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الدليل ـ برلين
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن قاد ًة
مؤثرين في دول أوروبية ،استخدموا الهجرة
إلذكاء الخوف وتبرير السياسات التعسفية وعرقلة
اإلصالح الهادف في عام  ،2018حتى مع انخفاض
أعداد الوافدين على الحدود ،وأن مؤسسات االتحاد
األوروبي أظهرت خالل عام  ،2018التزاماً أكبر
بالتصدي للهجمات على المؤسسات الديمقراطية
وسيادة القانون في المجر وبولندا.
وفي الفصل المخصص لالتحاد األوروبي في
تقريرها العالمي لعام  2019سلطت المنظمة
الدولية الضوء على التطورات في  10دول
أعضاء ،والتطورات على نطاق االتحاد في مجاالت
الهجرة واللجوء والتمييز والتعصب وحكم القانون
واإلرهاب ومكافحة اإلرهاب ،والسياسات الخارجية
لالتحاد األوروبي.
يقول التقرير" :لقد رأينا قادة شعبويين في دول
االتحاد األوروبي يؤججون الخوف ويتخلون عن
الحقوق خالل عام  ،2018دون أي اعتبار يذكر
لعواقب ذلك .لحسن الحظ ،هناك مؤسسات ودول
في االتحاد األوروبي على استعداد للوقوف في وجه
تجاهل الشعبويين الخطير لقيم أوروبا األساسية".
الشعبويون ينشرون الكراهية
وفي "التقرير العالمي" الصادر في  674صفحة،
بنسخته الـ  ،29استعرضت "هيومن رايتس ووتش"
الممارسات الحقوقية في أكثر من  100دولة .وكتب
المدير التنفيذي للمنظمة في مقالته االفتتاحيةّ ،
أن
والتعصب في
الشعبويّين الذين ينشرون الكراهية
ّ
دول متع ّددة ،يتسببون في اندالع المقاومة .كما
ّ
أن التحالفات الجديدة بين الحكومات التي تحترم
الحقوق ،وتنض ّم إليها جماعات مدنيّة والجماهير،
ترفع تكلفة التجاوزات االستبداديّة .وتبيّن نجاحات
هذه التحالفات إمكانيّة الدفاع عن الحقوق ،ومسؤوليّة
القيام بذلك حتى في أحلك األوقات.
عقوبات أوروبية ضد المجر
االتحاد األوروبي كان قد قرر في أيلول (سبتمبر)
الفائت الشروع في عملية فرض عقوبات سياسية
على المجر ،وإتباع اإلجراءات التي بدأت ضد
بولندا في كانون األول (ديسمبر) .2017
وقد أظهرت تلك اإلجراءات وعملية اإلنفاذ المستمرة
ضد الدولتين تصميم مؤسسات االتحاد األوروبي -
بما في ذلك البرلمان والمفوضية ومحكمة العدل
– على الدفاع عن المؤسسات الديمقراطية وحكم
القانون وحقوق اإلنسان داخل حدود االتحاد .كما
أثارت هيئات االتحاد األوروبي مخاوف بشأن حكم
القانون في رومانيا.

تقدم األحزاب المتطرفة في االنتخابات
ورأى التقرير أن األحزاب الشعبوية المتطرفة التي
تتبنى أجندات سياسية متطرفة أحرزت تقدماً في
االنتخابات في عديد من البلدان ،ومارست نفوذاً
كبيراً على السياسات األوروبية بشكل عام.
تقول مديرة معهد العالقات العرقية ومؤلفة كتاب
"خطوط الصدع في أوروبا ،العنصرية وصعود
اليمين" :حزب البديل أللمانيا اليميني المتطرف،
ً
مثال ،أصبح اليوم حاضراً في برلمانات األقاليم
ً
الستة عشر ،إنهم بارعون جدا في استخدام قضي ِة
حرية التعبير ،وما يقومون به هو استخدام الحدود
القصوى لحري ِة التعبير من أجل المجاهرة بالعنصرية
وبالحض على كراهية األجانب .في الواقع،
األطراف االنتخابية من اليمين المتطرف جيدون
جداً في ذلك .انظروا الى حزب البديل وتعاطيه مع
بعض المواضيع التي أصبحت من المحرمات ،والن
هذا الحزب عنصري بشكل علني ،وينكر المحارق،
فإنه ال يتوقف عن التشديد على ذلك طيلة الوقت.
ويستخدم نوعاً من االنتماء القومي وأن األمة وشعب
األمة أي الشعب األلماني هو ضحية نوع من سياسة
حرية التعبير التي ال تقبل الصراحة".
وأضافت "إنهم يقومون بذلك بطريقة متأنية .لذلك
نعود الى وضع حيث أصبحت فيه األفكار التي
تحض على العنصرية مسموحة وتتحول الى عادية.
هذا ما يتوجب علينا ان نتيقظ له وأن تتيقظ له وسائل
االعالم .فعليها ان تعيد مساءلة نفسها ايضاً .إن
تبنت بعض األطر ،إن كانت ساذجة في تقديم اليمين
المتطرف ،فإنها مشاركة بنوع ما في نموه".

تمييز ضد األقليات
وفيما يخص التعامل مع األجانب من مهاجرين أو
طالبي لجوء ،أشار التقرير إلى أن دول االتحاد
األوروبي عانت من تمييز راسخ ضد األقليات ،بما
في ذلك الغجر ،وكذلك معادة السامية والمسلمين.
وأضاف التقرير" :على الرغم من األعداد المعقولة
للمهاجرين الذين يصلون إلى حدود االتحاد
األوروبي ،إال أن الحكومات المناهضة للمهاجرين
في إيطاليا والنمسا والمجر اتبعت نهجاً متشدداً
انتهازياً ،وساهمت في عرقلة االتفاقيات المتعلقة
بإصالح قوانين اللجوء في االتحاد األوروبي،
والتوزيع العادل للمسؤولية عن المهاجرين وطالبي
اللجوء الوافدين .وظل التركيز على إغالق الحدود
الخارجية لالتحاد األوروبي ،بما في ذلك من خالل
منع عمليات اإلنقاذ اإلنسانية في البحر ،وتوثيق
التعاون مع قوات حرس السواحل الليبية ،ومقترحات
إشكالية للنظر في ملفات اللجوء".
مواقف ضعيفة
وبينما ظل االتحاد األوروبي جهة فاعلة رائدة في
تعزيز حقوق اإلنسان على مستوى العالم ،واتخذ
مواقف صارمة قائمة على المبادئ حول انتهاكات
حقوق اإلنسان في بلدان مثل روسيا وميانمار
وفنزويال ،والدفع من أجل المساءلة عن الجرائم
الفظيعة في سوريا وميانمار .فإن سياسات الهجرة
غير المدروسة لالتحاد – حسب التقرير" -أدت إلى
مواقف ضعيفة للغاية بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان
في دول أخرى من العالم".

من اليمين :رئيس وزراء بولندا ،سلوفاكيا ،المجر ،مستشار النمسا ورئيس وزراء تشيكيا
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طالبت وزارة الخارجية األلمانية عد ًدا من الدول
ً
"مسبقا" على
العربية واإلسالمية بإطالع برلين
المنح والتبرعات المقدمة من تلك الدول إلى المساجد
والمراكز اإلسالمية العاملة في البالد.
وكشفت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" أن هيئة
حماية الدستور (االستخبارات الداخلية) ووكالة
االستخبارات األلمانية (وكالة األمن القومي
الخارجي)؛ ستشرفان على عمليات التحقق من
مصادر التمويل والجهات المستهدفة منه.
وحسب صحيفة "بيلد" ،توجهت الخارجية األلمانية
بطلباتها إلى دول شرق أوسطية ذات تأثير في
المجتمع اإلسالمي بألمانيا.
يأتي هذا بالتوازي مع اشتعال الجدل حول مقترح
تحصيل ضرائب من رواد المساجد في ألمانيا.
ويهدف مقترح تحصيل الضرائب من المساجد إلى
السيطرة على التمويالت الخارجية المقدمة لها،
وبخاصة إذا ما كانت تلك المساجد ترتبط بتيارات
متشددة ،حسب داعمي الفكرة.

طالب ممثلون عن حي "نويكولن" في برلين ،الذي
تتواجد به جالية مسلمة كبيرة ،بإجراءات ج ِّدية،
تجاه مركز الشباب واألسرة ،التابع لمسجد النور،
ألن السلطات ليس لديها حتى اآلن أي علم عما إذا
كان يتم دفع األطفال والمراهقين في هذا المركز
نحو ايدلوجيا معينة ،حسبما ذكرت صحيفة "تاغس
شبيغل".
وقال مارتن هيكل ،رئيس بلدية نويكولن" :البلدية
ال يوجد لديها إمكانية لإلطالع على دروس القرآن
ودروس اللغة ،التي تُعقد في مسجد النور ،ولذلك ال
يمكننا سوى تخمين ما يحدث هناك".
وتصنف هيئة حماية الدستور (االستخبارات
الداخلية) الجمعية التابع لها مسجد النور في برلين
على أنها "تجمع سلفي".
وال تتلقى الجمعية إعانات من الدولة ،كما أنها ليست
مؤسسة رسمية لرعاية األطفال والشباب ،ولذلك ال
تملك الحكومة المحلية لوالية
برلين أدوات لرقابة الجمعية.
ووفقاً للمعلومات الواردة من
إدارة الشؤون الداخلية والتعليم
ببرلين ،فإن السلطات ال تعرف
أيضاً ما يتم تناوله في دروس
األطفال والمراهقين بالمسجد.
وقال بنيامين جندرو ،المتحدث
باسم نقابة الشرطة إن "العمل
السلفي مع الشباب دون وجود
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رقابة ينبغي أن يدفع السياسيين المسؤولين للتفكير
في األمر" .وأضاف بحسب تاغس شبيغل" :من
غير المسموح أن نضطر ببساطة لقبول التطرف في
المساجد وال نعرف من الذي يتحدث داخلها إلى من
وأي محتوي يقال".
ويُعتبر مسجد النور ،حسب اإلدارة الداخلية في
برلين" ،مؤسسة يسيطر عليها السلفيون" .وتصنف
هيئة حماية الدستور مجلس اإلدارة والجهات الفاعلة
الرئيسية بالمسجد ضمن "السلفية السياسية" ،وأن
األمر يدور حول أيديولوجيا متطرفة موجهة ضد
النظام األساسي الحر الديمقراطي ،حسبما نقلت
صحيفة "تاغس شبيغل"
يذكر أن وزير الداخلية السابق في حكومة والية
برلين ،فرانك هنكل ،قام قبل أربع سنوات بإجراء
من أجل حظر الجمعية التابع لها مسجد النور،
والمسماة "الجمعية اإلسالمية في برلين".

تولى سنان سلن المواطن األلماني من أصول
تركية ،منصب نائب رئيس هيئة حماية الدستور
(االستخبارات الداخلية) في ألمانيا.
وأوضحت هيئة حماية الدستور في بيان على موقعها
اإللكتروني ،أن سنان سلن ،باشر عمله كنائب
لرئيس جهاز حماية الدستور توماس هالدينويغ في
.2019/1/21
ويعتبر سلن أول شخص من المهاجرين يصل إلى
هذا المنصب الرفيع في ألمانيا.
وتخرج سلن الذي وُلد في مدينة إسطنبول التركية،
من كلية الحقوق بجامعة كولن األلمانية .وخالل
الفترة الممتدة من عام  2000إلى  ،2006شغل
سلن مناصب عدة في الدائرة الفيدرالية للجرائم ،قبل
أن ينتقل إلى قسم مكافحة اإلرهاب والتطرف في
وزارة الداخلية .وفي عام ّ 2009
ترقى سلن إلى
منصب وكيل رئيس قسم مكافحة الجرائم ،واستمر
في هذا المنصب حتى عام .2012
وفي  2016بدأ سلن العمل في القطاع الخاص،
وأسس البنية التحتية األمنية لشركة  TUIالسياحية
في جميع أنحاء العالم.

أعلن مشرعون ألمان ،ينتمون إلى الحكومة االئتالفية
أنهم يفكرون في طرح قانون "ضريبة المسجد" على
المسلمين األلمان ،مشيرين إلى أن ذلك االقتراح
مماثل لضريبة الكنائس.
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي
بقيادة أنغيال ميركل ،تورستن فراي ،في تصريح
لصحيفة "دي فيلت" ،إن ضريبة المسجد تعد خطوة
مهمة لتحريرها في ألمانيا من التأثيرات الخارجية.
وفي ظل غياب ضريبة مماثلة ،فإن المساجد في
ألمانيا تعتمد على التبرعات والمنح ،ما يثير مخاوف
من احتمال تلقيها دعما من منظمات خارجية
وحكومات أجنبية ،األمر الذي قد يغذي الشكوك في
بعض األحيان بشأن احتمال أن تعمد المساجد إلى
الترويج أليديولوجيات متطرفة.
وأثيرت مؤخرا مخاوف بشأن تأثير االتحاد
اإلسالمي التركي للشؤون الدينية ،الذي يعتبر ذراع
الحكومة التركية في ألمانيا ،على الجالية المسلمة في
البالد ،وتحريكها وفقا ألجندتها.
وتشير التقديرات الحكومية األلمانية إلى أن عدد
المسلمين في ألمانيا يتراوح بين  4. 4و 4.7مليون
مسلم ،دون احتساب أولئك الذين يشهرون إسالمهم

بين الحين واآلخر.
ووافق عضو الحزب الحاكم الحزب االشتراكي
الديموقراطي ،بيركهارد ليشكا على فكرة أن قانون
ضريبة المسجد يمكن أن يساعد على استقاللية
اإلسالم في ألمانيا ،مشددا على أن الموضوع يستحق
النقاش.
وقالت األلمانية من أصل تركي ومؤسسة مسجد
برلين سيران أطيش ،إنها تدعم الفكرة ،مضيفة أنه
في المستقبل كل ما يحتاجه المجتمع اإلسالمي يمكن
أن يحصلوا عليه من األعضاء أنفسهم.

ذكرت صحيفة "زود دويتشه" أن  %17من قرارات
اللجوء اإلجمالية في ألمانيا تكون خاطئة ،وذلك
اعتماداً على إحصائيات الحكومة عام .2018
وقالت الصحيفة إن العديد من قرارات اللجوء
الخاطئة الصادرة عن المكتب االتحادي للهجرة
والالجئين يتم إلغاؤها وتصحيحها من قبل المحاكم
المختصة.
وأضافت الصحيفة أن حوالي ثلث الطعون على
رفض طلبات اللجوء التي تم تقديمها حتى نهاية
شهر سبتمبر /أيلول  2018حسمت من قبل المحاكم
إيجابيا لصالح الالجئين ،بينما بلغت نسبة نجاح
الطعون لدى الالجئين األفغان  ،%58مشيرة إلى أن
المكتب االتحادي للهجرة والالجئين رفض منح حق
اللجوء لالجئين أو منحهم حق الحماية فقط في غالبية
الحاالت.
وانتقدت المتحدثة باسم حزب اليسار نسبة الخطأ في
قرارات اللجوء ،مشيرة إلى أن هذه النسبة "عار"
على دائرة حكومية ،بالنظر إلى الحقوق المضمونة
في قانون اللجوء.
وبحسب الحكومة فإن حوالي  28ألف شخص
حصلوا على الحماية ،بعد أن تم رفض طلبات
لجوئهم من قبل المكتب االتحادي للهجرة والالجئين،
الغالبية من أولئك الالجئين كانوا سوريين (حوالي
 10آالف) وأفغان ( 9آالف).
وذكرت الصحيفة ،استناداً إلى تقرير الحكومة ،أنه
تم في العام الماضي ترحيل  9طالبي لجوء "دون
وجه حق" ،بينما كان هذا العدد في عام 2017
الجئان ،وفي األعوام الثالثة التي سبقتها لم يتم
ترحيل أي شخص "دون وجه حق".

أعلن "أوالف شولتز" وزير المالية أنّه قد ولّى
زمن الفائض في العائدات الضريبية ،والذي سجّ لته
الخزينة األلمانية في األعوام الماضية.
وقال شولتز" :األوقات الجيدة التي كانت الدولة
ّ
المتوقع
تجني فيها دوماً عائدات ضريبية أكثر من
انتهت" .وأضاف "بالنسبة للعام  2018شهدنا مرة
أخرى فائضا في العائدات الضريبية ،لكن اآلن
انتهت األعوام السمان ،من اآلن فصاعدا ،ال ّ
أتوقع
أيّ مداخيل إضافية غير منتظرة".
وسجّ ل االقتصاد األلماني في السنوات األخيرة نمّواً
ثابتا وارتفاعا في الرواتب وانخفاضا في مع ّدل
البطالة إلى مستويات غير مسبوقة ،وهي عوامل
أ ّدت إلى ارتفاع العوائد الضريبية وبالتالي تسجيل
الموازنة فوائض متتالية ،العام تلو اآلخر ،خالفاً
لغالبية دول االتحاد األوروبي .وفي  2017بلغ
الفائض في الموازنة األلمانية  36,6مليار يورو.
وألمانيا التي يسجّ ل ميزانها التجاري فائضاً ضخماً
مع بقية دول العالم ،تتعرّ ض باستمرار النتقادات من
الواليات المتحدة وشركائها األوروبيين والمؤسسات
الدولية لعدم إنفاقها أو استثمارها بما يكفي من
عائدات ثرواتها.

قدمت الكتلة البرلمانية لحزب الخضر بالبرلمان
استفسارا للحكومة بشأن إجبار الالجئين السوريين
على الذهاب إلى سفارة بلدهم لتجديد جواز السفر
أو الحصول على جواز جديد قبل منحهم تصريح
اإلقامة ،أو تجديده لمن يحمل الحماية الثانوية.
واعتبر الحزب أن هذه الخطوة فيها خطورة كبيرة
على حياة الالجئين ،معتبرة أنهم قد يتعرضون
لمشكالت مع سفارة بالدهم ،في حين ترى وزارة
الداخلية أن هذه الخطوة مطلوبة من حيث المبدأ،
ويجري نقاش حولها ،وهناك ضرورة لكى يتوفر
جواز سفر جديد أو أن يتم تمديد صالحية جواز
السفر القديم من أجل تمديد اإلقامة.
وقالت المتحدثة باسم الالجئين لدى حزب الخضر
في البرلمان األلماني" ،من غير المقبول أن تعرض
السلطات األلمانية سالمة الباحث عن الحماية للخطر
بدون داع ،وأن تقبل زيادة في المدخول المادي
لنظام إرهابي".
وحسب القوانين في ألمانيا ،يحصل الالجئون على
الحماية الثانوية في حال تعرضهم لمخاطر في
بالدهم بسبب الحروب األهلية.
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عادل فهمي
مع بداية العام الحالي  ،2019ظهر تح ٍد جديد
ً
ُستكمل سلسلة من التحديات التي اجتاحت مواقع
م
التواصل االجتماعي في العام السابق ،كان آخرهم
تحدي «ّ ،»Birdboxإل ّ
أن التحدي الحالي قد اتّخذ
طابعًا آخر .عُ رف باسم «»10yearschallenge
أو «تحدي  10سنوات» ،وهو عبارة عن نشر
صورتيْن للشخص ذاته بفارق  10سنوات؛ وذلك
إلظهار االختالفات في مالمح الوجه أو التغيّرات
الجسدية التي طرأت عليه.
وفي غضون أيّام قليلة ،انتشر التح ّدي كالنار في
الهشيم على مواقع التواصل ،وشارك العديد من
المشاهير والفنانين حول العالم صورهم الشخصية
على الوسم الخاص به ،وعلى الرغم من تحذيرات
الباحثة األمريكية كيت أونيل من أن السبب الرئيسي
النتشار هذا التحدي من الممكن أن يكون تدريب
خوارزميات الذكاء االصطناعي الخاصة بالتعرف
على الوجه وخصائص التقدم في العمر لشركات
التكنولوجيا ،مما قد يساعد تلك الخوارزميات في
تحديد شكل الشخص في المستقبل؛ ّإل أن تلك
التحذيرات لم تلق ً
بال عند رواد مواقع التواصل
االجتماعي ،ولم تُعق استمرار التحدي إلى يومنا
هذا؛ إذ تبارى اآلالف في العديد من الدول بنشر
صورهم الخاصة ومشاركة قصصهم المختلفة مع
أصدقائهم ومعارفهم واختالفاتهم على مدار العشر
سنوات ،حتى تحول الهاشتاغ إلى «تريند» عالمي.
أصبح التحدي خالل األيام الفائتة هوسً ا سببه
الرئيسي نهم اآلالف لمعرفة اختالفاتهم خالل العقد
المنصرم ،وما التغيرات التي طرأت عليهم وعلى
شخصياتهم

لكن هل تسائلت يومًا عن التغيرات التي طرأت
على العالم خالل تلك الفترة ،وكيف تغيّرت
السياسات وتق ّدم العلم وحدثت ثورة تكنولوجية
هائلة؟

إليك أبرز خمس اختالفات بين العالم منذ 10
سنوات ،وبين العالم الذي نعيشه اليوم.

