى أن المعتقدات اإلسالمية الواردة 
الدينية  جوته  معتقدات  مع  تتفق  كانت  القرآن  في 
الله  بان  واالعتقاد  التوحيد،  فكرة  ومنها  والفلسفية 
يتجلى في الطبيعة، وأنه سبحانه يخاطب البشر على 

لسان الرسل.
على  مومزن  كاترينا  تسوقها  التي  الدالئل  ومن 
ارتباط جوته بالقرآن الكريم الرسالة التي بعث بها 
إلى هردر عام 1772 حيث كتب جوته من مدينة 
فتسالر قائاًل "إني أود أن أدعوا الله كما دعاه موسى 

في القرآن }رب اشرح لي صدري{"
وكان جوته يقتبس معاني بعض آيات القرآن الكريم 
إحدى  في  فيقول  الحكمية  الشعرية  مقطوعاته  في 
أشعاره والتي جاءت في شكل رباعية أضفى عليها 

صيغة الدعاء
يريد الضالل أن يربكني
لكنك تعرف كيف تهديني

فإن أقدمت على عمل أو أنشدت شعرا
فأنر أنت لي جادة الطريق

بالقرآن  بها  تأثر  والتي  أيضاً  جوته  أشعار  ومن 
الكريم يقول :

هو الذي جعل لكم النجوم
لتهتدوا بها في البر والبحر

ولكي تنعموا بزينتها
وتنظروا دائماً على السماء

عاطف عبد العظيم
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قبل أكثر من ثمانين عاًما وبالتحديد في شهر ربيع 
أرسل  1929م  سنة  الموافق  1348هـ  سنة  اآلخر 
الشيخ/محمد بسيوني عمران من "جاوة" في مصر 
رضا  رشيد  الشيخ/محمد  المنار  مجلة  إلى صاحب 
رسالة يُثني فيها على األعمال والمساعي التي يقوم 
عليه  مقترًحا  اإلسالم،  سبيل  في  شكيب  األمير  بها 
أن يبين لـ"المنار" أسباب تأخر المسلمين بمقارنتهم 
بدول اليابان وأوروبا وأميركا، وهل يمكن مجاراتهم 
دينهم  على  المحافظة  مع  الحضارة  سباق  في 
األمير  على  الرسالة  الشيخ/رضا  فأحال  الحنيف؟ 
وكان  اإلجابة.  فقرر  نفسه  في  أثرت  أنها  ويظهر 
ذلك  يشغله عن  زمن،  منذ  خاطره  في  يلح  السؤال 
يعتريه من مؤامرات  العالم اإلسالمي، وما  شجون 

تُحاك في الخفاء.

أسباب ارتقاء المسلمين في الماضي
بين أرسالن في البداية أنَّ االنحطاط والضعف اللَذْيِن 
عليهما المسلمون اليوم شيٌء عام لهم في المشارق 
والمغارب، فلم ينحصر في "جاوة" و"ماليو"، وال 
في مكاٍن آَخر، وإنما هو ُمَتفاِوٌت في َدَركاته؛ فمنه ما 
هو شديد الُعمق، ومنه ما هو قريب الَغْور، ومنه ما 
هو عظيم الخطر، ومنه ما هو أقل خطًرا. كما قرر 
أنَّ الشعوب اإلسالميَّة متشابهة في ضعفها، فحالتهم 
ين، وال من جهة  الحاضرة ال تُرَضى ال من جهة الّدِ
المعنى.  جهة  من  وال  المادة،  جهة  من  وال  الدنيا، 
وذكر أمثلًة لهذا الضعف مثل: البوسنة، وأذربيجان، 

ومسلمي الصين.
اللبن  على  البكاء  ينفع  فال  حدث،  ما  حَدث  لقد 
نبحث في األسباب  أن  المسكوب، لكن وجب علينا 
التي أوجدت هذا التَقْهُقر في العالم اإلسالمي بعد أْن 
كان منذ أربعة عشر قرًنا هو الصدر المقدَّم، والسيد 

المرهوب المطاع بين األمم شرًقا وغرًبا.
إنما  الماضي  ارتقائهم  أسباب  إن  أرسالن:  يقول 
الجزيرة  قد ظهر في  الذي كان  إلى اإلسالم  َترِجع 
العربية فداَن به قبائل العرب، وتحولوا بهدايته من 
الُفرقة إلى الَوحدة، ومن الجاهلية إلى المدنية، ومن 
القسوة إلى الرحمة، ومن عبادة األصنام إلى عبادة 
أرواًحا  األولى  بأرواحهم  لوا  وتبدَّ األحد،  الواحد 
جديدة، صيَّرتهم إلى ما صاروا عليه من عّزٍ ومنعة، 
ومجد وعرفان وثروة، وفتحوا نصف كرة األرض 
في نصف قرن، ولوال الخالُف الذي عاد فدبَّ بينهم 
في أواخر خالفة عثمان وفي خالفة علي - رضي 
في  يقف  ولم  العالم،  فتح  أكملوا  لكانوا  عنهما-  الله 

وجِههم واقٌف، لكن قدر الله وما شاء فعل.
اسَتقام  الذي  السبب  أن  وجدنا  ذلك  عن  فَحصنا  إذا 
به المسلمون سابًقا قد أصبح مفقوًدا بال ِنزاع، وإْن 
كان بِقَي منه شيٌء فكباقي الوْشم في ظاهر اليد؛ فلو 
ُدون  االسم  د  بمجرَّ ة  بالِعزَّ المؤمنين  وَعد  الله  كان 
ة المؤمنين من  الفعل لكان يحقُّ لنا أْن نقول: أين عزَّ
ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِنيَن﴾؟ . ولو  قوله تعالى: ﴿َولِلَِّه اْلِعزَّ
اْلُمْؤِمِنيَن﴾  َنْصُر  َعلَْيَنا  َحقًّا  الله قد قال: ﴿َوَكاَن  كان 
سوى  فيهم  َمِزيَّة  أدنى  بدون  ينصرهم  أنَّه  بمعنى: 
َة  َثمَّ لكان  مسلمين  كونهم  يُعلِنون  أنهم 
محل للتعجب من هذا الِخذالن بعد ذلك 

الوعد الصريح بالنصر. 
غير  هي  الُقرآن  في  النصوص  ولكنَّ 
هذا، فالله غير مخلٍِف وعَده، والقرآن 
الذين  هم  المسلمون  وإنما  يتغيَّر،  لم 
تغيَّروا، والله تعالى أنذر بهذا فقال: ﴿ 
إِنَّ اللََّه اَل يَُغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروا َما 

ِبأَْنُفِسِهْم ﴾. 
حالَي  بين  مقابلة  بعمل  ُقمنا  وإذا 
أن  فسنجد  اليوم  واإلفرنج  المسلمين 
المسلمين قد فَقُدوا الحماسة التي كانت 
عند آبائهم، وقد تخلََّق بها أعداء اإلسالم 
فتجد  بهذا؛  كتبُهم  تُوِصهم  لم  الذين 
المنايا  ِحياض  على  تتواَرُد  أجناَدهم 
ِعناًقا،  والرماح  األِسنَّة  وتتلقَّى  ِسباًقا 
وا  وضحَّ والنفيس،  الغالي  فَقُدوا  فلقد 
 - نفوسهم  أال وهي  ما عندهم،  بأغلى 
فهل  نحن  ا  أمَّ ثقافتهم،  نْشر  سبيل  في 
- بدون عمل؟!  ينصرنا الله -عزَّ وجلَّ

بالطبع ال.
اعتذارات  بعض  بِذكر  أرسالن  قام  ذلك  بعد 
عن  قلياًل  تحدَّث  ثم  عليها  بالرّدِ  قام  ثم  المسلمين، 
نتائج إعانة مصر لُِمجاِهدي طرابلس وبرقة، ويبدو 
أنَّه قد ضاَق بمْثل هذه المواقف؛ ألنَّه بعد ذلك تحدَّث 
بخدمة  ووطنهم  لِدينهم  المسلمين  بعض  ِخيانة  عن 
لذلك عدَّة  الباطل، وقد ضرب  األجانب واعتذارهم 
أمثلة منها: سورية يوم الثورة على فرنسا، وما فعله 
عساكر شرقي األردن تجاه مجاهدي فلسطين، وغير 

ذلك.

ر المسلمين »وقت أرسالن« أسباب تأخُّ
ر المسلمين في الجهل  ثم يجمل أرسالن أسباب تأخُّ
فساد  والسيما   - األخالق  وفساد  الناقص،  والعلم 
األمراء والعلماء- والجبن والهلع، واليأس والقنوط، 
ونسيان المسلمين ماضيهم المجيد، وشبهات الجبناء 
والجهالء، وضياع اإلسالم بين الجامدين والجاحدين 

وعمل كّلٍ منهما.
وأطال أرسالن كالمه عن الرجعية والتقدُّم والجمود 
ورقيَّها،  اليابان  كالمه  ضمن  وذكر  والجحود، 
وجَعلَها عبرًة للعرب وسائر المسلمين، وهذا الكالم 
صه أنَّ الغرب يتَّهموننا بالتخلُّف والرجعيَّة وأنَّ  ملخَّ
وازدهرت  تقدَّموا  قد  لكنَّهم  ديننا،  ذلك  في  السبب 
كما   - بدينهم  كهم  تمسُّ بسبب  وارتَقوا  حضارتهم 
، لكن السؤال: لماذا  َيزُعمون- ودينهم باطل ال شكَّ
(الكافر)؟  بتدينها  رجعيَّة  واليابان  أوروبا  نُسمي  ال 
َحه أرسالن عن بعض عقائدهم الباطلة. وهذا ما وضَّ
بعد ذلك ذكر آيات العمل في الُقرآن، الُمبِطلة لتفسير 
اإلفرنجي،  عم  الزَّ وَفساد  والكسل،  بالَجْبر  القَدر 
وأوضح أنَّ المسلمين الجامدين فتنٌة ألعداء اإلسالم 

وحجة عليه، وإنما يُؤَتى اإلسالم من ِقَبلِهم.
حديًثا  لها  أفرد  فلقد  اإلسالم،  مدنية  شبهة  عن  أما 
أنَّ  زَعم  َمن  زْعم  على  وردَّ  جوابه،  في  ا  خاصًّ
ثم  ة،  خاصَّ مدنية  تأسيس  من  ن  يتمكَّ لم  اإلسالم 
وقال:  الحاضرة،  بحالته  ذلك  على  االستدالَل  ساق 
ه بها بعض أعداء اإلسالم  إنَّ هذا الكالم ُخرافة يُمّوِ
من الخارج وبعض جاِحديه من الداخل، ولكّلٍ منهم 
المسلمين  يصبغوا  أْن  يريدون  فاألعداء  هدُفهم، 
أْن  فيريدون  الجاحدون  ا  أمَّ األوروبيَّة،  بالصبغة 

يزرعوا في العالم اإلسالمي بُذوَر اإللحاد.
المدنية، ولكنَّنا  ين في  الّدِ أثَر  نُنِكر  قال: نحن ال  ثم 
وذلك  ميزان؛  لها  يكون  أْن  يصحُّ  ال  بأنَّه  نُسلِّم  ال 
ين في األمم، فتتفلَّت  ألنَّه كثيًرا ما َيضُعف تأثيُر الّدِ
من ُقيوده، وتفسد أخالقها، وَتنهار أوضاُعها، فيكون 
َفساد األخالق هو علََّة السقوط، وال يكون الّدِين هو 
غير  خارجيَّة  عوامل  َتطَرأ  ما  وكثيًرا  المسئول. 

محمد عبد المنعم
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ُمنتَظرة، فتتغلَّب على ما أثلته الشرائع من حضارة، 
وتزلزل أركانها، وقد تهدمها من بوانيها، وال يكون 
في  المسلمين  ر  فتأخُّ نفسها.  الشريعة  من  الُقصور 
القرون األخيرة لم يكْن من الشريعة، بل من الجهل 
كما  أحكامها  إجراء  عدم  من  كان  أو  بالشريعة، 
كان  َحّقِها  على  جاريًة  الشريعة  كانت  ا  ولَمَّ ينبغي. 
ا كان  اإلسالم عظيًما عزيًزا، وأيُّ عظمة أعظم ممَّ
مدنية  إن  مثاًل.  الخطاب  ابن  أيَّام  في  اإلسالم  عليه 
ٍة إال وعندها  اإلسالم ال تقبل الُمماَحكة، فليس من أمَّ
تكن  لم  فلو  اإلسالم،  مدنيَّة  في  تُحَصى  ال  َتآلِيف 
لإلسالم مدنيَّة حقيقيَّة سامية راقية مطبوعة بطابعه، 
مبنيَّة على كتابه وسنَّته، ما كان علماء أوروبا - حتى 
يُكِثرون  بالتحاُمل على اإلسالم-  الذين ُعرفوا منهم 
تواريخها،  سْرد  ومن  اإلسالمية،  المدنيَّة  ِذكر  من 
المدنيَّات.  من  غيرها  وبين  بينها  المقابلة  ومن 
التي  الشهيرة  المدنيَّات  من  هي  اإلسالميَّة  فالمدنيَّة 

َيزدان بها التاريخ العام.
ودمشق،  بغداد،  مثل:  اإلسالم؛  لبالد  أمثلًة  ذكر  ثم 
والقاهرة، وحلب، وسمرقند، وحواضر أخرى كثيرة 

من بالد اإلسالم.
اإلسالميَّة  المدنية  اد  ُحسَّ أرسالن على  ذلك رد  بعد 
وحضارته  اإلسالم  فضَل  َنُسوا  الذين  المكاِبرين، 
أمثلة على األمم األخرى  وتراثه. ولقد قام بضرب 
ألْجل المقابلة، فذكر اليونان والرومان قبَل النصرانية 

وبعَدها:
إنَّ القائلين بأنَّ اإلسالم قد كان سبَب انحطاط األمم 
قد  النصرانيَّة  بأن  القول  له من  مفر  به ال  الدائنة 
أدَّت إلى انِحطاط اليونان، كذلك كانت رومية )وهي 
روما اآلن( في عصرها الدولَة الُعظَمى التي ال ُيذَكر 
لعهد  رت  تنصَّ أْن  إلى  هكذا  تزل  ولم  دولٌة،  معها 
نقول  أْن  أُيعَقل  االنِحطاط.  في  فبَدأْت  قسطنطين، 

أيًضا: إنَّ تديُّنها هو سبب تخلُّفها؟
واالنِهيار  التخلُّف  هذا  َوراء  الحقيقي  السبب  إنَّ   
من  البربرية  الغارات  هو  إنما  والرومان  لليونان 
فَرْضنا  فلو  الداخل.  من  العوامل  وبعض  الخارج، 
اليونان  يكن  لم  وقتئٍذ  جاَءْت  تكن  لم  النصرانيَّة  أنَّ 
وال  الحوادث،  تلك  َعواِقب  من  نجوا  والرومان 
ة التي  ْتهم نتائج تلك األسباب، فهي بمثابة القشَّ تخطَّ

َقصمْت ظهر البعير.
الماضي  واليابان  أوروبا  ر  تأخُّ سبب  أنَّ  ذكر  ثم 
فال  ين،  الّدِ هو  ليس  الحاضرة  نهضتهما  وسبب 
وجعلها  المعترك،  هذا  في  األديان  إلْدخال  داعي 
هي وحَدها ِمعياَر التقدُّم والرقي والترّدِي، ليس من 
الدولة  َينُصر   - وجلَّ -عزَّ  فالله  شيٍء،  في  النََّصفة 
العادلة ولو كانت كافرة، وال َينُصر الدولة الظالمة 
كونه  في  ِجدال  فال  اإلسالم  ا  أمَّ مسلمة.  كانت  وإْن 
أجَمَع  ا  ممَّ المدهشة  وُفتوحاتهم  العرب  سبَب نهضة 
خون شرًقا وغرًبا، لكنَّه لم  على االعِتراف به المؤّرِ
يكن سبَب انحطاطهم فيما بعُد، كما َيزُعم الُمفَترون 
الذين ال غرض لهم سوى نشر الثقافة األوروبية بين 
أوروبا  ِسيادة  وبْسط  اإلسالم،  ثقافة  دون  المسلمين 
على بلدانهم، بل كان السبب في ترّدِي المسلمين هو 
د االسم،  أنهم اكتَفوا في آِخر األمر من اإلسالم بمجرَّ

ولكنَّ اإلسالم اسم وفعل.

أسباب نهضة العالم اإلسالمي
اإلسالمي  العالم  نهضة  أسباب  أنَّ  أرسالن  يبين  ثم 
حثُّ  أهمها  ومن  لها،  حصر  وال  كثيرٌة  جديٍد  من 
أقوى  لهو  الحثَّ  هذا  أنَّ  ويرى  العلم  على  الُقرآن 
 ، قّيِ باِعٍث للمسلمين على سْبقهم لسائر األمم في الرُّ
ر أنَّ العلم  والناظر في آيات الُقرآن يستطيع أْن يُقّرِ
ولقد  العمل،  ثم  بالعلم  لكن  األمم،  نهضة  سبب  هو 
مكانته وأعلى شأنه، ومدح  العلم، ورفع  الله  ل  فضَّ

أصحابه، وال مجال هنا لِذكر هذه اآلثار.
القوميَّة  النهضة  طالب  إلى  كلمًة  األمير  ه  وجَّ ثم 
للنفوس  بُدَّ  ال  النهضة  أنَّ  فيها  ح  ليُوّضِ الدينيَّة؛  ال 
األساس  في  فالنهضة  العلم،  حلبة  في  بها  تسير  أْن 
ا إْن بعدنا عن القرآن واتَّخذناها قوميَّة كما  دينيَّة، أمَّ
اإللحاد  إلى  مدخاًل  يكون  هذا  فإنَّ  أوروبا،  فعلت 
وهذا  الشهوات،  واتِّباع  األبدان،  وعبادة  واإلباحة، 
ت نفَعه؛ فال بُدَّ لنا من تربيٍة علمية سائرة  ضَرُره يُفّوِ
جنًبا إلى جنب مع تربيٍة دينية، وَمن يظنُّ أنَّ نهضة 
نا صواٌب أم  أوروبا جرت دون تربية دينية -ال يهمُّ

خطأ فكلُّها باطلة- فهو مخطٌئ.
العصر  في  المسلمين  انِحطاط  أسباب  إن  ويقول: 
الحديث هي أسباُبه في العصر القديم، لكن زاد عليها 
فْقُد كل الثقة بالنفس، وهو ما ُيسمى في علم النفس 
عقدة النقص؛ فلقد َدبَّ اليأس في نفوس المسلمين 
-إال َمن َرِحَم الله- وظنُّوا - بل تيقَّن بعضهم- بعدم 
الله: ﴿  َنُسوا قول  النصر، ووثقوا في ذلك، وكأنهم 
أاََل إِنَّ َنْصَر اللَِّه َقِريٌب ﴾. لكنَّ األوائل كانوا واثقين 
يِهنوا ولم يحزنوا؛  فلم  الله وهم األْعلَون،  في وْعد 
ولذلك نَصُروا اللَه في أنفسهم فنصرهم الله، إلى أْن 

دبَّ الخالف.
كان عدد المسلمين في بدر (313) فقط، ونصرهم 
وا بالُعدَّة وال الَعتاد، ولكنَّهم  هم، فلم يهتمُّ الله على عدّوِ
وِثقوا في وعد الله، فحينما نزل قول الله تعالى: ﴿ 
ِماَئَتْيِن ﴾ لم  َيْغلِبُوا  ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن  َيُكْن  إِْن 
ة، بال  يُنِكروا ذلك، ولم يقولوا: كيف بال عدد، بال عدَّ

طائرات ودبابات، ومدافع ورشاشات ... إلخ.
االجتماعية  األمراض  أشّدِ  من  بالنفس  الثقة  فْقد  إنَّ 
وأخبث اآلفات الروحية، وال يتسلَّط هذا الداء على 
ٍة إال ساَقها إلى الفناء،  إنساٍن إال أَْوَدى به، وال على أمَّ

وكيف يرجو الشفاء عليٌل يعتقد أنَّ علته قاِتلتُه؟
العلوم  تعلموا  إذا  المسلمين  أن  أرسالن  ويرى 
العمرانية  األعمال  يعملوا  أْن  استطاعوا  العصرية 
التي يقوم بها اإلفرنج، وهناك أمثلة كثيرة على قدرة 
الخط  أرسالن  وذكر  العمران؛  لنهوض  المسلمين 
الخط،  هذا  إنشاء  من  والغاية  الحجازي،  الحديدي 
وَمداه، وتعطيل كّلٍ من إنجلترا وفرنسا لهذا الخط. 
كما قام بذكر أدوار مصرية بارزة مثل محمد طلعت 
ًة وحَده في الحلبات االقتصادية،  حرب الذي كان أمَّ
ليسَتوِعب  نشاطه  ع  ووسَّ مصر  بنك  س  أسَّ وقد 
وبدرجة  والحيوية  االقتصادية  المشاريع  من  كثيًرا 
عالية من الجودة واإلتقان. كذلك أحمد حلمي باشا، 
وعبد الحميد شومان اللذان كان لهما دور كبير في 
منافسة أوروبا في االقتصاد. بعد ذلك دعا المؤلف 
ه همتها إلى أهميَّة اإلصالحات المعنوية  األمم ووجَّ
تعرف  ال  فالشريعة  اإلسالمية؛  البالد  في  والمادية 

أتقاهم،  الله  الناس عند  أكَرُم  نسًبا، وإنما  حسًبا وال 
والشعب  الحجاز  بالد  على  الكالم  هذا  طبق  وقد 

السعودي.
وفي النهاية يرى أرسالن أن المسلمين لن ينهضوا 
إالَّ باألشياء التي نهض بها غيُرهم، وقد ذكر أمثلًة 
والعلم.  والنفس،  بالمال  األشياء، ومنها:الجهاد  لهذه 
ة من األمم-  يقول: ولن يتمَّ للمسلمين - وال ألّيِ أمَّ
نجاٌح أو ُرِقيٌّ إال بالتضحية، فإنَّ هذا األمر قد أمر 
- به ِمراًرا في كتابه العزيز. والحقيقة  الله -عزَّ وجلَّ
ال  نتائج  هي  بل  أصول،  ال  فروٌع  األمور  هذه  أنَّ 
مقّدِمات، فإنَّ التضحية أو الجهاد بالمال والنفس هو 
تعلَّمت  فإذا  كلها،  بالعلوم  يهتف  الذي  األعلى  الِعلم 
العلوم  سائر  لها  داَنْت  به،  وعملت  العلم  هذا  ة  األمَّ

والمعارف، ودَنْت منها جميع القطوف والجفاني.
فإْن قال قائٌل: إنَّ الرسول كان أميًّا، نقول له: قال الله 
تعالى: ﴿ َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى ﴾ وبهذا استطاع أْن يُِقيَم 
ا هو أقل من الصفر؛ فقد  دولًة ليس من الصفر بل ممَّ
أنقذ العالم من براثن الجاهلية إلى نور العلم، وكما 
نعرف (محمد علي باشا) الذي ربما كان أميًّا لكنَّه 
بَعث مصر من العدم إلى الوجود في زمٍن قصير، 
من  يكوُن  قد  ولده  على  الشفيق  األمي  األب  كذلك 
أجهل الجهالء، لكنه ال يأتي البنه إال بأحذق األطباء.
فلننفض غبار اليأس، ولنتقدَّم إلى األمام، ولنعلم أنَّنا 
وتحقيق  واإلقدام،  والدأب  بالعمل  أمنيَّة  كلَّ  بالُِغون 
ِفيَنا  َجاَهُدوا  َوالَِّذيَن   ﴿ تعالى:  قال  اإليمان؛  شروط 

لََنْهِدَينَُّهْم ُسبُلََنا َوإِنَّ اللََّه لََمَع اْلُمْحِسِنيَن ﴾. 

شكيب أرسالن
شكيب أرسالن هو رائد من رواد اإلصالح والنهضة 
في عالمنا العربي واإلسالمي، ولد يوم االثنين 25 
ديسمبر 1869م بمنطقة الشويفات في لبنان ألسرة 
عريقة، ودرس بمعهد الحكمة وأتقن - مع العربية- 

التركية والفرنسية واأللمانية واإلنجليزية.
وفى شبابه أدركته حرفة األدب فنظم الشعر وكتب 
في  وهو  (الباكورة)  بعنوان  ديواًنا  وطبع  المقاالت 
الثامنة عشرة من عمره، ولكنه سرعان ما انصرف 
التراث  كتب  فحقق بعض  فنونه  بمختلف  النثر  إلى 
وترجم رواية آخر بني سراج عن الفرنسية، وألف 
منها:  وحضارته  اإلسالم  عن  الكتب  من  عدًدا 
األندلسية"،  واآلثار  األخبار  في  السندسية  "الحلل 
إلى أقدس  الحاج  اللطاف في خاطر  و"االرتسامات 

مطاف".
كما كتب هوامش وتعليقات مستفيضة على ترجمة 
األمريكي  لمؤلفه  اإلسالمي"  العالم  "حاضر  كتاب 

"ستودارد" ومترجمه "عجاج نويهض"%
أصدر في برلين مجلة عربية باسم "لواء اإلسالم"، 
ورأس "المؤتمر اإلسالمي" في أوروبا، كما ساهم 
عام  برلين  في  اإلسالمي"  "المعهد  تأسيس  في 

1927م.
العربية"  بالفرنسية باسم "األمة  أسس مجلة شهرية 

عام 1930م.
ولفظ  حياته  آخر  جنيف حيث عاش  إلى  انتقل  وقد 

أنفاسه األخيرة ليلة االثنين 9 ديسمبر 1946.



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

- رسوم التسجیل تشمل برنامج األسئلة 
  باللغة العربیة.

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

Tel.: 030 / 398 37 537 

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

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

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

المدرسة العربیة األولى في برلین

TIERGARTEN

مواعید العمل

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

NEUKÖLN 

واقة
 مدرسین س

مطلوب

Fahrlehrer gesucht

Fahrlehrer 

نقدم دورات اإلسعافات األولیة كل أسبوع



23

ستظل قصته في ُكتب التاريخ والذاكرة تحكي كونه 
الرئيس العربي الوحيد الذى انحاز لثورة بالده حين 
السلطة  عن  وتنازل  السوداني،  للجيش  قائًدا  كان 
رئيس  برئاسة  المنتخبة  الجديدة  للحكومة  طواعية، 

الوزراء آنذاك الصادق المهدي. 

مشوار سوار الذهب
البدلة  استهوتهم  ممن  السودانيين  آالف  كحال 
العسكرية؛ قّرر سوار الذهب، المولود عام 1935 
السودان  وسط  كردفان  شمال  األبيض  مدينة  في 
ليتخرج  السابعة،  الدفعة  الحربية؛  بالكلية  االلتحاق 
فيها ضابًطا في القوات الُمسلحة السودانية في عمر 

قارب العشرين عاًما.
لم يكن ترّقي سوار داخل القوات الُمسلّحة السودانيّة 
تقليدًيا مثل غيره من الضباط؛ بل أخذ مساًرا موازًيا 
العسكرية  قدراته  ورفع  األكاديمي،  التحصيل  في 
الدراسية  الدورات  من  عدد  في  الُمشاركة  عبر 
العسكرية في بريطانيا والواليات المتحدة واألردن، 
والتى انعكست على مستواه في مسار المناصب التى 

خدم فيها داخل المؤسسة العسكرية.
قدراته العسكرية العالية وتحصيله لعدد من الدورات 
العسكرية في الخارج أتاحت له الترّقي والعمل في 
بلغ أحد  أماكن مؤثرة داخل األجهزة األمنية؛ حتى 
منصب  في  متمثاًّل  الجيش  داخل  المناصب  أرفع 
رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، ثم ما لبث أن 
اُختير وزيًرا للدفاع في عهد الرئيس جعفر النميري 
عام 1985، والتي أعقبها قراٌر باختياره قائًدا عاًما 

للقوات الُمسلحة السودانية.
لسوار  الفرصة  العسكرية  الدورات  أتاحت  وقد 
الجيش  بين  العالقات  في  جديدة  صيغ  اكتشاف 
والسلطة المدنية في الغرب والخطوط الفاصلة بينهما، 
وإعادة النظر في التجارب التي باتت فيها المؤسسة 
طويلة،  لسنوات  الُسلطة  على  المهيمنة  العسكرية 
بُحكم االنقالبات العسكرية وسيطرة الجنراالت على 

مفاصل اقتصاديّات عّدة بلدان عربيّة.
العسكريين  تدّخالت  من  استثناًء  السودان  يكن  ولم 
انقالًبا عسكرًيا  البلد  السياسيّة، إذ شهد  في الشؤون 
الذهب  سوار  زميل  بواسطة   1969 مايو   25 في 
أطاح  الذي  النميري  جعفر  العسكرية،  الكلية  في 
التي  حكمه  فترة  ويبدأ  المنتخبة؛  المدنية  بالحكومة 

عرفت بـ»عهد مايو« نسبة لشهر االنقالب.
قاعدة  توسعت  النميري؛  ُحكم  سنوات  مدار  على 
ضّد  السياسية  اإلعدامات  إثر  تجاهه  الغضب 
معارضيه، والظروف االقتصادية بالغة السوء التي 
حتى  الخارجية  الديون  وارتفاع  البالد،  بها  مرت 
ُحكمه،  إلسقاط   1985 سنة  شعبية  انتفاضة  وقعت 
تدخل  عبر  نجاحها  مسألة  الذهب  سوار  فيها  حسم 

الجيش إلسقاط النميري واالنحياز للشعب.
تزامن وجود النميري في زيارة خارج البالد خالل 
وقوع التظاهرات، قبل أن يقطع زيارته للعودة إلى 

بالده حتى جاءه خبر دعم الجيش لتظاهرات بالده؛ 
فما كان من نميري إال أن عدل عن العودة واضطر 
إلى تغيير وجهته إلى القاهرة التي اتخذ منها منفى 

دائًما له حتى وفاته في عام 2000.