 -1بعد مرور  10سنوات ..هل نواجه خطر أزمة
مالية عالمية جديدة؟
في عام  ،2009استيقظ العالم على كابوس
اقتصادي ،متمثّل في تفاقم األزمة المالية العالمية،
إذ استمر سوق األسهم في الهبوط مما سبب ذعرً ا
ً
استكمال لألزمة التي بدأت قبل
للمستثمرين ،وذلك
ذلك بعامين ،وفقد على إثرها الكثير من العاملين
لوظائفهم ومنازلهم وتصنيفهم االئتماني ،وهو الحدث
الذي أطلق عليه «األزمة المالية الكبرى» ،وكان
له أثر كبير على حياة مئات الماليين حول العالم.
وأشار الخبراء إلى أن الحد االئتماني الرخيص

كان سببًا رئيسيًا في تلك األزمة التي انهارت على
إثرها بورصة «وول ستريت» األمريكيّة؛ إذ
أصبح من السهل للغاية بالنسبة إلى األفراد شراء
المنازل والسيارات وإجراء استثمارات أخرى ،مما
ً
انتعاشا في السوق التجارية لبعض الوقت إال
سبب
ّ
أن المستهلكين اتجهوا لشراء السلعة ذاتها مرّ ة بعد
مرّ ة ،مما أدى إلى زيادة نسبة التضخم إلى الحد الذي
ّ
جف معه تدفق األموال على البنوك ،وتباطأ النمو
االقتصادي وأصبح االحتياطي النقدي غير قادر
على تقديم قروض جديدة ،وسرعان ما خرج األمر
عن نطاق السيطرة.
في عام  ،2019وبعد مرور  10سنوات على تلك
األزمة المالية ،وانتعاش األسواق ألعوام ،نشرت
ً
مقال تحذر فيه األمريكيين من
النيويورك تايمز
أزمة مالية عالمية جديدة يعنوان« :هل أنت مستعد
ألزمة  2019المالية؟»؛ إذ أشارت إلى انخفاض
ارتفاعات
المخزون العام بنسبة  ،%1.5وذلك بعد
ٍ
مذهلة في أوائل أكتوبر (تشرين األول) من العام
الماضي ،وتضيف أن االحتياطي النقدي يواجه أسوأ
أزمة منذ األزمة المالية الكبرى األخيرة ،كما تشهد
ً
تخبطا وتراجعات قياسية،
األسواق العالمية اآلن
ً
إضافة إلى انخفاض أسعار النفط ،وقد سجلت الديون
العقارية ارتفاعً ا قياسيًا بلغ  13.5تريليون دوالر،
وذلك بزيادة  837مليار دوالر عن الذروة الفائتة
التي سبقت األزمة المالية العالمية عامي -2009
.2008
 رحلة الصين من البطالة إلى القوة االقتصاديةفي عام  ،2009كانت الصين تعاني بش ّدة جرّ اء
األزمة المالية العالمية؛ إذ تراجع النمو االقتصادي
في الصين ،والذي يعتبر مصدرً ا للهدوء االجتماعي
والسياسي في بلد يحكم فيه الحزب الشيوعي ،وهو
ّ
األمر الذي أدى إلى توترات اجتماعية متصاعدة
ناجمة عن زيادة كبيرة في مع ّدل البطالة ،وبحلول
نهاية عام  2008وبداية عام  ،2009فقد أكثر من
عامل لوظائفهم ،هذا باإلضافة إلى %25
 20مليون
ٍ
من خريجي الجامعات الجدد لم يتمكنوا من إيجاد
عمل يناسبهم.
شهدت الصين خالل هذا الوقت موجة عارمة من
االحتجاجات والتظاهرات واإلضرابات العمالية ،في
الوقت الذي حاولت فيه الحكومة الصينية الحفاظ
على االستقرار المحلي ،وذلك عن طريق وضع
إجراءات احترازية من أجل الحفاظ على استقرار
النظام السياسي.
حلول العام الحالي وبعد مرور  10سنوات على
تلك األزمة ،انخفض مع ّدل البطالة في الصين إلى
 3.8في نهاية العام الماضي ،في إشارة إلى استقرار

الحكومة الصينية فيما يتعلق بالتوظيف؛ لكن لم
ً
فطبقا لتوقعات وكالة
يكن هذا هو التطور الوحيد؛
«بلومبيرغ» اإلخبارية قد تصبح الصين هي القوة
ً
خاصة فيما يتعلق باالقتصاد
األولى في العالم حاليًا،
والقوة العسكرية.
يشير التقرير إلى أن الصين تُعد حاليًا أكبر اقتصاد
في العالم ،بما يتخطى الواليات المتحدة األمريكية،
ً
خاصة إن نظرنا إلى قيمة األصول وإنتاجية العامل
ً
مقارنة بالواليات المتحدة؛ إذ تتق ّدم الصين
وأجره
يخص القطاعات التكنولوجية
بسرعة مذهلة فيما
ّ
ً
ً
ووصول
بداية من الذكاء االصطناعي
واالقتصادية
إلى االهتمام بالبنية التحتيّة ،وهو ما ّ
يؤهلها ألن
خصوصا
تصبح القوى العظمى القادمة في العالم،
ً
ً
صراحة
بعد إعالن الرئيس الصيني شي جين بينغ
رغبة بالده بأن تقود العالم بحلول عام .2050
 بعد  10سنوات ..أنفلونزا الخنازير تعود من جديدعام  ،2009اجتاح وباء أنفلونزا الخنازير
« »H1N1الكثير من دول العالم؛ إذ شهد الفيروس
ً
حديثا من نوعه ليصل إلى بني البشر ،وكان
تطوّرً ا
الخوف األكبر هو أن ينتشر هذا الفيروس بين البشر
كما تنتقل األنفلونزا الموسمية .كانت المكسيك هي
الدولة األولى التي يصل إليها المرض في ثوبه
الجديد ،ومن ثم اجتاح الواليات المتحدة األمريكية
ومنها إلى الكثير من دول العالم ليصبح وبا ًء عالميًا
عانى الكثيرون من تبعاته والرعب الذي صاحبه
خالل العام بأكمله .لم يكن هناك لقاح يحمي من
أنفلونزا الخنازير ،ولم يكن واضحً ا مدى استجابة
الفيروس للقاحات المتوافرة ضد مرض األنفلونزا
بأنواعهاّ ،إل أن الطبيب ريتشارد بيسر قد أعلن بعد
ذلك عن إيجاد لقاح يتطابق جينيًا وفيروس األنفلونزا
الجديد قد تم صنعه من قبل المراكز األمريكية
لمكافحة األمراض ،وأن األمر سيستغرق شهورً ا
إلنتاج إمدادات كافية للتحصين الجماعي.
في عام  ،2019أنفلونزا الخنازير تعود من جديد،
وكأن األحداث تعيد نفسها ،وتقول الطبيبة برينا
وارشاوسكي أن ساللة األنفلونزا التي قتلت أكثر من
 400كندي خالل وباء  2009قد عاودت الظهور،
ّإل أن ذلك ال يعني إثارة الفزغ والذعر بين الناس؛
إذ إن المجتمع حينذاك لم يكن يملك المناعة الكافية
لمواجهة المرض ،وهو ما اختلف في السنوات
ً
خاصة مع هؤالء ممن حافظوا على
العشر األخيرة،
تناول اللقاحات الخاصة باألنفلونزا خالل السنوات
الماضية في كل موسم ،فتكونت لديهم اآلن مناعة
قادرة على صد تلك الساللة من الفيروس ،مُشيرة
إلى أن اإلسراع في تناول اللقاح اآلن سيساعد على
منع تلك الساللة من الظهور في العام القادم.
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لقد أصبحنا في هذا العام شهودا على تفاقم أزمة النظام العالمي ،وفقدان النخب السلطوية السيطرة على مجريات األحداث.
فاألزمات االجتماعية والسياسية واالقتصادية تحيط بنا في كل قارة وفي كل مكان  ..أزمات في آسيا  ،أوروبا ،األمريكتين و
أفريقيا ،في الدول الفقيرة والغنية على حد سواء.
إبراهيم بدوي
فيما يلي بعض األحداث البارزة التي حددت مالمح
ما سوف يأتي .

تمرد ترامب

بعد عامين من الشد والجذب والضغط المستمر على
الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،وبعد فقدانه جزءا
كبيرا من فريقه ،واضطراره لتنفيذ أجندة سياسية
غريبة عنه ،نفذ صبر الرئيس وتمرّ د ،بعد أن وجد
نفسه بين سندان التنازالت ،التي ال ته ّدئ من هجوم
الخصوم ،ومطرقة البورصة المتهاوية ،والمشكالت
االقتصادية المتصاعدة ،التي ستتسبب بالتأكيد في
تنامي المشاعر المعادية له ،وفقدانه قاعدته الشعبية.
وبينما ال يجري الزمن في صالحه ،ويلوح في األفق
شبح العزل مقتربا يوما بعد يوم ،وانطالقا من وضعه
الذي لم يعد لديه فيه ما يخسره ،كان من المنطقي
في إطار صراعه من أجل البقاء السياسي ،أن يصعّد
من "حربه" ضد الديمقراطيين ،تحت مسمى تنفيذ
وعوده االنتخابية ،وبذلك يضع جزءا من مسؤولية
فشله على خصومه.
وبجرأة انتحاري ،تحوّل دونالد ترامب من الدفاع إلى
الهجوم ،وتنازل عن أولويات النخب السلطوية في
الواليات المتحدة التي ال تتزعزع ،وأعلن عن سحب
القوات األمريكية من سوريا وأفغانستان .وقرر
"إغالق الحكومة" إغالقا طويل األمد ،من أجل تنفيذ
وعوده بشأن بناء جدار حدودي مع المكسيك ،وهو
ما أصبح سببا إضافيا لفوضى البورصة.
لكن تلك الخطوات اليائسة لم ّ
تعزز من موقع دونالد
ترامب ،بل على العكس ،رفعت من احتماالت عزله.
في الوقت نفسه ،يرفع تفاقم األزمة االقتصادية من
إمكانية حدوث منازعات داخل النخب السلطوية،
وفي المجتمع ،بل إن تطور أي أحداث متعلقة
بمصير ترامب تحديدا ،يمكن أن تعصف باالستقرار
الداخلي للواليات المتحدة األمريكية ،وبالتالي ستؤثر
على تصعيد أزمات أخرى في مناطق أخرى من
العالم.
وعلى خلفية تصاعد األزمات الداخلية المحيطة
بترامب ،لم تعد السياسة الخارجية تحمل ذات
األهمية بالنسبة له ،كما شاهدنا في سحب القوات من
سوريا ،لكن ردود أفعاله بالنسبة لألزمات الخارجية
هي األخرى يمكن أن تكون غير متوقعة.

أزمة االتحاد األوروبي

تزداد مناطق األزمات الساخنة في االتحاد األوروبي،
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بينما لم يتمكن االتحاد األوروبي من حل أي منها
حال جذريا ،فقد تفجّ رت أزمة الموازنة الحكومية في
إيطاليا ،واستيقظ حلم االنفصال الكاتالوني في نهاية
العام ،وهي األزمة التي تنتظر هي األخرى الوقت
المناسب إلعادة إحيائها .من جانب آخر ،يستمر
التمرد الهادئ لبولندا وهنغاريا ،اللتين تتجاهالن
تعليمات االتحاد األوروبي في عدد من القضايا.
كذلك لم تعد كل من بريطانيا وفرنسا مستقرتين،
بل وطالت االضطرابات ألمانيا ،التي تمكنت من
تجنب تصاعد األزمة السياسية الداخلية فقط من
خالل قطع المستشارة األلمانية ،أنغيال ميركل ،وعدا
بترك منصبها عام  ،2021األمر الذي جمّد األزمة
السياسية األلمانية لهذا العام ،دون ضمانات بأن
يسري ذلك لوقت طويل.
على أية حال ،فإن ارتفاع عدد المشكالت االقتصادية
غير المحلولة ،سيدفع باألوروبيين بالقفز من القارب
الغارق ،أو محاولة الخروج من الماء على رؤوس
الدول المجاورة ،فتفاقم األزمة االقتصادية سيؤدي
إلى صعود جميع التناقضات داخل االتحاد األوروبي
إلى السطح.

البريكسيت

بعد استفتاء خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي،
قررت النخب السلطوية البريطانية تبنّي مبدأ "إذا لم
تتمكن من الوقوف في وجه التيار ،كن في طليعته"،
على أمل أن يحمل الخروج من االتحاد األوروبي
شكال صوريا ،بينما يظل التكامل بين بريطانيا
واالتحاد األوروبي على منواله القديم ،لكن تلك
المحاوالت فشلت ،وأصبحنا نرى أمام أعيننا فقدان
لندن السيطرة على عملية الخروج ،في الوقت الذي
تهاوت فيه خطط تيريزا ماي واحدة تلو األخرى،
وأضحت الخطوات السياسية عشوائية ،ولم تعد
المشكلة في عجز أي طرف من األطراف رؤية
مخرج من األزمة فحسب ،وإنما في أن أحدا منهم لم
يعد يعرف ما الذي سيفعله غدا ،ولم يعد السيناريو
األسوأ بعيد االحتمال ،بل إن الكارثة البريطانية لم
تعد أمرا غير اعتيادي على خلفية العالم المنهار.

فرنسا

لم يدر بخلد أحد في فرنسا أو العالم أن تصبح فرنسا
إحدى النقاط الساخنة على الخريطة ،وتعيّن على
الرئيس ماكرون لمواجهة األزمة أن يتخذ إجراءات
شعبوية طارئة ،مضطرا بذلك أن يرفع من عجز

الموازنة ،ما سيعطي إنطباعا أن الرئيس على
استعداد لفتح الخزانة ومنح النقود ،إذا ما تعرّ ض
لضغوط شعبية ،وهو ما سيصبح قنبلة موقوتة
ته ّدد استقرار البالد ،عالوة على ما سوف تسببه
تلك اإلجراءات من تعقيدات في العالقة مع االتحاد
األوروبي ،بالتوازي مع عالقة إيطاليا باالتحاد
األوروبي ،وما يبدو في التعامل مع الطرفين من
ازدواجية في المعايير من قبل االتحاد األوروبي.

الدول العربية

توصلت المنطقة العربية مبكرا إلى حالة استقرار
سياسي مؤقت ،نظرا لدخولها على خط أزمات النظام
العالمي مبكرا ،فالدول التي تعاني من صراعات،
مثل ليبيا واليمن ،وصلت إلى طريق مسدود ،وهو
ما يع ّد استقرار بشكل من األشكال ،وهو ما يعني
كذلك أن العام الجديد لن يحمل بالنسبة لتلك الدول
تغييرات على نطاق واسع.
ولكن في الوقت نفسه ،فإن تفاقم األزمة العالمية،
وهروب رؤوس األموال من الدول العربية سيضع
دوال مثل لبنان ومصر واألردن والبحرين ،ذات
ديون خارجية كبيرة وعجز في ميزان التجارة
الخارجية والمدفوعات ،في وضع ضعيف للغاية.
كما يمكن أن يؤدي استمرار الهبوط المتوقع
للبورصات ،والسياسات المالية الصارمة للبنوك
المركزية األمريكية واألوروبية إلى عجز بعض
الدول عن سداد ديونها ،وتعويم العمالت المحلية،
وهو ما قد يحمل تداعيات خطيرة على االستقرار
الداخلي لتلك الدول.

سوريا

كان من الممكن أال نأخذ إعالن دونالد ترامب سحب
القوات من سوريا على محمل الجد ،لوال تقديم وزير
الدفاع األمريكي استقالته بالتوازي مع هذا القرار.
وإذا سحبت القوات بالفعل ،فإن التغيير الفجائي
لميزان القوى العسكرية يه ّدد بزعزعة االستقرار
في المنطقة بأسرها ،حيث قد يلقي الصراع حول
"اإلرث األمريكي" بظالله على تماسك المثلث
التركي-الروسي-اإليراني المسؤول عن عملية
السالم في سوريا.
وبأخذ العامل اإلسرائيلي في االعتبار ،فإنه من
الصعب تخيّل أن تتخلى الواليات المتحدة األمريكية
عن دورها في الصراع السوري ألمد طويل ،لذلك
فإن أي إمكانية لتغيير السلطة في واشنطن ،سوف

تحمل معها بحثا عن وسائل العودة إلى سوريا،
علما بأن الواليات المتحدة األمريكية يمكن أال
تمتلك عمالء داخليين ،تستطيع من خاللهم التأثير
على الوضع بال تصعيد خطير ،بمجرد وقف تعزيز
المشاركين اآلخرين ،فال يزال لدى الواليات المتحدة
األمريكية قدرة على التأثير بوسائل عسكرية بحتة،
قد يؤدي استخدامها إلى تصعيد مؤثر.
أمّا إسرائيل فسوف يتعيّن عليها من اآلن فصاعدا
أن تعتمد على نفسها بدرجة كبيرة ،وهو ما قد يرفع
من أنشطتها ،في ظل تعزيز نظام الدفاع الصاروخي
السوري ،وهو ما يرفع أيضا من احتماالت التصعيد.
وبالتالي فإن الوضع في سوريا يحمل إمكانية حقيقية
للتأزم ،بعد انهيار وضع "الالسلم والالحرب" الذي
ساد الموقف في ديسمبر .٢٠١٨

قضية خاشقجي

لم تؤثر فضيحة خاشقجي على موقف المملكة
العربية السعودية كأحد المصدرين األساسيين للطاقة
في السوق العالمي ،وبالتالي فلم يتضرر موقف قيادة
البالد على نحو كبير.
لكن احتمال زعزعة استقرار المملكة العربية
السعودية ،بصرف النظر عن احتكاكات المملكة
مع الغرب بصدد خاشقجي ،كان قد ارتفع بشكل
كبير على أية حال ،فقد ظهر في هذا العام عامالن
أساسيان ،وضعا وجود المملكة العربية السعودية،
وفق نموذج العالقات األمريكية-السعودية ،موضع
شك.
أوال ،تسببت المشكالت االقتصادية وحل المشكالت
االجتماعية ،والمشاركة في حرب اليمن ،والحاجة
إلى الزيادة المستمرة للدعم الذي تقدمه السعودية
لحلفائها في ظهور عجز مستدام في موازنة المملكة
العربية السعودية ،لتنضم إلى الدول التي تنفق أكثر
من دخلها ،وتعيش تحت وطأة الديون.
ثانيا ،تحولت الواليات المتحدة األمريكية والمملكة
العربية السعودية من العبين أساسيين يلعبان في
نفس الفريق ،في سوق الطاقة العالمي ،إلى العبين
متنافسين ،وهو ما أدى إلى صدام بين الرياض
وواشنطن ،لتكون النتيجة أن دور الحليف المخلص
الذي تؤديه المملكة ،ومحاولة منافسة الواليات
المتحدة األمريكية يدفعان إلى هبوط أسعار النفط،
ويح ّدان من قدرة الرياض على حل المشكلة األولى.
إن هوة التناقض مرشحة لالتساع ،فلم تعد واشنطن
محتاجة للرياض في نفس الدور القديم ،في الوقت
الذي تهتم فيه الصين بالمملكة العربية السعودية
كمصدر للنفط ،لكن خروج الرياض من معسكر
آلخر قد يصبح في حد ذاته سببا ألزمة هائلة.