سلّم السلطة وسكن إلى الظل
صنع المشير سوار الذهب استثناًء في قادة الجيوش 
والثورات،  االنتفاضات  بعد  الُسلطة  يستلمون  الذين 
الُحكم  ُكرسي  على  يُسيطرون  ما  ُسرعان  والذين 
ويرفضون الرحيل، وقّدم درًسا فريًدا في الديمقراطيّة 
حين قاد البالد لعاٍم واحد رئيًسا للحكومة االنتقالية بعد 
اإلطاحة بالنميري؛ وأجرى بعدها انتخابات عامة في 
العام 1986 فاز بها رئيس الوزراء الصادق المهدي 
1986، قبل أّن يطيح به الرئيس الحالي عمر البشير 

بانقالب عسكري عام 1989.
ورغم العالقة الجيدة التي جمعته مع النميري، وثقة 
بعدم  الجيش، خصوًصا  قيادة  في  دوًما  فيه  األخير 
رفض تسليم حامية مدينة األبيض العسكرية، عندما 
العطا  هاشم  الرائد  انقالب  أثناء  للحامية  قائًدا  كان 
ضد نميري عام 1971؛ إاّل أّن سوار الذهب قّرر 

االنحياز للشعب وتسليم السلطة لحكومة منتخبة.
وفًقا للكاتب خليل قطاطو في مقالة منشورة بجريدة 
الرئيس  الذهب »هو  العربي«؛ فإن سوار  »القدس 
ميًتا  الرئاسة  يغادر كرسي  لم  الذي  الوحيد  العربي 
متنحًيا  أو  فاًرا  أو  مسجوًنا  أو  منفيًّا  أو  معتقاًل  او 
او متنازاًل عن العرش بناء على ضغط من العائلة 
أو  شعبية  ثورة  أو  أو خارجية  داخلية  قوى  من  أو 
بكامل  ذلك  فعل  آخر.  عسكريًّا  انقالًبا  أو  انتفاضة 
إرادته، مقتنًعا بأن الحكم الديمقراطي أنسب للسودان 
تتكرر  لم  فريدة  حالة  أصبح  العسكري.  الحكم  من 
ثالثة عقود، وال  منذ  المعاصر  العربي  التاريخ  في 

حتى قبلها«.
إلى  وسكن  العزلة  اختار  السلطة؛  سوار  تسليم  بعد 
عن  تماًما  يبعد  أن  إرادته  بمحض  قرر  إذ  الظل؛ 
السلطة؛ وترّفع عن أي منصب إشرافي على سبيل 
في  االنخراط  مسار  واختار  االجتماعية؛  الوجاهة 
العمل الدعوي الذي لطالما حتمت التقاليد العسكرية 
أن يُؤجلها لحين انتهاء خدمته التى تستوجب فصاًل 

وتمييًزا بين العمل الدعوي والعسكري.

الجيش والشعب إيد واحدة
الذهب  سوار  عبدالرحمن  المشير  إطاللة  صنعت 
 ،1985 عام  (نيسان)  أبريل  من  السادس  صباح 
عبر شاشة التلفزيون القومي السوداني، بكامل زيّه 
العسكري مشهًدا خالًدا في ذاكرة المواطن العربي، 
األول:  بيانه  في  السوداني  الشعب  لجموع  أعلن  إذ 
الماضية  األيام  خالل  المسلحة  القوات  ظلت  »لقد 
الوطن  أنحاء  في  المتردي  األمني  الموقف  تراقب 
إن  التعقيد.  بالغة  أزمة سياسية  إليه من  وما وصل 
على  وحفاًظا  للدماء  حقًنا  المسلحة  الشعب  قوات 

استقالل الوطن ووحدة أراضيه قد قّررت باإلجماع 
أن تقف إلى جانب الشعب واختياره، وأن تستجيب 
إلى رغبته في االستيالء على السلطة ونقلها للشعب 
العامة  القيادة  فإن  وعليه  محددة،  انتقالية  فترة  عبر 
تطلب من كل المواطنين الشرفاء أن يتحلوا باليقظة 
والوعي وأن يفوتوا الفرصة على كل من تسّول له 

نفسه اللعب بمقدرات األمة وقوتها وأمنها«.
الشعب  جموع  فيه  خاطب  الذي  البيان  هذا  تبع 
أم  مدينة  حامية  وجنود  ضباط  مع  بلقاء  السوداني 
درمان ذكر فيه »أن القوات المسلحة تقف بصالبة 

خلف الثورة والقائد العام نميري«. 
»أدركت  الفترة:  هذه  مشاهد  الذهب  سوار  يتذكر 
لحجم  بالنظر  موجودة  تكن  لم  الرئيس  شعبية  أن 
الُمسلحة  القوات  مهام  أن  وأدركت  التظاهرات؛ 
الدولة؛ كل  تحافظ على  أن  كبيرة  حماية ومسئولية 
أن  شعرت  السودان،  مستقبل  في  أفكر  جعلني  هذا 
الشعب  لمطالب  االستجابة  من  بد  وال  رغبة  هناك 
إلى  ننحاز  أعلنت  أن  إال  منّي  كان  فما  السوداني؛ 

جانب الجماهير، ونحكم البالد لفترة محدودة«.
تحول مشهد سوار الذهب وهو يعلن دعم تظاهرات 
جنراالت  إلقناع  دوًما  تُستدعى  أيقونة  إلى  شعبه 
الجيوش العربية بترك السلطة؛ كما حدث في السودان 
نفسها في عام 2012، عقب وقوع تظاهرات ُكبرى 
احتجاًجا  البشير  ُعمر  الرئيس  ُحكم  ضد  متواصلة 
على اإلجراءات التقشفية التي أعلنت عنها الحكومة 

السودانية.
الذي  الجنرال  سيرة  المتظاهرون  وقتها  واستدعى 
صيحاتهم  في  وكّرروا  الشعب؛  لمطالب  انحاز 
الشرطة  وقوات  المسلحة  القوات  بدعوة  المطالب 
إلى »االمتناع عن مواجهة الشعب أو التصدي إلى 

ثورته«. 
لم تنقطع سيرة الجنرال وجرى تخليد ما فعله أثناء 
ثورات الربيع العربي باستدعاء مكثف وسط جموع 
المتظاهرين لقصته؛ خصوًصا مع تباين ردود فعل 

الجيوش العربية إزاء التظاهرات.

أحمد الجمال

عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب
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إبراهيم بدوي

أندرو  األميركي  القس  محاكمة  "مسرحية"  كشفت 
الشهر  نهاية  فصولها  انتهت  والتي  برانسون، 
القس، فصال  إطالق سراح  باإلعالن عن  الماضي 
جديدا من مسلسل الخداع الذي يلعب بطولته الرئيس 
"نارية  بتصريحات  أردوغان،  التركي رجب طيب 

خادعة" بعيدة عن الواقع.
بإطالق  التركي  الحكم  صدور  من  ساعات  فقبل 
سراح برانسون أكدت تقارير صحفية أميركية إبرام 
اإلفراج  بموجبها  يتم  وأنقرة،  واشنطن  بين  صفقة 
التجارية  العقابية  اإلجراءات  رفع  مقابل  القس  عن 

األميركية تجاه تركيا.
لصحيفة  كبيران  أميركيان  مسؤوالن  وكشف 
علم  على  أنهما  المحاكمة،  قبل  بوست  "واشنطن 
الذي  المسار  برانسون، ورسما  اإلفراج عن  بقرار 

تبعه القضاء التركي تماما، ليؤكدا حدوث الصفقة.
وقالت الصحيفة، إن المحكمة ستصدر حكما مخففا 
على برانسون، بما يكفل له الحرية بعد ما قضاه على 
ذمة القضية، ويسمح له بالرحيل عن تركيا والعودة 
بالفعل، حيث  المتحدة، وهو ما حدث  الواليات  إلى 
و15  وشهر  سنوات   3 بالسجن  الرجل  على  حكم 
وفق  ألنه  سراحه،  إطالق  تم  أنه  يعني  مما  يوما، 
بـ 3 سنوات،  عليه  يحكم  فإن من  التركي،  القانون 
يطلق سراحه بعد عامين من السجن، وهو ما قضاه 

برانسون فعليا.
وفي  ذكرت  قد  نيوز"  "إن.بي.سي  محطة  وكانت 
وقت سابق للمحاكمة، أن الواليات المتحدة وتركيا، 
برانسون،  سراح  بموجبه  يطلق  التفاق  توصلتا 
جلسة  خالل  له  موجهة  بعينها  اتهامات  وتسقط 

المحاكمة.
ثالث على  المحطة عن مسؤولين، وشخص  ونقلت 
اطالع باألمر، توقعهم بأن يعود برانسون إلى منزله 
في والية نورث كارولينا، خالل األيام المقبلة، بعد 

إفراج الحكومة التركية عنه.
توصل  الذي  االتفاق  أن  المصادر،  وأوضحت 
الجمعية  اجتماعات  هامش  على  الطرفان،  إليه 
بإسقاط  ويقضي  سبتمبر،  في  المتحدة  لألمم  العامة 
القضاء التركي عددا من التهم الموجهة لرجل الدين 

األميركي.

المحتجز  القس  هذا وقد تراجع 4 شهود في قضية 
عن إفاداتهم السابقة، وقالوا إنه إما أسيء فهمهم، أو 
إن ما ذكروه سمعوه في وسائل إعالم، وإنهم ليسوا 

مصدر هذه اإلفادات.
عدة  تساؤالت  أمام  الباب  القس  سراح  إطالق  فتح 
قبضة  في  بات  الذي  التركي،  القضاء  نزاهة  بشأن 
تعديل  بعد  السيما  أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس 

الدستور الذي منحه صالحيات واسعة.

تصريحات نارية
الواليات  مناسبة  من  أكثر  في  أردوغان  وهاجم 
المتحدة األمريكية، مشددا على أن مصير برانسون 
صفقة  وجود  قاطع  بشكل  نافيا  وحده،  القضاء  بيد 

أميركية تركية بخصوص األمر.
هذه حرب  رأيي  "في  الماضي:  يوليو  في  وّصرح 
نفسية ولن نتراجع مع العقوبات األميركية، ونحن لم 

نساوم في قضية برانسون".
وفي تغريدة على حسابه بتويتر، قال أردوغان: "إن 
من يظنون أن بإمكانهم ردعنا باستخدام لغة التهديد 

أو فرض عقوبات لم يعرفوا هذا الشعب بتاتا".
وأضاف: "من الواضح أن من يتهموننا بعدم معرفتنا 
عن  شيئا  يعرفون  ال  األميركي  النظام  بحيثيات 
من  النوع  لهذا  بتاتا  ننحني  لن  ونحن  أمتنا.  تاريخ 

الضغوطات".
الرئيس  صّرح  فقد  تركية،  إعالم  لوسائل  ووفقا 
متن  على  الصحفيين  من  عددا  لقائه  خالل  التركي 
أجراها  زيارة  من  عودته  أثناء  الرئاسية  الطائرة 
احترام  الجميع  وعلى  قانون،  دولة  "تركيا  للمجر: 
أندري  األميركي  القس  بحق  سيصدر  الذي  القرار 
تجسس  بقضايا  تركيا  في  يحاكم  الذي  برانسون 

وإرهاب".
تركيا،  في  الجميع  على  يطبق  القانون  أن  وأوضح 
األجهزة  قرارات  في  التدخل  ألحد  يمكن  ال  وأنه 

القضائية، بما في ذلك رئيس الجمهورية.
أردوغان  حذر  يوليو،  وفي 
أن  من  المتحدة،  الواليات 
يجبر  لن  عقوبات  فرض 
أنقرة على "التراجع"، ونقلت 
صحيفة حرييت التركية عنه: 
أال  المتحدة  الواليات  "على 
تخسر  أن  يمكن  أنها  تنسى 
مثل  ومخلصا  قويا  شريكا 

تركيا ما لم تغير موقفها".
الموقف  "تغيير  أن:  وبيّن 
وليس  ترامب،  مشكلة 

بـ"الحرب  األميركية  التهديدات  واصفا  مشكلتي"، 
النفسية".

لكن يبدو أن أردوغان أدرك أن مصالحه المتشابكة 
عضوين  كونهما  من  بدءا  المتحدة،  الواليات  مع 
الكردي  بالملف  مرورا  األطلسي،  شمال  حلف  في 
في الحرب السورية، فضال عن قضية رجل الدين 
التركي المقيم في الواليات المتحدة فتح الله غولن، 
وانتهاء بالعقوبات األميركية التي ساهمت في فقدان 
العام،  هذا  قيمتها  من  المئة  في   40 التركية  الليرة 
جعلت الرئيس التركي يلجأ لطريق الخداع المعتاد، 
الذي  الوقت  في  شعبه  أمام  قومي  كبطل  والظهور 

يفاوض فيه الواليات المتحدة على إنهاء عقوباتها.

نهج مستمر
مع  تعاطيه  خالل  األسلوب  ذات  أردوغان  وانتهج 
أزمة الطائرة الروسية التي أسقطها الطيران التركي 
قرب الحدود السورية، في نوفمبر من عام 2015.

مع  التصعيد  لهجة  ذروة  إلى  أردوغان  ووصل 
موسكو، عندما شدد على أن بالده ستواصل التعامل 
مع أي جهة تخترق األجواء التركية مثلما تصرفت 
بالتدخل  منددا   ،"24 "سو  الروسية  القاذفة  مع 

الروسي في سوريا.
التركي  العمل  عن  الدفاع  من  أشهر  بعد  أنه  إال 
المجال  اخترقت  أنها  بزعم  الروسية،  الطائرة  تجاه 
الجوي، واستخدام "خطاب شعبوي" بهدف استقطاب 
األتراك، لم تنته األزمة سوى بعد اعتذار شخصي 
من أردوغان لنظيره الروسي فالديمير بوتن، حيث 
الحارة"  وتعازيه  "تعاطفه   2016 العام  في  قدم 
لعائلة الطيار الروسي الذي قتل في إسقاط الطائرة، 
و"اعتذاره" لروسيا وبوتن، و"كل ما بوسعه إلصالح 

العالقات الودية بين أنقرة وموسكو".

إنقاذ اقتصاد بالده  أردوغان، على ما يبدو، ال يمكنه الذهاب أكثر من ذلك في هذه المواجهة مع الواليات المتحدة، ويريد 
المتدهور، فآثر إطالق سراح القس على وجه السرعة للخروج بما يحفظ ماء الوجه، من خالل محاكمة شكلية وصفها مراقبون 

بالمسرحية ... مسرحية فعلها من قبل أمام روسيا !!

بعد خطابات البطولة والفداء
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منُذ أكثًر من سبعين عاماً، مازالت فلسطين، بأرضها 
للنّهب  تتعّرُض  والمعنوّي  المادّي  وتراثها  وشعبها 
والقتل والتّشريد، هذا االستهداف في الداخل والخارج، 
في  قضيتّه  وتمييُع  الفلسطيني  الشعب  إنهاء  غرضُه 
ولعل  القادمة..  والفلسطينية  العربية  األجيال  أذهان 
بن  مقولة  وتطبيق  االحتالل  نظرة  يلّخص  كلّه  ذلك 
هذه   " ينسون  والصغار  يموتون  الكبار   " غوريون 
المنّظم  االستهداف  وجوهر  أساس  تجّسد  المقولة 
فلسطين  في  سواء  والفلسطيني  العربي  لإلنسان 
تفريغ  ذلك  كّل  من  األساسي  والغرض  الشتّات،  أو 
الثقافّي  مخزونها  من  الفلسطينية  الجمعيّة  الذاكرة 
الهوية  على  القضاء  وبالتالي  والتراثي  والفكرّي 

الفلسطينية.
من هنا تأتي أهميّة الحفاِظ على التّراث، ليس من باب 
التّوثيق فقط وإنّما من باب المسؤولية التاريخيّة أمام 
التّراث  نقل  القادمة، بحيُث ال تصبح قضيّة  األجياِل 
إطار  في  تندرُج  وإنّما  فقط  تدوينيّة   توثيقية  قضيّة 
المقاومة من أجِل تثبيِت تراِث األرض وجذورها في 
نقل  فإّن  وعليه  الفلسطينّي،  الجمعّي  الّذاكرة  خّزان 
مهمٍة  أّي  عن  أهميّة  تقّل  ال  مهمٌة  لألجيال  التراث 

سياسيّة أو عسكريّة.
الثقافّي  حيفا  مركز  برلين وعن  وفي  ذلك  إطار  في 
األرض  الجليل  كتاب  من  الثالثة  الطبعة  صدرت 
عبد  فؤاد  الفلسطيني  والكاتب  للصحفّي  واإلنسان  
النور، والكتاب من القطع المتوسط يقع بحدود 740 
صفحة علماً أنّه وقد صدرت الطبعتان األولى والثانية 
أهدى  وقد  القدس  في  و1992-1990  عام   منه 

الكاتب هذه الطبعة الصادرة عام 2018 
ُحرموا  الذين  المهّجرين  أولئك  وأحفاد  أبناء  إلى   "
ظلماً من وطنهم، لعلّهم ينجحوَن في استرداد بعضِه 

إْن لم يكْن كلّه " 
وستون  "خمسة  الكتاب  مقّدمة  في  المؤلّف  ويقول 
أنّي  لوبية، رغم  قريتي  إلى  وعيوني شاخصٌة  عاماً 
أعرفها،  أنّي  وأشعر  فّي،  تعيش  ولكنّها  أزرها،  لم 
حاراتها،  و  شجرها،  أعرف  تضاريسها،  وأعرُف 
وشجر الخروب، والتين والزيتون، أهّم ما ورثته من 
شيء  كّل  منه  عرفُت  لوبية،  عن  ذكرياته  كان  أبي 
هذه  أوالدي  إلى  أنقَل  أْن  واجبي  من  وأرى  عنها، 
قريتنا  إلى  العودة  في  بحقنا  نحتفظ  حتّى  المعرفة، 
إلى  يعود  أْن  الالجئ  كما هو من حّق شعبنا  لوبية، 

دياره التي ُشّرَد منها بفعل الهجمة الصهيونيّة".

عن  واختالفها  الكتاب،  من  الثالثة  الّطبعة  ميزات   
الطبعاِت السابقة: 

والتوثيقي  التراثي  بحثه  في  التوّسع  المؤلّف  حاول 
ليشمَل 265 قريٍة فلسطينيٍة من قضاء حيفا 

القرى  تلك  إلى  الوصوِل  خرائِط  ترتيَب  حاول  كما 

الشبكة  طريق  عن  استطاع  كما  أفضل،  بشكٍل 
المطرود  ِمَن  أرضه  في  الُمقيم  تحديَد  العنكبوتيّة 
من  الُمتصاعد  المّدِ  و رصَد حركِة  والُمهاجر،  منها 
المقاومِة داخَل البالِد في الّضفة الغربيّة وقطاع غّزَة.
كما حاول - حسَب قوله- تجنّب التّكرار، والجّدة في 
في  والنّمطيّة  الملِل  عن  بعيداً  الموضوعات  طرح 

عرض األفكار والوثائق.
كذلك اعتمد صيغًة جديدًة في اإلشارات واإلحاالت، 
مدمرة،  القرية  هذه  أّن  إلى  إشارة  نجمة(*)  فوضَع 
وإشارة ضرب( (x مشيراً إلى أن هذه القرية لم تُذكر 

في الطبعة األولى. 
 يشير المؤلف في كتاب الجليل األرض واإلنسان إلى 
كتاب أسرى بال حرب " المعتقلون الفلسطينيون في 
األولى" عام 1946 /1948  اإلسرائيليّة  المعتقالت 
يقول: إّن هذا أّول كتاب يوثّق لهذِه القضيّة، صدر في 

عام 2011 عن مؤسسة الّدراسات الفلسطينيّة.
 بعد ذلك يقّسم المؤلف كتابُه إلى عّدة فصول أو كما 
أراد تسميتها "مسارات" فيبدأ بالنّاصرة، وما حولها.

مسارات الكتاب
إتّباعه  على  المؤلف  يؤّكد  األول  المسار  بدايِة  في 
وسيلة جديدة في الحصول على المعلومات، فلم يعد 
يعتمد على األشخاص بسبب ما يحكمهم من مواقف 
المفتوح،  سابقة يقول:" اآلَن حصلُت على االنترنت 

وهو يحتاج فقط وقت وفرز" 
المواقع  أّن  النّقطة  هذِه  في  فاتُه  المؤلّف  لعّل   
مواقَف  من  يحكُمها  ما  يحكمها  أيضاً  اإللكترونيّة 
سمة  ولعّل  أحياناً،  خلفها  تقُف  مزاجيّة  أو  مشبوهٍة 
االستماع  من  تتأتى  الّشفاهي  وخاّصة  التّراث  جمِع 
مباشرًة للرواة وتدويِن أحاديثهم أو االستماع إلى ذات 

القصة أو الحكاية من أكثر من مصدر. 
له  ما  بكّل  االستعانة  إلى  المؤلف  يعمُد  العموم  على 
الكترونية،  مواقع  من  االجتماعية،  بالحياة  ِصلة 
وهو  وغيرها،  عاّمٍة  ومرافَق  وجمعيّات،  وهواتف 

جهٌد وعمٌل متعٌب الشّك. 
والمواقع  والدينيّة  الّسياحيّة  بالمعالم  يبدأ  ذلك  بعد   
التاريخيّة لكّل قريٍة  بشكٍل منفصٍل، ومن ثّم يتحّدث 
الَمعالم، وما يدور في أروقتها من أحاديَث  عن هذه 
وحكايات، لها صلة بتراث المنطقة أو أهّم األحداث 
بالّذات،  المنطقة  تلك  على  مّرت  التّي  االجتماعية 
قريُة  أنّها  عن  المؤلف  يتحّدث  الناصرة  في  فمثاًل 

الّشاعر الفلسطينّي المعروف توفيق زيّاد. 
في هذا المسار يذكر ويوثّق زيارة الّشاعرة الفلسطينية 
فلسطين  جائزة  على  حصولها  بعد  طوقان  فدوى 
مدرسِة  في  تكريمّي  احتفال  لها  أقيَم  حيث  لألدب، 
استقبلها  وقد  النّاصرة  في  الثانوية  يوسف"  "مار 

طاّلب المدرسة وإدارتها. 

لحظَة وصولها   األسدّي  الّشاعر سعود  ارتجَل  حيُث 
إلى لناصرة قائاًل:   فدوى طوقان ! 

والّناصرة شوق وحنين/ بنحب فدوى ع المدى 
وطول السنين

والّناصرة يا فدوى ورد وياسمين / بسمات تتفّتح 
شمال ويمين

كّل أهل الّشعر في عيني الّشمال / و فدوى لحالها 
بعيني اليمين

مّرت  التّي  الثقافيّة  األحداث  المؤلف  يذكر  ذلك  بعد 
تكريمات  و  مهرجانات  من  المنطقة  تلك  على 
لشخصياٍت من أبنائها أو من إحدى القرى، كما يثبّت 
أسماء الكتب التي أّرخت لمدينة النّاصرة، بحيث من 
يرغب في االستفاضة في البحث عن تاريخ المنطقة، 

يمكنه بسهولٍة ويُسٍر العودة إلى تلك المراجع. 
ويتحّدث المؤلف عن الناصرة بْيسان، يوثّق فيه لعدد 
من القرى  مثل إكسال، دبورية ، عرب الشبلي، أّم 
الَغنم ، خانة الّجار والشجرة، و يوثّق لمعركة الّشجرة 
المعروف عبد  الفلسطيني  الّشاعر  فيها  التّي استشهد 

الّرحيم محمود والتّي يقول فيها: 
سأحمل روحي على راحتي ... 

وألقي بها في مهاوي الّردى
فإّما حياًة تسّر الّصديق  
وإّمـــا مماتاً يغيظ الــــِعدا

كما أن المؤلف لم ينَس توثيق حياة فنّان الكاريكاتير 
قرية  في  أيضاً  ُولد  الذي  العلي  ناجي  المعروف 
الشجرة عام 1937  واغتيل في لندن عام 1987 كما 
يؤّرخ لوالدة شخصية حنظلة المشهورة التي شغلت 
الصحف العربية لفترٍة طويلٍة من الزمن حتّى صارت 

إيقونة الكاريكاتير العربي..
خّط  على  المؤلف  دخول  المسار  هذا  في  الُملفت 
الّسجال، واالتّهامات الدائرة حول اغتيال ناجي العلي 
في لندن، فيعرض العديد من المقاالت وردود األفعال 
عدداً   ويسرُد  والبريطانية،  واإلسرائيلية  الفلسطينية 
عن  تحّدثت  التي  والكتب  والمقاالت  النصوص  من 

ذلك .
اآلخر- الّطرف  نظر  وجهِة  عن  أيضاً  يغفُل  وال 

اإلسرائيلي- في بعض القضايا، فيسرد أحياناً بعض 
الحكايات والّشهادات والقصص والمقاالت المأخوذة 
عن كتب ومؤلفات إسرائيلية بعين الُمحلل النّاقد ومنها 
 " ديفيس  "د.أوري  اليهودي  الناشط   أجرى   " قوله 
أبحاثاً كثيرًة  للصندوق القومي اليهودّي  حيُث يذكر 
في  تنحصر  ال  البالد   أراضي  تشجيَر  "أّن  ديفيس 
إخفاء  العمل على  الّطبيعة،  ولكن  تجميِل وتخضيِر 
اإلجرام الصهيوني في تدمير القرى وتهجير سّكانها 

وإخفاِء معالمها.." 
المؤلف   من خالل ذلك يمكن مالحظة  مدى اعتناء 
بتاريخ كّل قريٍة أو بقعٍة فلسطينية ، من خالل ذكره 
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الكتب  إلى  يشير  فهو  القرى  بعض  تأريخ  نهاية  في 
أو  الّداخل  في  سواء  القرية  هذه  عن  تحّدثت  التي 
الخارج  بعض هذه الكتب بل أغلبها ألّفت، وُجمعت 

خارج فلسطين في بلدان الشتات.
يذكر  رأسه   مسقط  وهي  لوبية  لقرية  تأريخه  ففي 
أنّه في طبعته األولى والثانية لم يعثر على أحد من 
أهلها، لكن فيما بعد وجد قسماً كبيراً منهم يعيش في 

العاصمة األلمانية برلين.
في مكان آخر من الكتاب تحتّل الشخصيات االعتباريّة 
بعض الصفحات ومن هذه الشخصيات أنيس الصايغ 
الذي تحّدث عنه باستفاضٍة، مبرزاً مواقفه من الكثير 
الصايغ  عن  كتبوا  والذين   الفلسطينية،  القضايا  من 

ورأيهم فيه سلباً أو إيجاباً. 

أّما المسار الرابع من الكتاب كما يسمية  الناصرة 
الجديدة والمكر.

الكنعانيّة  إلى األصول  يعود  المسارات  بقية  في  كما 
واآلراميّة في تسمية القرى والمناطق وعادة ما يأخذ 
هذه التسميات من الباحث والمؤرخ مصطفى الدباغ.

الشيوِخ  وحكايا  قصص  سرد  يستهويه  وكذلك 
خرافات  من  تحتويه  بما  الكرامات،  وأصحاِب 
وخوارق وفانتازيا، لكنّها تتخّزن في الذاكرة الجمعيّة 
الشعبيّة، وتناقلها األلسن على أنّها حقائق أو مسلّمات.

و كذلك يحاوُل جمَع تلك الحكايات الشعبيّة وما تحويه 
من عاداٍت وتقاليَد موروثة من مثل ضرب العريس 
من ِقَبِل رفاقه وأصحابه ليلة الُدخلة، وما يتبعها من 
ضرب العريس لعروسه أيضا مما يستدعي أن تلتزم 

الفراش لعدة أيام. 
الباحث في سرد مصادر  ليس فقط كذلك بل يتوّسع 
الكتاب،  من  الوافر  النصيب  لها  كان  التي  حكاياته، 
وثائقياً  فلماً  أو   ً تلفزيونيا  برنامجاً  كان  وإْن  حتّى 
والبلدات  القرى،  تلك  عن  سينمائياً  أو  تسجيلياً  أو 
وأحداثها، وحتى لو أّن قريًة فازت في مباراٍة كرويٍة 
التي فازت  فإنّه يذكر ذلك  كقرية عليبون  ما،  يوماً 
بكأس الّدولة  لكرِة الّطائرِة ، وكذلك يفعل في تأريخه 
لبعض القضايا الهامة كالمجازر واإلشكاالت الّطائفية 
الُمشكلة  سبب  ذكر  مع   ، والمصالحات  والعائليّة 
الذين  وتاريخها والمشاركين فيها ووجهاء اإلصالح 

حلّوا الخالف. 
حياتها  سيرَة  ويتتبُع  الهامة  للشخصيات  يوثّق  كما   
لحياة  يؤّرخ  الفصول   أحد  ففي  مواقفها  ويرصد، 
نعيم عرايدة  الذي حصل على الدكتوراه في األدب 
العبري،  ومن ثّم أصبَح سفيراً للكيان الصهيوني لدى 

النرويج  بين 2012 و2014 .
لكن بعناوين متكرّرة وبصيٍغ مختلفٍة تطالعنا المقاالت 
التالية مثاًل هل رفض الدروز الخدمة اإلجبارية في 
الجيش اإلسرائيلي؟ مثال حالة "عمر سعيد نموذجاً "

 وفي مكان آخر يتوّقف مطّواًل عند قصيدة  الِمرسال 
ملوك  فيها  يخاطب  التي  حّسون،  يوسف  للشاعر 
مقطعاً  رئيٍس  أو  ملٍك  لكّل  ويُفرد  العرب،  ورؤساء 
به  ويطالبه فيها بنجدِة فلسطين والّسعي إلى  خاصاً 
تحريرها، لكن اليأس يخالجه، فينحاز إلى الشعب في 

آخر القصيدة ويعّول عليه في تحرير األرض. 
 كذلك يتوقف عند قرية البيرة، مسقط الشاعر الكبير 
ويذكر  مطواًل،  عنه  يتحدث  الذي  درويش،  محمود 
جداًل  أثارت  التي   " "ريتّا  لقصيدة  درويش  تبرير 
واسعاً حيث يقول درويش: إنّها فقط مخصّصة للجنود 

االسرائيلين في االنتفاضة الثانية!! 

وفي المسار الخامس  "الّناصرة محمّية كرادنة" 
الهيب و  المسار عن قرية  المؤلف في هذا   يتحّدث 
سّكانها، وبأنّهم  من أوائل حلفاء الحركة الصهيونيّة، 
جانب  إلى  للقتال  األقليات   فرقة  نواة   شّكلوا  وقد 

الصهاينة ضد الجيران العرب. 
من جهة أخرى يُغرق المؤلّف في القضايا الصغيرة، 
وأحداث  تفاصيل  عن  يتحّدث  عمرو  شفا  قرية  ففي 
مواطن  "إصابة  يذكُر  واحدة  سنة  في  فمثاًل  عابرة 
نار  ناري،  ومحاولة حرق مدرسة،  إطالق  بطلق 

على..." وغيرها من األحداث الصغيرة.  
كما يتطّرق إلى وجهات النّظر الُمختلفة من مقاالت 
أمين  الحاج  كرأي  العالميّة،  و  العربية  الصحف 
حديثه  المؤلف  يترك  القضايا،  بعض  في  الُحسينّي 
تنسينا  كثيرة  تفاصيل  في  ليغرق  عمرو،  شفا  عن 
الجغرافيّة  القرية وتفاصيلها  الموضوع، وهو  ُصلب 

و تاريخها وغيرها من األحداث.  
ينتقل بعد ذلك ليتحّدث بإسهاب عن موضوع الجريمة 
 13 مدى  على  الموضوع  في  واإلرهاب  المنظمة، 

صفحة. 

وفي المسار السادس الناصرة حيفا: 
الديمغرافي  التوزيع  عن  المسار  هذا  في  يتحّدث 
و  ومسيحيين  مسلمين  من  الّسكان  كعدِد  للقرى، 
دروز وغيرهم، كما يفرد بحثاً عن " ميسان حمدان" 
التي رفضت التجنيد في الجيش اإلسرائيلي وراحت 
تحّرض الشباب على الّرفض ، تحت مقولة  (ارفْض 

شعبك يحميك) 
فيهتم   ، حيفا  مدينة  إلى  المؤلف  ينتقل  ذلك  بعد 
عام  قبل  لحيفا  أّرخت   التي  والتوصيات  بالقرارات 

1948 ويفرد لها فصاًل خاصاً. 

يتحّدث عن  الحادي عشر  السابع حتّى  المسار  ومن 
عكا (عكا ديشوم، وعكا وادي القرن، 
من عكا إلى عكبرة  وعكا الخالصة) 

أكثر  يبدو  الذي  هو  عكا  مسار  لعل 
منهجيّة، من حيث التّرتيب ففيِه يبّوب 
عكا  متاحف  مثل   فصوله  الكاتب 
المساجد  وكذلك  وجمعياتها،  وخاناتها 

الكنائس وغيرها.

 في نهاية البحث، يُفرد المؤلف أربعاً 
الكتاب،  لفهارس  صفحة  وعشرين 
على  وعنايٍة  بدّقٍة  عليها  اشتغل  والتي 
فهرس  فهناك  الموسوعات،  طريقة 
لألعالم  و  والمراجع،  للمصادر 
وفهرس لألمكنة الجغرافية ، والمواقع 
االلكترونيّة، والصحف والمجالت التي 
استقى منها مادته التوثيقيّة والتراثيّة .

اشتغل  كبيٌر،  الكتاب جهٌد  الحقيقة  في 
عاماً  ثالثين  مدى  على  الباحث  عليه 
إلى  سياحّي  إرشاد  كتاب  من  حّوله   ،
من  استفاد  شاملٍة،  توثيقيّة  موسوعٍة 
خبرِته الصحفيّة وإطالعه الواسع على 
والغربيّة،  العربيّة  العاّمة  الصحافة 
وأغلب ما ُكتب فيها عن قضية وطنه 

فلسطين.
تنتصر  أن  يوماً  يطمح  كان  فقد 

المرجع  الكتاب  هذا  ويصبح  األولى  االنتفاضة 
والمرشد ألبناء القرى الذين سيعودون إلى ديارهم.

الميداني  التوثيق  مرحلة  إلى  ذلك  بعد  المؤلف  انتقل 
استمع  يومّي  بجهٍد وعمٍل  متواصلٍة   لثالث سنوات 
فيها لألشخاص الذين مازالوا على قيد الحياة، والذين 
اتفاقية  في  إلسرائيل  الثالثين  القرى  تسليم  شهدوا 
رودوس عام 1949 بعد ذلك كّرس سّت سنوات من 
العمل  إلخراج الطبعة الثالثة، بما تحتويه من تفاصيل 

ووثائق عامة.

لكن الكتاب حسب رأيي - وأحاول أن أكون منصفاً- 
إلى  تشير  لفلسطين  عامٍة  واحدٍة  خريطة  إلى  يفتقر 
مواقع المدن و القرى المذكورة في متنه، وإنما أغلب 
الخرائط كانت عبارة عن مخططات لتموّضع القرى 
فلسطين  من  وموقعها  العامة  الجهات  تحديد  دون 
بالشكل  واضحة  تكن  لم  و  لها  المجاورة  والدول 
بالشكل األمثل، خاصة  الموقع  دالًة على  أو  الكافي، 
للقارٍئ العربي من خارج المنطقة، وكذلك لم يعتمد 
الكتاب خّطًة منهجيًّة واحدًة في الحديث عن قريٍة أو 
منطقٍة، بل كان يسرد كّل ما يتعلّق بها من تفاصيل 
خّطة  كانت  أحياناً  أنّه  العلم  مع   ، كبيرٍة  أو  صغيرٍة 
المنهج تبدو واضحة في تسلسل وترتب الحديث عن 
الفكرة  تشغله  الباحث  أن  يبدو  لكن   ، األمكنة  أحد 
الموسوعيّة الشاملة، وحرصه على تدوين كّل صغيرٍة 

وكبيرٍة تحتفظ بها ذاكرته ووجدانه. 
من جهة أخرى يُسّجل للمؤلف عنايته بتوثيق األحداث 
األدبيّة واهتمامه بالحركة الثقافية والشعراء والكتّاب 
من أبناء تلك القرى، والذي يمكن أن يكون مشروع 

كتاٍب مستقّل يمكن االشتغال عليه. 
الثقافّي  النّشاط  لدعِم  الكتاب  هذا  ريع  أّن  يُذكر 

الفلسطينّي في برلين. 
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ووفقاً  الواقع  لكن  سيتغير،  نفسه  وأنه  الزواج،  بعد  سيتغير  شريكه  أن  يعتقد  منا  ثير 
لدراسات، غير ذلك، فهذه األشياء لن تتغير بعد الزواج أبداً. يقال إن الزواج واحد من 
القرارات المصيرية التي ال تعود الحياة بعدها كما كانت قبلها. لم تعد بمفردك اآلن وكل 
قرار تتخذه له تأثير على حياة شريكك. ال تتقاسم حياتك وبيتك فقط مع شريكك، بل كل 
لحظة ال تنسى في الحياة، تعيشانها معاً، لكنه وعلى الرغم من ذلك، هناك أشياء قد ال 

يستطيع الزواج تغييرها فيك أبداً، وهذه هي: 
- السلوك والخصال

ليس لعالقتك مع شريكك عالقة بطبيعتك الشخصية، كونك انطوائياً أو انبساطياً منفتحاً، 
عاداتك الغريبة، تفضيالتك الشخصية، أخالقياتك ومبادئك وكل ما يجعل منك ما أنت 

عليه، كل هذه الخصال لن تتغير بعد الزواج . 
- لن تتخذ حياتك منحنى جمياًل فجأة

لن يغير الزواج نظرة الناس إليك، ستكون في حاجة ألن تعيش حياتك وتطارد أحالمك 
وتدير أمورك المالية وتواجه األوقات الجميلة والصعبة أيضاً.  ليس هناك سعادة مفاجئة 
بعد  زواجك وستستمر الحياة في إلقاء الصعاب في طريقك. يمكنك أن تدرك هذا األمر 

ما إن تنتهي المرحلة الوردية ويصبح لزاماً عليك التعامل مع حياتك العادية. 
- مستوى النضج

لن تجد نفسك أكثر حكمًة أو أكثر نضجاً في أول يوم بعد الزواج،سترى بداية  كل موقف 
يمر بك بنفس المنظور، ومنظورك تجاه األشياء سيتغير مع الوقت من خالل خبراتك 
المكتسبة. مع ذلك ستمر بتلك اللحظات التي تشعر فيها بأنك عاجز ومرتبك كتلك التي 

مررت بها وأنت أعزب. 
- عالقاتك االجتماعية

ما زلِت ابنة والديك ولن يغير الزواج عالقاتك مع أفراد أسرتك، ستقيمين عالقات جديدة 
مع أصهارك ومع فالن وعالن. لكن المهم أن تعلمي أن الزواج لن يغير من سير العالقة 
التي تجمعك بشريكك. إذا كان شريكك عنيداً ومتطلباً، فسيظل كذلك بعد الزواج، إذا 
كان شريكك يعاملك بطريقة غير الئقة قبل زفافكما، فلن يغير الزواج من األمر شيئاً. 

- مشاكل الحياة
الزواج ليس سحراً يمحو كل المشاكل من حياتك. ستشعر بالضغط في بعض األحيان، 
نفس  وستواجه  الوقت.   طوال  تافهة  أشياء  حول  وأصدقائك  عائلتك  مع  وستتشاجر 
األشياء  والتعامل مع  العمل  إلى  والذهاب  الفواتير،  لدفع  المخاوف وستكون مضطراً 
التي كانت تزعجك في وقت سابق كذلك. كل ما في األمر، أنك ستحظى بشخص ما 
في المنزل تشاركه همومك، وإذا كنت محظوظاً سيستمع لك هذا الشخص باهتمام بالغ.   

- شريكك
إذا راودك األمل بأن شريكك سيصبح شخصاً أفضل بعد الزواج، ربما تكون مخطئاً. 
قد يتطور هو أو هي مع الوقت، لكنه لن يكون أكثر اهتماماً وإخالصاً وانفتاحاً أو أكثر 

عوناً في المهام المنزلية مباشرة بعد الزفاف. 

أحد  يفهمها  أن  يمكن  التي ال  والخبايا  باألسرار  مليئة  الزوجية  الحياة 
إاّل إذا إختبرها شخصياً. في هذا السياق، سنطلعك على بعض الحقائق 

الغريبة عن الحياة الزوجية والتي لن يحّدثك عنها أحد من قبل:

- إن كانت الزوجة مرتاحة في حياتها الزوجية، يكون الزوج سعيداً، 
إنّما العكس ليس صحيحاً: أثبتت الدراسات الحديثة أن السعادة الزوجية 
مرتبطة بسعادة الزوجة وراحتها. فإن لم تكن المرأة مرتاحة مع زوجها، 

يكون الزواج أكثر عرضة للفشل.

- تتأثّر الزوجة كثيراً إن شعر زوجها بالمرض في حين ال يعطي هذا 
إن  كالمراهق  الزوجة زوجها  ترعى  للموضوع:  كبيرة  أهمية  األخير 
عانى من الزكام مثاًل، بينما الزوج قد ال يتأثر إلى هذا الحّد إن كانت 

زوجته تعاني من األمر عينه.

الكبير والمكلف قد يؤثّر على نجاح العالقة الزوجية:  - حفل الزفاف 
أثبتت األبحاث والدراسات أن الثنائي الذي يتكلّف كثيراً إلنجاح حفل 
الكثير من  فالثنائي الذي يعير  زفافه، قد ال ينجح في حياته الزوجية. 

اإلهتمام للمظاهر، قد ينسى جوهر الزواج وأسس الحياة الزوجية.

- الحياة الزوجية قد تحّفز الخيانة: إن قام أحد أفراد عائلة زوجك بخيانة 
شريك أو شريكة حياته، فإحذري من ذلك، ألن الخيانة قد تكون وراثية، 
بحسب ما أفادت به بعض األبحاث. إضافة إلى ذلك يرى علماء النفس 
أن هذه الحقيقة المّرة، ال يمكن أن تكتشفيها إاّل بعد الزواج، ألّن الخيانة 
اإلنسان  رغبة  إلى  األحيان،  من  العديد  في  تدّل  الزوجية  الحياة  في 

بالتحّرر من قيود القفص الذهبي.
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بالرغم من أنك تعيشين مع زوجك تحت سقف واحد، فهذا 
فعلى  بالوحدة.  الشعور  مخاطر  عن  بعيدة  أنك  يعني  ال 
عكس ما يعتقد الكثيرون، الزواج ليس الحّل للتخلّص من 
هذه المشكلة. فقد أثبتت األبحاث أن هناك العديد من األفراد 

المتزوجين الذين يعانون من الوحدة في حياتهم. 
وتوصلت الدراسات واألبحاث إلى معرفة األسباب وراء 
أو  زوج  وجود  رغم  على  بالوحدة  األفراد  بعض  شعور 
المواضيع  على  التركيز  أن  وتبيّن  جانبهم.  إلى  زوجة 
المتمحورة حول المتطلّبات اليومية ورعاية األطفال مثل 
الكهرباء؟"،  فاتورة  دفعت  "هل  بوالدتك"،  اتّصلت  "هل 
"هل أخذت األوالد من المدرسة؟"... قد يؤّدي إلى الشعور 
اليومية  المواضيع  بهذه  الزوجان  ينشغل  فقد  بالوحدة. 
العالقة،  وأهداف  األساسية  األمور  في  التحّدث  ويهمال 
الحياة  الروتين في  أن  بأنّهما وحيدان. كما  مّما يشعرهما 
الزوجية تعّزز الشعور بالوحدة والبرود العاطفي إذ ينشغل 

كّل فرد عن اآلخر بأعماله الفردية، مهماًل الشريك.
إن كنت تبحثين عن حلول لهذه المشكلة، إليك سلسلة من 

النصائح:
- التغيير: إذا كنت تشعرين بالوحدة، فهناك احتمال كبير 
قومي  لذا  األمر.  بنفس  يشعر  أيضاً  زوجك  يكون  أن 
التحّدث  وتجديد عالقتكما من خالل  للتغيير  بمبادرة  أنت 
الذكرايات  تهّم الطرفين أو إسترجاع  بمواضيع جديدة قد 

الجميلة إلشعال لهيب الحب وتجديد العالقة.
- القيام بنشاطات مشتركة: إذا كان زوجك يشاهد برنامجه 
كما  أكثر.  منه  للتقّرب  النشاط  هذا  شاِركيه  المفّضل، 
يمكنك أن تقترحي عليه مشاركتك بنشاط أو هواية معينة. 
بينكما  الروابط  تعزيز  على  المبادرة  هذه  ستساعدكما 

والتخلّص من الوحدة.
دائماً  زوجك  صارحي  الصادق:  الحوار  لغة  إعتمدي   -
باألمور التي تزعجك حتى تتوصال معاً إلى إيجاد الحلول 
المناسبة، من دون أن يغرق أي طرف في دّوامة الوحدة.

يستطيع  ال  المرأة  ألغاز  من  لغز  الصمت 
سلسلة  نقّدم  لذلك  بسهولة.  يفهمه  أن  الرجل 

من األسباب وراء صمت الزوجة.
ـ الندم: قد يدّل صمت المرأة على ندمها على 
خطأ كبير إرتكبته. ويمكن معرفة ما إذا كانت 
المرأة نادمة من خالل تحديقها بالزوج لوقت 

طويل، نظراتها الحزينة وصمتها العميق.
برأسها  تهّز  الزوجة  كانت  إن  اإلنزعاج:  ـ 
بصمت أثناء تحّدث زوجها معها من دون أن 
إنزعاجها من  ذلك على  يدّل  فقد  إليه،  تنظر 
الموضوع وعدم رغبتها بالتحّدث في األمر.

ـ إخفاء أمر ما: قد تتوّقف المرأة عن التحدث 
عن أمر ما فجأة إن كانت محتارة وتفّكر ما 
إذا يجب أن تطلعك على أمر ما تخفيه عنك 

أم ال!
المرأة  تستخدم  قد  الغضب:  عن  التعبير  ـ 
رضاها  وعدم  غضبها  عن  للتعبير  الصمت 

على الزوج أو على تصرفاته.
تعتمد  قد  النفس:  على  للسيطرة  الصمت  ـ 
الشجار  أثناء  الصمت  الزوجات  بعض 
للسيطرة على النفس وعدم التفّوه بكلمات قد 

تزيد األمر سوءاً.
تلتزم  قد  والتذّمر:  اإلنتقاد  لتجنّب  الصمت  ـ 
الالذع  اإلنتقاد  لتجنّب  الصمت  النساء  بعض 

أو التذّمر من الحبيب ومضايقته.
ـ الصمت الحذر: قد يكون وراء صمت المرأة 
خّطة تحّضرها لإلنتقام في المستقبل من سوء 
أنّها هي على  له  لتبرهن  أو  الزوج  تصّرف 

حّق.
المرأة  يخبئ صمت  قد  اإليجابي:  الصمت  ـ 
لليلة رومانسية  إيجابية مثل تخطيطها  أموراً 

أو لنشاط ترفيهي معيّن!

المرأة  أن  واألبحاث  الدراسات  من  العديد  أثبتت 
تعاني من التوتر في الحياة الزوجية أكثر من الرجل. 
غير  زوجاتهم  غضب  من  األزواج  أغلبية  ويشكو 
المبّرر. اكتشفي في هذا المقال ما هي أبرز األسباب 

وراء هذا التوتر:
المجتمع  بأن  المرأة  تشعر  لها:  المجتمع  نظرة   -
ما  الزوجية  الحياة  في  المسؤوليات  كامل  يحّملها 
إذا  المثال  سبيل  فعلى  بالتوتر.  الشعور  إلى  يدفعها 
تّصرف أوالدها بطريقة غير الئقة، يلومها المجتمع 

وينتقد تربيتها لهم من دون أن يوّجه أي لوم لألب.
- اكتراث المرأة لنظرة المجتمع لها: تحرص على 
إعطاء صورة مثالية عنها في المجتمع ما يزيد من 

قلقها وتوترها حول نظرة اآلخرين إليها.
القرارات:  اتخاذ  في  التسّرع  إلى  المرأة  ميل   -
اتخاذ  إلى  تميل  لذلك  بطبيعتها،  انفعالية  المرأة  إن 
القرارات بسرعة ومن ثّم تخشى أن تندم عليها في 

المستقبل. هذا األمر قد يزيد من توترها.
تستيقظ  الرجل:  أكثر من  النوم  إلى  المرأة  - حاجة 
بأوالدها  لالهتمام  الليل  مرة خالل  أكثر من  المرأة 
الصغار، ويحرمها ذلك من النوم الهادئ والمستقر، 

لذا فهي تشعر بالتوتر بسبب قلة النوم.
باألعمال  أحياناً  المرأة  تهتّم  المنزلية:  األعمال   -
المنزلية أكثر من نفسها وذلك يشعرها بالتوتر ألنّها 

قد تهمل مظهرها وزوجها.
بأن زوجها  تشعر  أن  المرأة  تكره  تقديرها:  عدم   -
ال يقّدرها فذلك يزيد من غضبها ويوتّرها. كما أنّها 
ويشعرها  مشاعره،  لها عن  يعبّر  إلى زوج  تحتاج 

بالحب واألمان.
المرأة  تنجرف  الرجل:  من  أكثر  عاطفية  المرأة   -
وراء عواطفها وأحاسيسها أكثر من الرجل فتغضب 

وتنفعل بسرعة.
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مرات  الحب  في  الوقوع  يتطلب  الناجح  "الزواج 
أن  من  الرغم  فعلى  الشخص".  نفس  مع  عّدة، 
عقب،  على  رأساً  حياتك  ستقلب  الزوجية  الحياة 
بعد  يتغيّر  أن  يجب  وال  األساس  هو  الحّب  يبقى 
الزواج. في هذا السياق، نقّدم لك سلسلة من األمور 
التي ستتغيّر في حياتِك بعد الزواج على الصعيد 

الشخصي:
الزوجية  الحياة  تفرض  واإلستقاللية:  النضوج   -
من  العديد  مسؤولية  يتحّمل  أن  الثنائي  على 
ما  هذا  والمنزلية.  المهنية  الشخصية،  القرارات 
النضوج واإلستقاللية  بلوغ مرحلة  إلى  سيدفعكما 

بشكل أسرع.
- الدبلوماسية: الحياة الزوجية ستعلّمك الدبلوماسية 
وبين  بينك  وسطى  حلول  إلى  التوصل  وكيفية 

الشريك.
خالل  الصبر  ستعلّمك  الزوجية  الحياة  الصبر:   -
مع  بها  تمّرين  قد  التي  والمحن  الصعبة  األوقات 

الزوج.
- إعطاء األولوية لراحة الشريك، العالقة الزوجية 
عالقتك  أن  ستالحظين  المشتركة:  واألهداف 
أوالوياتك،  من  األولى  المرتبة  ستحتّل  الزوجية 
كما  الشخصية.  وطموحاتك  أحالمك  بعدها  ليأتي 
أن أهدافك الخاصة قد تتغيّر أيضاً، وفقاً لألهداف 

المشتركة بينك وبين الحبيب.
المسامحة  أن  الزواج  بعد  المسامحة: ستدركين   -
هي من أهّم أسس الزواج الناجح ألّن ما من إنسان 
معصوم عن الخطأ. كما أنّك ستكتشفين أن الحقد 

والضغينة لن يؤديّا إاّل لفشل عالقتك الزوجية.
- العطاء: الحياة الزوجية ستعلّمك العطاء من دون 

أي مقابل، خصوصاً في وجود األطفال.
- ستصبحين أكثر نشاطاً: ستنهال عليك المسؤوليات 
والواجبات بعد الزواج التي تتطلّب منك الكثير من 
تحضير  بالمنزل،  العناية  مثل  والحيوية،  النشاط 

المأكوالت وغيرها.

تميل العديد من النساء إلى مقارنة عالقتهّن الزوجية 
بحياة أصدقائهّن الزوجية. ولكن هل كنت تعلمين أن 

هذه المقارنة قد تؤثّر سلباً على عالقتك؟ 
تقارني  أن  يجب  ال  لماذا  المقال  هذا  في  إكتشفي 

حياتك العاطفية مع األخريات:
عالقتك  تقارنين  عندما  بالمظاهر:  تتأثرين   -
الزائفة  الصورة  أو  بالمظاهر  تتأثرين  قد  باآلخرين 

التي يبيّنها لك الثنائي! 
ومختلفة  جّداً  بعيدة  تكون  قد  الواقعية  الثنائي  فحياة 

عن المظاهر الخارجية التي ترينها.
المقارنة  الزوجية:  حياتك  سلبيات  على  التركيز   -
التركيز على عيوب زوجك وسلبيات  إلى  ستدفعك 

حياتك الزوجية. 
الزوجية  حياتك  على  سلباَ  يؤثّر  قد  األمر  هذا 

وسيدفعك إلى كره الزوج.
وتسبّب  ستتعبك  العالقات  مقارنة  إن  اإلكتئاب:   -
الزوجية  بعالقتك  االستمتاع  حاولي  لذا  اليأس.  لك 
ورّكزي على الجوانب اإليجابية والجميلة في حياتك 
من  السلبية  األمور  تحسين  على  واعملي  العاطفية 

دون التفكير في اآلخرين.
إنسان كامل  والكمال: ما من  المثالية  البحث عن   -
عالقة  أن  تعتقدين  ال  لذا  األرض.  هذه  وجه  على 

صديقاتك مثالية وكاملة! 
توقفي إذاً عن المقارنة واالستسالم للخيال واألوهام 
بكل  ألنّها  المثالية  الزوجية  الحياة  عن  والبحث 
عليك  ما  الواقعية.  الحياة  في  موجودة  غير  بساطة 
سوى العمل على تحسين عالقتك بالشريك من خالل 

اعتماد لغة الحوار الصادق والصريح.
- إهمال عالقتك الزوجية: بما أنّك ستكونين مشغولة 
الجميلة  األمور  العاطفية ستنسين  العالقات  بمقارنة 
التي تحبينها في حياتك العاطفية. سترّكزين على كل 
األمور  وبالتالي ستفتقدين  تمتلكينها  التي ال  األمور 
الجميلة التي تجمعك بالشريك. عليك أن تدركين أّن 

ما من عالقة تشبه أخرى بسلبياتها وإيجابياتها.

نصيب  من  تكون  غنيمة  على  كلبان  تشاجر  إذا   -
الذئب الذي يأتي على صياحهما.

- في الزواج ليس هناك سوى يومين جميلين، يوم 
دخول القفص ويوم الخروج منه.

- اإلنسان ال لحمه يؤكل .. وال جلده يلبس .. فماذا 
فيه غير حالوة اللسان..

اليوم  الذي يجعلك تشعر بان  - الصحة هي الشيء 
الذي تعيشه هو افضل وقت في السنة.
- إذا كنت تخشى الوحدة فال تتزوج.