إيران

بعد إعادة الواليات المتحدة األمريكية فرض العقوبات
على إيران ،تدهورت األوضاع سريعا لتصل إلى
حافة "الخطوة التي تسبق الصراع العسكري"،
لكن االنتقال إلى مستوى أعلى من المواجهات يبدو

أمرا بعيد االحتمال ،دون توقف صادرات النفط
من الخليج ،لذلك فإن وضع إيران قد وصل إلى
استقراره االستراتيجي بالنسبة للغرب ،وال يحتمل
أن يشهد الوضع أي تغيّر في العام المقبل ،طالما لم
تظهر أي "قوة قاهرة".
في الوقت نفسه ،فقد أصبحت إسرائيل في موقف
الند للند مع إيران ،ومن الممكن أن تحاول من
خالل مواجهات مباشرة إشراك الواليات المتحدة
األمريكية في مواجهة إيران على أراضي أي دولة
ثالثة ،وهو ما يمكن أن يرفع من احتمال تصعيد غير
محسوب لألزمة.

روسيا والغرب وأوكرانيا

حافظت روسيا على استقرارها ،على الرغم من
العقوبات االقتصادية المفروضة عليها ،وعلى الرغم
من المؤشرات المتناقضة التي يظهرها االقتصاد
الروسي .بل لقد دفعت العقوبات التصاعدية روسيا
إلى ابتكار آليات ذاتية ودولية بديلة لتنشيط االقتصاد،
وهو ما سيخفض تأثر روسيا على المدى الطويل
بالصدمات االقتصادية الخارجية .لقد استقرت جبهة
المواجهة بين روسيا والغرب ،لكن الغرب لم يستنفذ
كافة وسائل عقوباته المحتملة ضد روسيا.
في الوقت نفسه أدى اقتراب موعد االنتخابات
األوكرانية ،والتدهور الكبير في الوضع االقتصادي
هناك إلى زيادة نزعة التطرف لدى نظام
بوروشينكو ،الذي بدأ حمالت قمعية ضد الكنيسة
األرثوذكسية األوكرانية ،وشجّ ع االستفزازات التي
تهدف إلى إشعال فتيل صراع عسكري بين روسيا
وأوكرانيا ،وتوريط الناتو في هذا الصراع .سوف
تجري وقائع االنتخابات األوكرانية نهاية مارس
 ،2019بينما يتلخص هدف بوروشينكو حتى ذلك
الحين ،أن يتمكن من تفجير الوضع قبل خسارته
في هذه االنتخابات ،وهو ما يمكن أن يدفع بالوضع
إلى صراع عسكري بين روسيا وأوكرانيا ،يصعب
التنبؤ بمآالته.

الواليات المتحدة وحلفائها

لقد تركت المشاحنات بشأن التمويل ،والحروب
التجارية ،وتفاقم المشكالت العالمية ،والخالف بشأن
طرق حلها ،أثرها الواضح على عالقات الواليات
المتحدة األمريكية بحلفائها ،ولم يعد النظام العالمي
الذي تقوده الواليات
مناسبا
المتحدة
ال ألعداء أمريكا
فحسب ،بل وأيضا
بالنسبة للحلفاء ،وحتى
المتحدة
للواليات
ذاتها!!!
األمريكية
فأمريكا هي التي بدأت
الحرب التجارية على
وفرضت
حلفائها،
عقوبات ضد حلفائها

مضحية في ذلك بوحدة الناتو ،وأصبح النظام
السياسي العالمي غير قادر على االستمرار.

الحرب التجارية وانهيار البورصات

أما الحدث األخير واألهم في العام المنصرم ،هو
بداية موجة جديدة من األزمة االقتصادية العالمية،
رأينا إرهاصاتها عام  .2008وبينما أكتب هذا
المقال تغيرت عناوين األنباء من "العام األسوأ
للبورصة خالل  10أعوام" إلى "أسوأ عام في
تاريخ البورصة" ،وال نعلم العنوان الذي ستستقر
عليه عناوين األنباء بحلول العام الجديد ،وال متى
سينتهي انهيار البورصة.
إن الهرم االئتماني الضخم للدوالر األمريكي قد
بدأ في االنهيار ،وهو ما وضع الحكومات الغربية
أمام خيارين صعبين ال ثالث لهما ،فإما التضخم
الهائل كما حدث في زيمبابوي ،أو خفض محفزات
االقتصاد وما يعقب ذلك من تداعيات تتمثل في التمرد
والمشكالت االقتصادية .وبينما تقف الحكومات في
حيرة من أمرها بين الخيارين ،يمضي العالم مسرعا
نحو الفوضى ،وعمليات الهدم التي تخرج شيئا فشيئا
عن سيطرة الحكومات.
فالبريكسيت ،والحروب التجارية ،والديون اإليطالية
والركود االقتصادي في أوروبا ،وتراجع النمو
االقتصادي في الصين والعالم كافة ،وانهيار
البورصات – كل تلك األزمات تحدث على خلفية
تضخم ديون الحكومات منذ  2008بمقدار الضعفين
على أقل تقدير.
من الممكن أن تؤدي كل أزمة من تلك األزمات
إلى تفاعالت عنقودية ،تتسبب في كارثة على نطاق
غير مسبوق ،كما أن بعض هذه األزمات يحمل في
طياته موعد ذروة األزمة ،وهو العام .2019
إن الواليات المتحدة األمريكية تخلي موقعها
القيادي للصين ،بالتوازي مع سقوط العولمة التي
كان مركزها الواليات المتحدة ،وتنهار العالقات
االقتصادية ،ولم تعد آليات اإلدارة ،بما في ذلك
األمم المتحدة والمنظمات الدولية تعمل ،وأصبح من
الواضح أن العالم في انتظار أزمة واسعة النطاق.
ال نستطيع الجزم بأن تلك األزمة المتوقعة ستحدث
في  2019بالتحديد ،لكن احتماالت حدوثها كبيرة.
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عين على الالجئين

د .أمير حمد
بدأ عام  2019بمراجعة أخطاء ما سبق،
كتقليص عدد الالجئين وتسريع مغادرة المجرمين
واإلرهابيين منهم ،كما صمم زيهوفر وزير داخلية
ألمانيا .هذا كما تمت تهنئة ألمانيا بعضوية مجلس
األمن كدولة سادسة "عضو غير دائم" للمرة الثالثة
بعد عام  2011و  2012وتمت تهنئة ميركل على
ثباتها السياسي وتنازلها عن رئاسة الحزب حفاظا
على حرية الرأي ودعم التغيير السياسي  ...كما
أن الواليات الشرقية تقدم على انتخابات برلمانية
تظهر نجاح األحزاب الكبرى  CDUو  SPDأو
فشلها الذريع لصالح حزب  AFDوالخضر واليسار،
وهذا سبب آخر مباشر لرغبة ميركل في التنحي عن
منصبها حتى ال ترتبط هزيمة االنتخابات باسمها،
السيما وأن ناخبي هذه الواليات ال يؤيدونها نظرا
لميولها لألجانب والالجئين.
إلى أين تتجه ألمانيا في عام  2019وهل سيظل
منصب ميركل في مأمن التحديات الداخلية
والسياسية األوروبية؟
بهذا بدأ حزب  CDUالحاكم وكذلك المعارضة بل
والرابطة األوروبية خطها السياسي بعد أن أصبحت
رومانيا في رئاسة الرابطة األوروبية لمدة نصف
عام.
يقول رئيس الرابطة األوروبية بأن رومانيا غير
قادرة على أداء هذا الدور بعد النمسا ،فرومانيا دولة
يحيطها الفساد السياسي من ناحية والفقر وتدني
مستواها االقتصادي من ناحية  ،ومضى مواصال
حديثه إذ خص ألمانيا بالثناء وميركل بالمقدرة
السياسية وترويج اقتصاد الرابطة ومحاولة التوفيق
بين دول جنوب أوروبا وغربها تحت ظروف
تحدي هجرة الالجئين السرية وتصاعد األحزاب
اليمينية المتطرفة الداعية إلى حل الرابطة ،وازدياد
والعنصرية وإبقاء الدول ُ
القطرية في توازن مع
الهوية األوروبية الخالصة من أي عرق أجنبي.
شغلت الساحة السياسية واالجتماعية قضية الالجئين
واألجانب من جديد مما ألزم ميركل ووزير داخليتها
زيهوفر  CSUالحليف التخاذ موقف ،يقول زيهوفر
ال يكفي عقوبة الالجئين المجرمين بإبعادهم إلى
أي دولة من دول الرابطة ،وتركهم دون مراقبة
دقيقة مما مهد لحدوث جرائم في فرنسا على أيدي
فرنسيين بأصول أجنبية يقيمون في الدولتين .رد
األلمان على حوادث اغتيال األبرياء بالسيارات كما
فعل "عمري" التونسي ،بأن دهس شخص ألماني
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بالقرب من مدينة اسن في رأس السنة بعض الالجئين
السوريين واألفغان واألتراك وأصيب البعض منهم
بجروح بليغة.
يرى أكثر من محلل سياسي بل ومراكز دراسات
جادة بألمانيا وانجلترا بأن تكرر حوادث االعتداء
على األجانب كرد فعل على هجوم إرهابي أو غيره
من أسباب تعني التحدي والتنافس على العمل ،ليست
هي الدوافع الحقيقية وإنما العنصرية واالعتداد
بالنازية واالنتماء إلى اآلرية كجنس خالص هي
المحرك األساسي والخفي لالعتداء على األجانب
بل وقتلهم.
انتقدت رئيسة حزب  SPDوزير الداخلية كذلك
ألنه يأتي مجددا بإجراءات وقوانين صارمة جديدة
لضبط الالجئين .تقول بأن القوانين واإلجراءات
الخاصة باللجوء والهجرة كافية وكثيرة جدا وليسنا
بحاجة لتوسيعها وإضافة قوانين جديدة عليها ،وإنما
األولى تفعيل هذه القوانين الموجودة ،كما انتقدت
زيهوفر ألنه سريع االستجابة حين يرتكب الالجئون
جريمة ما ،وبطيء جدا وأقرب إلى التسامح عندما
يرتكب األلمان النازيون والتيارات الراديكالية
جرائم ضد الالجئين واألجانب .جاء هذا التصريح
ليواكب حدوث جريمتين ،واحدة اعتدى فيها ألماني
راديكالي على الالجئين في مدينة اسن كما ذكرنا
والثانية جريمة اعتدى فيها مجموعة من الالجئين
على أشخاص ألمان في جنوب ألمانيا.
في لقاء اذاعي تحدث أحد برلمانيي حزب البديل
عن نشاط حزبه وبرنامجه السياسي في االنتخابات
البرلمانية القادمة في الواليات الشرقية ،ذكر بأن
هذه االنتخابات ستحقق نجاحا منقطع النظير لحزبه
وخسارة حزب  CDUالحاكم نتيجة تعاطف ميركل
مع الالجئين وغياب فعالية الجناح اليميني في حزبها
وتحوله بالتالي إلى حزب اشتراكي .يقول بأن تولي
كارنباور رئاسة حزب  cduيتيح لحزب AFD
نجاحا أكبر ألنها تمثل سياسة ميركل.
تحدث ترامب عن ألمانيا وأنجيال ميركل في
البرلمان األمريكي ،اذ ذكر بأن ألمانيا ال تعامل
أمريكا بإنصاف ألنها ال تود رفع ميزانية اشتراكها
في حلف األطلسي ألكثر من  %1ولكنها على
استعداد لرفع ميزانيتها الخاصة بالالجئين ـ ذكر
ترامب حديثه هذا لينعطف عن محاولة فشله إلقناع
الحزب الديمقراطي األمريكي بدفع  5مليار يورو
من الضرائب لتشييد جدار بين أمريكا والمكسيك
علما بأن الديمقراطيين األمريكان انتقدوا هجومه

على ألمانيا وصمموا على عدم دفع أية مبالغ لتشييد
سلك فاصل ،وليس جدارا كما يرغب ترامب وفقا
لوعده السياسي أثناء االنتحابات.
ناقشت األحزاب األلمانية قضية اعتداء الالجئين
المخمورين على األلمان في والية بايرن اذ طالب
حزب  CSUباقتطاع جزء كبير من مساعدتهم
المالية وتقصير مدة اقامتهم والتسريع في تسفيرهم،
وأن ينطبق هذا االجراء على الالجئين المجرمين.
اعترض حزب اليسار المعارض على هذا االجراء
اذ ال يرى أي ضمان لحياة الالجئين المطرودين
الحتمال تعذيبهم في دولهم ،هذا إلى عدم استتباب
أمنها ـ مثل سوريا وأفغانستان ـ ويواصل متحدث
الحزب نقده ،اذ ذكر بأن حكومة ميركل تعجل
في ابرام اتفاقيات مع دول شمال المغرب لترجيع
الجئيها إليها انطالقا من أنها دول آمنة والواقع غير
ذلك فدول شمال المغرب تعذب سجنائها وتضطهد
حقوق مواطنيها وحرية الرأي.
بطلب من المعارضة البرلمانية ـ حزب الخضر
واليسارـ تم التحقق من وضع الالجئين السجناء،
اتضح بأن معظمهم من غامبيا والجزائر وأنهم
عرضة لتقبل االرهاب االسالموي ،ألنهم بال اهداف
حياتية وبمستوى تعليمي متدني.
إلى جانب هذا هدد كثير من الالجئين السجناء
باالنتحار ،وذلك كضغط منهم إلتاحة فرصة جديدة
لهم للتواصل مع الواقع الجديد بألمانيا.
في جو كهذا يبرز حزب  AFDالمتطرف ليؤكد بأن
سجن الالجئين وطردهم هو الحل األمثل للتخلص
منهم وأن سياسة ترامب الهمجية والعنصرية
المناشدة بتشييد جدار لكبح هجرة الالجئين السرية
هي الخطة القادمة التي يجب أن تتخذها الرابطة
األوروبية .يقول برلماني بهذا الحزب بدال من
صرف ميزانية ضخمة لتأمين عيش وأسر الالجئين
المهددين ألمن ومنظومة ألمانيا وأوروبا الدينية
واالجتماعية يستوجب تشييد القالع األوروبية
وتأمين الحدود حتى ال تنفذ ذبابة واحدة غيرها كما
قال ترامب !!!
نعم أن ألمانيا تعاني بعد من أزمة الالجئين وهجرتهم
باآلالف إليها دون اعتراض واضح بحجة حوجة
ألمانيا إلى مواطنين لسد النقص الديموغرافي وجذب
الكوادر المؤهلة والتزام ألمانيا بواجبها االخالقي
الحتواء الجئي الحروب وأصحاب الحاجات.
ذكرت صحيفة "بيلد" الذائعة الصيت بأن بعض

الالجئين السوريين يتاجرون بجوازاتهم الحاملة
إلقامة بألمانيا اذ يبيعوها آلخرين .ذكر رئيس
وزراء والية "نيدر ساكسن" بأنه حان الوقت لحزب
الخضر واليسار ايقاف ميولهم الالمنطقي إلى جانب
الالجئين ألن هذا يعطل تسريع تسفير الالجئين
المجرمين وتقليل مدة اقامتهم .وكما جدر الذكر سابقا
بأن ألمانيا لم تعد القبلة األولى لالجئين الكتظاظها
بهم ،وإنما الدول السكندنافية وانجلترا حيث يدفع
المهربين بالالجئين االيرانيين وفقا لمسارعة دخولهم
عبر قناة "كالية" الممتدة من فرنسا لسهولة الدخول
اآلن قبل خروج انجلترا من الرابطة األوروبية في
شهر مارس القادم.
في لقاء بإذاعة انفو ذكر برلماني من حزب الخضر
بأنه ليس الالجئين وحدهم يعانون من مأساة اللجوء
وصعوبة وتعقيد اجراءها في ألمانيا بل شريحة
ضامنيهم من األلمان وغيرهم ،يقول بأن 120
مليون يورو أموال ضمان لالجئين دفعها ضامنون
لهم معظمهم ألمان هزتهم مأساة الحروب ووضع
الالجئين .طالبت بعض البنوك هؤالء الضامنين
بتسديد ديونهم فلم يستطيعوا ألن شروط ضمان
اللجوء تغيرت اذ لم يعد ضمان الالجئ ماديا ينتهي
بدخوله ألمانيا وإنما يتجاوز ذلك إلى أن يحصل
على حق اللجوء أو الرفض .بهذا يتأكد أن شروط
اللجوء في مرحلة بكر بعد تتحدث وتحذف كما هو
حال اختالف الواليات األلمانية في قضية الضمان
المذكور هنا.
بالعودة إلى وضع الالجئين الطالبين للحرية وتأمين
العيش في أوروبا كهؤالء مواطني دول جنوب
أمريكا على حدود الواليات المتحدة مع المكسيك،
يواجهنا تقرير منظمة الالجئين العالمية UHSR
مأساة احصائية الغرقى من الالجئين في البحر
المتوسط فيذكر بأن  2000الجئ غرقوا في العام
الماضي أما عام  2016فقد وصل عدد الالجئين
الغرقى إلى  ،3000علما بأن هجرة الالجئين السرية
تحولت من التوجه إلى سواحل اليونان وايطاليا إلى
اسبانيا لقربها من ساحل المغرب.
نقول هذا ونذكر بأن الجدران االصطناعية
لن تفصل بين الشعوب السيما الجيران كما
هو حال المكسيك وأمريكا فكم من حائط
سقط كحائط برلين وظل أثرا تاريخيا يباع
فتاته رمزا لقدرة الشعوب على تجاوز
الهوة والفواصل بينها.
ذكرت قناة  CNNالناقدة بشدة لترامب بأن
هدم حائط برلين تم برغبة ريعان الرئيس
األسبق من حزب ترامب الجمهوري.
غير أن ترامب يصر على تنفيذ وعوده
االنتخابية لينقذ نفسه من مأزق وقوعه
في فضائح كثيرة يحقق فيها المدعي العام
ليعزله من منصبه الرئاسي.
يقول متحدث حزب البديل  AFDاليميني
بأن حزبه ال يرغب أصال في فكرة

تكوين الرابطة األوروبية كحزب ،لذا فإن حزب
 AFDوضع في أجندته خروج ألمانيا من الرابطة
األوروبية عام  2024لتكون ثاني دولة مهمة من
االتحاد االوروبي بعد انجلترا في مارس .2019
ويقول كونت رئيس وزراء إيطاليا اليميني بأن
إيطاليا ومالطا ال تزاالن تعانيان من هجرة الالجئين
بحرا لوضعها في مأزق االلتزام االنساني إلنقاذهم
وبين الزام الرابطة لهم بتبني لجوئهم لكونها أول
دول الرابطة اللتين يصلهما الالجئين.
من جانب آخر أكد الرئيس الفرنسي بأن بالده ستظل
ساعية لحل هجرة الالجئين السرية بد ًء بتأمين
وضبط قناة كالية ـ الرابطة بين فرنسا وانجلترا
ـ التى تسرب عبرها عدد كبير من الجئي إيران
وأفغانستان إلى إنجلترا قبل أن تخرج من الرابطة،
ومضى مؤكدا أن القوات الفرنسية في غرب
أفريقيا المستعمرات الفرنسية في تعاون مشترك مع
الحكومات المحلية إليقاف الهجرة السرية ،هذا إلى
جانب االتفاقية المبرمة بين بالده والرابطة مع هذه
الدول كمالي والنيجر إليقاف الهجرة السرية وتشييد
مشاريع للقضاء على البطالة وتكثيف التدريب
المهني ودورات محو األمية.
يرى أكثر من محلل سياسي بأن تصريحات الرئيس
الفرنسي هذه جاءت لتصرف الشعب الفرنسي
المطالب بتنحيه عن الحكم لوقوفه مع الليبرالية
الجديدة المناهضة للطبقة الوسطى والفقيرة.
لم تخلص أوروبا من مأساة ومأزق الهجرة السرية
حتى بعد االتفاقات المبرمة مع دول الالجئين
ومحاولة ايقاف الحروب في بالدهم كأفغانستان .يقول
هيرمان وزير داخلية بايرن بأن واليته استطاعت
إلى حد كبير حل قضية الالجئين التي وصلت إلى
خالف سياسي مميت بين ميركل وزيهوفر وزير
الداخلية حتى كاد أن ينفرط التحالف التاريخي المبرم
بين الحزبين الشقيقين .بارحت طائرة تسفير الجئين
والية بايرن متجهة إلى أفغانستان من ميونخ محملة

بـ  36الجئ افغاني من بينهم مجرمين وأفغاني
اعتنق المسيحية.
تمثل هذه السفرية رحلة رقم  20لتسفير الالجئين
االفغان وذلك بد ًء من عام  ،2016اعترض
برلمانيين من حزب  CSUاالشتراكي ببايرن على
تسفير الالجئ المسيحي المذكور الحتمال قتله
هناك بأفغانستان العتناقه المسيحية ،أما حزب
الخضر فظل معترضا بشكل عام على تسفير الجئ
أفغانستان لعدم استتباب األمن فيها واشتداد هجمات
داعش وطالبان وفلول تنظيم القاعدة ،هذا كما طالب
حزب اليسار بدفع التعويضات التي تمنح لالجئين
المسفرين لالنتظام في سلك الحياة من جديد وعدم
حصرها على الجئين مطرودين بعينهم.
كان قد صرح الرئيس أردوغان بأن تركيا لم تزل
تعاني من اجحاف الرابطة األوروبية على صعيد عدم
ادراجها لبالده ضمن الرابطة االوروبية وكذلك عدم
الوفاء بدفع  9مليار يورو الخاصة بترجيع الالجئين
إلى تركيا ،وذكر في البرلمان بأن تركيا أصبحت
في عَ هده دولة كبرى يعتمد عليها في الشرق األوسط
كمحور أساسي لحل األزمات ،هذا كما أن تركيا ال
تقبل أي تدخل أوروبي في جزيرة شمال قبرص ـ
الجزء التركي ـ التابعة لبالده ،نقول هذا ونذكر بأن
عدد الالجئين األتراك واألكراد في ألمانيا شريحة
الجئين كبرى تنافس السورين واألفغان وذلك
لضغط أردوغان على األكراد ومطاردته لألتراك
المتورطين مع ما يسمى االنقالب المنتفض عليه.
أخيرا خطب الرئيس األلماني "شتاينماير" مودعا
العام السابق ومرحبا بالجديد وخص بالذكر اعتماد
ألمانيا على دول الجوار وأمريكا ،السيما في الحرب
العالمية الثانية بمدها لأللمان بالغذاء عبر الجسر
الهوائي وتشييد األتراك لمنشآتها المحطمة كأيدي
عاملة .قال بأن ألمانيا ال تزال بحوجة لألجانب
والرابطة األوروبية فألمانيا المستفيد األول.
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محمد عبد المنعم
قال االتحاد األوروبي لبريطانيا إنه يمكنه قبول اتفاق
خروج مختلف بعد أن رفض البرلمان البريطاني
بأغلبية ساحقة االتفاق الذي تفاوضت عليه رئيسة
الوزراء تيريزا ماي ،لكن ذلك مرهون بتغيير
مطالب لندن الرئيسة.
وبحسب "رويترز" ،دافع ميشيل بارنييه كبير
مفاوضي االتحاد األوروبي في كلمة ألقاها أمام
البرلمان األوروبي عن االتفاق المبرم مع ماي الذي
رفضه تحالف من النواب البريطانيين المؤيدين
والرافضين للخروج من االتحاد األوروبي .وحذر
من أن مخاطر خروج غير منظم من التكتل أصبحت
أكبر منها في أي وقت مضى.
وأضاف بارنييه أن المفوضية األوروبية ستكثف
استعداداتها لخروج غير منظم قد يؤدي الختالالت
في أوروبا بأسرها ،مشيرا إلى أن أحد السبل للمضي
قدما هو أن تقبل بريطانيا بالتزام أكبر بقواعد االتحاد
األوروبي لضمان الحصول على عالقات تجارية
وثيقة للغاية في المستقبل ،ويقول مسؤولون من
االتحاد األوروبي إن بريطانيا يمكنها ،على سبيل
المثال ،التخلي عن تصميمها على مغادرة االتحاد
الجمركي والسوق الموحدة المنظمة مركزيا.
وذكر بارنييه ،أنه "إذا اختارت بريطانيا السماح
بتغيير خطوطها الحمراء في المستقبل ،وإذا فعلت
ذلك لتحقيق طموح تجاوز اتفاق بسيط وإن لم يكن
هينا للتجارة الحرة ،فإن االتحاد األوروبي سيكون
مستعدا على الفور للرد إيجابيا".
لكن بارنييه وغيره أكدوا على مدى ما كشف عنه
التصويت الذي أجري في لندن من انقسامات دون
أن يلقي الضوء على موقف توافقي يمكن لبريطانيا
بالفعل االلتفاف حوله قبل عشرة أسابيع فقط من
الموعد المقرر لخروجها من التكتل وربما الدخول
في مأزق قانوني يؤثر في المواطنين والشركات.

لم يعد هناك الكثير من الوقت

واعتبر االتحاد األوروبي أن رفض البرلمان
البريطاني االتفاق حول "بريكست" يزيد من مخاطر
خروج بريطانيا من التكتل بدون اتفاق.
ودعا جان كلود يونكر رئيس المفوضية األوروبية
بريطانيا "إلى توضيح نواياها في أسرع وقت ممكن.
لم يعد هناك الكثير من الوقت".
وأضاف أن "اتفاق الخروج هو تسوية منصفة
ويشكل أفضل اتفاق ممكن  ..يحد من اآلثار المسيئة
لـ"بريكست" على المواطنين والشركات في مجمل
أنحاء أوروبا ..إنه يشكل الحل الوحيد لضمان
خروج منسق لبريطانيا من االتحاد األوروبي".
وتابع يونكر "مخاطر خروج بريطانيا بشكل غير
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منظم تزايدت مع التصويت .ورغم أننا ال نرغب
بمثل هذا االحتمال ،إال أن المفوضية األوروبية
ستواصل أعمالها بشكل طارئ للمساعدة في ضمان
أن يكون االتحاد األوروبي مستعدا بشكل كامل
لذلك".
أما دونالد توسك رئيس المجلس األوروبي فقال" ،إذا
كان من المتعذر التوصل إلى اتفاق ،وال أحد يريد
أن يكون هناك أي اتفاق ،إذن من سيتحلى بالشجاعة
لقول ما هو السبيل الوحيد اإليجابي؟".

ألمانيا :هناك وقت للتفاوض

من جانبها ،اعتبرت المستشارة األلمانية أنجيال
ميركل أنه "ال يزال هناك وقت للتفاوض" على اتفاق
بشأن "بريكست" عمال باقتراحات محتملة من جانب
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وقالت المستشارة "آسفة جدا ألن مجلس العموم
البريطاني رفض االتفاق" مضيفة "نريد أن تكون
األضرار ،وسيكون هناك أضرار في مطلق
األحوال ،ضعيفة قدر اإلمكان .بالتأكيد سنحاول
التوصل إلى حل منسق معا ..ال يزال لدينا وقت
للتفاوض ،لكننا ننتظر اآلن ما ستقترحه رئيسة
الوزراء".
وفي وقت سابق اعتبر هيكو ماس وزير الخارجية
األلماني أن تأخير موعد "بريكست" إلى ما بعد 29
آذار(مارس)" ،لن يكون له أي معنى" بعد تصويت

البرلمان البريطاني.
وذكر ماس في مقابلة صحافية أنه سيكون هناك
معنى لتمديد الموعد فقط "إذا كان هناك سبيل لبلوغ
هدف التوصل إلى اتفاق بين االتحاد األوروبي
وبريطانيا ..في الوقت الراهن ،ليس هناك أغلبية في
البرلمان البريطاني تؤيد وجهة النظر هذه".
واعتبر أوالف شولتس نائب المستشارة األلمانية
أنجيال ميركل "أنه يوم مرير ألوروبا .جميعنا
قاس سيكون
مستعدون بشكل جيد ،لكن "بريكست" ٍ
الخيار األقل جاذبية لالتحاد األوروبي وبريطانيا".
وأعربت أنجريت كرامب -كارنباور زعيمة الحزب
الديموقراطي المسيحي والخليفة المحتملة لميركل
عن "األسف العميق" للقرار البريطاني .وكتبت على
قاس سيكون أسوأ الخيارات"،
"تويتر" "بريكست ٍ
وحضت الشعب البريطاني على عدم التسرع.

فرنسا :إرجاء موعد "بريكست" ممكن

واعتبر الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون أن
"الضغط بات لديهم" في إشارة إلى البريطانيين،
مضيفا "يجب في مطلق األحوال أن نتفاوض معهم
حول فترة انتقالية ألن البريطانيين ال يمكنهم تحمل
أن تتوقف الطائرات عن اإلقالع أو الهبوط على
أراضيهم ،كما أن متاجرهم تؤمن إمداداتها بنسبة
 70في المائة من أوروبا القارية".
وأكدت ناتالي لوازو الوزيرة الفرنسية المكلفة

بالشؤون األوروبية أن إرجاء موعد "بريكست"
المقرر في  29آذار (مارس) ممكن قانونيا وتقنيا إذا
طلب البريطانيون ذلك .وقالت "حاليا ليست سوى
فرضية ،ألن تيريزا ماي لم تطلب ذلك أبدا وال فعل
أحد من أوساطها.
وقال مصدر رئاسي فرنسي إن فرنسا تسرع
التحضيرات الحتمال خروج بريطانيا بدون اتفاق،
وأوضح المصدر أن "السيناريو الذي ال نريده هو
خروج بدون اتفاق والمخاطر تزايدت باألمس".
وأضاف "رئيس الوزراء سيلتقي غدا أبرز الوزراء
المعنيين لتسريع التحضيرات" لمواجهة هذا
السيناريو.
وأعلنت الحكومة اإليرلندية أنها ستكثف استعداداتها
الحتمال حصول "بريكست" بدون اتفاق ،وذكر
بيان صادر عن دبلن "مع األسف ،نتيجة التصويت
تزيد من مخاطر "بريكست" غير منظم .وبالتالي،
فإن الحكومة ستستمر بتكثيف استعداداتها لمثل هذه
النتيجة".
أما رئيس الوزراء اإليطالي جوسيبي كونتي فأكد
أنه "في انتظار أن توضح الحكومة البريطانية
نواياها للمرحلة المقبلة ،ستواصل الحكومة اإليطالية
العمل بشكل وثيق مع المؤسسات والدول األعضاء
األخرى في االتحاد األوروبي للحد من العواقب
السلبية لـ"بريكست".
وأضاف أن إيطاليا "تواصل وتكثف جهودها لكي
تكون مستعدة لكل السيناريوهات بما يشمل سيناريو
خروج بدون اتفاق".
واعتبر المستشار النمساوي سيباستيان كورتز "في

مطلق األحوال ،لن يكون هناك إعادة تفاوض على
اتفاق الخروج".
فيما أكد رئيس الوزراء اإلسباني بيدرو سانشيز أن
"خروجا غير منظم سيكون سلبيا لالتحاد األوروبي
وكارثيا لبريطانيا".

آراء الصحافة العالمية

ومن جانبها ،اعتبرت الصحافة العالمية أن بريطانيا
تواجه "كارثة" بسبب المسؤولين السياسيين الذين
"لم يكونوا على مستوى" المسؤولية بعد رفض
البرلمان اتفاق "بريكست" فيما شددت الصحف
البريطانية من جهتها على "الهزيمة المذلة" لرئيسة
الحكومة تيريزا ماي.
وكتبت صحيفة "ديلي ميرور"" ،ال اتفاق ،ال أمل،
ال فكرة ،ال ثقة".
من جهتها كتبت صحيفة "ذي صن" األكثر مبيعا
بين الصحف البريطانية فوق رسم كاريكاتوري
لرئيسة الوزراء أن "اتفاق ماي حول "بريكست"
انتهى بالكامل".
وذكر كاتب االفتتاحية في صحيفة "التايمز" ماثيو
باريس"ال توجد قيادة ال في الحكومة وال في
المعارضة قادرة أن تساعدنا على الخروج من هذا
المستنقع ..تيريزا ماي ال جدوى منها ،يجب أن
يتولى البرلمان" السيطرة على األمور.
وكتبت صحيفة "ديلي إكسبرس"" ،ذهول" ،مضيفة
"لقد آن األوان للنواب لكي يؤدوا واجبهم ويعملوا
مع تيريزا ماي على اتفاق يرضي الـ  17.4مليون
شخص الذين صوتوا لصالح بريكست".
وعنونت صحيفة "تلجراف" "إذالل تام" وكتبت
"يجب أن تستعيد الحكومة ثقة مجلس النواب وأن
تعيد النظر في االتفاق وأن تظهر موحدة أمام

األوروبيين" .وأضافت أنه على ماي "أن تفكر
بشكل جدي جدا" لمعرفة ما إذا كان األمر يعود إليها
لقيادة هذا التحرك.
وتحدثت "ذي جارديان" عن "هزيمة تاريخية"،
مضيفة أن "رئيسة الوزراء تتولى قيادة حزب
منقسم والبالد تتمون من المواد الغذائية واألدوية كما
وكأنها تستعد للحرب".
وكتبت "فايننشال تايمز" أن التصويت يرغم ماي
على خوض "سباق مع الزمن" وهزيمتها "تدخل
المقاربة األوروبية لـ"بريكست" في فوضى".
وكتبت صحيفة "بيلد" أنه "في بريطانيا ،موطن
الديمقراطية لقد انتهى األمر .من الواضح أن
السياسيين البريطانيين سواء كانوا من الحكومة أو
المعارضة ،ليسوا على مستوى القرار التاريخي
الواجب اتخاذه".
وتساءلت صحيفة "دي فيلت" متوجهة إلى
البريطانيين "ماذا تريدون؟ إلى أين تريدون
التوجه؟ ما هو "البريكست" هذا؟ بروكسل حذار،
لقد اقتربت ساعتك! بما أن البريطانيين ال يعرفون
كيف يساعدون أنفسهم ،يجب أن يأتي منقذ آخر وهذا
الطرف ال يمكن أن يكون غير الشريك على الطرف
اآلخر من الطاولة".
وكتبت صحيفة "الريبوبليكا"" ،في هذه المرحلة من
الضروري عرض خطة بديلة" .وقالت إن "الدول
الـ 27يمكن أن يمهلوا لندن ثالثة إلى تسعة أشهر
للخروج من المأزق وتجنب الخروج بدون اتفاق ما
قد يترك عواقب دراماتيكية على الطرفين".
وكتبت صحيفة "ايل سولي  24أوري" أن "بريطانيا
تبحر في مياه مجهولة" مضيفة "حتى المراقبين
السياسيين األكثر خبرة يقرون بأنه من المستحيل
توقع ما سيحصل في األيام المقبلة".
وتساءلت صحيفة "لوفيجارو"" ،خطة بديلة ،أي
خطة بديلة؟" موضحة "كل هذا األمر قد يؤدي إلى
إرجاء حتمي لموعد خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي في غضون  72يوما فقط ،بهدف استئناف
المفاوضات".
وكتبت صحيفة "لوباريزيان" أن "خروج بريطانيا
من االتحاد األوروبي بات يشبه بشكل متزايد حل
لغز".
ورأت صحيفة "ايل باييس" أنه "مع تبدد األرضية
الصلبة لما كان يعد أفضل اتفاق ممكن ،نحن نغامر
في مياه مضطربة نحو المجهول" مضيفة أن "هزيمة
ماي الساحقة تفاقم أزمة بريكست".
وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن "بريكست
عطل النظام السياسي البريطاني" مضيفة "هذا
يعني أن الخيار األسوأ الممكن للبالد وهو الخروج
من االتحاد األوروبي بدون آليات إلدارة ذلك ،بات
ممكنا في  29آذار (مارس)" واألفضل اآلن سيكون
تنظيم استفتاء آخر لكن هذه المرة "سيكون بإمكان
الناخبين االختيار عمال بالشروط والتكلفة المعروفة
لالتفاق بدال من وعود واهية" قدمت في عام .2016
"نيويورك تايمز" أن "ديموقراطية ال يمكنها تغيير
رأيها هي ليست ديموقراطية" .
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َّ
وانتخابات
وانتهاكات لحقوق اإلنسان،
وهدوء في بعض المناطق،
متوقعة،
صراعات مستمرة ،وصراعات جديدة
بين
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
جديدة قد تغ ّير مسار السياسة في العالم ،ماذا يمكن ً
حقا أن يشهده العام 2019؟
ِ
عاطف عبد العظيم
حرب الشرق األوسط الكبرى
ذكر المحلل السياسي ،ومدير برنامج الدراسات
العسكرية واألمنية في معهد واشنطن لسياسة الشرق
األدنى ،مايكل آيزنشتات ،في تحليله المنشور على
موقع المعهدَّ ،
أن هناك مخاوف عدة ،قد تتحول إلى
توقعات حول اندالع حرب في الشرق األوسط في
عام  ،2019وهي الحرب التي أطلقا عليها اسم
«حرب الشرق األوسط الكبرى» ،والتي توقعا أن
تكون بين إسرائيل وحزب الله ،طرفين رئيسيين،
مع انضمام أطراف مختلفة وفاعلين آخرين إلى
كل منهما؛ إذ قد ال تقتصر الحرب على المشاركين
األصليين فحسب ،بل قد تشمل مجموعة من
المليشيات الشيعية وحتى نظام األسد نفسه ،كما
يمكن أن تمتد إلى كافة أرجاء المنطقة.
ويأتي هذا في سياق التوترات التي ازدادت خالل
شهر أغسطس (أب) من العام المنصرم ،على الحدود
الشمالية إلسرائيل؛ إذ أُثيرت مخاوف بشأن مواجهة
حرب
أخرى بين إسرائيل وحزب الله ،أو اندالع
ٍ
بين إسرائيل وإيران في سوريا ،بحسب المحللين.
التخوفات اإلسرائيلية تأتي بسبب عاملين رئيسيين؛
يتمثَّل العامل األول في الجهود التي يبذلها حزب
الله وسوريا بمساعدة إيرانية ،إلنتاج صواريخ عالية
الدقة في لبنان وسوريا ،والتي يمكن لها أن تُ ِّ
عطل
البنية التحتية الحيوية إلسرائيل.
وأمَّا العامل الثاني فيتمثَّل في جهود إيران لتحويل
سوريا إلى نقطة انطالق للعمليات العسكرية ضد
إسرائيل ،ومنصة إلبراز القوة في بالد المشرق من
جهة أخرى ،بحسب المحللين.
وبالرغم من تأكيد المحللين على أن إسرائيل عازمة
على تج ُّنب الحرب ،إال أنه في الوقت نفسه يمكننا أن
نجد أن أفعالها تظهر استعدادها لقبول خطر التصعيد
لمواجهة هذه التهديدات اإليرانية في أي وقت،
مستشهدين بما حدث من قبل؛ فمنذ عام ،2013
نفذت إسرائيل أكثر من  130ضربة في سوريا
ضد شحنات من األسلحة الموجهة لحزب الله،
ومنذ أواخر عام  ،2017عملت إسرائيل ً
أيضا على
استهداف المنشآت العسكرية اإليرانية في سوريا.
مخاطر عدم تشكيل حكومة لبنانية
تُ َع ُّد لبنان ً
دولة صغير ًة نسبيًا من حيث المساحة وتعداد
ً
سياسية م َّ
وصراعات
ُعقد ًة
السكان ،لكنَّها تعيش حيا ًة
ٍ
ً
طائفية تعصف بها منذ أم ٍد بعيد .وليست األزمات
السياسية األخيرة التي ضربت البالد بجديد ٍة على
السياسة اللبنانية ،بل يُمكننا القول إنَّها أصبحت أمرً ا
معتا ًدا بالنسبة للمواطن اللبناني العادي ،وإن َّ
تعذر

فهمه بعض الشيء على المُتابعين األجانب.
تقرير
في
وترى مجلة «اإليكونومست» البريطانية
ٍ
نشرته عن الوضع اللبناني َّ
أن مشاكل هذا البلد ترجع
إلى التقدم البطيء في حياته السياسية.
تشير المجلة إلى َّ
أن لبنان استغرقت عامين ونصف
أعوام إلجراء
العام النتخاب رئيسها الحالي ،وتسعة
ٍ
االنتخابات البرلمانية ،و 12عامًا لتمرير مشروع
الميزانية .ويبدو َّ
أن تشكيل الحكومة يتبع نفس
القاعدة الزمنية.
إذ قضت لبنان قرابة العامين ونصف العام في آخر
 13عامًا دون حكومة ،وامتدت محادثات تشكيل
الحكومة الجديدة ألكثر من سبعة أشهر .وفي شهر
ديسمبر (كانون األول) الحالي قال سعد الحريري
رئيس الوزراء إنَّه يأمل في االنتهاء من تشكيل
الحكومة الجديدة قبل نهاية العام.
وبحسب التقرير ،السبب الرئيسي في هذا الجمود
هو النظام السياسي الطائفي في لبنان .إذ تُقسَّ م مقاعد
البرلمان بالتناسب بين الجماعات الدينية الثمانية
عشر في البالد ،بنا ًء على اتفاقية تقاسم السُ لطة
التي يعود تاريخها إلى حقبة االستعمار الفرنسي.
وتُقسَّ م المناصب الحكومية ووظائف القطاع العام
بين الطوائف .ويكون الرئيس دائمًا مسيحيًا مارونيًا،
ورئيس الوزراء مُسلما سُ ِنّييا ،ورئيس البرلمان
مُسلما شيعيا .وتُمرَّ ر قرارات الحكومة بأغلبية ثُلثي
المجلسَّ ،
لكن حزب الله ضمن الحصول على ثُلث
ُ
جريت
الحقائب الوزارية مع حلفائه بموجب اتفاقي ٍة أ ِ
التوصل
عام  ،2008مما يمنحه حق الفيتو .ويتطلَّب
ُّ
توافق
إلى
بشأن أي قرار مثل تشكيل الحكومة أن
ٍ
ٍ
تضع الجماعات الطائفية خالفاتها جانبًا .ويستغرق
ً
هذا األمر ً
مجتمع تقسمه الخطوط
طويل داخل
وقتا
ٍ
الطائفية.
وتنفي «اإليكونومست» أن تكون أسباب األزمة
ً
مختلفة كثيرً ا .لكن تجمع المُشادة
السياسية األخيرة
هذه المرة بين الحريري وحزب
الله.