الصمت  أن  على  دليل  ابلغ  هي  التليفون  فاتورة   -
أوفر بكثير من الكالم.

- ليس الفقير من ملك القليل .. إنما الفقير من طلب 
الكثير.

تكافأ  أن  من   .. الصدق  تتألم ألجل  أن  لك  أولى   -
ألجل الكذب.

كنا  لو  جميلة  رائعة  تبدو  كانت  الحياة  أن  - الشك 
نولد في سن الثمانين ونقترب على مر  األعوام من 

الثانية عشر.
- ليس السخاء بان تعطيني ما أنا في حاجة إليه اكثر 
إليه  تحتاج  ما  تعطيني  أن  في   السخاء  بل   ، منك 

اكثر منى.
جوعه  سددت  قد  تكون  سمكة  فقيراً  أعطيت  إذا   -
ليوم واحد فقط .. أما إذا  علمته كيف يصطاد السمك 

تكون قد سددت جوعه طوال العمر.
- الكلب السعيد يهز ذيله .. المنافق يهز لسانه.

فقد يكون هذا أخر قرار  الزواج  الرجل  إذا قرر   -
يُسمح له باتخاذه.

يغلق  أن  قبل  فمه  يغلق  الذي  الناجح هو  اإلنسان   -
الناس آذانهم ويفتح أذنيه قبل أن يفتح الناس أفواههم.
عيوب  انتقاد  عند  عينيك  يشارك  لسانك  تدع  -ال 

اآلخرين فال تنس انهم مثلك  لهم عيون وألسن.
- من ركب الحق غلب الخلق.

في  السمك  يباع  وال  قطعه  قبل  الحطب  يباع  ال   -
البحيرة.

يلحق  أن  فالبد  الطريق  في  الكسل  يمشي  عندما   -
به الفقر.

- أموت محبوبا خير لي من أن أعيش مكروها.
- إذا أردت أن تحتفظ بصديق فكن أنت أوال صديق. 

- كن مستمعا جيدا لتكن متحدثا لبقاً. 
- ال يعرف ثقب الجورب إال الحذاء .
- الشجرة العاقر ال يقذفها أحد بحجر. 

- أسهل كثيرا أن يصدق اإلنسان كذبة سمعها ألف 
مرة من أن يصدق حقيقة لم يسمعها من قبل. 

- ال شيء أشجع من الحصان األعمى .
- احترس من الباب الذي له مفاتيح كثيرة .
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بليغ حمدي هو ملحٌن مصري قدم ألحانه ألشهر المطربين والمطربات العرب واشتُهر بقصة حبه مع وردة 
الجزائرية.

ُولد بليغ عبد الحميد حمدي مرسي في 7 تشرين األول/ أكتوبر عام 1931 في القاهرة في مصر، والده 
كان يعمل أستاًذا للفيزياء في جامعة فؤاد األول. أحب الموسيقى منذ صغره وتعلَّم عزف العود وأتقنه في 

عمر التاسعة.
درس بليغ حمدي الحقوق والتحق بعد أن كبر بمعهد فؤاد األول الموسيقي. قدَّم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ 
ن لها أغنية “حب إيه” عام  فه الموسيقار محمد فوزي على أم كلثوم فلحَّ من خالل أغنية “تخونوه”، كما عرَّ

1960 والتي حققت نجاًحا باهًرا.

تميَّزت ألحان بليغ حمدي بسهولتها وبساطتها، وهو ما جعلها مميزًة عن ألحان باقي الملحنين، 
األمر نفسه جعل أم كلثوم التي كانت في تلك الفترة تحاول الخروج قلياًل عن ألحان السنباطي 
تُعجب بما يُقدمه بليغ حمدي، فحصل بين االثنين تعاوٌن في العديد من األعمال بعد "حب إيه"، 
ولعل أشهر الحوادث هي ما حصل عند تلحين أغنية "أنساك"، فقد كانت الكلمات عند محمد 
فوزي لتلحينها وأثناء وجود بليغ حمدي عنده، انشغل فوزي بضيوٍف كانوا عنده، فأمسك بليغ العود ولّحن 

األغنية وعندما سمعه محمد فوزي تنازل له عنها بسبب جمال اللحن الذي قدمه حمدي.
ن حمدي ألم كلثوم، وكانت هذه األغنية أحب أغاني أم كلثوم  كما تُعتبر أغنية "سيرة الحب" من أجمل ما لحَّ
ن لها "بعيد عنك"، "فات الميعاد"، "ظلمنا الحب"، "سقط القناع" و"ألف ليلة  إليه، باإلضافة إلى ذلك فقد لحَّ

وليلة".
تعاون بليغ حمدي أيًضا مع عبد الحليم حافظ في العديد من أغانيه ومن أهمها: "خايف مرة أحب"، "التوبة"، 

"جانا الهوى"، "البندقية اتكلمت"، "الهوى هوايا"، "مداح القمر"، "قومي يا مصر" و"أي دمعة حزن ال".
عشق بليغ حمدي وردة الجزائرية وكانت عالقتهما قوية ووطيدة وهو ما أثر على ألحانه لها، فقدم لها روائع 
موسيقية لعل أبرزها "العيون السود"، "خليك هنا"، "حنين"، "لو سألوك" و"اسمعوني". كما استكمل تلحين 
أغنية "كلمة عتاب" التي كان يلحنها فريد األطرش لوردة الجزائرية، وتوفي قبل األطرش قبل أن ينهي 

اللحن.
قّدم بليغ حمدي ألحانه أيًضا لشادية فتعاونا في العديد من األغاني منها "عطشان يا صبايا" و"خالص مسافر" 
ن حمدي لصباح "عاشقه وغلبانه" و"يانا  و"الله يازمن" و"يا حبيبتي يا مصر" و"يا أسمرانى اللون". كما لحَّ

يانا" و"زى العسل" و"جانى وطلب السماح" وغيرها الكثير.
تُعتبر المطربة المغربية سميرة سعيد من أكثر مطربات الجيل الجديد تعاوًنا مع بليغ حمدي حيث قدَّم لها 
أحالم  الجمال"،  "مساء  حبيبي"،  البحر  "زي  األلحان:  هذه  ومن  األولى  ألبوماتها  في  األلحان  من  الكثير 

األميرة"، "نبتدي الحكاية"، "قالو عنا كتير" و"علمناه الحب" .
أما ميادة الحناوي فقد نالت غالبية ألحان حمدي في العشر سنين األخيرة من حياته، ولعل أبرز أغنيتين 

و"أنا  كان"  اللي  "الحب  هما  حمدي  تلحين  من  لها 
التي  نصري  بأصالة  أيضاً  حمدي  واهتم  بعشقك". 
اعتبرها أم كلثوم العصر الحديث فقدم لها لحن أغنية 

"حلم عميق".
والمطربات  المطربين  من  للعديد  ألحاًنا  حمدي  قدَّم 
عزيزة  شاكر،  هاني  بالن،  فهد  مداح،  طالل  مثل 
للمطربة  لّحن  كما  أحمد.  وفايزة  توفيق  وليد  جالل، 
ذكرى أغنية "يا وابور يا مروح بلدي" والتي كانت 

من كلماته أيًضا.

كتب  كما  لمصر،  تلحيًنا  الموسيقيين  أكثر  من  يُعد 
وغنى بعضها بنفسه منها "عدى النهار" التي أصبحت 
"علي  اغنيه  أصبحت  كما  النكسة،  لمرحلة  رمًزا 
الربابة بغني" للفنانة ورده الجزائرية هي رمز لحرب 
الوطنية  أغانيه  أشهر  لكن  العبور،  ومرحلة  تشرين 
علي اإلطالق هي اغنيه "يا حبيبتي يا مصر" للفنانة 

شادية.
توفي بليغ حمدي في 12 أيلول/ سبتمبر عام 1993.
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قال المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، إنه انتهى من كتابة النسخة األولى 
من فيلمه "غزة واشنطن"، والذي فاز بجائزة من منصة الجونة السينمائي في 

دورته الثانية.
 :" مشهراوي  وتابع 
"الفيلم قصة حب في غزة 
واالنقسام  الحصار  تحت 
فيلم  والحرب،  واالحتالل 
تفاصيل  يترجم  بسيط 
حياتنا  في  صغيرة 
وغزة  فلسطين  اليومية. 
من  ويمكن  نفقدها،  أشياء 
والسينما  الحب  خالل 

نسترجع هذه األشياء".
من ناحية أخرى، أعرب مشهراوي عن سعادته بالتجربة التي خاضها كعضو 
السينمائي،  الجونة  بمهرجان  الطويلة  الوثائقية  لجنة تحكيم في مسابقة األفالم 
مشيًرا إلى تنوع الموضوعات التي تطرقت لها األفالم المشاركة بالمهرجان، 

ومؤكًدا أنها كانت على مستوى عالي من الجودة.

لتكريم  ACA؛  العربية  السينما  توزيع جوائز مهرجان  فعاليات حفل  انطلقت 
نجوم السينما عن أعمالهم في عام 2017، ونرصد لكم في هذا التقرير القائمة 

الكاملة لجوائز مهرجان السينما العربية.
أفضل ممثل : فاز الفنان المصري أحمد عز، بجائزة أفضل ممثل عن دوره في 

فيلم "الخلية" للمخرج طارق العريان والسيناريست صالح الجهيني.
الفنانة شيرين رضا عن جائزة  ممثلة، حصلت  أفضل  فئة  في  ممثلة:  أفضل 
تامر  والمخرج  دبور،  هيثم  للمؤلف  كوبي"  فوتو   " فيلم  عن  ممثلة،  أفضل 
عشري، وغابت الفنانة شيرين رضا عن حفل التكريم وتسلم الجائزة بديال عنها 

الماكيير تامر دهب، وسلمه الجائزة الفنان صبري فواز والفنانة نسرين أمين.
أفضل ممثلة دور ثان: في جائزة أفضل ممثلة دور ثان، فازت الفنانة ريهام 
عبدالغفور بجائزة أفضل ممثلة دور ثان عن فيلم "الخلية" وسلمها الجائزة الفنان 

أحمد داوود.
أفضل ممثل دور ثان: حصل الفنان محمد 
ممدوح، على جائزة أفضل ممثل دور ثان 
الفنانة  الجائزة  وسلمته  "الخلية"  فيلم  عن 

نجالء بدر والمنتج وليد منصور.
أفضل ممثل كوميدي: الفنان الكوميدي أكرم 
حسني، الذي تألق في عام 2018 من خالل 
حصل  "البدلة"،  وفيلم  "الوصية"  مسلسل 
فيلم  أفضل ممثل كوميدي عن  على جائزة 
بيومى  الفنان  الجائزة  وسلمه  الحظ"  "بنك 

فؤاد.
أفضل ممثلة كوميدية: في فئة أفضل ممثلة 

كوميدية فازت الفنانة هالة صدقي.
ويقام حفل توزيع جوائز السينما العربية فى دورته الثالثة بتنظيم من موسسة 

ديرجست للطباعة والنشر والتوزيع.

مهرجان  في  جائزته  تسلم  مسعود  غسان  السوري  الفنان  رفض  أن  يبدو 
اإلسكندرية السينمائي، بسبب غضٍب من تصنيف دوره بالعمل. إذ حصل غسان 
مسعود على جائزة أفضل ممثل دور ثان، لكنه رفض تسلمها ألن شخصيته في 

العمل الفني دور أول وليس دوراً ثانياً.
وترى مصادر مقربة من غسان مسعود، أن لبساً ما سبَّب هذا الخطأ، ألن شارة 

الفيلم في البداية تؤكد أن شخصيته المقدمة بالعمل دور أول.
وقد تلّقى مسعود الجائزة عن دوره في فيلم »الكتابة على الثلج«.

وهو فيلم تدور أحداثه حول االنقسامات األيديولوجية الفكرية والدينية والجغرافية 
وهو  فلسطين،  في 
رشيد  إخراج  من 

مشهراوي.
افتتـــاح  حفل  أقيم 
مهرجان اإلسكندرية 
الكبرى  المكتبة  في 

باإلسكندرية.
الدورة  ترأس  وقد   
حملت  التي  الـ34 

اسم الممثلة نادية لطفي، الناقد الفني األمير أباظة. وحضر حفل االفتتاح العديد 
من صناع السينما المصرية، أبرزهم فاروق الفيشاوي وأحمد الفيشاوي وزوجته 
ولبلبة ورجاء الجداوي. وكذلك عمرو الليثي وصبري فواز ووفاء عامر وأحمد 

عبدالعزيز ومجدي أحمد علي ومنال سالمة وعادل أديب وإلهام شاهين.

 ،ACA من جديد، تغيير لوك عمرو سعد في حفل توزيع األوسكار المصري
بعد الظهور بـ»لوك راستا« في مهرجان الجونة السينمائي.

مرة  الطويل  بشعره  طلع  الجونة،  مهرجان  في  إطاللتة  من  السخرية  ورغم 
أخرى، لكن بإطاللة مختلفة. إذ فك عمرو سعد الضفائر، وظهر بشعر مجعد 

وطويل.
شارك  الجونة،  مهرجان  عقب  سعد  عمرو  إطاللة  عن  المتابعين  حديث  بعد 
هذه  سر  عن  سيفصح  إنه  وكتب  »اللوك«،  بهذا  له  جديدة  بصورة  جمهور 

اإلطاللة قريباً.
لوك عمرو سعد الجديد استعداداً لدور جديد، إذ يشارك في فيلم تاريخي وتطلب 
منه تغيير شكله. وقال إنه يجسد دور شخصية مصرية، والمصريون أفارقة 

وهذا الشكل طبيعي.
لوك عمرو سعد السابق سبب موجة سخرية منه، وهو ما لم يزعجه كما أكد.

وكان آخر أفالم عمرو سعد هو »كارما« الذي انطلق في يونيو/حزيران 2018 
عيد  موسم  في 
وفيه  الفطر. 
شخصيتين  جّسد 
غني  لرجل 
فقير،  واألخرى 
وهي أول تجربة 
ألداء دورين في 
عمل فني واحد.
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من  سينمائية  ألفالم  الشباك  نجوم  من  عدد  تحضير  السينمائية  الساحة  تشهد 
المقرر طرحها فى دور العرض السينمائى فى موسمى عيد الفطر واألضحى 
قبل  تصويرها  من  االنتهاء  إلى  األعمال  هذه  صانعو  يسعى  حيث   ،2019
الدخول في معركة الموسم الرمضاني، حيث يتنافس في السباق كبار النجوم 
وعلى رأسهم كريم عبد العزيز الذي قام بتخفيض أجره مما دفع المنتجين إلى 

التهافت للتعاقد معه على أكثر من عمل سينمائي سيظهر بها خالل 2019.
وتشهد القائمة المبدئية لخريطة أفالم 2019 تنافس كال من أحمد السقا وأمير 
كرارة ومحمد رمضان ومحمد عادل إمام وكريم عبد العزيز وأحمد مكى وخالد 

النبوى، باإلضافة إلى العديد من األعمال المؤجلة من 2018.

فيلم "حملة فرعون"
الفيلم فى مرحلة الكتابة حاليا ويكتبه ويخرجه بيتر ميمى من بطولة النجم أمير 
للعمل،  االستعداد  في  البدء  المنتجة  الشركة  وقررت  رمضان  ومحمد  كرارة 
حيث سلم بيتر ميمى النسخة األولى من الفيلم للجهة المنتجة للبدء في التعاقدات، 
خاصة أن مالمح الشخصيات بدت واضحة حاليا، وسيعقد كرارة ومنتج العمل 
في  للبدء  المرشحة  األسماء  على  لالتفاق  عمل  جلسة  ميمى  بيتر  والمخرج 

التصوير مباشرة.

فيلم "لص بغداد"
بطولة النجم محمد إمام، وإخراج أحمد خالد موسى، وتأليف تامر إبراهيم، حيث 
من المقرر التعاقد مع الممثلين الذين تم االتفاق عليهم خالل الشهر المقبل خاصة 
أن الفيلم سيتم تصويره في داخل وخارج مصر وهو ما يتطلب استعداد كبير من 

حيث الشخصيات والمالبس وخالفه.

فيلم "الممر"
تبدأ أسرة العمل التصويره هذا الشهر وذلك بعد انتهاء السيناريست والشاعر 
أمير طعيمة من تعديالت السيناريو حيث تخضع أسرة العمل لجلسات مكثفة مع 
المخرج شريف عرفة قبل بدء التصوير النجاز العمل خالل شهرين من اآلن، 
ومازال العمل يواجه أزمة عدم تعاقد هند صبري على بطولته حتى اآلن الفيلم 

من بطولة احمد عز ومحمد فراج واحمد رزق.

فيلم" يوم مصري"
شارف أبطاله على االنتهاء من تصوير معظم أحداثه وذلك للمشاركة في موسم 
رأس السنة القادم حيث انتهى المخرج أيمن مكرم من أغلبية المشاهد الخارجية 
للعمل ويتبقى ألسرة العمل المشاهد الداخلية بعد انتهاء الديكورات الخاصة بها، 

والفيلم من بطولة خالد النبوي واحمد الفيشاوي ودرة

فيلم "بطل العالم"
الجادة  التحضيرات  فى  المنتجة  الشركة  وبدأت  رمضان  محمد  الفنان  بطولة 
للعمل،  اإلخراج  مهمة  إلسناد  مخرج  عن  حاليا  الشركة  تبحث  حيث  للفيلم 
ووضعت الشركة عددا من أسماء المخرجين لالستقرار على أحدهم ومازالت 
الشركة المنتجة تبحث موقف المطرب المغربي سعد لمجرد في المشاركة في 

بطولة العمل من عدمه، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.

فيلم "تراينم إبليس"
يجرى التحضير له حاليا رغم عدم انتهاء المؤلف محمد سيد بشير من كتابة 
السيناريو بالكامل، وهو ما دفع الفنان احمد السقا إلى بدأ تحضيرات مسلسله 

الجديد لحين االنتهاء من السيناريو واختيار أبطال الفيلم ومخرجه.

فيلم "احمد مكي"
يعود النجم أحمد مكي للسينما من جديد بعد غياب 5 سنوات ولم يستقر حتى 
اآلن على اسم الفيلم والمخرج الذي يتولى إخراج الفيلم، رغم تعاقده مع المنتج 
في  اعتذر  ولكن  للفيلم،  مرشًحا  ميمى  بيتر  المخرج  كان  حيث  سمير،  احمد 
اللحظات األخيرة النشغاله بأعمال أخرى. ويشرف مكي على كتابة السيناريو 
الفيلم  بجانب الورشة التي تتولى كتابة العمل، حيث انتهت الورشة من كتابة 
بالكامل، ويبحث مكي عن بطلة تقف أمامه في أحداث الفيلم كما أنه يسعى إلى 
تقديم وجوه شابه جديدة، ومن المقرر أن يطرح الفيلم في موسم صيف 2019.

فيلم "نادي الرجال السري"
انطلق تصويره الشهر الماضي حيث يصارع كريم عبد العزيز الزمن لالنتهاء 
بأكثر من عمل سينمائي آخر، ويشاركه في  انشغاله  من تصويره خاصة مع 
خالد  وإخراج  وتار،  أيمن  تأليف  ومن  طافش،  ونسرين  عادل  غادة  البطولة 

الحلفاوي.

فيلم "رجل المستحيل"
"الرجل  فيلم  تصوير  لبدء  وذلك  عمل  جلسات  حامد،  مروان  المخرج  يعقد 
نهاية  التصوير  سيبدأ  حيث  المشاركين،  األبطال  على  لالستقرار  المستحيل" 
الشهر الجاري، وذلك عقب انتهاء كريم عبد العزيز من تصوير نادي الرجال 
السري، وسيتم التصوير في عدد من الدول من بينهم الصين وأوروبا ومصر 

ودبي.

فيلم محمد حسين
الفيلم من بطولة الفنان محمد سعد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول سائق 
يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التي تؤثر في شخصيته وفي حياته بشكل 
عام وتنشأ عالقة حب بينه وبين إحدى المترددات على الجراج، لكنها عالقة 
المتوقع عرضه  ومن  عادل،  تأليف شريف  من  الفيلم  واحد،  من طرف  حب 
في موسم منتصف العام، ومازال العمل متوقف حتى إشعار آخر لحين البحث 
عن مخرج يوافق على تقديم العمل خاصة بعد الخالفات التى نشبت بين محمد 
سعد وعدد من المخرجين نظرا لتحكمات سعد فى السيناريو وطريقة اإلخراج 

واختيار أبطال العمل.

كما تشهد 2019 عرض عدد من األفالم األخرى والمؤجلة من 2018 على 
رأسها "الكنز 2" و"ساعة رضا" و"صباح الخير".
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كان 2018 عاماً طوياًل للغاية لعالم الهواتف الذكية Smartphones صارت تحمل 
جزئاً كبيراً من عالمنا اآلن. في كل مكان في الشارع تجد هاتف ذكي. و ال ننكر انها 
تعتبر أهم األجهزة التي يمكنك ان تمتلكها اآلن. فهو يغنيك عن اي جهاز آخر. هو 
اآلن جهاز كمبيوتر و آلة حاسبة. كاميرا و راديو و مشغل صوتيات. حتى وسائل النقل 
بين يديك على هاتفك الذكي باستعمال Uber او Careem. ال يمكن ألحد ان يستغني عن 
هاتفه الذكي ليوم او يومين. في عام 2018 تم اصدار العديد من الهواتف الذكية. لقد تطور 

الوضع بشكل كبير. لذلك ننشر لكم افضل اجهزة الهواتف الذكية لعام 2018

Samsung Galaxy Note 9
اقوى هواتف Samsung. و اكثر سالسل Samsung مبيعاً. هو الزال الهاتف كبير الحجم بالقلم الذكي و 
الشاشة الكبيرة. ببطارية 4000mah. الهاتف يأتي في مقدمة الهواتف التي يمكنك التفكير بها. 
هاتف متكامل من كل النواحي. فهو يأتي بمعالج Snapdragon 845 الرائد. و ذاكرة وصول 
 512GB 6. غير ان الهاتف يأتي للنسخة األكبر بسعةGB 8 بدئاً منGB تصل الى RAM عشوائي
قابلة للزيادة حتى تصل الى 1TB من المساحة الجاهزة لإلستعمال في يدك. كما ان القلم الذكي 
يساعدك في كونه جهاز تحكم عن بعد بالهاتف. هو جهاز متكامل من نواح كثيرة و لذلك يمكن 

اعتباره افضل اجهزة هذا العام.

 Samsung Galaxy S9
يمكن ان تعتبر هذا Galaxy Note 9 األرخص بدون القلم. حيث ان الجهزين نفس المواصفات ال 
اختالف بينهما. و يقدمان ادائاً جيداً للغاية في كل حال. و لكن ما يميز هذا الجهاز بأن الـS9 هو اول 
جهاز ذكي يقدم فتحة عدسة متغيرة للكاميرا. حيث يقدم فتحة عدسة تتغير بين F/1.5 و F/2.4 لتواكب التغير في 
اإلضائة. كان اول األجهزة التي توفرت بها هذه الميزة. والزالت الى تاريخ كتابة هذا الموضوع 
خاصة بـSamsung فقط. الجهاز يأتي ايضاً بمعالج Snapdragon 845 و ذاكرة وصول عشوائي 
يزال S9 هاتفاً  بذاكرة وصول عشوائي تساوي 6GB. ال  يأتي   S9+ العادية.  النسخة  4GB في 

يسترعي اهتمامك.



38

Pixel 2
لنا  قدمت   Google اآلن.  حتى  رونقه  له  يزال  ال 
مزيج رائع في هذا الهاتف. حيث كان يحمل كاميرا 
جيدة للغاية. يمكنك ان تلتقط بها صوراً ال تحتاج الى 
 Google pixel 2 كاميرات  افضل.  لتصبح  تعديل 
تفوقت على كل منافسيها بنفس العام. غير ان الهاتف 
الواجهة  هي  و   Android تجربة  بأفضل  يأتي  كان 
من  مزيج  كان  الهاتف   .Stock Android الخام 
السرعة و األداء مع الكاميرا و البطارية. باإلضافة 
بمعالج  يأتي  الجهاز  التعامل.  في  المريحة  للواجهة 
عشوائي  وصول  ذاكرة  و   Snapdragon 835
4GB. باإلضافة الى بطارية 3500mah. و ننتظر 

خليفته الـPixel 3 في أكتوبر الحالي

Huawei p20 pro
كأي جهاز Flagship يأتي P20 pro بالمواصفات 
 HiSillicon الطبيعية لجهاز رائد. حيث يأتي بمعالج
Kirin 970 باإلضافة الى 8GB من ذاكرة الوصول 
ما  لكن   .4000mah بسعة  بطارية  مع  العشوائي. 
به.  الكاميرات  تركيب  هو  مركزه  للجهاز  يعطي 
حيث يأتي الجهاز بثالث كاميرات خلفية. تساعدك 
للغاية.  جيدة  صور  التقاط  على  الخلفية  الكاميرات 
 .5X Optical zoom الى الوصول  يمكنك  انه  كما 
بدون اي فقدان في الجودة. كاميرات P20 pro لها 
مركز جيد في مجال الكاميرات. حيث انه اآلن هو 

المتربع على عرش تقييم الكاميرات. 

OnePlus 6 the flagship killer
من افضل األجهزة في عام 2018. لم يقدم الجهاز 
ما يختلف عن اي جهاز رائد في عام 2018. فهو 
يأتي بمعالج Snapdragon 845 مع 8GB من ذاكرة 
و   .3300mah بسعة  بطارية  العشوائي.  الوصول 
لكن ما يميز الجهاز ليس مواصفاته بل السعر. جهاز 
OnePlus 6 يأتي بسعر 520 يورو اي انه ارخص 
فئة  في  التي تصنف  األجهزة  الكثير من  من  سعراً 
 Galaxyاألجهزة الرائدة. فهو تقريباً نصف سعر الـ
Note 9 و يعطيك نفس المواصفات و األداء. بهذا 
السعر و بهذه المواصفات احتل OnePlus 6 مرتبة 
جيدة للغاية. حيث سيقدم لك مزيجاً جيداً من األداء 

القوي و البطارية الجيدة. و السعر القليل نسبياً.

يستعد تطبيق التراسل الفوري واتس آب الستهداف المستخدمين بإعالنات بدًءا من العام المقبل، حسبما نقلت 
مجلة “فوربس” األمريكية عن الشريك المؤسس للتطبيق، بريان أكتون.

وقال أكتون إن اإلعالنات ستصل إلى المستخدمين خالل تحديث للتطبيق سيتم إطالقه العام المقبل، الفًتا إلى 
إنه لن يكون سعيًدا بوجود اإلعالنات المستهدفة، معلًنا أنه اقترح إعالنات مقننة للغاية.

وأضاف أن المدير التنفيذي لشركة 
مارك  للتطبيق،  المالكة  فيسبوك، 
آخرين  ومسؤولين  زوكربيرج، 
إرسال  يريدون  فيسبوك،  في 
للمستخدمين،  مستهدفة  إعالنات 
التي  الترويجية  المواد  وهي 

تستهدف أشخاص بعينهم بناًء على بياناتهم وأنشطتهم، وهو ما يعتبره البعض انتهاًكا للخصوصية.
وكان الشريك المؤسس للتطبيق، جان كوم، قد استقال من شركة فيسبوك، وذكرت تقارير أن ذلك يرجع إلى 

خالف بشأن الدور الذي ستلعبه اإلعالنات مستقباًل في واتس آب.
جدير بالذكر أن واتس آب يختلف عن منصات التواصل األخرى، مثل فيسبوك، وتويتر، وإنستجرام، في 

خلوه من اإلعالنات، وهو ما كان يفخر به مؤسساه، أكتون وكوم.

للبحث كمحرك  ليبقى محركها  أبل  لشركة  الدوالرات  المليارات من  تدفع  أن غوغل  تقرير حديث  كشف 
افتراضي أول في متصفح "سافاري".

ووفقا لتصريحات المحلل رود هول، من مؤسسة "غولدمان ساكس" المصرفية،  فإن غوغل ستدفع هذا العام 
9 مليارات دوالر إلى أبل، على أن يزيد المبلغ في 2019 إلى 12 مليار دوالر.

وبحسب تصريحات هول فإن هذه المليارات التي تدفعها غوغل ليست سوى جزء بسيط مما تجنيه غوغل 
من محركها للبحث على اإلنترنت.