سُ ِنّي من معسكر حزب الله ،وهي الخطوة التي
تُقوض مزاعم الحريري بأنَّه الزعيم الوحيد الذي
ُمثّل السنة اللبنانيين ،في حين تُ ّ
عزز من نفوذ حزب
ي ِ
ِ
الله وحلفائه بحسب المجلة.
ويرى البعض الدور الخفي الذي تلعبه األيادي
ُرجّ حون َّ
أن إيران تستخدم حزب الله
الغربية .إذ ي ِ
للرد على أمريكا ،التي أعادت فرض العقوبات على
إيران مؤخرً ا ،وذلك بالمماطلة في تشكيل الحكومة
اللبنانية الجديدة والحد من قدرة لبنان على التصرُّ ف
باعتبارها حص ًنا ضد ما وصفته المجلة بـ«التش َّدد»
و«اإلرهاب».
وتُ ِّ
ؤكد «اإليكونومست» َّ
أن لبنان ليس بمقدورها
أن تتحمل قضاء فتر ٍة طويل ٍة بدون حكومة .رغم
أنَّها فعلت ذلك في السابقَّ ،
لكن الثقة في االقتصاد
ٌ
المُضطرب
ضعيفة في الفترة الحالية بالفعل .هذا
ً
حرب
اندالع
من
المتزايدة
المخاوف
فضل عن
ٍ
مع إسرائيل ،نظرً ا الستمرار األخيرة في قصف
األهداف التابعة إليران وحزب الله في سوريا،
ٌ
أنفاق تابعة
وإطالقها مشروعً ا لتدمير ما تزعم أنَّه
لحزب الله على الحدود اللبنانية .وربما تتسبب هذه
المخاوف في إضعاف ُّ
تدفق الحواالت المالية التي
تعتمد عليها لبنان في سد عجزها المالي ،مما قد
يُؤ ِّدي إلى تخلُّف لبنان عن سداد ديونها في النهاية،
ً
مقارنة بإجمالي
إذ تمتلك واحد ًة من أكبر نسب الديون
الناتج المحلي في العالم.
ٌ
مؤسسات مثل البنك الدولي والبنك
وتعهَّدت
مساعدات
األوروبي إلعادة البناء والتنمية بتقديم
ٍ
قروض و ِم َن ٍح
قيمتها  11مليار دوالر في صورة
ٍ
مُيسَّ رة .لكن بدون حكومة ،ستفشل لبنان في تطبيق
اإلصالحات الالزمة للحصول على األموال .وتكمُن
الخطورة هنا في َّ
أن التشاحن بشأن الحقائب الوزارية
ربما يستمر في عام  ،2019مما سيُؤدي إلى انهيار
االقتصاد قبل تشكيل الحكومة.

رئيس للوزراء مع وقف التنفيذ
لقد ُم ِن َي تكتل الحريري ،المُؤ ِيّد
للغرب والمدعوم من المملكة
العربية السعودية ،بهزيم ٍة
ساحق ٍة في انتخابات شهر مايو
(أيار) ،خسر على إثرها ثُلث
مقاعده .في حين يُطالب حزب
الله الحريري بتسليم إحدى
برلماني
حقائبه الوزارية إلى
ٍ
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محمد عبيد الله
زعم عضو هيئة التدريس بجامعة “موسكو”
الحكومية “كريم هاس” أن عملية “شرق الفرات”
التي ترغب تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب
أردوغان في تنفيذها ،سوف تتحدد على ضوء نتائج
المفاوضات التي تجري بين دمشق وقوات حماية
الشعب الكردية على المستوى األدنى ،والمباحثات
التي تجري بين واشنطن وموسكو على المستوى
األعلى.
جاء ذلك في حوار أجرته الكاتبة الصحفية أيسر
جينار من موقع “أحوال تركية” مع كل من عضو
هيئة التدريس بجامعة “موسكو” الحكومية “كريم
هاس” ،وسفير تركيا السابق في واشنطن “فاروق
لوغو أوغلو” حول المعادالت اإلقليمية والتداعيات
المحتملة.
وقال كريم هاس“ :إذا تمت المصالحة بين دمشق
وقوات حماية الشعب الكردي فإن هذا سيعني أيضاً
االتفاق بين موسكو وواشنطن .وفي هذه الحالة ،لن
تستطيع أنقرة فعل الكثير في شرق الفرات من دون
أخذها في الحسبان المواجهة مع كل هذه القوى .لكن
إذا تعذر الوصول إلى االتفاق بين دمشق وقوات
حماية الشعب الكردي ،وبين واشنطن وموسكو بشأن
الكيان الذي سيسيطر على منطقة منبج ،وشروط تلك
السيطرة ،فإن أنقرة لن تستطيع القيام بأي شيء دون
تقديم تعهدات أو تنازالت لروسيا وأميركا في آن
واحد .لكن هذه الخطوة من شأنها أن تجلب على
تركيا مخاطر ومصائب عديدة”.
تركيا تعيد النظر في عملية شرق الفرات
وفيما يتعلق بدالالت االنسحاب األمريكي المحتمل
من سوريا ،قال كريم هاس“ :أوال؛ قرار ترامب
بسحب الجنود األمريكان ال يعني أنه سحب
يعط هذا
يده من سوريا وتركها بالكلية .ثانيا؛ لم ِ
القرار الضو َء األخضر للعمليات العسكرية التركية
المزمعة في شرق الفراتً .
ثالثا؛ القرار ال يعني أن
دعم أمريكا لوحدات حماية الشعب الكردي /حزب
االتحاد الديمقراطي الكردي قد انتهى؛ إذ أعلن
ترامب في تغريدة جديدة أن هذا الدعم سيستمر.
لذلك نعتقد أن تركيا بدأت تعيد النظر في العملية
العسكرية التي تريد تنفيذها في شرق الفرات بعد
هذه البيانات األمريكية والمفاوضات التي أجرتها في
موسكو قبل عدة أيام”.
ورجح الخبير في العالقات الدولية وسياسات
موسكو ،أن الرئيس أردوغان طلب مساعدة من
روسيا الستخدام المجال الجوي السوري في إطار
عملية شرق الفرات المرتقبة ،إال أنها لم توافق
على هذا الطلب .كما دافع أن االنسحاب األميركي
ً
شامال لكل الجنود والقواعد العسكرية
لن يكون

وأعضاء االستخبارات المركزية األميركية
واالستشاريين والموظفين اآلخرين ،وأن الواليات
المتحدة بأغلب االحتمال ستحتفظ بوجودها العسكري
في سوريا بنوع من “التغطية” ،من أجل االستمرار
في دعم حلفائها قوات سوريا الديمقراطية حتى تتبين
التحكم
وتتبلور العملية السياسية في سوريا ،وكذلك
ِ
بالصراعات التي قد تنشأ في المستقبل بين تركيا
وقوات حماية الشعب الكردي أو النظام ،أوالجهات
الفاعلة األخرى ،بما فيها روسيا ،والح ِّد من الجهود
اإليرانية الرامية إلى توسيع نطاق نفوذها في سوريا.
العالقات التركية-الروسية مهدددة
كما ارتأى كريم هاس أن اإلدارة األميركية ستقلل
بقرار االنسحاب ولو خالل فترة زمنية طويلة من
مسؤوليتها عن الصراعات المستقبلية المحتملة في
المنطقة من جانب ،وستفشل هدف موسكو الساعي
إلى خلق أزمات أمنية جديدة بينها وبين أنقرة من
جانب آخر ،وفصل ذلك بأن الكرملين كان يرى
السماح للجيش التركي بزيادة مواقعه في شرق
الفرات ممك ًنا إذا كان ذلك سيؤدي إلى تعميق
األزمة بين أنقرة وواشنطن ،لكن ترامب أجَّ ل بقرار
َ
األزمة المحتملة على المدى القصير،
االنسحاب هذه
وفي الوقت ذاته ألقى الكرة إلى ملعب الكرملين ليجد
“صيغة حل خالقة” للمشكلة الكردية في المنطقة
المستمرة منذ نحو قرن.
وزعم كريم هاس أن روسيا تسعى إلى اإليقاع بين
الجيش التركي واألمريكي في الميدان ما دامت
واشنطن ستُبقي على وجودها العسكري في المنطقة،
مما يدل على أن ما تنتظره أنقرة من عملية شرق
الفرات وما تنتظره مسوكو مختلف بالكلية ،وعلى
المنوال نفسه ،فإن واشنطن قد تخطط إلى إحداث
نوع من القطيعة في العالقات التركية-الروسية ،ما
ً
اختالفا بين أهداف كل من واشنطن وأنقرة
يكشف
من عملية شرق الفرات كذلك ،وفق قوله.
ولم يستبعد الخبير في الشؤون الروسية أن تعطي
روسيا لتركيا الضوء األخضر وتمنحها بعض
الجيوب أو تنشئ لها مناطق عازلة على خط الحدود
ّ
لتمكنها من تنفيذ العملية التي تريدها،
المشتركة
وذلك من أجل توظيف الجيش التركي كـ”عصا”
لتهديد قوات حماية الشعب الكردي من جهة ،وتقديم
انتصارات عسكرية رمزية ألردوغان قبيل انتخابات
مارس البلدية حتى يشعر بـ”المديونية” لموسكو من
ً
قائال :لكني أعتقد أن موسكو
جهة أخرى .ثم استدرك
لن تشعر بالرضا من انتقال منبج إلى سيطرة الجيش
التركي تماما .وحتى إن نفذت أنقرة عملية محدودة
في شرق الفرات فإن الكرملين سيزيد ضغوطه
عليها في وقت الحق لتنسحب من تلك المنطقة ،إلى

جانب انسحابها من مدينة إدلب وخط عفرين-عزيز-
جرابلس .وعندها سيتساءل الرأي العام ،بالنظر إلى
النتائج ،لماذا يتصرف نظام أردوغان وكأنه شريك
ّ
تصب كل خطواته في
سري لنظام األسد بحيث
صالحه في المحطة األخيرة!”
لفت كريم هاس ً
أيضا إلى المعادالت المعقدة في
ً
قائال“ :وال بد أن تضع تركيا في حسبانها
المنطقة
أن الدعم األمريكي لقوات حماية الشعب الكردي،
والحوار الروسي مع األكراد ،ومساومات “الحكم
الذاتي” بين دمشق واألكراد ،والمحادثات الجارية
بين واشنطن وموسكو ،واحتمالية توجه النظام
السوري إلى االنتقام من أنقرة من خالل الترويج
بأنها “قوة محتلة” في سوريا ،والتأكيد على عالقاتها
مع التنظيمات الجهادية في إدلب ،باإلضافة إلى
المحاوالت اإليرانية الرامية إلى إخراجها من
المعادلة في سوريا ..فكل هذه المعادالت الحساسة
قد تسفر عن نتائج غير مرغوبة من الطرف التركي.
لذا أرى أن عملية مرتقبة في شرق الفرات وسط هذه
الظروف السياسية واالقتصادية ستكون مخاطرها
األمنية على تركيا أعظم من المتوقع”.
أما فاروق لوغ أوغلو ،سفير تركيا األسبق في
واشنطن ،فأكد أنه من الخطأ االعتقاد بأن روسيا
تنظر إلى العملية التركية المحتملة في شرق الفرات
بشكل إيجابي ،ألن تلك المنطقة تقع ضمن األراضي
السورية ،وقوات حماية الشعب الكردي في تعاون
ً
قائال“ :ومن الممكن
وتواصل مع دمشق .وأضاف
أن يُترك شرق الفرات إلى الجيش السوري ً
أيضا
عقب اتفاقية أشمل بين األطراف .لذا قد تعترض
روسيا كذلك على هذه العملية .أضف إلى ذلك أن
إيران هي األخرى لن ترغب بأن تصبح تركيا قوة
فاعلة في الشرق السوري من خالل عملية واسعة
النطاق”.
وفي إطار تعليقه على هذا الحوار ،زعم حساب
“نبض تركيا” أن أردوغان “أصبح مثل كرة الطاولة
بين روسيا بوتين وأمريكا ترامب ..مذبذبًا بين ذلك
ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء!” ،على حد وصفه.
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البشير في المصيدة

تشكل االحتجاجات التي ته ّز السودان منذ نهاية العام الماضي اختبارا حاسما لمدى صمود الرئيس السوداني عمر البشير
الذي تولى السلطة قبل نحو ثالثين عاما على اثر انقالب عسكري على الحكومة الديمقراطية المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء
المنتخب في تلك الفترة الصادق المهدي.
أحمد الجمال
وعلى الرغم من أنها ليست المرة األولى التي يشهد
فيها السودان تظاهرات ضد البشير ،الذي سبق أن
جرت تحرّ كات احتجاجية ض ّده في سبتمبر/أيلول
 2013وفي يناير/كانون الثاني  ،2017يقول
ّ
محللون إن التظاهرات األخيرة
تشكل أخطر تحد
يواجه الرئيس السوداني .ويبدو البشير في وضع
صعب بعد أن فشلت اإلجراءات التي أعلنها في
تهدئة التوترات االجتماعية.
وتولى البشير منصب رئيس مجلس قيادة ثورة
اإلنقاذ الوطني في  30يونيو/حزيران 1989
وجمع بين منصب رئيس الوزراء ومنصب رئيس
الجمهورية حتى  2مارس/اذار  2017حيث تم
فصل منصب رئيس الوزراء وفقا لتوصيات الحوار
الوطني السوداني وتم تعيين بكري حسن صالح
رئيسا للوزراء.
وفي  26أبريل/نيسان  2010أعيد انتخابه رئيسا
في أول "انتخابات تعددية" منذ استالمه للسلطة.
وأحكم البشير قبضته على السلطة بيد من حديد.
وقد تعرض لكثير من االنتقادات واالتهامات من
قبل منظمات حقوق اإلنسان الدولية خالل السنوات
السابقة.
وأثارت فترة حكمه جدال واسعا بسبب اشتراك
مجندين تابعين لحكومته أو موالين لها في جرائم
حرب في البالد سواء في دارفور أو في جنوب
السودان.

ثالثة عقود من القبضة الحديدة

بات البشير الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية
بحقه مذكرتي توقيف ،يواجه تظاهرات معارضة
هي األكثر خطورة على نظام حكمه للسودان حيث
تولى السلطة إثر انقالب عام .1989
ويشهد السودان منذ  19ديسمبر/كانون األول
 2018تظاهرات بدأت احتجاجا على رفع أسعار
الخبز ثالثة أضعاف ،لكن سرعان ما تحولت إلى
احتجاجات ضد حكم البشير ،وسط أزمة اقتصادية
وارتفاع معدالت التضخم.
ّ
وأعلنت السلطات مقتل  40شخصا على األقل ،بينهم
عنصرا أمن وجرح المئات في التظاهرات التي
جرت في بلدات وقرى سودانية قبل أن تتمدد إلى
العاصمة الخرطومّ ،
إال ّ
أن منظمة هيومن رايتس
ووتش تقول ّ
إن عدد القتلى وصل إلى أكثر من ذلك.
ومنذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي
توقيف ّ
بحقه في  2009و 2010التهامه بارتكاب
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية في دارفور في
غرب السودان ،أعيد انتخاب البشير مرّ تين رئيسا

للسودان في انتخابات قاطعتها المعارضة.
وعلى الرغم من اتّهام المحكمة الجنائية الدولية
له والتحديات الداخلية الكثيرة التي تواجههّ ،
تمكن
الرئيس السوداني البالغ من العمر  75عاما من
البقاء في الحكم .وانتخب البشير الذي يحكم السودان
منذ  30عاما لوالية رئاسية خامسة في أبريل/نيسان
 2015بعد أن حصل على  94بالمئة من أصوات
الناخبين.

الرقص على أصوات االحتجاجات

هذا الشهر رقص البشير ولوّح بعصاه كالمعتاد
خالل تجمّع مؤيد له في الساحة الخضراء في
الخرطوم حيث استقبله المئات بهتافات التأييد في
أول تجمّع مؤيد للنظام منذ قيام التظاهرات الشهر
الماضي .وكان الرئيس برفقة زوجته وعدد من
الوزراء والمسؤولين الحكوميين .وقال لمناصريه
"هذا الحشد يرسل رسالة للذين يظنون أن السودان
سيلحق بالدول التي انهارت".
وقبل أيام من قيام االحتجاجات التقى البشير في
دمشق نظيره السوري بشار األسد في أول زيارة
لرئيس عربي إلى سوريا منذ اندالع النزاع فيها.
والعام الماضي استضاف البشير محادثات بين
الزعيمين الخصمين في جنوب السودان ،الرئيس
سلفا كير ونائبه (السابق) رياك مشار ،توصلت إلى
اتفاق إلنهاء الحرب في هذه الدولة.
واستقل جنوب السودان في  2011بعد أن فاجأ
البشير أشد منتقديه بتوقيعه اتفاق سالم أنهى نزاعا
كان قائما بين الشمال والجنوب من أكثر من عقدين.
ومؤخرا انضم البشير إلى التحالف العربي بقيادة
السعودية ضد المتمرّ دين الحوثيين في اليمن ،معززا
الروابط مع دول الخليج الغنية بالنفط.
والرئيس السوداني ضابط عسكري برتبة لواء
يعتمد نهجا شعبويا ،فيؤكد قربه من الشعب ويخاطبه
بالعامية السودانية .وللبشير
المولود في  1944في قرية حوش
بانقا الواقعة شمال الخرطوم
ألسرة من المزارعين ،زوجتان
وال أبناء له .وقد دخل الكلية
الحربية وترقى في المناصب ثم
انضم إلى فوج المظليين وشارك
في حرب .1973
وفي عام  1989قاد اللواء
البشير انقالبا سلميا ضد الحكومة
المنتخبة ديمقراطيا برئاسة
الصادق المهدي .ودعمته حينها

الجبهة اإلسالمية القومية بقيادة حسن الترابي الذي
أصبح اليوم من أكبر معارضيه.

حكم إسالمي أكثر تشددا

وتحت تأثير الترابي ،قاد البشير السودان نحو حكم
إسالمي أكثر تشددا وقد استضاف في التسعينيات
زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن ثم عاد وطرده
بطلب من الواليات المتحدة.
وردا على ع ّدة اتهامات من بينها انتهاك حقوق
اإلنسان ،فرضت واشنطن حصارا تجاريا على
السودان في العام .1997
وفي  1993أدرجت الواليات المتحدة السودان على
قائمة "الدول الراعية لإلرهاب" وبعد أربع سنوات
فرضت على الخرطوم حظرا تجاريا على خلفية
عدة اتهامات من بينها انتهاكات لحقوق اإلنسان،
رفعته في .2017
ووصلت التوترات بين البشير والترابي إلى أعلى
مستوى في أواخر تسعينات القرن الماضي ،إذ
أنه وفي محاولة منه إلخراج السودان من عزلته،
عمد في العام  1999إلى إقصاء الترابي من دائرته
المقربة.
لكن تنفيذ الحكومة حملة عنيفة عام  2003للقضاء
على تمرد في منطقة دارفور الغربية عرّ ض البشير
للمزيد من االنتقادات.
وأدى النزاع في دارفور إلى أكثر من  300ألف
قتيل وتشريد أكثر من  2.5مليون شخص بحسب
تقديرات األمم المتحدة.
ومنذ العام  2011واجه البشير حركة تمرد بقيادة
الجيش الشعبي لتحرير السودان  -شمال في واليتي
جنوب كردفان والنيل األزرق.
ّ
تخطيه العديد من التحديات خالل
وعلى الرغم من
ّ
فترة حكمه ،يشكك المحللون في قدرته على تخطي
االحتجاجات األخيرة.
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سعيد طاهر
أن ال ّدول األفريقية تحتفل في ّ
من العجب ّ
كل عام
باستقالل بالدها على اختالف الزمان والمكان،
والسؤال المطروح أعاله يحتاج إلى إجابة منطقية
ال سياسية .ألنّه إذا أردنا أن نجيب على هذا السؤال
سياسيًا فسوف نخوض في أمواج لجية العمق
ونضيع في أوساطها بالغموض.
لماذا أقول ذلك؟
ّ
ألن أسباب االستعمار قد اختفت ظاهريًا لكنها
موجودة في دماء بل ودماغ المنتدبين للمستع ِمر في
البالد األفريقية والعربيّة ،يعني ظاهريًّا ال بندقيّة
ترفع على ظهر أحد ليقوم بعمل قهري ما سمّي
ذلك باالستقالل ،وال عمل مجاني دون رواتب اسم
هذه العبارة «حقوق اإلنسان» ،وال بيع وال شراء
ّ
تحل محل
للبشرية باسم «الحرية» ،ولكن هل لم
هذه الظواهر أنماط جديدة ال ترى بالعين وإنّما تفهم
بالمنطق؟
وال يدرك ذلك إال من يفهم معنى كلمة «االنتداب»
ّ
ألن المستع ِمرين ليسوا موجودين في أفريقيا مباشرة
ّ
ولكن جل الذين يحكمون البالد هم البيض أنفسهم
باالمتياز ،والدليل على ذلك أنّهم درسوا لغة المستعمر
وفهموها فهمًا وخاضوا في مجاالت معرفية متنوّعة
مثل اللغة المنطوقة أو ًّل ،ث ّم اإلدارة والقانون ،ناهيك
عن الدراسات االقتصادية والتخطيط العمراني
وغيرها ،بيد ّ
أن وعاء الثقافة والعادات والتقاليد
والقيم هو اللغة.

اآلن السؤال الذي يطرح نفسه ،ما الشيء الذي تريده
ال ّدول النامية حاليًا؟
وهل المستعمر الذي خرج من البالد وما زال يسيطر
على أنظمتها السياسية واالقتصادية ال يعرف مشكلة
القارة؟
ّ
ّ
الحل أن شباب البالد النامية يحتاجون إلى عمل أكثر
مما يحتاجون للتفاهات ال ّديمقراطية أو الليبرالية أو
الشيوعية وغيرها من المسمّيات األيديولوجية التي
ال يفهم بالضبط مراميها وأغراضها منطقيًّا.
فالشباب منطقيا ال يريدون الفقر ،وال الجهل،
واألمراض ،والحروب األهلية ،انظروا الويالت
ً
سابقا ،وساحل العاج ،والعراق ،وليبيا،
في ليبيريا
والسودان ،وراه ًنا في سوريا ،ورواندا والصومال،
ّ
والذل أيًّا كان نوعه أب ًدا حتى تسبب في النزوح أو
الهجرة قهرً ا خارج بالدهم الحلوة وعاداتها وثقافاتها
ّ
تذكرهم بأجدادهم
وقيمها ،بل لغاتها األم التي
وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم وأصدقائهم وجيرانهم
وأهل قراهم الطيبة ،وأخالقهم بل وطفولتهم

التاريخية ،ناهيك عن غابات مناطقهم الممطرة
والكثيفة ،وأنهارها وبحيراتها الجارية النظيفة،
وسواحلها الواسعة وجبالها العالية ،ودوابها الغنية
وعصافيرها المغردة ورقصاتها المتحركة الجذابة،
وتقاليدها الممتعة في المالبس والتحايا مهما بلغ
رش ًدا.
يريدون إلى بالد غيرهم طوعً ا «الذهاب والعودة
ً
كرها بإزهاق األرواح
للزيارة وتبادل الثقافات» ال
ّ
في الغابات أو اليم ،من هنا تتجلى مشكلة الدول
النّامية عامة والقارة األفريقية خاصة.
النداء إلى أصحاب النيات الحسنة من البالد الكبرى
إلى التعاطف مع ال ّدول النّامية ومساعدتها إنسانيًا
حتى تخرج من هذا المأزق ،واإلنسان األوّل المدع ّو
إلى هذا الطرح هو شباب وذوي أفكار هذه ال ّدول
أنفسهم ،ساعدوا أنفسكم ليساعدكم غيركم دون
شروط.

ًإذا االستعمار في البالد المعنية أصبح بين مواطني
ّ
كل دولة فالعالم يستعمر الجاهل أو القوي منهم
فوق الضعيف ،فتكمن أسباب االستعمار الظاهري
المباشر إلى حاالت صعبة وغير مباشرة.
أو ًّل :إذا لم يرفع على ظهرك أحد بندقيّة لتقوم بعمل
قهريّ ما ،ال شك أن ظروفك الخاصة والعامة هي
التي ستدفعك إلى عمل شاق للغاية ،ألنّك إن لم تقم به
سوف تموت دون بندقيّة ،لكن من الجوع أو المرض
بفقد العالج ،أين االستقالل؟
ثانيًا :البطالة ،الخريج لعشر سنوات دون عمل،
في األخير سيقوم بعمل ولو لم يدفع ربع رواتبه
ألنّه إذا ما رضي بذلك سوف يشيب قبل عمره لعدم
استطاعته إجابة متطلبات حياته ألدنى درجة ،وإذا
كان األمر كذلك ،أين حقوق اإلنسان؟
ً
ثالثا :في هذه األعوام األخيرة كثرت حركة هجرة
الشباب األفريقي إلى خارج بالدهم وبعضهم
يتعرضون إلى خواطر رهيبة وبعضهم يفقدون
أرواحهم الغالية عبر الطريق ،وإن لم يشترهم أحد
ظاهريًّا بالمال فال ّ
شك أنّهم باعوا أرواحهم لطلب
الفضيلة وحسن التعايش ،فأين الحريّة؟
كرها؟ ّ
ً
أظن ال.
أهي أن تقوم بفعل شيء
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ـ من ال ُمهم جدا ً التمييز بين أدب الطفل كأدب ،وبين الحكاية التراثية الشفاهيّة
ـ هل ما يكتب من أدب األطفال في الشرق يتناسب مع حياة أطفالنا في الغرب؟
موسى الزعيم
يع ّد ُ ّ
فل جسراً معرفيّاً مهمّاً في نقل القيم
أدب الط ِ
واألفكار والمُتعة ففي السّ نوات األخيرة على الصعيد
العربي بدأ االهتمام بأدب الطفل كأدب له كيانه
ّ
وتخصصه في "المسرح
واستقالليته وحضوره
ّ
ّ
والشعر" ،تشكلت كينونته المنفصلة عن
والقصة
ّ
ّ
باقي األجناس األدبيّة التي ولد منها وهذا الجسّ ر
يحمل على ظهره الكثير من الحساسية واألهمية،
خاصة اليوم مع قدوم أعداد كبيرة من األطفال
العرب إلى أوروبا.
وإذا كانت الفكرة المُسيطرة على عقول بعضهم
أننا سنترك أطفالنا لهم يوماً ما هنا !! يتربون
في أحضانهم ،ينهلون من معرفة الغرب العلميّة
والثقافيّةّ ،
إال أننا في الح ّد األدنى علينا الحفاظ على
ّ
الهويّة والثقافة ،أو أن نقدم ألطفالنا ما يليق بهم على
الصعيد الفني واإلبداعي ،وال يخفى على أحد ال ّدور
غرس
الذي يقوم به األدب على المدى البعيد من
ٍ
وخاصة ما يت ّم نقش ُه في صفح ِة
للمفاهيم واألفكار
ّ
ّ
الطفل البيضاء ..
ّ
الصفحة
ولعل المُهمة تغدو
أصعب إذا كانت هذه ّ
َ
قد تلوثت بمخلفات الحرب وشوهتها صور الفظائع
واأللم.
ً
هنا تبدو المهمة أكثر تعقيدا وتبدو عملية اإلزالة لهذه
التراكمات ال ّ
تقل أهميّة عن إعادة البناء ،وإعاد ِة
الصفاء لذات الطفل ،بعدها يمكن االشتغال على
ّ
المفاهيم التي تمّكن ّ
الطفل بناء شخصيته السّ ويّة ..
إذا سلّمنا بالدور الرّ يادي الذي يقوم به أدب األطفال
بعيدا ً عن النّدب أو جلد الذات أو "عقدة الخواجة"
كما يسمّيها بعضهم .
من هنا يأتي السؤال :ما مُهمة أدب الطفل بشكل
عام ،وهل للطفل العربي في أوربا خصوصيته في
ذلك؟
ً
قليال عند ثالثة نماذج أدبيّة من
هنا سوف أتوقف
أدب الطفل،هي ثالث مجموعات قصصيّة ،من
خاللها نلحظ حجم التّباين فيما يُكتب لطفلنا اليوم.
مُغامرات كبريتة مجموعة قصص لألطفال للكاتبة
قصص صادر ٍة
كفاح علي ديب  ،تتألف من تسع
ٍ
عن دائرة الثقافة في ّ
الشارقة ،وهي موجهة لألطفال
ما بين سن 10الى  12سنة رسم اللوحات الفنية
المرافقة للقصص الفنّان أيهم حويجة.
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تتحدث الكاتبة في هذه المجموعة بلسان األشياء،
ُ
وفريق
من خالل بطل ِة القصص (كبريتة)
ُ
مغامراتها،حيث تبدأ هذه المُغامرات من طاولة
المطبخ.
القصة األولى تتعرّ ف كبريتة إلى نفسها ،ومن ثم
في ّ
تبدأ بالتّعرف إلى أصدقائها في المحيط الذي تعيش
فيه مثل (شمعة  ،فنجان  ،سكريّة  ،دفتر  ،قلم ،
ِمنفضة ) ...وبعد ذلك وفي قصص جديدة متسلسلة
تتعرف كبريتة وأصدقاؤها إلى أصدقاء جدد مثل
طبق القشّ ،
فزاعة ،الساعة  ،الضفادع والنمل،
الحصان الكلب أبيض وغيرها.
ومن خالل أنسن ِة األشياء تسعى الكاتبة إلى بثّ
رسائل معرفيّة فنية علميّة وغيرها لتصل إلى عقل
رشيق ممتع ،دون ما
سهل
وذائقة الطفل بأسلوب
ٍ
ٍ
تكلف ،فأبطال القصص هي مفردات الحياة اليومية
التي يتعايش معها الطفل وتظهر على ساحة معرفته
ً
أوال يدخلها إلى ساحة
البكر يتعرف إليها بالنظر
الخاص كما حدث ذلك في
خياله ..يحاورها بأسلوبه
ّ
قصة ليلة السّ باحة ،حيث يحاور طفل صغير األشياء
ّ
ّ
ّ
الموجودة على الطاولة ويخبرهم بأنه يعرفهم يح ّدثهم
بلغته األولى "المكاغاة" ..هذه اللغة التي تعرف األم
من خاللها أن طفلها يشعر بالسعادة ( التفت األ ّم
با ّتجاه ّ
والحب يطفحُ وجهها ،ترنو إلى
الطاولة
ّ
ابتسام ٍة كبير ٍة ترتسم على وجه صغيرها وتصغي
الصاخب ِة ...كاغى الصغير قائال "
إلى مكاغاته ّ
اششش ! اهدؤوا! لقد نبّهتم أمّي إلينا " عادت
خفيض بينما الصغير يشرح
بصوت
األشياء تتح ّدث
ٍ
ٍ
ّ
الخطة)..
في القصص تنقل الكاتبة األشياء إلى مكان والدتها
الطبيعي ،فكبريتة تأخذ أصدقاءها في نزهة إلى
الغابة ليتعرّ ف األصدقاء إلى أ ّم عيدانها ّ
"الشجرة" .
ُ
طبق القش إلى الحقل لنتعرف إلى
كذلك يأخذنا
أسرته هناك  ،نتعرف في الحقل إلى النمل الذي يأخذ
حاجته فقط من حبوب السنابل وعلى الفزاعة التي
تخيف وتبعد فقط الطيور المخرّ بة ،بينما نعرف أن
القبّرة ال تبني أعشاشها فوق الشجر وإنّما في حفر ٍة
قصة مغامرات جديدة حتّى
في األرض  ..ففي كل ّ
نصل إلى قصة "السّ رّ " فنعرف أين كان يختفي قلم و
دفتر!! كانا عند الصديقة كفاح التي ت ّدون األحداث.
كفاح علي ديب ال تحصر مُهمّة أدب الطفل في مكان
وزمان محدد ،تشتغل على المتعة والفرح واإلدهاش

والقيم المشتركة بين ّ
كل ما هو إنساني على بقاع
ّ
كل هذه األشياء دون
األرض ،تعمل على تقديم
أن يشعر الطفل بثقلها تحمل أدواتها الفنية وتكتب
لنا من هناك من مخيلة طفل يجلس قبالتها ،تسكن
فيه حتّى تنهي قصتها ،بعدها ربّما تختفي في خيال
فتاة أخرى .
أمّا المجموعة القصصيّة الثانية فهي مجموعة
ُ
(وطن نون ) للكاتب السّ وداني الدكتور حسن حُ مّيدة
وهي مجموعة قصص كما  -أراد أن يسميها الكاتب
 موجهة إلى األطفال من أجل تعزيز التواصل بينالثقافات.
هذه المجموعة صدرت في عام  2015عن دار
الدليل ّ
للطباعة والنشر في برلين باللغتين العربيّة
واأللمانيّة ومع رسومات الفنّان "إيهاب الحسن" .
تتناول القصص موضوع الهجرة من الحرب ،من
خالل ذكريات طفل ٍة عاشت الحرب ومآسيها وهربت
منها مع أسرتها إلى أوروبا .
ُقسمت المجموعة إلى قسمين :األوّل يتح ّدث عن
الحرب والهروب والنّزوح ،ومعايشة ّ
الطفلة لهذه
األحداث والثاني :عن القيم واألصول والنظم السّ ائدة
في الوطن البديل وإمكانية التعايش السّ لمي مع أهله.
نصاً قصصيّاً،
في المجموعة خمسة وعشرون ّ
القصة
مُتسلسلة األحداث متتابعة في بنائها الزمني
ّ
األولى الهروب من الحرب ،ومن ثم درب من
األشواك ،ووداعاً قريتي الحبيبة ..وتتابع األحداث
حتى الوصول إلى أرض الحلم أوروبا عندها تأخذ
القصص منحاً جديداً عند قصة وطن جديد يلوح
 )...ثم تتحدث عن كيفية االندماج في الحياة وفي
األولي
العالم الجديد ،أو لنقل تتح ّدث عن االنبهار
ّ
القصة في
أو ال ّدهشة الطفليّة التي أصابت بطلة
ّ
الحياة الجديدة ،لتدخل القصص في جدل المقارنات
والنصائح وأحياناً الوعظ.
ثمّة قضايا تتعلّق بالعملية اإلبداعيّة في النصوص
هنا أولها وأهمّها :من حيث البنية الفنيّة والجماليّة،
ومن جهة الحامل اللغوي والسردي ،فالقصص
خمس
كما يقول الكاتبُ :كتبت بلسان طفل ٍة عمرها
ُ
سنوات تُدعى "نون" وهي السّ ارد في القصص ..
القصة األولى بصيغ ٍة حكائيّة تشب ُه حكايا
حيث تبدأ
ّ
قبل النّوم :
أتدرون أعزائي كيفية الهروب من الحروب ؟ هذا

هو شأني وشأن أختي الصغيرة  ..سوف أحكي
لكم قصتنا أنا وهي وباقي أفراد أسرتي  ..سوف
أحكي عن رحلتي الطويلة إلى ب ّر األمان في أبعد
ٌ
وطن جدي ٌد يستقبلني ويعطيني األمان إلى
األوطان،
حين  ...اسمي نون وعمري خمسة أعوام ..
القارئ لقصص المجموعة يُصاب بالحيرة عند
متابعته القراءة من خالل اللّغة التي تتح ّدث بها
الطفلة ،لتجد أن الحامل اللغوي السردي يفوق سنّها
بكثير ،فقد كتبت القصص بلغة معجميّة بعيدة عن
المستوى اللغوي للطفل ،أو عن قاموس مفرداته
المتشكل حسب سنوات عمره وتحصيله المعرفي،
فالقصص تحمل في طياتها الكثير من الكلمات
الغريبة بل أكثر من ذلك أحياناً بعض القصص تدخل
في إطار التنظير ،مما يربك القارئ فيتساءل لمن
كتبت هذه القصص؟ هل أقرأ أدب أطفال أنا أم أقرأ
تنظيراً ودروساً توجيهية للحياة هنا؟ هل كتبت هذه
ً
مثال ؟ أم
القصص بهذه اللغة لتتناسب مع التّرجمة
ً
ُ
أراد الكاتب أن يقرأ األلمان الكبار أيضا ما كتب؟
ً
ٌ
مثال في
هدف آخر ال نعلمه ّ؟!! نقرأ
ربّما هناك
قصة الحياة من أجل الحياة:
ّ
"كانت نظرات أهل القرية المسائلة تنزل علينا نحن
الصغار متفهّ مة ورحيمة ّ
لكنها كانت ثاقبة وفاحصة
ّ
ومتبحّ رة في وجوه أهلنا الكبار كانت نظرات تساؤل
معبّرة وفيها من الحكمة تحتوي معاني ودالالت
أدب األدباء وتساؤالتهم ال ّتي سجّ لها تاريخ األدب
الرّصين"
ً
قليال عن
في المحصلة أرى أن هذه القصص ابتعدت
الطفلي وما يحسب لها أنّها حاولت نقل
إطارها العام
ّ
معاناة األطفال العرب إلى الغرب  ..وربّما حاولت
أيضاً كسب و ّد الطرف اآلخر.
أضف إلى ذلك ورود مجموعة من األخطاء أثناء
الكتابة مما يعكر صفو القراءة أحيانا ً مثل " كان
االثنين غائبين عني " والصواب كان االثنان غائبين
عنّي " ص 14وكذلك جملة "وتداعبه الريح عابثة
ببناءه الضعيف" والصواب "ببنائه الضعيف"
ص" 26بحر ممتد عميق يطفوا على األمواج "
الصواب يطفو " ص 16و " أن ترسي بهم بأمان
الصواب "ترسو" ص 24
وهذا ما يُخرج عنصراً مهمّاً وقيمة معرفيّة
ضرورية في قصص األطفال وهي القيمة اللغويّة
والتي بالتأكيد أصبحت هاجساً لمن يريد أن يحافظ
على اللغة األصلية ألطفاله من خالل جسر األدب
وقصص األطفال.
حكايات في حقيبتي و"هي مجموعة حكايات خياليّة
فلسطينية لم يسبق نشرها في كتاب مصوّر باللغتين
العربية واأللمانية" هكذا ت ّم التّعريف لهذه المجموعة
من الحكايات على غالفها "
في المجموعة عدد من الحكايات المعروفة تراثيا