ويؤكد تقرير "بيزنس إنسايدر" أن المتصفح االفتراضي ألجهزة أبل "سافاري" مسؤول وبشكل كبير عن 
حجم العمليات التي تجرى على محرك غوغل للبحث.

أبل،  تنتجها  التي  األجهزة  على  للبحث  محركها  إلبقاء  غوغل  تدفعه  بما  يتعلق  فيما  األرقام  وتتضارب 
خصوصا أن كال الطرفين ال يعلنان عنها بشكل رسمي.

وكان تقرير مماثل ظهر في عام 2017 أشار إلى أن غوغل دفعت في ذلك العام 3 مليارات دوالر.
أما الرقم الوحيد الثابت كان في عام 2014 ضمن مستندات إحدى القضايا، والتي أكدت أن غوغل دفعت 

حينها بالفعل مليار دوالر إلى أبل لهذا الغرض.

أظهرت تحليالت جديدة أجرتها كاسبرسكي الب وتتعلق بتأثير انتشار إنترنت األشياء في حياة المستخدمين 
اليومية وبأمن معلوماتهم، أن الساعات الذكية من الممكن أن تصبح أدوات للتجسس على مستخدميها من 
خالل تجميع إشارات مقاييس التسارع والجيروسكوب الصامتة، التي يمكن اللجوء إليها بعد تحليلها لخلق 
مجموعات من البيانات الشخصية الخاصة بمالك الساعة. وإذا ما أسيء استخدام هذه البيانات من جهات 

خارجية، قد يتعرض المستخدم إلى خطر مراقبة تحركاته كلها، منها استخدامه معلوماته الحساسة.
في  البدني،  النشاط  متابعة  وأجهزة  الذكية  كالساعات  لالرتداء،  القابلة  الذكية  األجهزة  تستخدم  ما  وعادة 
األنشطة الرياضية لمراقبة مستويات اللياقة البدنية واستالم التنبيهات المتعلقة بها. وتأتي معظم هذه األجهزة 
بأجهزة استشعار للتسارع، مدمجة بحساسات للتدوير (جيروسكوب) لعد الخطوات وتحديد موقع المستخدم. 
وقّرر خبراء كاسبرسكي الب البحث في طبيعة المعلومات التي قد تعطيها أجهزة االستشعار والحساسات 

هذه ألطراٍف وجهات خارجية غير مصرح لها الوصول إليها.
ويتم تخزين البيانات المسجلة إما على ذاكرة الجهاز أو تنُقل إلى هاتف محمول عبر تقنية بلوتوث.
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بميزة "غير مسبوقة"،  أن شركة مايكروسوفت، تعكف على تطوير هاتف ذكي  كشفت تسريبات جديدة، 
وأن األدلة على هذا التوجه تزداد يوما بعد يوم، وفق ما ذكرت مواقع إلكترونية متخصصة بأخبار الهواتف 

الذكية.
وأطلقت مايكروسوفت منذ بضعة أسابيع مجموعة من المنتجات الجديدة، األمر الذي عزز التكهنات بأن 
بأخبار  المتخصص  آر"  "بي جي  موقع  ذكر  ما  وفق  قريبا،  بات  للطي  القابل  "أندروميدا"  هاتف  إطالق 

تكنولوجيا المعلومات.
من  اختراع  براءة  طلب  وتضمن 
مارس،  أواخر  في  مايكروسوفت 
الماضي،  أكتوبر   11 في  ونشر 
رسوميات تفصيلية لما سيبدو عليه 
هاتف الشركة الذكي القابل للطي.

التي  االختراع،  براءة  وأظهرت 
جهازا  مرة،  ألول  عنها  كشف 
للطي،  قابلة  بشاشة  يتميز  لوحيا 
تسمح للمستخدم بطيها إلى الداخل 

أو الخارج، وهي ميزة اعتبرها خبراء التكنولوجيا "غير مسبوقة".
كذلك سيحتوي الهاتف على مفصل في الوسط، كما يمكن وضع الشاشة القابلة للطي على جانبي الجهاز 
وفق ما أظهرت براءة االختراع، وبالتالي، فإن الشاشة الرئيسية ستكون إما على السطح الخارجي للهيكل 

المطوي أو في الداخل.
أما  الضرر.  منع  أجل  والمفصلة من  للطي  القابلة  الشاشة  الضغط على  بتقليل  أيضا  مايكروسوفت  وتهتم 

بالنسبة للبطارية، فمن المحتمل أن تشغل الحيز المخصص للمفصل.

على عكس البشر الذين تتملكهم العواطف، فعادة ما يتم تصوير الروبوتات على أنها باردة المشاعر وغير 
مهتمة، وترتكز جميع أعمالها وقراراتها على المعلومات والبيانات المتاحة لها. ولكن في دراسة أجراها 
باحثون في جامعة كارديف ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تم إكتشاف أن الروبوتات لديها بالفعل القدرة 

على تطوير األحكام المسبقة مثل البشر.
تضمنت الدراسة قيام الباحثين بتشغيل لعبة في منصة للمحاكاة، حيث يمكن أن تختار الروبوتات التبرع 
إلى روبوتات أخرى داخل أو خارج مجموعتهم الخاصة. وكان هذا يعتمد على السمعة واستراتيجية التبرع 
كذلك. ما وجده الباحثون هو أنه مع مرور الوقت، كان هناك ارتفاع في التحيز ضد الروبوتات التي لم تكن 

جزًءا من المجموعة الداخلية.
ووفقا للبروفيسور Roger Whitaker من جامعة كارديف، فقد صرح 
بالقول : ” عمليات المحاكاة التي أجريناها تظهر أن األحكام المسبقة 
هي قوة قوية من الطبيعة، ومن خالل التطور يمكن بسهولة أن يتم 
تحفيزها في بيئة افتراضية، مما يضر باالتصال األوسع مع اآلخرين. 
يمكن للحماية من المجموعات الضارة أن يؤدي عن غير قصد إلى 
ظهور األفراد الذين يشكلون مجموعات ضارة أخرى، مما يؤدي إلى 

تمزيق المجتمع. من الصعب عكس هذا التحيز على نطاق واسع “.
وأضاف : ” من الممكن أن تكون الروبوتات المستقلة القادرة على 
لظواهر  اآلخرين عرضة  ونسخ  المعاملة  في  التمييز  على  التعّرف 
ضارة نشاهدها في البشر في المستقبل “. هذا إكتشاف مثير لالهتمام 
ويمكن أن يكون األساس في المستقبل عندما يتم تطوير حلول مستقلة 
أكثر. بعد كل شيء ال نريد أن نعيش في عالم حيث الروبوتات في 

نهاية المطاف تفضل الروبوتات األخرى على البشر، أليس كذلك؟

خدمة  باتت  الماضي،  الشهر  منتصف  من  ابتداًء 
الترجمة الفورية بالكاميرا تدعم 13 لغة جديدة من 
ضمنها اللغة العربية والتايلندية والفيتنامية والهندية 
والماالياالمية  والكانادية  والغوجاراتية  والبنغالية 
النيبالية والتاميلية والبنجابية والتيلوجو،  والمهراتية 
في   Google ترجمة  تطبيق  عبر  جميعها  متوفرة 

.iOSو Android نظامي

اختيار  إال  عليك  ما   ،Google ترجمة  تطبيق  في 
أنها  فلنقل  الترجمة منها وإليها،  اللتين تريد  اللغتين 
الهندية واإلنجليزية، ثم اضغط على أيقونة الكاميرا 
أو أي نص  اللتقاط صورة إلشارة أو الئحة طعام 
في اللغة التي ال تتقنها. وبعد أن تلتقط الصورة، حدد 
أجزاء النص التي تريد ترجمتها وستظهر الترجمة 
ترجمة  يمكنك  كما  األزرق.  باللون  األعلى  في 
اختر  ذلك،  لتفعل  التقطتها.  أن  سبق  التي  الصور 
أيقونة الكاميرا ثم حّمل الصور من الزاوية السفلى 

اليسرى للشاشة. 
اآللة،  تعلم  على  بالكاميرا  الفورية  الترجمة  تعتمد 
الذكاء  تأدية  تتطلبان  الواقع  في  خطوتان  وهناك 
يتعرف  فأواًل،  الكواليس.  خلف  دوره  االصطناعي 
في  الموجودة  والرموز  األحرف  على  التطبيق 
الرموز،  على  الضوئي  التعرف  باستخدام  الصورة 
على  الموجودة  الحروف  يحول  آلي  نظام  وهو 
الصور إلى بيانات. وبعد التعرف إلى النص، يترجم 
عبارات  أو  جمل  إلى  النص  اآللي  الترجمة  نظام 

واضحة في اللغة المطلوبة. 
الترجمة  ميزة  تتوفر  الجديد،  التحديث  وبفضل 
الفورية بالكاميرا في تطبيق ترجمة Google بأكثر 
نأمل   .iOSو Android نظامي لغًة في  من خمسين 
أن يساعد هذا التحديث إلى جانب ميزات أخرى مثل 
 Word وتطبيق  للترجمة  والنقر  المحادثات  ترجمة 

Lens في تسهيل تجوال المسافرين خارج بالدهم.
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مزيد من المشاة، قليل من السيارات.هكذا تريد الهيئة 
األلمانية للبيئة أن تحافظ على المناخ و تجعل الحياة 

في المدن أفضل.
وتسعى الهيئة،من خالل استراتيجيتها الجديدة لتنظيم 
سير المشاة داخل المدن ،إلى زيادة عدد الطرق التي 
يقطعها المواطنون سيرا بواقع النصف بحلول عام 

.2030
كل  من  ساحتان  فستلغى  االستراتيجية،  لهذه  وفقا 
الكبيرة.  المدن  في  السيارات  لصف  ساحات  ثالث 
كما تخطط الهيئة لفرض سرعة 30 كيلومترا/ساعة 
المشاة  ، وتوسيع طرق  الكبيرة  المدن  داخل معظم 
غير  األماكن  في  سياراتهم  يصفون  الذين  ومالحقة 

المخصصة.
هذه  كراوتسبرجر،  ماريا  الهيئة،  رئيسة  وصفت 
االستراتيجية عند تقديمها في برلين بأنها "تصورات 

ثورية".
وتركز هذه االستراتيجية، التي صيغت في 55 صفحة 
،على التخلي عن تخطيط المدن الصديق للسيارات، 
للمشاة  الجديد  للتصور  األولوية وفقا  حيث ستعطى 
و لسائقي السيارات باإلضافة للحافالت و القطارات 
الداخلية "والبد أن ننجح أخيرا في استعادة الساحة 

العامة".
المال  ويوفر  للصحة  مفيد  األقدام  على  والسير 
لتصوراتها  الهيئة  تروج  هكذا  البيئة،  ويحافظ على 

الجديدة.
إشارات  عند  االنتظار  وقت  خفض  الهيئة  وتعتزم 
المرور و تطالب بالمزيد من مناطق عبور المشاة، و 
بطرق مشاة ال يقل عرضها عن2.5 متر، وأن يكون 
هذا العرض معيارا أساسيا عند إنشاء طرق المشاة.

اإلدارات  داخل  مكاتب  تخصص  أن  ينتظر  كما 
الحكومية لشؤون التنقل سيرا ،وأن تترسخ "إمكانية 
والتنمية  التخطيط  في  كمعيار  مشيا"  الوصول 

المعماريين.
وبررت الهيئة في ورقتها هذه اإلجراءات بأن هناك 
على  يضطرون  حيث  المشاة  يضايق  مما  الكثير 
سبيل المثال، للوصول لوجهتهم عبر طرق إضافية 
المرور  إشارة  عند  كثيرا  واالنتظار  مباشرة  غير 

والتعرض للضوضاء وعوادم السيارات.
أرصفة مرتفعة، َدَرج، ممرات تحتية للمشاة، عثرات 
في طريقهم،  وسيارات مصطفة  تعترض طريقهم، 
في  حاليا  ومعقد  للوقت  مضيع  األقدام  على  السير 
األلمانية،  البيئة  هيئة  رئيسة  كراوتسبرجر،  نظر 
والتي قالت إن هناك تراجعا مستمرا منذ سنوات في 

نصيب المشاة من الشوارع في ألمانيا.
كما رأى فالتر أيشندورف، رئيس المجلس األلماني 
ألمانيا ضيق  المدن في  بناء  أن  المواصالت،  ألمن 
على  السير  على  الماضية  العقود  خالل  الطريق 
األقدام، وأن هذا البناء كان في الغالب على حساب 

المشاة رغم إنشاء طرق مشاة جديدة.
وفقا   ، البد  االتجاه  هذا  في  نجاح  ولتحقيق 
أليشندورف، من تطبيق االستراتيجية االتحادية في 
الواليات األلمانية وأن تكون هذه االستراتيجية واقعا 
يعاش على األرض "واألمر يعود في النهاية لمجالس 

إدارة المدن وصناع القرار السياسي والبلديات".
وتسعى الهيئة من خالل هذه الرؤية "الثورية" لقلب 
المدن  سكان  يقطع  فبينما  المشاة،  لصالح  الوضع 
فإن  األقدام،  على  مشيا  مسافاتهم  من   %27 اليوم 
الهيئة تستهدف 41% من هذه المسافات بحلول عام 

.2030
التي  المسافة  لزيادة  الرؤية  هذه  أصحاب  ويسعى 
إلى  حاليا  الريفية من %23  المناطق  يمشيها سكان 

35% في الفترة نفسها.
كل  بين  من  واحدة  فإن   ، سابقة  لدراسات  وفقا 
واحد  عن  تقل  ألمانيا  في  السيارات  تقطعها  مسافة 
كيلومتر ،وأن قطع المسافات التي ال تزيد عن بضعة 

كيلومترات يكون أسرع مشيا على األقدام.
السير  أن "كال من  األلماني  الدراجات  نادي  ورأى 
على األقدام و السير بالدراجات يحتاج مساحة أكثر.
هذه  الحضر  لدراسات  األلماني  المعهد  وأعد 
االستراتيجية بعنوان: "يمشي طبعا! المعالم األساسية 
خالل  قدمت  والتي  للمشي"  اتحادية  الستراتيجية 

مؤتمر خصص للتنقل مشيا في برلين.
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الروتينية  الصيانة  أن  السيارات  وخبراء  فنيو  يؤكد 
جيد  بشكل  السيارة  تشغيل  على  الحفاظ  مفتاح  هي 
يومًيا، إال أن دراسة أعدها مجلس العناية بالسيارات 
ال  السائقين  من  العديد  أن  إلى  خلصت  األمريكي 
يهتمون بمتابعة الحالة الفنية لسياراتهم بشكل يومي.

موقع  نتائجها  نشر  التي  الدراسة  انتهت  كما 
إلى  السيارات،  عالم  في  المتخصص   "CarCare"
السيارات تحتوي على زيت محرك  أن 25 % من 
زيت  السيارات  من   % و13  متسخ  أو  منخفض 
الفرامل بها منخفض أو ملوث و18 % لديها فالتر 
الهواء بها متسخة و17% سوائل التبريد غير كافية 
و18% بحاجة إلى "سيور" جديدة و16% يحتاجون 

إلى أنصال مساحات.
ولمساعدة الذين شملتهم الدراسة، قام مجلس العناية 
بالسيارات بوضع جدول زمني لألجزاء التي تحتاج 
الخبراء  أكد  الذي  الجدول  وهو  دورية،  لصيانات 
أعباء  من  الكثير  السيارة  مالك  سيعفي  اتباعه  أن 

اإلصالحات.
ويمكن التعرف على األشياء التي يجب فحصها كل 
3 أشهر أو 4800 كم أيهما أقرب من خالل السطور 

التالية:
ـ  سائل ناقل الحركة األوتوماتيكي: ينصح الخبراء 
بضرورة التحقق من سائل ناقل الحركة األوتوماتيكي 
سلًبا  يؤثر  قد  الذي  األمر  نقصانه،  عدم  من  للتأكد 

على ناقل الحركة.
البطارية  سالمة  من  التأكد  والكابالت:  البطارية  ـ 
عن  بعيًدا  السيارة  يحفظ  الكهربائية  والكابالت 

األعطال المفاجئة، وبخاصة أثناء القيادة.
بعد  أو  أشهر   3 كل  يجب  "السيور":  األحزمة  ـ 
التأكد من سالمة "سيور"  السير لمسافة 4800 كم 
يجب  كما  "الدينامو"،  الكهربائي  والمولد  المحرك 

اإلسراع بتغيير التالف منها لتجنب األعطال التي قد 
تكون مكلفة جًدا.

ـ أضواء مؤشر لوحة القيادة: افحص أضواء مؤشر 
لوحة القيادة حتى تكون على علم بكل ما يطرأ على 

السيارة لحظة وقوعه.
ـ فلتر هواء المحرك: يعمل فلتر هواء المحرك على 
لضمان  االحتراق  غرفة  إلى  الداخل  الهواء  تنقية 
عملية تشغيل سلسلة، ولكن عند انسداده أو اتساخه 
بشكل يمنع عمله األساسي فذلك قد يضر بالمحرك 

والسيارة بالكامل.
مستوى  من  التحقق  البعض  يغفل  المحرك:  زيت  ـ 
البعض  يتجاهل  كما  دوري،  بشكل  المحرك  زيت 

تغيير الزيت حتى بعد انقضاء عمره االفتراضي.
الزيت  فاعلية  من  التأكد  يجب  المحرك  ولسالمة 
كل 3 أشهر أو 4800 كم، أما إذا كان نوع الزيت 
االلتزام  فيجب  المدة  هذه  من  أقل  للسير  مخصص 

بالمدة المقررة.
ـ نظام العادم: مراجعة نظام العادم كل ثالثة أشهر 
السيارة،  سالمة  على  تحافظ  التي  الخطوات  من 

فاحرص على هذه الخطوة دائًما.
ـ الخراطيم: احرص على فحص وصالت الخراطيم 
أو  تشققات  وجود  عدم  من  للتأكد  أشهر  ثالثة  كل 

تسريب للسوائل.
قد  السيارة  مصابيح  أن  من  بالرغم  المصابيح:  ـ 
تبدو في ظاهرها تعمل بشكل جيد، إال أن الفحص 

الدوري قد يجنب سائق السيارة األعطال المفاجئة.
المقود "الدريكسيون": لضمان عمل مقود  ـ زيت 
السيارة بشكل كامل، يجب التأكد من سائل "الباور" 

كل ثالثة أشهر أو 4800 كم أيهما أقرب.
ـ حالة اإلطارات: التأكد من حالة اإلطارات وعمق 
بها  تشققات  أو  انتفاخات  وجود  وعدم  بها  المداس 
ألن  وذلك  األهمية،  بالغة  األمور  من 
أي تلف باإلطارات يرفع من احتمالية 
انفجارها أثناء السير ويعرض السيارة 

لخطر داهم.
في  األمامي:  الزجاج  غسيل  سائل  ـ 
سائقي  من  الكثير  يرى  الذي  الوقت 
الزجاج  مساحات  سائل  أن  السيارات 
يجب  الذي  الهام  باألمر  ليس  األمامي 
أن  أفادت  دراسات  أن  إال  مراجعته، 
سائل الزجاج األمامي يساعد في حماية 
السائقين من حوادث الطرق من خالل 

زيادة القدرة على الرؤية.

ال شك أن انبعاث الروائح الكريهة من السيارة يعد 
من األمور، التي تعكر صفو القيادة، فضال عن أنه 
قد يكون لهذه الروائح تأثير سلبي على الصحة حتى 
وإن بدت السيارة المعة ونوافذها نظيفة بعد عملية 
الغسل، لكن قبل العمل على إزالة الروائح الكريهة 
البد من معرفة السبب لمعالجته بالطريقة الصحيحة.
الوقود  لمحطات  االتحادية  الرابطة  وأوضحت 
وغسل السيارات بألمانيا أن معظم الروائح بالسيارة 
المشروبات  ينقلونه معهم، مثل  الركاب وما  يسببها 
المسكوبة وبقايا الطعام ودخان التبغ، والتي في أكثر 
الحاالت يكفيها التنظيف الشامل للسيارة، بما في ذلك 
خبير  وأضاف  المقاعد.  من  الروائح  الفرش إلزالة 
تنظيف  تشمل  األعمال  هذه  أن  بالسيارات  العناية 
المنسوجات والفرش الجلدي واألسطح البالستيكية، 
كما يمكن استبدال حصائر األرضية المتسخة بشدة.

ويمكن إزالة االتساخ من األرضية والمقاعد باستخدام 
التي  األماكن،  تنظيف  ويمكن  الكهربائية،  المكنسة 
يمكن  كما  فرشاة،  بواسطة  إليها  الوصول  يصعب 
البسيط  االتساخ  إلزالة  أيضا  الفرشاة  استعمال 
منظفات  سيتطلب  األمر  لكن  السيارة،  فرش  من 
والتي  الشديد،  االتساخ  في حال  للفرش  متخصصة 

تمنح السيارة أيضا رائحة جديدة.

فلتر حبوب اللقاح
ومن جانبه، ينصح نادي سيارات أوروبا، بالتحقق 
أوال من سبب انتشار الرائحة الكريهة في مقصورة 
السيارة لمعالجته بطريقة صحيحة، فمثال قد يرجع 
السيارة،  تقنيات  إلى  الكريهة  الروائح  انبعاث  سبب 
وفي كثير من األحيان يكون فلتر حبوب اللقاح في 
الروائح،  هذه  في  السبب  هو  المتسخ  الهواء  مكيف 
والذي يصبح بيئة خصبة للجراثيم، إذا لم يتم تغييره 

بشكل منتظم.
مرتين  أو  مرة  وقائي  بشكل  بتغييره  ينصح  ولذلك 
العام. وهناك نوعان مختلفان من فالتر حبوب  في 
اللقاح  وحبوب  للغبار  البسيط  الفلتر  وهما:  اللقاح، 

وفلتر جزيئات عادم الديزل.
الغازات  يسحب  أن  الفعال  الكربون  لفلتر  ويمكن 
النيتروجين  وأكسيد  األوزون  مثل  الزائدة 
بفعالية  الكريهة  الروائح  وكذلك  والهيدروكربونات 
تصل إلى 95%، ويمكن لفلتر حبوب اللقاح الجديد 
أن يبقي الرائحة الكريهة في الخارج، والذي يجري 
لن  لكن  الصيانة،  أو  الفحص  عمليات  أثناء  تغييره 
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الجوية  التغيرات  بسبب  الخريف"  "موسم  خالل  القيادة  في  صعوبة  السيارات  سائقي  من  الكثير  يواجه 
المائية، ما يزيد من صعوبة  الرياح وتكاثف الشبورة  الفترة، مثل تساقط األمطار ونشاط  المصاحبة لهذه 

التحكم بالسيارة.
ولتفادي المخاطر في مثل هذه األجواء غير المستقرة، يقدم عدد من خبراء السالمة مجموعة من النصائح 
أثناء هطول األمطار أو نشاط  إتباعها عند قيادة السيارة في موسم الخريف، وبخاصة  التي يجب  المهمة 

الرياح:

- تشغيل أضواء السيارة بالكامل: تنصح الرابطة األلمانية لصناعة للسيارات، بتشغيل أضواء السيارة 
تبقى  حين  في  األمام،  في  فقط  يعمل  النهاري  الضوء  إن  ممكن؛ حيث  وقت  أقرب  في  والخلفية  األمامية 

اإلضاءة الخلفية مظلمة.
ـ الحذر من المنخفضات: في األماكن المنخفضة غالًبا ما تتجمع مياه األمطار فيها وهو ما يسبب انزالق 
السيارة على الماء، مما يفقد اإلطارات تماسكها بأرضية الطريق، وال يمكن التحكم بالسيارة. وهنا يُنصح 

برفع القدم عن دواسة الوقود واإلمساك بالمقود وفصل المحرك عن الحركة.
ـ القيادة ببطء: ينصح مجلس السالمة األلماني على الطرق، بالقيادة ببطء بعد األمطار داخل األنفاق، حتى ال 
يتسرب الماء إلى الجزء الخاص بالسحب في المحرك، وكذلك القيادة ببطء على الجسور والطرق السريعة، 

والحذر من الرياح الجانبية، خاصة عند مناورات اجتياز الشاحنات الكبيرة.
بالمناطق  عبر  المرور  عند  واالنتباه  التركيز  وزيادة  السيارة  يجب خفض سرعة   : الزراعية  الطرق  ـ 

الزراعية خاصًة في الصباح.
ـ ركن أو صف السيارة: ينصح باالبتعاد عن األشجار قدر المستطاع عند ركن السيارة، حيث تتسبب 

الرياح الشديدة والعواصف في سقوط أفرعها مسببة أضرارا بالغة للسيارة.
ـ الكبح المبكر: في حالة انخفاض الرؤية األفقية بسبب الشبورة والعوالق المائية بالهواء، يجب اعتماد الكبح 
المبكر لحين عبور منطقة الرؤية السيئة مع تحذير حركة المرور القادمة من خالل مجموعة أضواء التحذير.
ـ االبتعاد عن الهواتف: أكدت الهيئة الفنية األلمانية لمراقبة الجودة، أن الخطر الكبير يكمن في تشتيت 
االنتباه؛ فصحيح أن قائد السيارة ال ينبغي أن يصرف انتباهه إلى الهاتف أو جهاز "الالب توب" في جميع 
أوقات العام، إال أن األمر يزداد أهمية في فصلي الخريف والشتاء؛ حيث يجب أن تكون االستجابة فيهما 

بشكل أسرع.

يضر اإلشارة إلى الرغبة في تغييره.
الدقيقة  الكائنات  تستوطنها  التي  العناصر،  ومن 
الهواء، والتي تتسبب في  المبخر في مكيف  أيضا، 
نشر الرائحة الكريهة في ظل وجود األتربة، ويمكن 
أن  التجميع  حاوية  في  والموجود  المتكثف  للماء 

يتسبب في نشر رائحة كريهة في السيارة.
بالمركبات  للعناية  الفيدرالي  وينصح رئيس االتحاد 
في  واحدة  مرة  وقائي  بشكل  الهواء  مكيف  بتطهير 
الربيع؛ حيث  يتم هذا في فصل  أن  السنة، ويُفضل 
الرائحة  يحسن  وال  البكتيريا،  قتل  على  ذلك  يعمل 
فحسب، ولكن أيضا يحمي من األمراض والحساسية.

تنظيف المكثف
الرائحة  إلزالة  الوصول  يتم  لم  إذا  كله  هذا  وبعد 
المكثف؛  بتنظيف  يُنصح  فإنه  السيارة  من  الكريهة 
يتم  التي  السيارات،  بشامبو  الغسل  تتم عملية  حيث 
فيها التدخين أو التي انسكب على فرشها لبن أو مواد 

غذائية أخرى قابلة للتلف.
وإذا استمرت الرائحة الكريهة بعد ذلك أيضا فيمكن 
داخل  األوزون  نشر  يتم  باألوزون؛ حيث  المعالجة 
جهاز  باستخدام  ساعات  عدة  مدار  على  السيارة 

خاص ليتم القضاء على رائحة العفن الكريهة.
بالمعطرات ومزيالت  الخبراء  من  الكثير  يعتد  وال 
الروائح لالستخدام لهذا الغرض، فمعظمها ال يعمل 
على إزالة السبب في انتشار الرائحة الكريهة، لكنها 

تحاول فقط التغطية على الرائحة الكريهة.
فلن  الفرش  في  عالقا  الرائحة  مصدر  كان  وطالما 
تجدي معها المعطرات أي نفع؛ لذا يُنصح بتنظيف 
ومسح  بعناية  األقل  على  شهر  كل  مرة  السيارة 
ولمزيد  مبللة،  قماشية  بقطعة  البالستيكية  األسطح 
للعناية  خاصة  منتجات  استخدام  من  البد  الدقة  من 
للشحنات  مضادة  بأنها  تتميز  البالستيكية  باألسطح 
عليها  األتربة  تجمع  تقليل  على  وتعمل  االستاتيكية 

بسرعة.

تقدم السيارات الحديثة بعض التقنيات التي قد ال ينتبه لها قائد السيارة، فأحياناً  قد يكون األمر خطير وهو 
التابلوه، كمؤشر  الموجودة في  المؤشرات  العديد من  يتم إضاءة  السيارة  بدأ تشغيل محرك  يعلم.  فمع  ال 

قياس مستوى البنزين ، وعداد الكيلومترات ، وغيرها من 
العالمات.

وهي  الناس  من  الكثير  لها  ينتبه  ال  قد  عالمة  يوجد  ولكن 
عالمة EPC، وتعبر تلك العالمة عن فلتر العادم الموجود 

في نظام طرد عوادم السيارات.
فعند إضاءة تلك العالمة في التابلوه فال يجب تجاهلها أبداً من 
قائد السيارة، إذ يعد هذا تحذير بوجود خلل في نظام العادم.
صيانة  مركز  إلى  بالتوجه  السيارات  خبراء  ينصح  لذا 
تجاهل  حالة  في  ألنه  وإصالحه،  الخلل  لتحديد  متخصص 
بشكل  األداء  السيارة  محرك  يستطيع  لن   EPC الـ  عالمة 
لتغيير  االضطرار  إلى  بعد  فيما  األمر  يصل  وقد  جيد، 

"البوجيهات" أو ما يطلق عليها شموع االحتراق.
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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« .

أخذ األرق حيزا كبيرا من اهتمام المختصين والعامة 
وهو  النوم  اضطرابات  أهم  كأحد  سواء  حد  على 
بدون شك مشكلة طبية مهمة ولكن هناك مشكلة طبية 
أخرى ال تقل أهمية و قد يكون لها مضاعفات أكبر 

ولكنها لم تلق نفس االهتمام. 
هذه المشكلة هي زيادة النعاس أثناء النهار أو زيادة 
احتماالت النوم في اوضاع غير مناسبة للنوم. والذين 
يعانون من هذه المشكلة قد ينامون في أوضاع غير 
التلفاز  أثناء مشاهدة  القراءة أو  أثناء  مناسبة كالنوم 
األماكن  في  المصاب  ينام  قد  األحيان  بعض  وفي 
العامة أو في العمل مما قد يسبب الكثير من المشاكل 

للمصاب. 
خطيرة  مضاعفات  إلى  المشكلة  هذه  تؤدي  وقد 
كان  إذا  أو  القيادة  اثناء  النوم  حدث  إذا  للمصاب 
وزيادة  حادة.  أو  ثقيلة  آالت  مع  يتعامل  المصاب 
بعض  أظهرت  فقد  نسبيا  شائعة  مشكلة  النعاس 

الدراسات أن 5% من الناس يعانون منها.

ما هي أسباب زيادة النعاس؟
عدم  هو  النهار  اثناء  النعاس  لزيادة  سبب  أهم 
وهو  الليل  أثناء  كافية  نوم  ساعات  على  الحصول 
وظروف  الشخص  حياة  بنمط  يتعلق  شائع  سبب 
عمله ولن نتطرق لهذا السبب في حديثنا هنا حيث 
ان تعديل نمط الحياة يؤدي عادة إلى زوال المشكلة.

من  عدد  هناك  أن  السياق  هذا  في  يهمنا  الذي 
اضطرابات النوم العضوية التي تسبب زيادة النعاس. 
والمريح في األمر أن اكثر هذه االضطرابات يمكن 
تشخيصها تشخيصا دقيقا وعالجها والحصول على 
نتائج جيدة إذا حضر المصاب إلى الطبيب المختص 
هذه  أهم  تعريف  في  هنا  مبكر. وسنوجز  وقت  في 

االضطرابات:

الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم:
الهواء  العلوي  مجرى  ينسد  االضطراب  هذا  وفي 
أو جزئية،  كاملة  النوم بصورة  أثناء  متكرر  بشكل 
مما يؤدي إلى انقطاع التنفس، أو التنفس بشكل غير 
وهذا  النوم،  في  تقطع  إلى  يؤدي  الذي  األمر  فعال 

التقطع بدوره يؤدي إلى زيادة النعاس أثناء النهار.
مشكلة  هو  النوم  أثناء  االنسدادي  التنفس  وانقطاع 
طبية معروفة تحتاج إلى العناية الطبية، وإذا أهملت 
هذه المشكلة فإنها تؤدي إلى عدة مضاعفات، بعضها 

قد تهدد حياة المصاب. 
مرض نوبات النعاس أو النوم القهري:

العصبي  الجهاز  يصيب  مرض  القهري  النوم 
يشخص  لم  وإذا  الحياة  مدى  المريض  ويرافق 
وأهم  بالغا.  تأثيرا  المريض  على  يؤثر  قد  ويعالج 
ال  النعاس  من  شديدة  نوبات  المرض  هذا  أعراض 
يمكن مقاومتها تحدث أثناء النهار ويمكن أن تحدث 
هذه  تحدث  وقد  إنذار.  سابق  وبدون  وقت  أي  في 
النوبات في أوقات وأوضاع غير مناسبة. فقد تحدث 
تحتاج  التي  األعمال  بعض  أو  السيارة  قيادة  أثناء 
وقد  عنه عواقب وخيمة.  ينتج  قد  مما  التركيز  إلى 
يستمر النوم من لحظات إلى أكثر من ساعة ويشعر 
بعدها المريض بالنشاط.. ويقدر أن المرض يصيب 
حوالي 1:1000 من الناس من كال الجنسين أغلبهم 
النوم  أعراض  تظهر  أن  ويمكن  تشخيصهم.  يتم  ال 
القهري في أي عمر ولكنها تظهر في معظم الحاالت 
في بداية سن المراهقة. وهناك أدوية حديثة تساعد 
المريض كثيرا. والنوم القهري مرض عضوي وال 
عالقة للمرض بأي سبب نفسي. وألن المرض غير 
المرضى  فإن  الناس،  من  الكثير  لدى  بعد  معروف 
يتم  أن  قبل  الكثير  يعانون  المرض  بهذا  المصابين 
والزمالء  والمدرسين  العائلة  وتجد  تشخيصهم. 
صعوبة في فهم ما يحدث للمريض. وحتى المريض 
ويصور  له.  يحدث  ما  فهم  في  صعوبة  يجد  نفسه 
الناس الشخص المصاب بالنوم القهري في صورة 
على  سلبا  ينعكس  مما  والخامل  الكسول  الشخص 
له  ويخلق  بنفسه  ثقته  من  ويقلل  المريض  نفسية 
يصاحب  وقد  والعمل.  المدرسة  في  كثيرة  مشاكل 

زيادة النعاس أعراض أخرى أهمها:

حركة األطراف األرجل أثناء النوم:
وتتميز بنوبات متكررة من حركة األطراف (عادة 
عدم  عنها  ينتج  النوم،  خالل  السفلى)  األطراف 
استقرار النوم وجعل النوم خفيفاً، األمر الذي يمنع 
العميق  النوم  مراحل  إلى  الوصول  من  المصاب 
الحركة  تحدث  ما  وعادة  الجسم.  لراحة  المهمة 
الكاحل  يكون  حين  في  الكبير،  القدم  إصبع  في 
ويحدث  بسيطة.  انثناء  حالة  في  والورك  والركبة 
 40-20 كل  متكررة  بصورة  العضالت  انقباض 
خمس  إلى  نصف  لمدة  انقباض  كل  ويستمر  ثانية، 
ثواني، وقد تكون الحركة بسيطة وال تستطيع العين 
النوم  بجعل  كفيلة  ولكنها  اكتشافها،  الخبيرة  غير 
هذا  أعراض  أهم  وتتلخص  ومتقطع.  مستقر  غير 

االضطراب في التالي:
ـ األرق: فقد وجد في أحد الدراسات الطبية أن هذا 

االضطراب يتسبب في 17% من حاالت األرق.
ـ زيادة النعاس خالل النهار: وجد أيضاً في الدراسة 
من   %11 في  تسبب  االضطراب  هذا  أن  السابقة 

حاالت زيادة النعاس خالل النهار.
ـ الحركة التي قد توقظ المريض، وفي بعض األحيان 

الشخص الذي يشاركه السرير.

كيف يتم تشخيص الحالة؟
تجرى دراسة النوم في الليل حيث يقضي المريض 
المستلزمات  كل  بها  خاصة  غرفة  في  واحدة  ليلة 
على  المحافظة  ويتم  وغيره  مياه  ودورة  تلفاز  من 
وأثناء  الدراسة.  خالل  التامة  المريض  خصوصية 
الدراسة يتم مراقبة العديد من الوظائف الفيزيولوجية 
التالية:  المؤشرات  مراقبة  يتم  حيث   ، الجسم  في 
الموجات الكهربائية في الدماغ، حركات العضالت، 
التنفس من خالل الفم وفتحتي األنف، الشخير، معدل 
حركات  الساقين،  حركات  القلب،  دقات  وانتظام 
الصدر والحجاب الحاجز، معدل األكسجين في الدم 

ومعدل طرد ثاني أكسيد الكربون من الجسم. 

كيف يتم عالج زيادة النعاس؟
توضع الخطة العالجية لكل مريض على حده بناء 
على تشخيص حالته ونتائج دراسة النوم. وأود هنا 
أن أؤكد على أهمية دراسة النوم في تحديد التخيص 
األكلينيكي للحالة. والحديث عن عالج كل اضطراب 
يعلم  ان  المهم  ولكن  السياق  له  يتسع  وال  يطول 
عالج  يمكن  أنه  النعاس  بزيادة  المصاب  الشخص 
معظم الحاالت وبفعالية كبيرة وتكون نتيجة العالج 
األجهزة  توفرت  طالما  الحاالت  أغلب  في  سريعة 

واالمكانيات الالزمة للتشخيص والعالج.
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البريطانية   Financial Times صحيفة  اعتبرت 
أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى 
بن  محمد  األمير  السعودي  العهد  ولي  أجنحة  قص 
سلمان، من خالل أزمة اغتيال الصحافي السعودي 
البارز جمال خاشقجي مطلع أكتوبر/تشرين األول. 

وقالت الصحيفة البريطانية، إن أردوغان كان حذراً 
في تصريحاته العلنية عن جمال خاشقجي، لكن سمح 
بتسريب المعلومات بكمياٍت ضئيلة مرة تلو األخرى 
المفزعة  اإلعالمية  التغطية  من  موجًة  وغذَّى 

الجنونية حول مقتل جمال خاشقجي.
إسطنبول  قلب  في  الفجة  القتل  عملية  وصدمت 
كبير  حٍد  إلى  وقوَّضت  العالَم،  البارز  للصحافي 
وأنصارها  الرياض  قدمتها  التي  البديلة  الرواية 

لحماية حكام المملكة. 

باللوم  تلقي  السعودية  بأنَّ  تفيد  تقارير  وبعد صدور 
االستخبارات  رئيس  نائب  على  خاشقجي  وفاة  في 
من  بداًل  أنقرة  من  رسمي  تحذير  السعودية، صدر 
التسريبات. إذ صرح وزير الخارجية التركي مولود 
في  وأدلة  معلومات  »لدينا  بقوله:  أوغلو  جاويش 
حوزتنا.. على ما حدث لخاشقجي ومن المسؤول«. 
باالستراتيجية:  علم  على  تركي  مسؤول  وقال 
إقرار  نسميه  أن  يمكن  ما  هو  األسمى  »الهدف 

السعوديين بالذنب«. 

ماذا يريد الرئيس التركي؟
يقول المحللون إنَّ الهدف النهائي للرئيس التركي قد 
يتمثل في إضعاف ولي العهد محمد بن سلمان، ابن 
الملك سلمان والحاكم الفعلي للمملكة. لكن بداًل من 
أن يتحمل أردوغان المسؤولية بمفرده، فقد سعى إلى 
أكبر  وهو  ترمب،  دونالد  األميركي  الرئيس  إجبار 

حليف غربي للسعودية، على التدخل. 
المجلس  في  باحث  وهو  أيدينتاسباس،  أسلي  وقال 
يكن  لم  أنَّه  »أعتقد  الخارجية:  للعالقات  األوروبي 
يكن  لم  عندما  بمفرده،  السعوديين  يقاتل  أن  يريد 
متأكداً من أنَّ هذا ما قد يفعله األميركيون، وقد تمّكن 
حينما  ما  حٍد  إلى  قوي  موقٍف  في  نفسه  من وضع 
جمع بين التسريبات والنبرة الدبلوماسية الحذرة«. 

ما  أردوغان  بها  سيستخدم  التي  الطريقة  تبقى  لكن 
التركي  للزعيم  يمكن  إذ  واضحة.  غير  جعبته  في 
أن يسعى للحصول على تنازالٍت أو ترضياٍت من 

البريطانية.  الصحيفة  بحسب  والرياض،  واشنطن 
ومع ذلك، هناك ما يدل على أنَّ أردوغان يطمح إلى 
ما هو أعلى من الجوانب االقتصادية، وهو تسخير 
الغضب الدولي تجاه السعودية للمساعدة في الترتيب 
لتحوٍل في اتجاهات القوة اإلقليمية من شأنه تخفيف 

الضغط على تركيا وحلفائها. 

طرفا نقيض في الشرق األوسط
من  كٌل  وجدت  البريطانية  الصحيفة  وبحسب 
من  نقيض  طرفي  على  نفسيهما  والرياض  أنقرة 
االضطرابات في الشرق األوسط في أعقاب ثورات 
ومازال  أردوغان  عارض  فقد  العربي،  الربيع 
المصري األسبق محمد مرسي من  الرئيس  إطاحة 
على  واسع  نطاٍق  على  إليها  يُنظر  كان  مجموعة 
قطر  وجدت  وعندما  السعودية.  من  مدعومة  أنَّها 
السعودية،  تقوده  الذي  الحصار  مواجهة  في  نفسها 
أرسلت تركيا قواٍت إضافية إلى الدوحة، وبدأت في 
شحن اللحوم ومنتجات األلبان لملء أرفف المتاجر 

الفارغة بها. 

العهد  ولي  سلمان،  بن  محمد  األمير  إلى  ويُنظر 
وراء  الدافعة  القوة  أنَّه  على  الشاب،  السعودي 
وهو  عدوانية.  األكثر  اإلقليمية  الرياض  سياسات 
اآلن يجد نفسه متهماً بإصدار أوامر بقتل خاشقجي، 
الرئيس  مستشاري  من  الحادة  لالنتقادات  وهدفاً 

التركي، بحسب الصحيفة البريطانية. 
إذ كتب برهانتين دوران، وهو رئيس معهد أبحاث 
ُعيِّن مؤخراً في لجنة السياسة الخارجية الجديدة التي 
 Daily Sabah شكلها أردوغان، مقااًل في صحيفة
باللغة  تصدر  جريدة  وهي  الحكومة،  من  القريبة 
للتحذير من  العالمي،  الرأي  إلى  اإلنكليزية موجهة 
أنَّ ولي العهد »الجشع في موقٍف أكبر من قدراته«. 
آخر،  رئاسي  مستشار  وهو  تشيفيك،  إلنور  وكتب 
السلبية«  »المواقف  بين  مقارناً  الصحيفة  نفس  في 
لألمير محمد بن سلمان ووالده الملك سلمان األكثر 
لتعاملها  إنَّه »يقدر جهود« تركيا  قال  الذي  حكمة، 

الَحِذر مع القضية. 

تقليم أظافر ولي العهد السعودي
وقد تأُمل تركيا أن يكون لتقليم أظافر محمد بن سلمان 
أستاذ  أراس،  بولنت  قال  إذ  مباشرة.  غير  تأثيراٌت 

العالقات الدولية في جامعة سابانجي في إسطنبول: 
»قد تستخدم تركيا قضية خاشقجي لتشجيع العناصر 
األكثر اعتدااًل في القيادة السعودية، وفي المقام األول 
لتنشيط دور الملك سلمان، وسيكون من المفيد لتركيا 
السعودية بدرجة معقولة عن مسارها  كذلك تراجع 
الحالي. إذ أنَّ عدم االستقرار اإلقليمي وانعدام األمن 

يضران بالمصالح التركية ككل«. 

خوض الرئيس التركي بمفرده نزاٍع مباشر مع دولة 
مهيمنة إقليمياً سيحمل مخاطر كبيرة عليه. باإلضافة 
إلى أنَّ ذلك قد يتباين بشكٍل عام مع رغبات ترمب 
بين  العالقات  في  التوتر  فيه  بدأ  الذي  الوقت  في 
الواليات المتحدة وتركيا يتالشى بعد إطالق سراح 
أندرو برونسون، القس األميركي المعتقل منذ عامين 
في تركيا. لذا سعت أنقرة إلى مواصلة الضغط على 
اتباع  سبب  توضيح  في  ذلك  ويساعد  واشنطن. 
اإلشارات التي أبداها الرئيس األميركي بشأن إمكانية 
بأنَّه  القائل  السعودي، واقتراحه  الملك  قبوله إلنكار 
في  اللوم على عمالء »مارقين«  إلقاء  الممكن  من 
التسريبات إلعالم  موت خاشقجي، بوابٍل جديد من 

الواليات المتحدة. 

في  متوقع  غير  نحٍو  على  نفسها  أنقرة  وجدت  لقد 
 The صحيفة  مثل  األميركية  الصحف  صف 
إليها  التي ضمت خاشقجي   ،Washington Post
وأبدت  عمود.  كاتب  عمل  حيث  الماضي  العام 
صحيفة  في  األميركية  المراسلة  شامليبل،  جانسو 
الوضع  من  مقال  في  دهشتها  التركية،   Hurriyet
فترة  إذ كتبت: »للمرة األولى منذ  الغريب،  الجديد 
القصة  الشرير« في  لم تكن تركيا »البطل  طويلة، 

بالنسبة واشنطن«.

أبو بكر سالم نعمان

محمد بن سلمان قدم فرصة ذهبية لتركيا بمقتل جمال خاشقجي ..
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جمال  السعودي  الصحفي  اختفاء  حادثة  اتابع  وانأ 
فقط،  واحد  شيء  إال  ذهني  في  يكن  لم  خاشقجي، 

وهو معرفة، ماذا حدث؟
لم يكن لي حكم مسبق، فقد عودتني األيام والحوادث 
والتجارب ان ال اتسرع بالحكم وال اتعجل في اتخاذ 

قرار، وما زلت كذلك. 
له  ُفقئت عينه فال تحكم  اتاك الخصم وقد  إذا  يقال: 
حتى ترى االخر فربما فقئت عيناه االثنتان. ويقول 
بنيامين فرانكلين: خذ وقتك في كل شيء، فالتسرع 

يؤدي إلى الضياع. 
وأمامنا قضية ليس فيها إال حقيقة مؤكدة واحدة وما 
عداها هي اتهامات او اراء او تقارير ال مصدر لها. 
السعودي  "المواطن  هي:  الوحيدة  المؤكدة  الحقيقة 
مختفي"، والباقي اقوال. واتهامات ونفي وتسريب...

الخ.

حقائق وأكاذيب
بها  اتهم  التي  الشامل  الدمار  أسلحة  اكذوبة  نذكر  ـ 
حسين  صدام  السابق  العراقي  والرئيس  العراق 
تعاونت  وفبركة،  كذب  عملية  انها  الحقا  وظهر 
والرئاسة  ايه  أي  والسي  العراقية  المعارضة  فيها 
وتوجهاته،  جهاته  بكل  الدولي  واإلعالم  األميركية 

وكانت كذبة كبيرة ضاع بسببها العراق.

بسببها  ليبيا  التي حوصرت  لوكربي  حادثة  نذكر  ـ 
وسيلة  وتحولت  اإلمدادات  عنها  ومنع  لسنوات 
نهب  وأصبح  ليبيا  على  أكثر  للسيطرة  القذافي 
المواطن الليبي سهال تحت ذريعة "الحصار" وسجن 
انه  رغم  الله،  رحمه  المقراحي  عبدالباسط  بسببها 
كان يصرخ أنا بريء. وها هي التقارير تفيد ان ليبيا 
ادلة  ولديهم  الحادثة.  تدبير  من  بريئان  والمقراحي 
ولكن  أؤكد  وال  انفي  ال  بالطبع  هذا.  حول  وصور 

ظهر خيط جديد ولم يكن هذا الخيط موجودا سابقا.

حقوق  وهيئات  ومنظمات  وكاالت  اتهام  نذكر  ـ 
السعودي  المعارض  باحتجاز  للسعودية  االنسان 
ـ  لندن  في  اآلن  والنشط  والمقيم  ـ  المسعري  محمد 
قامت  التي  والوقفات  واالحتجاجات  المقاالت  وكم 
سراحه.  إطالق  مطالبة  السعودية  السفارات  امام 
ومتواريا  اختياريا  مختفيا  كان  انه  الحقا  واتضح 
الحكومة  وكانت  لندن  الى  هرب  ومنها  اليمن  في 

ان  بعدها  واتضح  اعتقاله،  من  بريئة  السعودية 
اعتقاله كان ادعاء منه هو وزمالؤه في لندن لتسهيل 

عملية هروبه.
كل هذه تجارب إنسانية وغيرها كثير يحتاج التعامل 

مع تفاصيلها مالزم ومجلدات.

اإلعالم اليوم مسير بمصالح عالمية كبيرة اقتصادية 
او  عليها  الحصول  تحاول  وجغرافية  وسياسية 
القضاء  محاولة  بل  زيادتها،  او  عليها  المحافظة 
هم  والضحية  المصالح.  هذه  ضد  يقف  من  على 
وذوي  والمغفلين  الحمقى  وبعض  السذج،  بعض 
األهواء الذين يقعون في هذه الحيل واألكاذيب. بينما 
يتصورون انهم يقفون الى جانب الخير ويناصرون 
اإلنسانية والحرية، وهم يد قط لمصالح دولية تلعب 

بهم وبعقولهم.

الوحيد  فالمؤكد  خاشقجي،  جمال  قضية  الى  نعود 
هو انه مختفي، وما عداه مجهول. وليس هنالك أي 

حقيقة أخرى تؤثر او تغير مجرى فهمنا للحادثة.
تحقيق  بعمل  والسعوديون  األتراك  المحققون  قام 
القنصلية  في  المهمة  المناطق  كل  شمل  مشترك 
جنائي  وبحث  تحقيق  هو  إسطنبول.  في  السعودية 
من  للتأكد  األول  يومه  في  ساعات  تسع  استغرق 
روجه  ما  على  اثار  من  القنصلية  خلو  او  وجود 

االعالم من قتل وتقطيع وما الى ذلك.
كانت الحوادث التي ذكرتها سابقا (صدام ولوكربي 
مزودة  هادئا  طبخا  كأخبار  طبخت  والمسعري) 
المعلومات  وبعض  المنطقية،  األدلة  ببعض 
االستخباراتية وبالصور. كانت عمليات متقنة تجعل 
من الممكن تصديقها ومن الصعب جدا نفيها، لذا وقع 
العالم ضحية لهذا الكذب ونتيجة لهذا تأثر العراقيون 
العالم  من  األكبر  والجزء  بل  واألفغان  والليبيون 
الوقوف  أحد على  يجرؤ  ولم  بالد،  بسببها  ودمرت 

امام هذا التدمير ألن القصة كانت محبوكة.

ولكن قصة خاشقجي مهزلة إعالمية بكل المقاييس، 
يظهر الخبر ثم يلغى، يظهر الخبر ثم يظهر عكسه 
فارغ  انه  يتضح  ثم  اإلعالن  يظهر  له،  مخالف  او 
ان منهم من مات  أناس ويتضح  يتهم  المضمون، 

من سنين، أو غادر تركيا من سنوات.
أصبح االعالم سيركا بمعنى الكلمة، أضاع كل هيبة 

اعالم  والناظر،  والمستمع  القارئ  امام  له  وقيمة 
فيكذب  يعود  ثم  اليوم  في  الكذبات  عشرات  يكذب 

خالفها في الغد.
العربي،  لإلعالم  انتحارا  أصبحت  خاشقجي  قضية 
العربية  للملكة  اما كراهية  بسبب  بنفسه،  نفسه  ذبح 
التسابق  محاولة  او  لحكامها  كراهية  او  السعودية، 

للحصول على سبق صحفي زائف.
تقود  ان  ونرجو  الخير،  منها  نرجو  كنا  محطات 
سقطت  العربي،  الوطن  في  اإلعالمية  المسيرة 
انباء.  ووكاالت  صحف  وكذلك  مدويا،  سقوطا 
وجّرت معها وكاالت انباء عالمية ومحطات دولية.

"الدعاية  االعالم  في  نسميه  ما  هو  حدث  ما  كأن 
السلبية"، فهذه القنوات ووسائل االخبار عملت أروع 
بقوة،  أسهمه  ورفعت  تحاربه،  كانت  لمن  دعاية 
وأصبح المعارض الحقيقي في مأزق، اذ انه اصبح 
المكذوب  ويخالف  الواضح  الكذب  جانب  الى  يقف 

عليه.
هكذا هي النتيجة النهائية، وهكذا هي األمور عندما 
وانه  أحمق  انه  على  الجمهور  مع  اإلعالم  يتعامل 
يقوله  وما  التلفزيون  في  ظهر  ما  كل  سيصدق 

المذيع دون تفكير، ودون تمحيص وتمييز.

انها  لإلعالم.  مذبحة  خاشقجي  جمال  قضية  حقا 
األخبار  فخ  في  والوقوع  النتائج  وتعجل  حماقة 
الكاذبة، فوالله لو كانت قضية اختفاء فقط بدون كل 
الزوائد واإلضافات والروايات والتقطيع والموسيقى 
والمجموعة التي جاءت من السعودية بطيارتين فقط 
للقضاء على خاشقجي وتوزيع قطع الجسم والكثير 

الكثير، لكان لها تأثير اكبر وأعمق.
يقولون كيف عرفتها كذبه؟ قال: من كبرها. فالكذبة 
عندما تزيد من حجمها وتضيف اليها تفاصيل كثيرة 

تسقط وتفضح.
وستبقى  والعربي  الضمير  في  ستبقى  القضية  هذه 
كما  اإلعالم"  "مذبحة  انها  على  اإلعالم  تاريخ  في 

اشتهرت في التاريخ "مذبحة القلعة".

صالح عبد الله 
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للحوار  ابن رشد  أقامْت مؤسسة  العنوان  هذا  تحت 
-10-18 في  الخميس  يوم  برلين  في  الحّر  والفكر 
2018  محاضرًة سياسيًّة فكريّة بعنوان: السالم في 

فلسطين: هل ما زال باإلمكان تحقيق هذا الحلم؟
شارَك فيها كّل من القياديّة الفلسطينيّة الدكتورة حنان 
والصحفيّة  الكاتبة  فروختمان  روث  و  عشراوي، 
اليهودي  "الّصوت  مؤسسة  تأسيِس  في  المشاركة 
لسالٍم عادٍل في الّشرق األوسط" و الباحث السوري 
حلب  في  المولود  الّدرويش،  الّدين  حسام  الدكتور 
من  التّرجمة  تّولى  وقد  كولونيا،  في  حالياً  والمقيم 
المعروف  األلماني  المترجم  واأللمانية  االنكليزية 
السيدة  الجلسة  أدارْت  بينما  أورث  جونتر  الدكتور 

كورا يوستنج.
في البداية تحّدثت الدكتورة حنان عشراوي عن أّن 
جميعاً  البشر  حّق  وهو  امتياز،  وليس  حّق  الّسالم 
عن  تحّدثت  ذلك  بعد  فحسب،  الفلسطينيين  وليس 
الّسماح  وعدم   ، األرض  على  الِقوى  توازِن  عدم 
للفلسطينيين بأيّة رّدة فعٍل، مؤّكدة كذلك أّن هناك من 
يُعّطل الحّل في فلسطين ويعرقل إقامة الدولتين، في 
إشارٍة منها إلى الواليات المتحدة األمريكية، وخاصًة 
قيادتها الحالية، بعد وصول ترامب للرئاسة، مشيرة 
القدس  أساس  على  يتصّرفون  األمريكان  أّن  إلى 
عاصمة إسرائيل ويمارسون الّضغط والتهميش على 
الفلسطينيين، ويعّطلون أّي قراٍر في األمم المتّحدة، 
ثم يقولون: إّن الفلسطينيين ال يأتون للحوار، يباركون 
لفلسطين  المجاورة  الدول  مع  سالٍم  خطوة  أية 
تطّرقت  ذلك  بعد  فيها.  للحّل  مبادرٍة  أّي  ويعطلّون 
وشرعيتها  االنتخابات  قضيّة  إلى  حنان  الدكتورة 

داخل المؤسسة الفلسطينية.