مثل ( كيف خدع السنونو الثعبان ،والشاطر حسن،
والريشة الذهبية وقصة أولها خيال وآخرها خيال،
قصة شمس وقمر ،الذئب الجائع والثعلب المكار،
والغول غدار) وغيرها من القصص.
تقول الدكتورة سارية المرزوق :أحد العاملين في
فريق الترجمة ،الفكرة من جمع هذه القصص جاءت
ضمن مشروع تمكين المرأة واالشتغال عليها منذ
القص
طفولتها من خالل تحوّل شخصيّات أبطال
ّ
الذكوريّة إلى إناث.
أقول :في مثل هكذا عمل الكثير من المخاطر
أولها اللعب فنياً على التراث الحكائي وثانيها إغفال
مصدر بعض هذه الحكايا وانتمائها ،وذلك بعدم نسبة
هذه القصص أحياناً إلى سياقاتها المكانية الصحيحة
مثال ًوبالتالي أن يكتب على غالف كتاب حكايات
تراثية كلمة تأليف ....؟؟!!
ٌ
في مجموعة حكايات حقيبتي اشتغل فريق متكامل
على إخراج رسوم تفاعل معها األطفال جاءت
حسب مخيلتهم وحسب تصوراتهم وهذا عمل تفاعلي
خاصة وأنّه نقل ساحة عمله
جميل يحسب للفريق
ّ
بين مصر و ألمانيا .
بالعودة إلى السؤال الذي انطلقنا منه في البداية هل
ما يكتب من أدب األطفال في الشرق يتناسب مع
حياة أطفالنا في الغرب؟
متخصص
وهو
الفتاح
عبد
يقول الدكتور مصطفى
ّ
في أدب الطفل  :ما يُكتب في الوطن العربي ،من
أدب ّ
الطفل ،في جزء منه يناسب األطفال الذين
هاجروا إلى أوربا ،فهم لم يخرجوا بعد من أجواء
بالدهم ،ما زالوا يحملونها في قلوبهم وعقولهم،
ويحتاجون لمُنتجات األدب ّ
الطفلي العربي ليبقي
على الرّ ابطة اللّغوية مع أمتهم وتاريخهم.
لكن ما ال يناسب أطفالنا هناك هو مستوى عدد كبير
من النّصوص األدبيّة التي تتعامل مع الطفل ككائن
غبّي وليس مع كيان متفتّح على الحياة ،وهذا ال
مجتمعات متق ّدمة تقنياً.
يناسب من بات يعيش في
ٍ
أمّا القيم التّي تتضمنها النصوص الطفليّة العربيّة
فهي مناسبة في ّ
كل وقت لألطفال ،لكن تختلف
اإلفادة منها باختالف طريقة عرضها ،فقد تكون
ً
متعة تجذب الطفل.
طرق العرض مباشرة ال تحوي
وقد تكون القيم التي تنادي بها نصوص األطفال
تختلف عن القيم السائدة في المجتمعات التي انتقلوا
إليها ،وهنا سيحصل صدام نفسي لدى األطفال.
وكذلك الرّ سائل التربوية التي تحملها النصوص
التّربويّة قد تكون رسائل إيجابية تنفع الطفل في بنائه
النّفسي ،وقد تكون رسائل سلبية من خالل توجيهها
ً
فاعال في
ُنفعل وليس
لتحويل الطفل إلى طرف م ٍ
خاصة تلك التي تتعلق بعالقة الصغار
الحياة،
ّ
بالكبار ،وقد بنيت الكثير من النصوص على المبدأ
الثاني لألسف.

و في ّ
كل نصوص األطفال هناك رسائل تربوية
أو أخالقيّة ،لكن أدب الطفل يجعل المتعة وسيلت ُه
للوصول إلى ّ
الطفل ،وهنا بيت القصيد في االختالف
بين أدب الطفل العربي وأدب الطفل الغربي ،فأدب
الطفل الغربي تجاوز حدود الخيال ،وأصبحت المتعة
هي المستهدف األساسي ،ومن خالل األحداث أو
الشخصيات تصل رسائل تربوية في انتصار الخير
على ّ
الشر دائماً ،لكن أدب الطفل العربي ما زال
قاصراً من ناحيتين؛ األولى تغليب ناحية القيم على
ناحية المرح والمتعة ،والثانية عدم وجود تخصصين
في نقد األدب الطفلي ،مما أتاح المجال لنقاد أدب
الكبار لوضع قيود مشوّهة على تطور أدب الطفل
العربي ،من خالل تحجيم الخيال ،وهذا أساء كثيراً.
ّ
لذلك أدب الطفل العربي يجب أن يحمل كل عوامل
النجاح والتأثير من المرح والمتعة وتخفيف صدمة
الحرب والمساعدة في االندماج ،وهذه العوامل ال
تجتمع إلى ألدباء ذاقوا مرارة التشرّ د والنزوح إلى
مجتمعات جديدة.
بقي أن نقول :من المُهم جدا التمييز بين أدب الطفل
كأدب ،وبين الحكاية التراثية الشفاهيّة التي تُحوّل
كتابي يق ّدم ّ
للطفل على أنّه هو أدب الطفل
ف
إلى ملّ ٍ
ّ
ّ
ً
ّ
فلكل خصوصيته ومتعته ،ولنبتعد قليال عن
العربي،
ٍ
الصورة النمطيّة التي سادت لفترة من الزمن
هذه ّ
صورة الطفل الالجئ الذي يجلس وحيداً في زاوية
الحديقة ال يلعب معه أحد ث ّم ليأتي من يأخذ بيد ِه
ويخرجه من عقدته ويالعبه ،أعتقد ّ
أن هذا الطفل
اليوم تجاوز تلك المرحلة وأصبح ربما "كابتن"
الفريق في ّ
المدرسي  ..لقد نهض بالفعل ..
صفه
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*كفاح علي ديب فنّانة تشكيلية سوريّة حاصلة على
المركز األول في جائزة الشارقة في مجال أدب
الطفل صدر لها مؤخراً مجموعة قصصيّة لألطفال
بعنوان مغامرات كبريتة مقيمة في برلين .
*د .حسن حميدة مستشار تغذية ،فنّان تشكيلي
سوداني وكاتب قصة ،أغلب نشاطاته اإلبداعية في
خدمة التعايش السلمي بين القادمين الجدد والمجتمع
المحلي مقيم في مدينة يينا األلمانية  ..نُشرت قصص ُه
بع ّدة لغات.
*د .مصطفى عبد الفتاح كاتب سوري مقيم في
تركيا مُتخصص في أدب الطفل ،حاصل على عدة
جوائز عالمية وعربية آخرها جائزة قصص األطفال
المصورة في البحرين  ،صدر له  40كتاباً في أدب
الطفل وغيرها ،يدير مشروع بحر اللغة ونادي
مخصص
القراءة العربي وهو موقع الكتروني
ّ
لألطفال العرب المهاجرين في كافة أنحاء العالم .
*د .سارية مرزوق كاتبة قصة ومُترجمة مقيمة
في برلين .
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يرغب الرجال والنساء في الكثير من األشياء ذاتها
من شركائهم ،لكن هناك أيضاً بعض االختالفات
الرئيسية بشأن ما يحتاجه كل منا من لتكوين عالقة
ترضي الطرفين .لذلك ،ستحتاج إلى إيالء اهتمام
كبير بما يقوله الكاتب المختص بالعالقات الزوجية
شيري ستريتوف .فكلما نجحت في جعل زوجتك
تشعر بالحب والتقدير ،زادت فرصك في تحقيق
رغباتك الخاصة أيضاً.
في هذا التقرير سنبرز النقاط الذي تناولها والتي
تتضمن نصائح للحصول على عالقة زوجية هادئة:

 -أن تفهمها وتغفر لها

يرغب جميعنا في أن يعرفوا أنهم محبوبون ،ونادراً

أجر معها محادثة حقيقية
ِ -

 -أن تخبرها بأنك تحبها

ما تتعب الزوجات من سماع كلمة «أنا أحبك» من
قبل أزواجهن .مع ذلك ،أن تجعل زوجتك تحس
بما تشعر به هو مهم تماماً كإخبارها بذلك كلما
سنحت الفرصة .وربما يكون األمر عادياً للغاية،
لكن قد يعلو صوت األفعال على الكلمات .إن أفضل
الطرق للتعبير عن شعورك عادة ما تتمثل في القيام
ببعض األعمال البسيطة ،التي تبدو غير مهمة ،مثل
احتضانها بشكل غير متوقع أو اإلمساك بيدها عند
المشي معاً.

ستأتي أيام ترتكب فيها زوجتك بعض األخطاء
أو سيكون من الصعب التواجد بقربها .لكن ال
أحد مثالي ،فهي ترغب وتستحق استعدادك لفهمها
ومسامحتها .وتذكر أن أي عالقة ،وخاصة الزواج،
ال يمكن أن تستمر دون غفران .تريد النساء بشكل
خاص أن يفهمن أن التقلبات الهرمونية التي تؤثر
على مزاجها حقيقية للغاية .لذلك ال تسخر منها وال
ً
حامال أو عندما تمر
تقل إنها «مجنونة» عندما تكون
بفترة انقطاع الطمث .وعوضاً عن ذلك ،كن متفهماً
ومتعاطفاً معها.
ال تدع محادثاتك مع زوجتك تصبح نادرة لتقتصر
فقط على التحدث عن أطفالكم وأعمالكم وعن
الطقس .ففي هذه الحالة ،قد يكون ذلك عالمة
على أن زواجك يواجه مشكلة حقيقية .هناك الكثير
من األمور التي يمكن التحدث عنها والتي تتعدى
المواضيع العملية والسطحية .من المهم جداً أن
يتناقش األزواج بخصوص مشاعرهم وعواطفهم
بشكل منتظم ،فهذه المحادثات العميقة والحقيقية هي
التي ستجمعكما معاً ،وهي التي ستخلق الحميمية

التي يرغب فيها المتزوجون.

 -خصص وقتاً لها وألطفالكما

إن قضاء الوقت مع زوجتك وأطفالك ليس حدثاً
عابراً ،لذلك عليك أن تخلق هذه اللحظات من
التواصل من خالل الترتيب لها ومن ثم العمل على
حدوثها .وتذكر أن قضاء الوقت مع من تحب يجب
أن يمثل أولوية قصوى بالنسبة لك .من المهم أيضاً
أن تتذكر أن المرأة التي تزوجتها هي شريكة حياتك،
وليست أم أطفالك فقط .ال تتوقف أبداً عن بذل جهدك
إلظهار بعض الرومانسية لزوجتك أو الخروج معاً.
في نهاية المطاف ،هذه هي الطريقة التي جعلتكما
تتقربان من بعضكما البعض في المقام األول .وتذكر
أيضاً أن ممارسة األنشطة المشتركة ستؤدي إلى
توليد مشاعر مشتركة بينكما وستساعد أيضاً في
تقوية عالقتكما.

 -أسمعها كلمة «نعم» أكثر من كلمة «ال»

تذكر أن الزوجة ال تحب أن يُرفض طلبها .فإن
سماعها لكلمة «ال» بشكل مستمر يمكن أن يحبطها
ويسبب لها االستياء وهو ما سيجعلها تبتعد عنك.
ال يعني ذلك أنك يجب أن تصبح شخصاً ضعيفاً،
وتقول «نعم» على الدوام ،لكن حاول التفكير مرتين
قبل أن تقول «ال» بصفة تلقائية ،وقد تتفاجأ
حقاً كيف يمكن لذلك أن يحسن عالقتكما.
تظهر األبحاث أنه كلما استجبت للطلبات
بطريقة إيجابية ،أصبحت العالقة بينكما
أفضل وأكثر سعادة.

طوّ ر مهارات استماع أفضل لها
ِ -

ً
فعال أن تعبر الزوجة عن
من المحبط
أفكارها ومشاعرها لشريكها ،وال تجد
آذانا صاغية .ففي نهاية األمر ،هي تريد
من شريكها أن يستمع إليها بقلبه ال بأذنيه
ً
فضال عن االستماع إلى الكلمات التي
فقط.
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تقولها زوجتك ،من المهم أن تتقبل كل ما تقوله ،حتى
في حال كنت ال تشاركها نفس الرأي .وفقاً لألبحاث،
فإن الرجال الذين يحترمون آراء زوجاتهم يتمتعون
بعالقة زوجية سعيدة أكثر علماً!

 -كن حنوناً ولطيفاً معها

كم مرة قلت عبارات لطيفة لزوجتك ،على غرار
«من فضلك» أو «شكراً» ،أو منحتها قبلة غير
متوقعة؟ لسوء الحظ ،ال يعي بعض المتزوجين
أن مفتاح النجاح في العالقات الزوجية هو الحنان
والمودة المتبادالن اللذان يساهمان في تغذية العالقة
بينهما والحفاظ على تماسكها .قد تكتسي هذه األمور
أهمية أكبر بعد الزواج ،حيث إن األبحاث كشفت
أن عدد المرات التي تعبر فيها أنت وشريكتك عن
مشاعر المودة بينكما ترتبط ارتباطاً مباشراً بمدى
التزام ورضا الطرفين عن العالقة.

 -شاركها المسؤوليات المنزلية وتربية األطفال

إن تحمل مسؤولية األعباء المنزلية يعتبر أحد أهم
األسباب للخالفات بين أي ثنائي متزوج .فاألعمال
المنزلية وتربية األطفال ال تقع على عاتق الزوجة
فقط ،كما ال ينبغي عليها أن تطلب بنفسها من شريكها
ً
بطال
القيام بما يترتب عليه من أعمال .سوف تكون
في نظرها إذا أبديت استعدادك لمساعدتها عندما
تطلب منك ذلك ،وسيكون أفضل إن بادرت وحدك
للقيام ببعض األعمال المنزلية قبل أن تطلب هي
منك ذلك.

 -استمتع معها بيوم عطلة من حين إلى آخر

ال تشعر باالنزعاج من زوجتك إذا ما رغبت في
أخذ يوم عطلة من حين إلى آخر خالل الشهر،
حيث لن يكون عليها أن تقلق بشأن أي شيء متعلق
باألطفال والبيت ،وكذلك أنت .إنها تستحق أن تتمتع
بهذه الراحة وتمنح نفسك فرصة حتى تكون بصحة
عاطفية وجسدية أفضل.

 -أظهر موقفاً سليماً فيما يتعلق بصحتك

الرجال غير قادرين على االعتناء بأنفسهم عندما
يتعلق األمر بصحتهم وهذه ليست صورة نمطية،
فقد أظهرت األبحاث أن هذا األمر صحيح .فكل
محاوالت زوجتك إلقناعك بالذهاب إلى الطبيب
ً
عادال في حقها ،فهي حبيبتك
أو طبيب األسنان ليس
وليست والدتك .جزء من السبب الذي يجعل الرجال
ال يعطون األولوية لصحتهم يرجع إلى فكرة متأصلة
عن الرجولة ،لكن الفلسفة األصح هي أن االعتناء
بنفسك هو السبيل لتوفير الرعاية لعائلتك.
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عادة ما يشعر اآلباء أن عليهم مسئولية أداء أطفالهم
بشكل جيد في المدرسة ،ويصيبهم القلق والعصبية
من أجل تفوق ونجاح أبنائهم وكتابة الواجب
المدرسي وغيرها من األمور ،والغريب أن هذه
الطريقة لن تؤتي ثمارها في نجاح األبناء.

بشكل أخر غير الذي يستخدمه آبائهم ،لذا يراعى
مالحظة الوقت الذي استطاع الطفل خالله إنجاز
المهام المدرسية ،واالختالف الذي كان في هذا
الوقت عن الحالي ،والتحدث معه بلطف وهدوء بدال
من التوتر والعقاب والتهذيب.

يتحول الخوف على مذاكرة األبناء إلى معركة على
السيطرة بين األطفال واألسرة ،ويبدأ الطفل في
الصراع للتحكم في قراراته واختياراته ،بينما يحاول
اآلباء من واقع دورهم فرض سيطرتهم على األمر،
وبالتالي يزداد الصراع حدة في المنزل.

وقف الصراع ً
ليل

من الممكن أن ينسى الطفل أداء الواجب المدرسي
أو ال يهتم بالمذاكرة أو االستعداد لالمتحان ،وفي
هذه الحاالت يشعر اآلباء بمزيد من فقدان التحكم
في أنفسهم ،ويبدءون بالعقاب والتهديد واالعتراض
وربما يقومون بأداء بعض المهام بدال من أبنائهم،
في حين ال بد أن يعلم اآلباء أنهم ال يقدرون على
إرغام أبنائهم على شيء ما ،واألفضل احترام
اختيارهم وتحفيزهم على المذاكرة من تلقاء أنفسهم.
وإذا كان الطفل يعاني من رفض المذاكرة وعدم
ً
عامل
االكتراث ،فمن الممكن أن يكون األب واألم
رئيسً ا في هذه المشكلة ،وعليهم سؤال أنفسهم "ما
الخطأ في هذا المشهد؟ وكيف حدث ذلك؟

التوجيه ً
بدل من التحكم

يشكو بعض اآلباء من عدم شعور أبنائهم بالتحفز
للمذاكرة ،إال أن هؤالء الصغار يمكن تحفيزهم

يجب التوقف عن الصراع مع الطفل كل ليلة حول
المذاكرة ،واختيار خطوات مختلفة وإيجابية تدفعه
لعمل ذلك باختياره أو ترك األمر بين الطفل والمعلم
فقط ،وإذا شعر أحد األبوين بالرغبة في االنفعال،
فال بد من أخذ استراحة لمدة  10 -5دقائق ،وإفساح
المجال للطفل لتأدية مهامه بنفسه.
ويمكن اتباع قواعد محددة مثل المذاكرة في الوقت
نفسه يوميًا ،وعمل ذلك في مكان واسع بالمنزل.

ماذا تفعل إذا قال طفلك "ال يهمني تحقيق
درجات سيئة"؟

يلجأ الطفل إلبداء عدم اهتمامه بتحقيق درجات
سيئة ،لرغبته في التعبير عن عدم قدرة اآلباء على
إجباره على فعل شيء ما ،وأن حياته تخصه فقط
وال يمكن أن يجعله أحد يهتم بالمذاكرة ،وفي هذه
الحالة يراعى عدم التركيز على هذا السلوك كثيرا
وما يفعله الطفل ،فمن المهم فهم كيفية تحفيزه على
أداء مهامه دون الحاجة إلى التخويف ،وإرشاده
وتوجيهه دون منعه من الشعور بالعواقب الحقيقية
لالختيارات السيئة مثل عدم القيام بعمله ،فال مانع
من أن يحقق درجات سيئة ويلجأ المتحانات الصيف
حتى يتعلم تحمل مسئولية اختياراته في سن مبكرة.

تجهل بعض النساء ما ينتظرهن من مسؤوليات
ومتاعب بعد الزواج ،ويقتصر تفكيرهن على األفكار
الرومانسية عن الحب في األفالم والقصص الخيالية.
ونقدم لكم اليوم مجموعة من األشياء التي تتمنى
معظم النساء لو عرفنها قبل اإلقدام على الزواج:

عندما يتب ّدل الرجل فجأة وتتغير تصرفاته مع زوجته
فال داعي ألن تكون الخيانة الزوجية هي ما يدفعه
الى ذلك ،وال حتى انشغاالته الكثيرة ،بل ثمة أسباب
قد ال تتنبّهين إليها عزيزتي الزوجة ولكنها بغاية
األهمية وتكمن فيك أنت.
فلماذا يتخلى الزوج عن زوجته؟

 -أتمنى لو كنت أعرف حقيقة الزواج

ّ
النكد...

تحصل معظم النساء على معلوماتهن عن الزواج من
خالل وسائل اإلعالم واألفالم والبرامج التفلزيونية
وغيرها من المصادر التي ال تقدم بالضرورة
معلومات دقيقة عن الزواج ،فمعظم هذه المصادر
تعطي فكرة مثالية عن الزواج تختلف كثيراً عما هو
الحال في الواقع.

 -أتمنى لو كنت أعرف أكثر عن نفسي

تبدأ المرأة باكتشاف صفات جديدة عن نفسها بعد
الزواج ،فهي مطالبة بأشياء لم يكن عليها فعلها في
الماضي ،فالحياة بعد الزواج مختلفة بشكل كبير عما
كانت عليه أيام العزوبية ،وعلى الزوجة أن تغير
الكثير من سلوكياتها في سبيل إرضاء زوجها.