من  وهي  فروختمان  روث  السيّدة  تحّدثت   بعدها 
أوربا  يهود  من  الحّر  اليهودي  الصوت  مؤسّسي 
مع  تقف  التي  القليلة  اليهودية  األصوات  من  وهي 
إننا  قالت  التوراة  أن  مع  قالت  وقد  الفلسطينيين، 
مختارٌة  شعوٌب  هناك  وأيضاً  المختار،  الله  شعب 
غيرنا، وأكّدت في حديثها أننا حتّى ننتهي من قضية 
في  يفّكر  جديٌد،  جيٌل  ينشأ  أن  يجب  الهولوكست 
الحكومة  بعيداً عن الصراعات، وعلى  حياٍة أفضل 
األلمانية االعتراف بدولة فلسطين، ومعاقبة إسرائيل 

على انتهاكها القانون الدولي.

فلسطين هو اسم لمنطقة شهدت تغيرات دراماتيكية. المنطقة التي بدت سابًقا وكأنها وعد إلهي ، أصبح اسمها اآلن مرادًفا لحالة من 
اليأس. كيف تدهور وضع هذه المنطقة ليصل إلى النهايات المسدودة التي يتسم بها هذا الوضع حاليًّا ؟ 

هل هناك أفق للسالم – حتى لو كان متخيَّاًل حاليًّا – بين كال الشعبين، اإلسرائيلي والفلسطيني، اللذين يعيشان على األرض نفسها؟
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اإلسالمية  المقبرة  إفتتاح  تعالى  الله  بعون  تم 
عمدة  بحضور  النويكلن  منطقة  في  لِيْلِيْنتاْل 
سميرة  والسيدة  ِهييِكْل  مارِتْن  السيد  المنطقة 
ورئيسة  المحلي  البلدي  المجلس  طنانة عضوة 
الحولة  رابطة  رئاسة  ونائبة  اإلندماج  لجنة 
الخيرية في برلين وحضور جمعيات ومؤسسات 

ومنظمات من مختلف الجنسيات.
على  كلمتها  في  طنانة  سميرة  السيدة  ركزت 
رابطة  بين  والتنسيق  العمل  إستمرار  أهمية 
الحولة الخيرية وإدارة منطقة النويكلن بما فية 
من ضرورة لبلورة العمل وتطويره وبأن إفتتاح 
على  يدل  النويكلن  منطقة  في  إسالمية  مقبرة 
أهمية تفاهم األديان المختلفة والتنسيق في كافة 
األعمال والمشاريع اإلجتماعية التي تؤدي الى 

تطوير عملية اإلندماج اإليجابي للجميع.
للسيدة  و  هييكل  للسيد  بالشكر  وتقدمت   
المسنين,  العائلة,  وزيرة  جيفاي  فرانسسيكا 
المرأة والشبيبة في حكومة ألمانيا الحالية للدور 

الفعال الذي مارسته إلنجاز هذا المطلب.

وتساءلت لماذا يبارك المجتمع الدولي أيّة خّطة سالم 
مع مصر واألردن وغيرها..؟ في حين يتجاهل أو 

ال يفّكر بخّطة سالم مع الفلسطينيين.

بينما تحّدث الدكتور حسام الدين الدرويش عن وجهة 
وجهة  وفلسطين  إسرائيل  عن  بعيداً  الثالثة  النظر 

النظر العربيّة من الصراع الدائر.
النزاع  مثِل  من  المصطلحات  إشكالية  عند  وتوّقف 
يجب  النزاع  حالة  في  قائاًل:  اإلسرائيلي  الفلسطيني 
بينما  داخلٌي،  اإلشكال  ألّن  بعيداً  نقف  أن  علينا 
القضية  نوّصَف  حتى  احتالل  نقول:  أن  الّصواب 
بشكٍل صحيٍح، ألّن هناك شعٌب احتُلت أرضُه وشّرد 

من وطنه.
أّن  على  حسام  الدكتور  تحّدث  ثانية  جهة  من 
االقتصادي   واإلصالح  التطوير  قضايا  من  الكثير 
بسبِب  وتُعرَقل  تؤّجل  كانت  سوريا  في  والسياسّي 
العربّي اإلسرائيلي أو بحجة دعم وتمويل  الصراع 

آلة الحرب والجيش من أجل هذا الصراع .
بعد ذلك أُفسح المجال ألسئلة الحضور .







52

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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Aufgrund des Ausstiegs meines Partners, beliebtes 
Restaurant und Lebensmittelgeschäft in Ibbenbüren (in 
der Nähe von Osnabrück) zu vermieten. Voll eingeri-
chtet, Ablöse erforderlich.
Tel. 017632466253     oder     naljadid@yahoo.de

Zu vermieten
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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



  

54

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

Bagdad Shop
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Bagdad Market
Plittersdorferstr. 553173 Bonn
Basra Feinkost
Christian-Lassen-Straße 10b
53117 Bonn
Islamischer Laden M•S
Bonner Strasse 15, 53173 Bonn 
Maroc Shop
Plittersdorfer Str. 5, 53173 Bonn 
Mevlana Market
Oppelner Str. 23, 53119 Bonn 
SES GmbH
Südstr. 124, 53175 Bonn
Ümit Market
Rochusstr. 222, 53123 Bonn
Schulen
Bonn International School
Martin-Luther-King-Straße 14, 53175 Bonn
Tel.: 0228 / 30854-0
König-Fahd-Akademie Bonn
Staatlich genehmigte Grund- &
Teilhauptschule
Mallwitzstr. 2-4, 53117 Bonn 
Tel. 0228-346001
Restaurants
Cafe Club Safad
Bonnerstr. 19, 53173 Bonn
Divan
Kölnstr. 13
53111 Bonn
Hauraman
Moltkestr. 38
53173 Bonn
Phoenicia Lounge
Clemens-august-str. 34
53115 Bonn
Serhat
Bertha-von-Suttner-Pl. 11, 53111 Bonn
Tel.: 0228-5552982
Fahrschulen
Zerhouni
Röntgenstr. 19, 53177 Bonn
Tel. 0228-4468710
Friseur-Salon
Babylon
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Tel. 0228-3361641
Coiffeur Fida
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-9663552
Lorenz
Am Fronhof 4-10, 53117 Bonn
Tel. 0228-3509476
Miss Beauty
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-660867
Arab. Mix
Ansari Service
Bonner Str. 9, 53173 Bonn
Tel. 0170-3097254
BOCHUM
Drogerie
F&S
Tel.: 0178-5005067
BREMEN
Botschaften
Marokko
Wegesende 3, 28195 Bremen
Tel.: 0421-3 30 73 85
Sudan
Getreidestraße 7, 28217 Bremen
Tel.: 0421-6 18 08 90
Moscheen
Al-Mustafa Gemeinschaft e.V. 
Nordstr. 331,28217 Bremen
Islamische Gemeinde 
Bremervörder Str. 45,28219 Bremen
Tel.: 0421-395687
Apotheke
Knochenhauer Apotheke 
Knochenhauerstraße 48, 28195 Bremen
Tel.: 0176-45698576
Ausländer
Ausländerbehörden
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
Tel.: 0421-361-15275/ 361-15004
Notdienste
Ärztlicher Notdienst
Tel.: 1 92 92
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 1 22 33
Kinderärztlicher Notfalldienst
Tel.: 3 40 44 44
Fundamt Bremen
Tel.: 361-1 00 79

Giftnotruf
Tel.: 0551-19 24 0
Krankenwagen
Tel.: 30 30 - 2
Opfer Notruf 
Tel.: 01803-34 34 34 
Behindertenfahrdienste
Tel.: 0421-38 69 00
Behindertenberatung
Glücksburger Straße 10,
28219 Bremen
Tel.: 0421-390 99 361
Strom
Tel.: 0421-792 88-0
Funk-Taxi
Tel.: 0421-1 40 14
Kfz-Zulassungen
Am Dobben 47, 28203 Bremen
Tel.: 0421-77766
Abwasser
Tel.: 0421-707 010-0
Familienservice Bremen
Slevogtstraße 50-52, 28209 Bremen
Tel.: 0421-3461643
Kreditkartensperrung 
Tel.: 0421-361 4102
Verbraucherzentrale
Hafenstraße 117, 26194 Bremerhaven
Tel.: 0471-26194
DARMSTADT
Moscheen
Alrahma Moschee 
Rheinstr. 42-46, 64289 Darmstadt
Tel.: 06151-375549
Arabisch-Türkischer Freundschafts V.  
Saalbaustr. 27, 64283 Darmstadt
Tel.: 06151-291592
Moschee Issalam e.V. 
Sensfelderweg 24, 64293 Darmstadt
Tel.: 06151-897988
DORTMUND
Moscheen
Abu Bakr Moschee
Carl-Holtschneider-Str. 8a
44145 Dortmund, Tel.: 0231-836904
Al-Fath Moschee
Mallinckrodtstr. 186 A
44147 Dortmund, Tel.: 0231-88 24 611
Ausländer
Ausländerbehörde
Kaiserstraße 129-131,
44122 Dortmund 
Tel.: 0231-5184-301
Öffnungszeiten:
Mo u. Fr: 08.00 - 11.30 Uhr
Di: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 15.00 Uhr
Mi: geschlossen
Do: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 16.30 Uhr
Notdienste
Ärztlicher Notfalldienst
Tel.: 0231-19 29 2 
Giftnotruf
Tel.: 0228-2 87 32 11 
Kinderklinik Notdienst
Tel.: 0231-50 29 800 
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0231-51 50 50 
Telekommunikation / Elektro
Comcave Group                                          
Technology Park  
Hauaert 1, 44227 Dortmond
Tel.: 02231-725260
Intertel  Center & Money Transfer
Alte Benninghofer  str  -7, 44263  Dortmund
Tel.: 0231-425 71 72
DRESDEN
Moscheen
Islamisches Zentrum 
Uhlandstr. 34, 1069 Dresden
Tel.: 0351-41759-60
Ausländer
Ausländerangelegenheiten
Theaterstraße 13, 01067 Dresden
Tel.: 0351-4886451
Öffnungszeiten:
Di u. Do: 08:00 -12:00/ 14:00-18:00 Uhr
Fr: 08:00 -12:00 Uhr
Notdienste
Apotheken Notdienst
Tel.: 0228-63 26 15
Kinder- und Jugendnotdienst
Tel.: 0351-2754004
Opfer-Notruf
Tel.: 01803-343434
Bürgerberatung
Tel.: 0351-4882411/-2333
Elterntelefon

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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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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
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
Wedding
Al-Firdaus , Brüsseler Str. 39, 13353 Berlin
U-Bhf. Leopoldplatz / Seestr.
Bus 120/ 106/142/221/247/327/M13/N6/N9

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

ـ مركز التراث

ـ الخليل إبراهيم

- مسجد المركز الثقافي 

- مسجد الرحمن

- مسجد بالل

ـ مسجد الصحابة

ـ مسجد الرسالة

مسجد الفردوس



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. 15, 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 



Wedding: 
Osloer Str. 83, 13359 Berlin
Tel.: 030 49979451/52

Veneers تجمیل أسنان بوجوه الفینیر
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معالجات سنیة وتركیبات جسور وتیجان 
(خزفیة وزیركون)
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تقویم أسنان للكبار

زراعة أسنان بأسعار منافسة
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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



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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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



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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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
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Designed By Dalil

Ärzte أطباء
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العیادة التخصصیة
جراحة عامة - أوعیة - عظمیة - تجمیلیة - طب ریاضي

د. مصطفى محجوب
Dr. med.

Moustafa Mahjoub

Arzt für Chirurgie
Gefäßchirurgie, Sportmedizin, 

Orthopädische Therapie, 
Schönheitchirurgie

Ärztehaus:
Joachimstaler Str. 21,
10719 Berlin 
(U-Kurfürstendamm)
Tel. : 030-881 63 33
Fax: 030-882 27 67

Sprechzeiten:
Mo. - Do.: 09:00 - 18:00 Uhr
Fr.  : 09:00 - 14:00 Uhr
und nach Vereinbarung
Verbindung:
Bus/Rankeplatz 204 - 242

مواعید خاصة للحجامة یوم األربعاء بوجود سیدة متخصصة
مواعید خاصة للختان اإلسالمي الطھور





تنظیف األسنانتنظیف األسنان
عالج الحاالت الطارئةعالج الحاالت الطارئةعالج الحاالت الطارئة

عالج أمراض اللثةعالج أمراض اللثةعالج أمراض اللثة
حشوات تجمیلیة لألسنانحشوات تجمیلیة لألسنانحشوات تجمیلیة لألسنانحشوات تجمیلیة لألسنانحشوات تجمیلیة لألسنان

تبییض األسنان عن طریق الالصقتبییض األسنان عن طریق الالصقتبییض األسنان عن طریق الالصقتبییض األسنان عن طریق الالصقتبییض األسنان عن طریق الالصقتبییض األسنان عن طریق الالصقتبییض األسنان عن طریق الالصق
سحب العصب باستخدام مجھر التكبیرسحب العصب باستخدام مجھر التكبیرسحب العصب باستخدام مجھر التكبیرسحب العصب باستخدام مجھر التكبیرسحب العصب باستخدام مجھر التكبیرسحب العصب باستخدام مجھر التكبیرسحب العصب باستخدام مجھر التكبیرسحب العصب باستخدام مجھر التكبیر

تلبیس وجسور لألسنانتلبیس وجسور لألسنانتلبیس وجسور لألسنانتلبیس 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 : 
العربیـــــة - األلمانیة
اإلنجلیزیة - التركیــة

und nach Vereinbarung 

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 RD 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 RD 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 SchmerzbehandlungAktue SchmerzbehandlungAktue Schmerzbehandlung
Behandlung von ZahnfleischerkrankungenBehandlung von ZahnfleischerkrankungenBehandlung von Zahnfleischerkrankungen
Keramik Inlays und OnlaysKeramik Inlays und OnlaysKeramik Inlays und Onlays
Veneers
Wurzelkanalbehandlung unter Mikroskop mit modernsten Wurzelkanalbehandlung unter Mikroskop mit modernsten Wurzelkanalbehandlung unter Mikroskop mit modernsten 
Methoden
Kronen und BrückenKronen und Brücken
Implantate
SportschienenSportschienenSportschienenSportschienen
Diagnostik & Therapie von KiefergelenkerkrankungenDiagnostik & Therapie von KiefergelenkerkrankungenDiagnostik & Therapie von KiefergelenkerkrankungenDiagnostik & Therapie von KiefergelenkerkrankungenDiagnostik & Therapie von Kiefergelenkerkrankungen
ExtraktionenExtraktionenExtraktionen
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Praxisschwerpunkte
- Schmerz- und Traumabehandlung
- Kinderprophylaxe
- Ernährungsberatung
- Zahnfarbene Füllungsmaterialien
- Wurzelkanalbehandlung bei Milchzähnen
- Kinderkronen
- Herausnehmbare und festsitzende Platzhalter
- Kieferorthopädie
- Behandlung unter Sedierung und Vollnarkose

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

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

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

امكانیة المعالجة عند خوف االطفال تحت الدواء المھدئ او التخدیر العام

خدماتنا الطبیة
- معالجة آالم االسنان والرضوض

- تنظیف االسنان والوقایة ضد التسوس
- استشارة تغذیة

- حشوات بلون السن
- معالجة التھاب عصب اسنان الحلیب

- تلبیسات خاصة باسنان االطفال
- حافظ مكان ثابت ومتحرك

- تقویم االسنان
- معالجة تحت التھدئة او التخدیر العام

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

عیادة طب األسنان للصغارعیادة طب األسنان للصغار

Zeina Wehbe
Cassandra von Hopff garten
Jana Ghobadian

د. زینة وھبي
د. كاساندرا فون ھوبفغارتن

د. یانا غوبادیان

U6 Ullsteinstr.

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

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

Unsere Zahnärzte:
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Tel.: 030 606 41 52

Zahnarzt 
Mohamad Anis Almohamad

د. محمد أنیس المحمد
Zahnarzt 

Omar Shalabi
د. عمر شلبي

Fachzahnarzt für Oralchirurgie 
Mukhtar Daiban

د. مختار ذیبان
اختصاصي جراحة أسنان

www.zahnarztpraxis-neukoelln.de

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

نتحدث األلمانیة، العربیة والتركیة
Mo. - Do.: 

08:00 - 20:00 Uhr
Fr.: 

08:00 - 18:00 Uhr
Sa.: 

10:00 - 16:00 Uhr

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

مستشفى إبن سينا

St. Hedwig-Krankenhaus
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, Apotheken, Naturheilkunde, Versicherungen مستشفيات، صيدليات، عالج  طبيعي، تأمينات

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
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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

2019

- 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

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

Blissestrasse 5, 10713 Berlin

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

ÌfiÁ◊⁄<Ìœë˜<l^âÇ¬<K<ÌÈfõ<l]Ö^øfi
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Designed By Dalil

l]Ö^øfl◊÷<ÁËÅÁjâ]

BRILLENSTUDIO
ABDALLAH

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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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
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

ـ اة/ نجاة أبوقال

ـ ا/أحمد عابد

ـ ا/ أحمد شحرور

ـ ا/ حسام ابراهيم

ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

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

SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,

Strafrecht, Ausländer- & Asylrecht

ª<ìí~j⁄
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Naturheilkunde, Apotheken, Optiker, Anwälte عالج طبيعي، صيدليات، نظارات، محامون

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

- د/ عبد هللا

19 Jahre Dalil Magazin

Tarig Elobied
Togostr. 1, 13351 Berlin, Tel.030-50360777

ـ ا/ طارق العبيد

ِAmerco Handels GmbH&Co. KG
Harzer str. 51, 12059 berlin
Tel.: 0157-35114708

ـ أميركو
للتجارة      

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

- شركة برلين للنظافة

- شركة لحام
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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

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

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

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

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

Éæ«∏Y »bÉÑdG »∏Nh ∂°SôY Ωƒj QÉàNG 

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

 ESSEN SCHAWARMA + 2X VIDEOKAMERA + ALBUM + DJ.

PREIS GILT VON MONTAG-DONNERSTAG 

4799€
ôà°SƒH ™e QƒÑ°SÉH Qƒ°U 

…Qƒa ô«¡¶J 

6,99€. 
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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







وكيلها المعتمد في المانيا
السيد محمد مصلح )أبو ناصر(

الطبيعة على طبيعتها

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

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

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

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

عروض وتنزيالت مغرية على جميع أنواع المواد الغذائية
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وكالء شركات:
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Ahmad
Weisestr. 8, 12049 Berlin,
Tel. 030-21803302
Aida
Hobrechtstr. 3, 12043 Berlin, Tel.: 030- 
6221536
Alouisal
Sonnenallee 99, 12045 Berlin 
Te. 0176-85247263
Alouisal
Weichselstr. 56, 12045 Berlin
Tel.: 030-6130 9162
Al-Faisal
Exerzierstr. 3, 13357 Berlin 
Tel. 030-69525178
Aamir
Voltastr. 35, 13355 Berlin, 
Tel. 030-46456799
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

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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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، 

–fä⁄<Ç¬Á⁄<ÇËÇ†<^qÜ÷]<Vl]ÇÈä◊÷

Sonnenallee 13, 12047 Berlin  U-Bhf Hermannplatz
Mo 12.00 - 20.00 Uhr  Di - Fr 10.00 - 20.00 Uhr  Sa 10.00 - 18.00 Uhr

Tel 030 629 85 725
Funk (O2) 0162 957 19 68
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Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliere

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

مطاعم، أفران وحلويات، مواد غذائية، مقاه عربية، مجوهرات
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الشمالي  الساحل  على  تقع  مستقلة  سلطنة  بروناي 
لجزيرة بورنيو، وتطل على بحر الصين الجنوبي. 
ووالية  صباح،  والية  الجنوب  من  بها  وتحيط 
وتغطي  السكان  قليلة  والبالد  الماليزيتان.  ساراواك 
الغابات االستوائية المطيرة ثالثة أرباع البالد. على 
منخفضة،  تالل  غربيه  في  منبسط،  سهل  الساحل 
يمبورونج،  أنهار  بها  ويجري  جبال.  شرقيه  وفي 

توتونج وبليت.
ويوجد وادي ليمبانج الذي يفصل بروناي إلى شقين، 
الماليزية في  تم إعطاؤه لوالية ساراوارك  أنه  ذلك 

الوادي،  هذا  إعطاء  في  تطعن  وبروناي   ،1890
الذي يشق أراضيها إلى قسمين، إلى سارواك.

نبذه عن سلطنة برناوي
في عام 1888م وقَّعت معاهدة جعلت من بروناي 
حتى  استمر  هذا  المحمية  ونظام  بريطانية.  محمية 

عام 1971م.
في عام 1929م اكتشف النفط في البالد. وفي 29 
أيلول عام 1959م صدر الدستور الذي أبقى شؤون 
السلطان  ومنح  بريطانيا،  بيد  والخارجية  الدفاع 

علي  عمر  هو  والسلطان  الداخلية.  الشؤون  إدارة 
سيف الدين، الوريث الثامن والعشرين لساللة حكام 
بروناي منذ القرن الخامس عشر. وفي عام 1962م 
جرت إنتخابات عامة على أساس الدستور، فاز بها 
الحزب  هذا  "األزهري"  ويتزعم  الشعب.  حزب 
بمساعدة  البريطاني  الوجود  إنتفاضة ضد  قاد  الذي 
إلى  بروناي  ضم  مشروع  ضد  وكذلك  أندونيسيا، 
الحركة  هذه  قمع  السلطان  أن  إال  ماليزيا.  اتحاد 
1967م  عام  في  له.  البريطانية  القوات  بمساعدة 
البلقية  الله  حسن  لولده  الحكم  عن  السلطان  تنازل 
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تموز 1946م( وفي عام 1975م  )مولود في 15 
القوات  بانسحاب  قراراً  المتحدة  األمم  أصدرت 
حرة.  إنتخابات  وبإجراء  بروناي،  من  البريطانية 
بشأن  البريطانية  الحكومة  مع  مفاوضات  فجرت 
إستقالل بروناي، إكتفت بريطانيا، على أثرها، بمنح 
بروناي حكماً ذاتياً وبإطالق وعد يمنحها اإلستقالل 
التام في عام 1982م. لكن هذا اإلستقالل تأخر إلى 
كانون الثاني عام 1984م. وفور إعالن اإلستقالل، 

إنضمت بروناي إلى مجموعة دول »أسيان«.
أول  وكانت  بروناي  في  1341م  عام  العرب  أقام 
بعد  الحالي.  السلطنة  لنظام  بداية  شكلت  سلطنة 
إسالمية  كسلطنة  نفسها  السلطنة  رسخت  عقود 
مملكة  لجعلها  الهندوسيين  من  مطالب  مواجهة  في 
هندوسية. فأصبحت في بداية القرن السادس عشر، 
دولة مستقلة قادرة على اإلشراف على كل المناطق 
الواقعة شمال غربي بورنيو وعلى العديد من الجزر 
غزو  صد  من  تمكنت  وبعدما  المجاورة.  الصغيرة 
إسباني في عام 1580م أخذت تضعف حتى لم تعد 

تتضمن إال إقليمها الحالي. 
قدمت  1984م  عام  نفسه  اإلستقالل  عام  وفي 
)من  بروناي  إلى  الهجرة  طلبات  ألوف  عشرات 
خاصة  بصورة  واليمنيين(  والفلسطينيين  اللبنانيين 
تقضي  بروناي  عنها  أعلنت  إجراءات  أثر  على 
تعزيزاً  مغرية  وبعروض  إليها  الهجرة  بتشجيعها 
لقوتها العاملة. ومن أولى النشاطات الدبلوماسية التي 
زيارته  اإلستقالل  بعد  بروناي  سلطان  عليها  أقدم 
العالقات  الملك حسين بشأن  لألردن ومحادثاته مع 

الدبلوماسية بين البلدين.
إجمالي مساحة اليابسة: 5765 كم2، الحدود البرية: 

381 كم، السواحل: 161 كم
العاصمة: بندر سيري بيغاوان

المدن الرئيسية: كواال بياليت، سيريا، توتونغ
اللغة الرسمية: مالي و بهاسا مكتوبة بحروف عربية

وحدة العملة الوطنية: دوالر بروناي
العيد الوطني: 23 فبراير 

المسيحية،  البوذية،  »الغالبية«،  اإلسالم  دياناتها: 
معتقدات محلية.

بموجب دستور بروناي 1959 فإن صاحب البادوكا 
معز  البلقيه  حسن  الحاج  السلطان  دينغا  با  سيري 
السلطة  كامل  مع  الدولة  قائد  هو  الله  وعد  الدين 
يسمى  ما  الملكي  المتحف  زيارة  وعند  التنفيذية، 
حسن  للسلطان  عائلة  شجرة  تجد  السلطان  بمتحف 
البلقيه الذي امتد نسبه الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كما توضح الشجرة. أصول ألسرة لها تاريخ. 
وعالقات بروناي الخارجية جيدة فهي العضو رقم 
انضمت  كما  الكومنوليث،  دول  رابطة  في   49
السادس  العضو  لمنظمة آسيان عام 1984 لتصبح 

في المنظمة.
السالم  دار  بروناي  أصبحت  اسالمية  دولة  كونها 
عضوا كامل العضوية في منظمة المؤتمر اإلسالمي 
. وهي دولة محافظة على التقاليد اإلسالمية، فسنت 
الحكول  شرب  عدم  منها  اإلطار  هذا  في  قوانين 

تتسم  الفنادق، كما تالحظ عمارة اسالمية  حتى في 
بالفخامة الفائقة في بناء المساجد المتواجدة بوفرة في 

كل األماكن حتى فوق الماء.

الطبيعة والسياحة
خالبة،  مرجانيّة  شواطئ  شاسعة،  استوائيّة  غابات 
وممرات  طبيعيّة  ومحميات  جذابة،  أنهار  ضفاف 
ُمظللة ترتدي أجمل حللها الطبيعيّة للسيّاح في أرض 
” بروناي ” التي يسّميها بعض أهلها “دار السالم”، 
من  لتمّكنها  الشرق”،  “بُندقيّة  اآلخر  بعضهم  و 
الجمع بين طيبة سّكانها الُمسالمين، وجمالها الفريد 
من نوعه، لذا فإن ُمحبّي الطبيعة من مختلف بقاع 
األرض يُدللون حواسهم بزيارة أراضيها الخضراء، 
بعدم  أهلها  يصونها  التي  وطبيعتها  النقي،  وهوائها 
التي  الغابات  حرق  وعدم  البريّة،  الحيوانات  صيد 
ألغراض  البالد  من  بالمائة   70 نحو  على  تمتد 
وطبيعة  نقي..  هواء  خضراء..  أرض  زراعيّة. 

يصونها أهلها.
تزدحم عاصمتها “بندر سري بغوان”؛ والتي تعتبر 
بالمواقع  آسيا،  شرق  بلدان  عواصم  أجمل  إحدى 
السياحيّة التي يمكن الوصول إليها بسهولة كالمتاحف 
تمتاز  كما  التجاري،  التسوق  ومراكز  والحدائق 
“بروناي” بأنها البلد الوحيد الذي يتمتع بقرى مائيّة 
الرحالة  تسمية  عنه  تمخضت  الذي  األمر  عائمة، 
األوروربيون األولون باسم “بندقيّة الشرق”. وترسو 
القرية المائية التي تعتبر أكبر قرية سكنية تطفو على 
سطح الماء في العالم بأسره على ضفتي نهر بروني 
بعدد سكانها الذي يبلغ عشرين ألف نسمة تقريبا، في 
الوقت الذي يمتد فيه تاريخها العريق لقروٍن مضت 
حتى اليوم. ويفضل أولئك السّكان العيش على سطح 
البحر في بيوت تبنى على البحر، تسندها أعمدة في 
الخدمات  بكامل  المائية  القرى  تلك  وتتمتع  البحر! 
ومساجد،  ومدارس،  مستشفيات،  من  الضرورية 
هذه  في  التنقل  يتم  بينما  وإطفاء،  شرطة  ومراكز 

غرابة  األكثر  يكون  وقد  القوارب.  بواسطة  القرية 
معرفة أن بين هؤالء السكان المقيمين على الماء ال 

يجيدون السباحة ُمطلًقا!
ذات  بجانب كونها  األول  الطراز  دولة سياحية من 
اقتصاد قوي وغني فهو مزيج من المشاريع األجنبية 
والغاز  الخام  النفط  انتاج  يشكل  كما  والمحلية، 
كما  المحلي،  الناتج  نصف  من  يقرب  ما  الطبيعي 
يكمل  الخارجية  االستثمارات  من  كبير  دخل  يوجد 

اإلنتاج المحلي.
االقتصادي  التعاون  منتدى  بروناي  دولة  ترأست 
هذا   ،2000 العام  )ايبيك(  الهادئ  والمحيط  آلسيا 
االقتصاد  في  بروزا  اكثر  العبا  جعلها  المنصب 
متقدمة  دولة  انها  على  تصنف  انها  كما  العالمي، 
ووفقا لصندوق النقد الدولي تحتل بروناي دار السالم 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  حيث  من  الرابعة  المرتبة 

للفرد في ظل تعادل القدرة الشرائية.

السوق الشعبية
منطقة  كلها  وكأنها  السلطنة  هذه  رؤية  عند  ترى 
سياحية، الشوارع والمحال والجبال الخضراء وقرية 
الماء وحتى فنادقها الفخمة، ومساجدها المترامية في 
الدهشة  تثير  الطبيعة  بساطة  المدينة،  أطراف  كل 

واإلعجاب،
يقتني  الشعبي  فسوقهم  كثيرة  السياحية  األماكن 
فقط  الخاصة  المحلية  المنتجات  من  مجموعة 
ال  تقريباً  البضاعة  هذه  ترى  فعندما  بمجتمعهم 
تعرف منها إال النادر، سوق بسيط بالخيم يحتضنه 
السوق  على  القائمون  المدينة،  يخترق  صغير  نهر 
غطاء  هما  واألمان  الهدوء  بروناي،  من  معظمهم 

السوق المفتوح.

متحف بروناي
هذا  يعرض  باتو،  كوتا  شارع  في  تلة  على  يقع 
المتحف معروضات من الفنون اإلسالمية من بينها 
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مجموعة كبيرة من المصاحف والمخطوطات. كما 
يعرض المتحف معروضات برونزية ومعروضات 

التاريخ الطبيعي.
علي،  شريف  أضرحة  من  أيضا  قريب  المتحف 
بلقية، وسلطان  الثالث، والسلطان  وسلطان بروناي 
المتحف  بهو  في  أيضا  ويعرض  الخامس.  بروناي 
بعض المقتنيات المتعلقة بالحياة القديمة والتي كانوا 
اليومية وتدرجها وتطورها  يستخدمونها في حياتهم 

بمرور الوقت حتى اآلن.

المتحف الملكي
من  مجموعة  يضم  المالكة  بالعائلة  خاص  متحف 
العسكرية ومقتنيات  النادرة وبعض اآلالت  الصور 
لبعض  ورسوم  زي  من  المالكة  بالعائلة  خاصة 
األصفر،  اللون  المتحف  ويكسو  الخاصة،  الطقوس 
فالذهب يطلي كل المقتنيات بشكل يصل أحيانا إلى 

حد المبالغة.

مسجد السلطان حسن البلقيه
العالم،  تحفة معمارية حقيقية يعد من أجمل مساجد 
يحتوي 29 قبة، رخام ايطالي يكسو أرضية المسجد 
ومداخله من ساللم وجدران، فخامة تبهرك من أول 
في  الكتب  من  مجموعة  بها  مكتبة  يحتوي  وهلة، 
جميع المجاالت ثقافية، دينية، صحية وأيضا بعض 
حديقة  الخارج  من  بالمسجد  يحيط  النادرة.  الكتب 
تكسوها الخضرة، وشبكة انارة، تمتزج مع الخضرة 

لتكون لوحة روحانية نادرة.

مسجد السلطان عمر علي الدين
من  مصنوع  مسجد  المقاييس  بكل  معمارية  تحفة 
العاصمة  وسط  صغيرة  بحيرة  على  شيد  الذهب، 

بندر سيري بيجاوان تم بناؤه في العام 1958 وبلغت 
دون  من  وهو  دوالر  مليون   5.000.000 تكلفته 

شك أجمل مسجد في سلطنة بروناي.

حديقة أولو تيمبورونغ
هذه  تعرض  األرض،  مساحة  من   ٪  40 تحتل 
ويمكن  الغنية،  والحيوانية  النباتية  الحياة  الحديقة 
التنقل في الحديقة عن طريق ممرات للمشاة ، إحداها 
تشعر  كنت  إذا  ابان.  سونجاي  شالل  إلى  سيأخذك 

بروح المغامرة،
لمدة  الوعرة على األقدام  المنطقة  السير في  يمكنك 
الذي  الممشى  يضم  بياللونج.  بوكيت  الى  يومين 
يوجد بالحديقة مظلة تعد واحدة من أطول المظالت 

في العالم.
صغيراً،  قارباً  تستهل  وأن  البد  للحديقة  للوصول 
رحلة ممتعة وشاقة في نفس الوقت اصطدام المركب 
لماء  النزول  يستدعي منك  فترة  القاع كل  بصخور 
المنطقة  هذه  من  للمرور  القارب  وتحريك  النهر 
الضحلة على التي تليها وهكذا تتكرر الحالة كثيراً، 
تستغرق الرحلة حوالي ساعتين حتى ترى الغابات 
الخضراء والتي لم تطؤها قدم بشر تتخللها الشلالت 
والممرات المائية الصغيرة في مناظر خالبة ممكن 

ان تسمع عنها ولكن صعب ان تراها.

شاطئ الغابة
بروناي  في  الموجودة  الكثيرة  الشواطئ  من  واحد 
هذه  في  فتمتطي  بالغابة،  البحر  شاطئ  فيمتزج 
الرحلة الدراجات النارية وتتجول بين اشجار الغابة 
تارة وتارة أخرى على شط البحر في مغامرة جديدة 

من مغامرات الرحلة الممتعة إلى بروناي.

األكالت الشعبية
الموجودة  بالتشكيلة  غنية  بروناي  في  الطعام  مائدة 
في معظم دول جنوب شرق آسيا، وخصوصاً طعام 
مع  المنطقة  مطابخ  جميع  من  مزيج  فهناك  البحر، 
المطابخ العالمية، وخصوصا اإليطالية، وإجمااًل فإن 
كل منتجات البحر من اللحوم؛ تتواجد على المائدة.

ومن األكالت الشعبية »روني براتا«، وهي نوع من 
الخبز المقلي، ويقدم مع السمك، أو كاري الدجاج، 
األرز  مع  يقدم  الهند  جوز  وهي  ناسي«،  »ليماك 
و»سوتو«،  والخيار،  والبيض  السوداني  والفول 
وهي حساء سميك، يتكون عادة من الدجاج أو اللحم 

البقري.

ومن غرائب هذه الدولة الصغيرة قلة عدد سيارات 
وقلة  سيّارة،   40 عددها  يتجاوز  ال  التي  األجرة 
العشرين  تتجاوز  ال  التي  العام  النقل  حافالت  عدد 
حافلة! كما ال يتجاوز عدد غرف الفنادق فيها 2000 
غرفة. ومعظم سيّاحها من الصينيين الذين يهربون 
“بروناي”  جارتها  طقس  إلى  المكتظة  األجواء  من 
به من هدوء وسرعة حياة  تمتاز  الجميل، وإلى ما 
في  السياحة  هيئة  لكن  ضجيجا،  وأقل  رزانة  أكثر 
بروناي تسعى إلى توفير أفضل المستلزمات السياحيّة 
الستقطاب سيّاح منطقة الشرق األوسط التي تربطها 
رغبتها  عن  فضال  وتاريخيّة،  دينيّة،  عالقات  بهم 
التعرف  بوسعهم  الذين  للمستثمرين  أبوابها  فتح  في 
من  “بروناي”  في  االستثمار  قطاعات  أفضل  على 
خالل السياحة، وجمع المزيد من المعلومات عن تلك 
البلدة التي لم تتأثر من قبل باألزمة المالية العالمية، 
يؤكد  فيما  فيضانات،  أو  زالزل  إلى  تتعرض  ولم 
على  الممتدة  الغابات  كثافة  أن  الجيولوجيا  خبراء 
الجهات تساهم في صد  البحرية من جميع  حدودها 
أي تسونامي بحري أو فيضانات نهرية، إلى جانب 

وجودها اآلمن بعيدا عن خطوط التماس للزالزل.



06.11. - 08.11.2018 
belektro 2018
Messe, Messedamm 22, 14055 
Berlin

7.11. - 11.11.2018 
Bazaar Berlin 
Messe, Messedamm 22, 14055 
Berlin

09.11. - 11.11.2018 
BABYWELT Messe
Messe, Messedamm 22, 14055 
Berlin

17.11. - 18.11.2018 
COSMETICA Berlin
Messe, Halle 19, Messedamm 22, 
14055 Berlin

17.11. - 18.11.2018 
Hochzeitswelt
Messe, Messedamm 22, 14055 
Berlin

09.11. - 11.11.2018
ReiseLust 
Messe, Findor�str. 101, 28215 
Bremen

09.11. - 11.11.2018
CARAVAN
Messe, Findor�str. 101, 28215 
Bremen

18.11.2018 
Reptilienbörse Bremen
Messe, Findor�str. 101, 28215 
Bremen

16.11. – 18.11.2018
Messe: Hund & Pferd 2018
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

17.11. – 18.11.2018
Design Gipfel
Depot, Immermannstr. 29, 
44147 Dortmund

23.11. -24.11.2018
Schuh-Outlet, Fashion Flash
Dietrich-Keuning-Haus, Leopold-
str. 50-58, 44147 Dortmund

27.11.2018
Hobbymarkt, Adventsbasar

Stadtteilbibliothek Brackel, 
Oberdorfstr. 23, 44309 
Dortmund

28.11.2018
Champions League: Borussia 
Dortmund - Club Brugge
Signal Iduna Park, Strobelallee 
50, 44139 Dortmund

30.11.2018
Erlebnismarkt: Weihnachts�air
Schloss Bodelschwingh, Schloß-
str. 101 , 44357 Dortmund

10.11. – 11.11.2018
Hochzeitsmesse
Mitsubishi HALLE, Siegburger 
Straße 15, 40591 Düsseldorf

16.11. – 18.11.2018
Kunstmesse: Art
Areal Böhler, Hansaallee 321, 
40549 Düsseldorf

01.11. -03.11.2018
Kreativ Welt
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

03.11. – 04.11.2018
Frankfurter Herbstmarkt
Dominikanerkloster, Kurt-Schu-
macher-Straße 23, 60311 
Frankfurt – Innenstadt

08.11.2018
WWE Live: World Wrestling 
Entertainment
Festhalle, Ludwig-Erhard-Anla-
ge 1, 60327 Frankfurt – Westen

10.11.2018
Martins-Fest
Lutherkirche Wellingsbüttel , Up 
de Worth 25, 22391 Hamburg

24.11.2018
Kampfsport: MMA
Barclaycard Arena, Sylvesteral-
lee 10, 22525 Hamburg

11.11.2018
Terrarienbörse
Congress Centrum, 
Theodor-Heuss-Platz 1, 30175 
Hannover

14.11. – 18.11.2018
Hannover leuchtet
Innenstadt Hannover

17.11. – 18.11.2018
Buchlust 2018
Literaturhaus Hannover, 
Sophienstraße 2, 30159 Hanno-
ver

ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDE-
RUNGEN KOMMEN
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November 2018, 10. – 13. Spieltag
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24.11.2018
24.11.2018
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25.11.2018
30.11.2018

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

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

03.11. – 04.11.2018
TrauDich!
MTC World Of Fashion, Ingolstäd-
ter Straße 45-47 . 80807 
München

07.11.2018
FC Bayern München - AEK Athen
Allianz Arena, Werner-Heisen-
berg-Allee 25, 80939 München

13.11. – 16.11.2018
Electronica
Messegelände, 81823 München

27.11.2018
FC Bayern München - Ben�ca 
Lissabon
Allianz Arena, Werner-Heisen-
berg-Allee 25, 80939 München



أنا ممثل سوريأفقي

الحلول في الصفحة ۹۸

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

دولة أوروبیة؟
ما اسم الدولة؟

ما ھي العاصمة؟
من یحكمھا؟

دولة أوروبیة؟
ما اسم الدولة؟

ما ھي العاصمة؟

العاصمة

01 - نفوس - من العائلة.
02 - أمھات - أحد الوالدین.

03 - مناص - متسعة.
04 - مؤلف روایة الجذور.

05 - سامَح - ثاني أكبر مدن العراق.
06 - توفوا (معكوسة) طرفي توائم.

07 - ملكة آشوریة أصلھا من دمشق.
08 - ذنبھا.

09 - كثیر - أبنیة.
10 - عاصمة الصین االقتصادیة المالیة.

01 - حافالت - من األقارب.
02 - مارشال إیطالي شھیر قاد حملة على أثیوبیا عام 1925م - عكس 

       مدح.
03 - للندبة - یشرب الشاي.

04 - الریبة - وضعتا شروطاً من أجل الدخول بمفاوضات.
05 - فاصل - عالیة المكانة.

06 - الفعل الماضي من یمھل - الفعل الماضي من یراوغ.
07 - إكمالھا - خاصتھ.

08 - ذھبت (معكوسة) - جاھزاً.
09 - یترصدا أخطاء اآلخرین(معكوسة) - متشابھان.

10 - شعب - مستھ.

رأسي

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

10     09     08     07     06    05     04     03     02     01

۱- أول رئیس لبناني بعد االستقالل؟
۲- أول ألعاب أولمبیة في أي سنة بدأت؟

۳- أول من شرح تركیب العین؟
٤- أول رئیس للجزائر بعد األستقالل؟

٥- أول عضو تم زرعھ بنجاح فى جسم 
اإلنسان؟

٦- أول رئیس لجمھوریة سوریا عقب 
انفصالھا عن مصر عام ۱۹٦۱؟
۷- أول من اخترع قنبلة یدویة؟

۸- أول من مخترع سماعة الطبیب؟
العرب  األطباء  من  ابتكر  من  أول   -۹

خیوط الجراحة؟
۱۰- أول من أطلق اسم اإلنفلونزا على 

ھذا المرض؟



سؤال یحتاج جواب ...

من  أصدقاؤك  سيعرف  سترتفع  عندما 
أنت، ولكن عندما تسقط، ستعرف من هم 

أصدقاؤك.

Sprüche أقوال مأثورة    

من  أصدقاؤك  سيعرف  سترتفع  عندما 

أقوال مأثورة    

Ibrahim Al Fiqi
ابراھیم الفقي

مصر .. و دورة ألعاب البحر المتوسط
تعتبر مصر صاحبة فكرة إقامة دورة ألعاب البحر المتوسط، التي صارت 
البحر  على  المطلة  للدول  سنوات   ٤ كل  یقام  ریاضیا  حدثاً  ذلك  بعد 

المتوسط، تمثل فیھا جمیع األلعاب التي تشملھا الدورات األولیمبیة.
یرجع الفضل في فكرة إنشاء الدورة إلى محمد طاھر باشا ابن عمة الملك 
فاروق، والقصة بدأت عام ۱۹٤۸ عندما استضافت لندن اجتماًعا للجنة 
اللجنة  في  األولیمبیة الدولیة، حیث طرح طاھر باشا الذي كان عضواً 
ومندوباً لھا في دول أوروبا الفكرة، والقت استحسان وترحیب كبیر من 
قبل الدولة المرتبطة بالفكرة. اتفق الحضور على إقامة أول دورة صیف 
عام ۱۹٥۱، على أن تستضیف مصر، صاحبة الفكرة، دورتھا األولى، 
ثم شارك في الدورة األولى ۹٦۹ ریاضیًا من ۱۰ دول في ۱۱ لعبة، 
أكتوربر ۱۹٥۱. شارك  الفترة من ٥ حتى ۲۰  فاعلیتھا في  وانطلقت 
في الدورة األولى دول “ مصر، إسبانیا، فرنسا، إیطالیا، تركیا، سوریا، 

لبنان، مالطا، یوغوسالفیا، الیونان، مالطا، موناكو“، وأسفرت نتائج الدورة عن احتالل فرنسا لصدارة الدورة وإیطالیا في المركز الثاني، وحلت 
مصر صاحبة الفكرة واالستضافة في المركز الثالث. أضف إلى القائمة السابقة دول غیر مطلة على البحر المتوسط وتشارك في البطولة وھي: سان 

مارینو، صربیا، أندروا، مع األخذ في االعتبار أن الكیان الصھیوني الیشارك في البطولة رغم أنھ مطل على البحر المتوسط.

۱- من ھي المذیعة التي تحمل لقب 
“ ملكة البرامج الحواریة في شبكات 

التلفزیون األمریكیة “؟
تم  التي  األدوات  أول  ھي  ما   -۲
استخدامھا فى الزراعة وھي مازالت 

مستخدمة حتى اآلن؟
۳- ما ھي طریقة تكاثر التماسیح؟
٤- لماذا سمي األمي بھذا اإلسم؟

ثالثة  بكلمة  العرب  قصدت  ماذا   -٥
األثافي؟

٦- ما معني اسم بتول؟
۷- من ھو مؤلف كتاب كلیلة ودمنة؟
۸- كم تبلغ أصغر حدود بین دولتین؟
سطح  علي  مكان  أبرد  ھو  ما   -۹

األرض؟
۱۰- ما اسم صوت الموج؟

القرآن  جمع  من  أول  من   -۱۱
الكریم؟

۱۲- ما مدة نزول القرآن الكریم؟
۱۳- كم المسافة التي یقطعھا الجمل 

بدون شرب الماء؟
في  الدقیقة  األمعاء  طول  كم   -۱٤

جسم اإلنسان؟
اإلنسان  یستخدم  عضلة  كم   -۱٥

عندما یتكلم؟
۱٦- كم یبلغ طول البحر األحمر؟

الحمامة  رسم  من  اول  من   -۱۷
كرمز للسالم؟

بابل  حدائق  منشئ  ھو  من   -۱۸
المعلقة؟

۱۹- كم یبلغ ارتفاع قمة افرست؟
باني قبة الصخرة في  ۲۰- من ھو 

فّكر !!

القدس؟
النابغة  المخترع  ھو  من   -۲۱

اللبناني؟
۲۲- ما ھو أضخم بناء في العالم؟

في  القلعة  بنى  الذي  ھو  من   -۲۳
القاھرة؟

۲٤- متى كان وعد بلفور؟
تحت  الضفدع  یتنفس  كیف   -۲٥

الماء؟
وال  یلد  الذي  الطائر  ماھو   -۲٦

یبیض؟
أذنھ  یحك  الذي  الحیوان  ما   -۲۷

بأنفھ؟
۲۸- من الذي یرى صدیقھ و عدوه 

بعین واحدة؟
۲۹- ما المصطلح الطبي الذي یعني 

فقدان الذاكرة؟
۳۰- أین تقع جزیرة سوقطرة؟

یستخدمھ  الذي  العضو  ما ھو   -۳۱
الثعبان في حاسة الشم؟

العالم كتبھا  ۳۲- أقدم مسرحیة في 
الفراعنة. فما اسمھا؟

۳۳- أین یجري نھر أم الربیع؟
۳٤- ماذا كان اسم العاصمة األردنیة 

«عمان» قدیماً؟
۳٥- من الذي اكتشف الھند؟

۳٦- من ھو عالم الفلك العربي الذي 
إلى قطرھا  الدائرة  قدر نسبة محیط 

بـ ۳٫۱٤؟

المزید عنھ في صفحة الحلول ۹۸

إذا كان:

فما الحاصل ھنا؟

۲۸  = ۳+٥
۸۱۰ = ۱+۹
۲۱٦ = ٤+۸

۱۹ = ٥+٤

۷+۳=؟



األشھر  ألن  الشھر  ھذا  في  بالراحة  التفكیر  الحمل  على 
السابقة كانت جنونیة على كل االصعدة. في ھذا الشھر الحمل 
سیحصل على تقدیر في عملھ وھو یستحقھ من دون أدنى 

شك.

شھر نشیط إجتماعیاً وسیجد الثور نفسھ محط االھتمام إینما 
الصداقات  سواء  الجدیدة  للعالقات  مثالي  ھذا  الشھر  ذھب. 
أو الحب وحتى للزواج. ولكن ما على الثور االنتباه الیھ ھو 

المشاكل المالیة لذلك االنفاق بحذر ضروري.

في ھذا الشھر یجب اإلستماع للحدس واإلستماع جیداً النھ 
سیكون محقاً. سیركز الجوزاء خالل ھذا الشھر على حیاتھ 
أو على  العائلة  أكثر مما سیركز على  نفسھ  المھنیة وعلى 

العالقات.

خصوصاً  العاطفیة  السرطان  حیاة  في  إیجابیة  تطورات 
الزوجیة وسیجد نفسھ في المكان الذي لطالما أراده وتمناه 
كانت  مما  أقوى  بشكل  سیعودان  والتناغم  السعادة  لنفسھ. 

علیھ قبل الخالفات.

المشاكل الصحیة ستفرض نفسھا ولكن األسد سیجد  بعض 
المادیة  األوضاع  األصدقاء.  ومع  العائلة  أفراد  بین  الراحة 
وثابتة  مستقرة  ستكون  المھنیة  والحیاة  بالتحسن  ستستمر 

وكذلك األمر بالنسبة للحیاة العاطفیة والزوجیة.

بالطاقة  العذراء  سیشعر  الشھر  من  االول  النصف  خالل 
التواصل الصحي في ذروتھ سواء في  واالنتعاش وسیكون 
العالقات أو في مكان العمل. ولكن النصف الثاني منھ سیكون 

مربكاً قلیالً.

أحد  مرض  بسبب  وذلك  التوتر  بعض  من  المیزان  سیعاني 
افراد العائلة وسیكون ھناك نفقات لم یكن یتوقعھا بسبب ھذا 
المرض. سیجد المیزان كل الدعم من الشریك خالل الشھر 

وسیكون خیر معین لھ خالل ھذه الفترة العصیبة.

كل  سیحمل  السابق  الشھر  خالل  المعاناة  وبعد  ھذا  الشھر 
والحب  الھدوء  سیجد  المتزوج  العقرب  وإیجابي.  جمیل  ما 
والرومانسیة بعد فترة من المعاناة. كما أن المیاه ستعود الى 

مجاریھا في العمل.

نفسھ  سیجد  أنھ  بحكم  للقوس  مربكاً  سیكون  ھذا  الشھر 
ما  كل  ویحاول  االجتماعي  االختالط  الیحب  االولى  وللمرة 
من  یخرج  یجعلھ  أن  شأنھ  من  ما  كل  عن  لالبتعاد  بوسعھ 

المنزل.

ذروتھا  في  ستصبح  الشخصیة  الحیاة  في  المشاكل  لالسف 
الخیار  طرق.  مفترق  امام  نفسھ  یجد  قد  المتزوج  والجدي 
لذلك  العالقة  ھذه  مصیر  سیحدد  الذي  ھو  اتخاذه  یتم  الذي 

علیك عدم التسرع ایھا الجدي.

شھر الواقعیة بالنسبة للدلو.. فھو سیعید حساباتھ وسیفكر 
بكل شيء ملیاً وھذه المقاربة ستعود علیھ بالفائدة الن الدلو 
في  حصل  ما  بكل  التفكیر  العادة  تحتاج  التي  االبراج  من 

حیاتھا كي تتمكن من السیر قدماً.

وسلبي  أیجابي  ما  بین  تتأرجح  التي  االحداث  من  فترة  بعد 
واخیراً سیجد نفسھ امام فترة من الراحة والھدوء الن الحظ 
الى  ستعود  بالنفس  الثقة  الشھر.  ھذا  خالل  حلیفھ  سیكون 

الحوت وعلیھ فھو سیتمكن من حل معظم المشاكل.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مین؟
الفنان القدیر الراحل نھاد قلعي (حسني البورظان)

أنا فین؟
جمھوریة كوسوفو / برشتینا / ھاشم تاتشي

فرافیش
۱- بشارة الخوري./ ۲- ۷۷٦م./ ۳- الحسن بن الھیثم./ ٤- أحمد بن بلة./ ٥- الكلیة./ 
٦- ناظم القدسي./ ۷- اإلنجلیز./ ۸- الینك./ ۹- الزھراوي./ ۱۰- اإلنجلیزي ھوكسمان.

فكر شویة!
ولدتھ  كما  یبقى  ألنھ   -٤ والیلد./  یبیض  التمساح  الفأس./۳-  وینفري./۲-  أوبرا   -۱
أمھ./٥- الحجر األكبر من الحجارة التي یوضع علیھا القدر./٦- العذراء./۷- الفیلسوف 
الھندي بیدبا. /۸- ۷كم وھي بین الفاتیكان وإیطالیا./۹- وسط سیبیریا. /۱۰- الھدیر./۱۱- 
أبو بكر الصدیق./۱۲- ۲۳ سنة./۱۳- ٤۰۰كم./۱٤- ۸أمتار./۱٥- ٤٤ عضلة./۱٦- 
۱٤۰۰میل بحري./۱۷- بییكاسو./۱۸- نبوخذنصر./۱۹- ۲۹۰۰۰ قدم./۲۰- عبد الملك 
الدین  العظیم./۲۳- صالح  / ۲۱- حسن كامل الصباح./۲۲- سور الصین  بن مروان. 
الفیل./۲۸-  الخفاش./۲۷-  جلده./۲٦-  خالل  من   -۲٥/.۱۹۱۷ عام   -۲٤ األیوبي./ 
لسانھ./۳۲-  عدن./۳۱-  خلیج  شرق  الھندي  المحیط  في  أمیبیا./۳۰-   -۲۹/ األعور. 
جاما  دي  فاسكو  فالدلفیا./۳٥-  المغربیة./۳٤-  المملكة  في  حورس./۳۳-  انتصار 

۱٤۸۸م./۳٦- غیاث الدین الكاشي.

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

الحاصل: ٤۱۰

إبراھیم محمد السید الفقي (٥ أغسطس ۱۹٥۰ - ۱۰ فبرایر ۲۰۱۲)، خبیر التنمیة 
للتنمیة  الكندي  المركز  إدارة  مجلس  ورئیس  العصبیة  اللغویة  والبرمجة  البشریة 
العالمیة،   الفقي  إبراھیم  إدارة مجموعة شركات  البشریة ومؤسس ورئیس مجلس 

واضع نظریة دینامیكیة التكیف العصبي ونظریة قوة الطاقة البشریة.

Ibrahim Al Fiqi
ابراھیم الفقي

ا خ ا ح ا و ر أ
م أ ت ا د ل ا و
ة د ت م م ش د ب

ي ل ا ه س ك ي ل ا
ل ص و م ل ا ح ف ص
م ت ه م ا ت و ا
س ي م ا ر ي م س ت
ت ه ا ه ل ي ذ
ه ي د ل و ت م ج

ي ا ه غ ن ا ش د

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

10     09     08     07     06    05     04     03     02     01



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



B K E  Te a m  G m b H
Treptower Str. 32
12059 Berlin
Tel.: 0176-3205 9890

Wir suchen Fahrer mit Führerschein 
Klasse B und kleiner P-Schein.

 نبحث عن سائقین مع رخصة قیادة فئة ب
ورخصة نقل أشخاص

Jobangebot

Du hast Freude am Fahren und liebst das Auto?
Dann melde dich bei uns und steige ein als Chauff eur/in bei 
BKE Team!
Du bekommst dann von uns Flughafentransfers, sowie 
Stadtrundfahrt in Berlin, Potsdam oder in Brandenburg .
Dabei fährst Du hochwertig ausgestattete Fahrzeuge der neu-
esten Generation und hast internationale VIP’s  auf Deinem 
Rücksitz.
Voraussetzung ist der (kleine) Personenbeförderungsschein, 
Führerschein Klasse B, minestens 2 Jahre alt. (Bei der Per-
sonenbeförderungsschein-Beantragung helfen wir gerne).
Persönliche Qualifi kation: Perfekte Umgangsformen und ab-
soluter Diskretion, gepfl egtes Erscheinungsbild.
Wir bieten Dir fl exible Arbeitszeiten, Teilzeit- und Festanstel-
lung.

نبحث عن سائقین من محبّي القیادة والسیارات
 یمكنك قیادة أحدث السیارات داخل المدینة أو إلى المطار في

برلین - بوتسدام أو براندنبورغ
 المطلوب رخصة قیادة من الدرجة الثالثة (ب) مع خبرة سنتین

على األقل
مطلوب حسن المظھر، السریة التامة أثناء العمل

نقدم أوقات مالئمة للعمل، العمل بدوام كامل أو جزئي