 -أتمنى لو لم أكن في عجلة من أمري

تشعر الكثير من النساء بالندم للزواج في وقت مبكر،
وتتمنى بعضهن أن يعود الزمن إلى الوراء لتعيش
حياة العزوبية لوقت أطول قبل أن تتزوج وتنتقل إلى
حياة المسؤولية.

 أتمنى لو كنت أعرف مدى تأثير األهل علىالزواج

تفاجئ العديد من النساء بالتأثير الكبير لعائلة الزوج
أو الزوجة على حياة الزوجين ،فالزواج مؤسسة
اجتماعية متكاملة ال تقتصر على الزوجين بل تمتد
لتشمل عائلتيهما وأصدقائهما ومحيطهما االجتماعي.

 أتمنى لو كنت أعرف أبعاد الصفات السلبيةللرجل

من الضروري أن تدرك المرأة أن أي صفة سلبية
في الزوج يمكن ان تطفو على السطح بشكل واضح
بعد الزواج ،فالحال أيام الخطوبة سيتغير كثيراً
عندما يعيش الزوجان تحت سقف واحد ،وأي سلوك
سلبي بسيط قبل الزواج سيزداد سوءاً بعد الزواج.

 -أتمنى لو كنت أكثر حرصاً بالتعامل مع المال

تفتقر المرأة في كثير من األحيان إلى الحرص في
التعامل مع المال قبل الزواج ،وتنفقه يميناً
ً
وشماال
وخاصة إذا كان والداها يقدمان لها المال بسخاء،
إال أن األمور ستتغير بالتأكيد بعد الزواج ،ويجب
أن تتعلم الزوجة الحرص على أموال زوجها لتأمين
مصروفات األسرة.

المنزل هو المكان الذي يلجأ اليه الزوج بعي ًدا من
ضغوطات الحياة الكثيرة والمسؤوليات الملقاة على
عاتقه وبالتالي وإن لم يجد الراحة في هذا المنزل
فمن الطبيعي أن يكره العودة اليه وليس من الغريب
أب ًدا عزيزتي الزوجة النكدية أن يتخلى زوجك عنك
ويبحث عن أخرى تمنحه الراحة النفسية التي يحتاج
لها.

"أن تحاول تغييري على الدوام"

قد تزعجك بعض تصرفات زوجك وهذا أمر
طبيعي ،لكن أن تحاولي تغيير طباعه بشكل كلّي
وأن تتذمري طيلة الوقت من كل ما يقوم به بالطبع
عاجل ام ً
ً
سيجعالنه يسأم
آجل ويتركك! لذا تقبّلي
ّ
زوجك كما هو وال تحاولي السيطرة عليك وتذكري
دائمًا ّ
أن ما من أحد مثالي وكامل!

عندما تفتقر العالقة الى اإلتصال العاطفي

الرجل تمامًا كالمرأة بحاجة الى العاطفة والى الحب
والى اإلتصال العاطفي كذلك األمر ،وعندما تفتقر
العالقة الزوجية الى هذه العوامل فيسصبح حينئذ
البحث عن امرأة أخرى خيارً ا جديًا لدى الزوج.

الغيرة العمياء

وأخيرً ا ،ال يخفى على أي أحد ّ
أن الغيرة العمياء
احدى األسباب األساسية التي قد تهدم الزواج والتي
تجعل الزوج ينفر وبخاصة إذا شعر أن حريّته
مقيّدة! لذا حاولي اال تتذمري اذا خرج بين الحين
اآلخر مع أصدقائه واسعي ألن تحصلي على هذا
ّ
المتنفس الصغير لك أنت ً
أيضا ألنه ضروري في

العالقة الزوجية.

ـ الحياة تعلمك الحب والتجارب تعلمك من تحب
والمواقف تعلمك من يحبك
ـ أكره قوتى عندما أجرح من أحب دون قصد،
وأكره دموعى حين تنزل على من اليستحقها رغماً
عني ،وأكره حبي حين يمحو كبريائي وكرامتي.
ً
جماال لم تره أنت في نفسك.
ـ من يحبك يرى فيك
ـ سأظل أحبك ولو طال انتظاري فإن لم تكن قدري
فأنت اختياري.
ـ إذا أحبك مليون شخص فأنا منهم ،وإذا أحبك
شخص واحد فهو أنا ،وإذا لم يحبك أحد فاعلم اني
مت.
ـ أحبك يا أحلى من كل البشر ،يا توأم الروح وأقـرب
من نبضي ودمي.
ـ صورتك محفورة بين جفوني ،وهي نور عيوني.
ـ الحب ال يتقن التفكير واألخطر أنه ال يملك ذاكرة.
ـ لو أن الحب كلمات تكتب ،النتهت أقالمي ،لكن
الحب أرواح توهب ،فهل تكفيك روحي؟
ـ فكرت بأن أهديك عمري واكتشفت بأنه ملكك.
ـ الحب عذاب في قلوب الشباب ،الحب نبات في
قلوب البنات ،الحب أسطورة في القلوب المكسورة،
الحب شر ال بد منه.
ـ حبيبتي إن في قلبي أحاسيس ومشاعر تضطرب
كلما رأيتك ،فكأني أريد أن أختفي من هذه الدنيا،
وأندمج في روحك ،ألن نفسي تواقة إليك ،مولعة
بك فأصبحت ال أستطيع أن أستغني عنك فرفقاً بي،
بيديك سعادتي.
ـ إليك ّ
أسطر أحرف الحب من دماء القلب.
ـ الحب جحيم يطاق  . .والحياة بدون حب نعيم ال
ُ
يطاق.
ـ الحب تجربة حية ال يعانيها إال من يعيشها.
ـ الحب ال يعرف أي قانون.
ـ الحب الحقيقي هو أن تحب الشخص الوحيد القادر
على أن يجعلك تعيساً.
ـ اإلهمال يقتل الحب ،والنسيان يدفنه.
ـ حينما تتوقف روحي عن عشق روحك ،سيتوقف
قلمي عن عشق الحروف وتقبيل الورق.
ـ للعيون لغه ال يفهمها إال المحبون ،يخيّم الصمت
فيها عندما تبدأ بالكالم.
ـ أروع ما قد يكون أن تشعر بالحب ،ولكن األجمل
أن يشعر بك من تحب.
ـ من الجميل أن تزرع وردة في بستان ،لكن من
األجمل أن تضع الحب في قلب إنسان.
ـ فكرت أن أهديك عيونى  ..ولكن خفت أن أشتاق
إليك فال أراك.
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ولد الفنان الكبير والصحفي سعيد عبد الغني في بلدة نوسا البحر في محافظة الدقهلية عام .1938
تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام  1958والتحق بالعمل الصحفي ضمن القسم الفني لجريدة
األهرام .تدرج في المناصب حتى أصبح رئيس للقسم الفني في األهرام واألهرام المسائي ومن هنا ابتدأت
عالقته بالفن.
بداية حياته الفنية كانت على خشبة المسرح وكانت أوائل مسرحياته مسرحية القرار ومسرحية جبل
مغناطيسي على مسرح الطليعة عام .1973
أول أعماله السينمائية كان فيلم الفاتنة والصعلوك مع ميرفت أمين وحسين فهمي ومن إخراج
حسين عمارة عام .1974
وتتابعت أعماله السينمائية والدرامية والمسرحية فقدم ما يزيد عن  124عمل خالل مشواره
الفني منها :فيلم الكداب عام  ، 1975فيلم المذنبون عام  ،1975فيلم وجهاً لوجه عام ،1976
مسلسل بال عتاب عام  ،1976فيلم عندما يسقط الجسد عام  ،1976مسلسل األفعى عام
 ،1977فيلم أين المفر عام  ،1977فيلم مع حبي وأشواقي عام  ،1977مسلسل صرخة بريء عام ،1978
مسلسل مبروك جالك ولد ،فيلم أيام العمر معدودة ،فيلم إمرأة بال قيد ،مسلسل شاهد إثبات ،مسلسل الباحثة،
فيلم إحنا بتوع األتوبيس عام  ،1979فيلم اللصوص ،فيلم حبيبي دائماً عام  ،1980فيلم حدوتة مصرية،
فيلم السلخانة ،مسلسل أمي الحبيبة ،فيلم رجل في سجن النساء ،فيلم حادي بادي ،فيلم الطماعين ،مسرحية
المهزلة ،فيلم زوج تحت الطلب ،مسلسل صح النوم ،فيلم الهروب من الخانكة ،فيلم رجل لهذا الزمان،
مسلسل يحكى أن ،مسرحية الورثة ،فيلم حكاية لها العجب ،فيلم أيام الغضب ،فيلم إختفاء زوجة ،فيلم موعد
مع الرئيس ،فيلم إمرأة واحدة ال تكفي ،فيلم نصف دستة مجانين ،فيلم دموع صاحبة الجاللة ،فيلم مهمة في
تل أبيب ،فيلم الشقي ،فيلم دائرة الموت ،مسلسل الثعلب ،فيلم لوالكي ،فيلم قدارة ،مسلسل الفرسان ،فيلم إنذار
بالقتل ،فيلم الهروب إلى القمة عام  ،1996فيلم عالقات مشبوهة ،فيلم بخيت وعديلة الجردل والكنكة عام
 ،1997مسرحية رقص الديوك ،فيلم رسالة إلى الوالي ،مسلسل رد قلبي ،مسرحية البودي جارد ،مسلسل
أم كلثوم ،مسلسل الوشاح األبيض ،فيلم أمير الظالم عام  ،2002مسلسل أشرار وطيبين ،فيلم حبك نار،
مسلسل أوالد الليل ،مسلسل أحالمنا المؤجلة ،مسلسل عدى النهار ،مسلسل إن غاب القط ،فيلم نور عيني
وغيرها الكثير.
آخر أعماله كانت من خالل المشاركة في مسلسل شمس األنصاري مع محمد سعد وفاروق الفيشاوي ومن
إخراج جمال عبد الحميد عام .2012
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تستعد دولة الكويت الستقبال واحد من أهم المهرجانات الموسيقية في العالم
العربي "فبراير الكويت" ،بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في العالم
العربي ،وتتولى تنظيمها "روتانا للصوتيات والمرئيات" بالتعاون مع مركز
عبدالله الرويشد.

وكشفت شركة روتانا في بيان صحفي عن نفاذ تذاكر جميع الحفالت ،قبل
انطالق المهرجان بـ 15يومًا ،ويتضمن المهرجان  7حفالت يشارك في إحيائها
 13نجمًا ،هم "فنان العرب" محمد عبده ،عبد الله الرويشد ،رابح صقر ،عبادي
الجوهر ،ماجد المهندس ،نبيل شعيل ،حسين الجسمي ومطرف المطرف ،نوال
الكويتية ،أصالة نصري ،نجوى كرم ،أنغام وشيرين عبدالوهاب.
يفتتح الحفالت "فنان العرب" على أن يكون الختام مع عبادي الجوهر و" نوال
الكويتية ،ويشارك في جميع الحفالت مطربين ،وسيرافق النجوم الـ 13فرقة
موسيقية ضخمة ،فيما يتصدى المخرج الشهير أحمد الدوغجي لمهمة إخراج
هذه الحفالت.

أعلن مهرجان برلين السينمائى الدولى عن اختيار دفعة جديدة من األفالم ضمن
دورته الـ 69والتى تقام مطلع هذا الشهر.
ويقدم المهرجان مجموعة من األفالم المنتقاة فى عرض عالمى أول من أسبانيا
والصين ،والبرازيل وبولندا ،ومقدونيا ومنغوليا ،إيطاليا ،ألمانيا ،النرويج
وفرنسا.
ويفتتح المهرجان في السابع من فبراير بالفيلم الدنماركي "تعاطف الغرباء" في
عرضه العالمي األول ،وهو انتاج دنماركي -كندي -سويدي -فرنسي -ألماني
من اخراج لون شيرفيغ ،ويشارك بالمسابقة الرسمية.
وتدور أحداثه بين تورونتو وكوبنهاجن ونيويورك ،ويصور موضوعا يدور
حول مجموعة من األشخاص يكافحون مع من أجل البقاء في مدينة نيويورك
في ظروف شاقة لكنهم يتمتعون بقدر كبير من روح المرح واللطف والتعاطف
مع بعضهم البعض.
المهرجان قرر تكريم النجمة الكبيرة شارلوت رامبلين التى قدمت أكثر من
 100دور سينمائي وتلفزيوني ،كما سبقت ونالت شرف رئاسة مهرجان برلين
السينمائي الدولي عام  ،2006وفازت بجائزة الدب الفضي ألفضل ممثلة عام
 2005باإلضافة إلى حصولها على جائزة الفيلم األوروبي الثاني ألفضل ممثلة.
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أكد غنام غنام ،مسئول اإلعالم بالهيئة العربية للمسرح ،أن هناك  5دول
عربية ،تقدمت لتنظيم الدورة المقبلة لمهرجان المسرح العربي.
وقال دكتور يوسف عيدابي ،مستشار الهيئة العربية ،بالمؤتمر الصحفي ،أن
ما شهدته الدورة الحادية عشر من زخم ،دفعهم للتفكير في ضرورة توثيق
العروض المسرحية في كل البلدان العربية.
وفي كلمته قال غنام غنام (مسئول اإلعالم)":شعرت أن المهرجان كان مصريًا،
بما قدمه المصريون من دعم ومحبة ،ما يجعلنا نعاود الحنين لتقديمه بالقاهرة
مرة أخرى ،بعدما تجاوز كونه مهرجا ًنا ليصبح مؤسسة مسرحية كبرى.
ور ًدا على صعوبة لهجات بعض العروض ،قال عيدابي :من شروط المسابقة
أن dكون العرض باللغة العربية الفصحى ،لكن أحيانا تفاوت المستوى الفني
يجعلنا نختار عرضا باللهجة الدارجة .
وحصدت مسرحية "الطوق واألسورة" من مصر جائزة السلطان القاسمي
بالدورة الحادية عشر لمهرجان المسرح العربي ،الذي اختتمت فعالياته اليوم
األربعاء.
ودخل العرض في منافسة مع ثالث مسرحيات عربية هي الرحمة ،المجنون
وذاكرة قصيرة؛ قبل أن تعلن عضو لجنة التحكيم المخرجة اللبنانية عاليا
الخالدي عن فوز المسرحية المصرية.
"الطوق واألسورة" ُقدمت للمرة األولى منذ  22عامًا ،ونال مخرجها ناصر
عبدالمنعم جائزة أفضل عرض بمهرجان المسرح التجريبى ،وهي عن نص
للكاتب يحيى الطاهر عبدالله.

وأعلن إسماعيل عبدالله -أمين الهيئة العربية للمسرح -عن فوز العاصمة
األردنية عمان ،بتنظيم الدورة المقبلة ،وذلك خالل حفل ختام الدورة الحادية
عشر الذي أقيم بدار األوبرا بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس
عبدالدايم.

حصد الفيلم المصري "الضيف" ،جائزة الجمهور كأفضل فيلم في مهرجان
" "Tallinالسينمائي بدولة استونيا .في عرضه العالمي األول بالمهرجان.
ويعد فيلم "الضيف" ،الفيلم المصري اإلفريقي الوحيد في المسابقة الرسمية
للمهرجان ،حيث تدور أحداثه حول صراعات دينية سياسية من خالل قصة
حب ،ثم تتطور األحداث في اتجاه ال يتوقعه أحد منهم.

ويقوم ببطولة الفيلم خالد الصاوي
وجميلة عوض وأحمد مالك
وشيرين رضا ،فيما يشارك ماجد
الكدواني ومحمد ممدوح كضيوف
شرف ،الفيلم من تأليف الكاتب
الصحفي إبراهيم عيسى ،وإخراج
هادي الباجوري.
تدور أحداث الضيف حول شاب
ً
ضيفا على أسرة خالل
يحل
العشاء ،ثم تتطور األحداث في
اتجاه ال يتوقعه أحد منهم ،ويبدو
أن عالقة الشاب باألسرة بها بعض
من عدم الوضوح.
يعد الضيف ثاني عمل يتعاون
فيه الكاتب إبراهيم عيسي مع
شركة االنتاج i Productions
بعد فيلم موالنا ،وثاني عمل للمخرج هادي الباجوري مع الشركة بعد فيلم
هيبتا :المحاضرة األخيرة والذي حقق أعلى إيرادات لفيلم رومانسي في تاريخ
السينما المصرية بـ 27مليون جنيه وأول مرة يجتمع فيها إبراهيم عيسي وهادي
الباجوري في عمل فني.
يسجل فيلم الضيف المشاركة األولى تاريخياً لألفالم المصرية الطويلة ضمن
االختيارات الرسمية بالمهرجان الذي يعد أحد المهرجانات التي تحمل تصنيف
 Aمع  14مهرجا ًنا دوليًا حول العالم ،من بينها كان وبرلين وفينيسيا وغيرها،
ً
طويل و 300فيلم قصير
ويعرض المهرجان سنويًا أكثر من  250فيلمًا
وتحريك ضمن برامجه المختلفة.
الفيلم ثاني عمل للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى في السينما بعد فيلمه "موالنا"
للنجم عمرو سعد والمخرج مجدي أحمد علي.
وقال الفنان خالد الصاوي في حوار صحفي ،إن الفيلم يناقش قضية تجديد
الخطاب الديني ،موضحً ا ،أنه يجسد دور داعية ال يرتدي عمامة ،نافيًا وجود
أي تشابه بينه وبين فيلم "موالنا".

احتل فيلم «لورنس العرب» ،والذي شارك في بطولته النجم المصري العالمي
الراحل عمر الشريف ،وذلك وفقا ألختيار الجمعية األمريكية للسينمائيين،
أفضل األفالم السينمائية للقرن العشرين.
جاء هذا األختيار بمناسبة الذكرى المئوية إلنشاء الجمعية األمريكية للسينمائيين،
والعمل من إخراج المخرج البريطاني ديفيد لين ومشاركة الممثل المصري
الراحل عمر الشريف ،ومن انتاج عام .1962
وكشف خبراء الجمعية عن الظروف الصعبة التي تم فيها تصوير الفيلم،
وخاصة تصوير بعض أجزائه في جبل الطبيق في األردن حيث هناك درجة
حرارة عالية ال تطاق ،فيما كان أقرب مورد للماء يقع على بعد  240كيلومترا.
ويحكي الفيلم قصة المالزم اإلنجليزي لورنس الذي يكلف بمهمة من قبل
السلطات البريطانية بمعاونة العرب بقيادة الشريف الحسين بن علي وابنه
الملك فيصل (األمير فيصل آنذاك) في حربهم لتحرير جزيرة العرب من الحكم
العثماني ويلقي الفيلم لمحة على حال العرب في تلك الفترة والتي كانت مشبعة
بروح القبلية والتفرق.
و فاز الفيلم بالعديد من الجوائز ونال استحسان المشاهدين منذ بدء عرضه
وحتى اآلن ،واعتبر في رأي الكثير من جمهور السينما وحتى المتخصصين
بأنه الفيلم األعظم في تاريخ السينما األمريكية.
والجدير بالذكر أن قائمة أفضل  10أفالم سينمائية ،ضمت أيضا «بليد رانر»
لعام  1962و«القيامة اآلن» لعام  1979و«المواطن كين» لعام 1941
و«العراب» لعام 1972و «الثور الهائج» لعام  1980و«الملتزم» لعام
 1970و«أيام الجنة» لعام  1978و« :2001ملحمة الفضاء» لعام 1968
و«الرابط الفرنسي» لعام .1971

أعلن المخرج رامي إمام ،رئيس شركة ماجنوم ،أنه يواصل التحضير لبدء
تصوير مسلسل “فالنتينو” بطولة عادل إمام الذي يعرض في رمضان .2019
وكشف المخرج رامي إمام ،أن مؤلف المسلسل الكاتب والشاعر الغنائي أيمن
بهجت قمر انجز كتابة  ١٥حلقة من المسلسل ،قائال”:ما أثير من جدل ونقاش
إعالمي عن تأجيل المسلسل الفترة الماضية فإني اؤكد انها كانت اجتهادات
صحفية.
وأكد المخرج في بيان إعالمي حرص الجميع علي ضرورة تواجد عادل إمام
في الموسم الرمضاني.
وكانت مجموعة إعالم المصريين برئاسة المنتج تامر مرسى تعاقدت مع شركة
ماجنوم لإلنتاج الفني برئاسة المخرج رامى إمام على عرض مسلسل عادل إمام
لرمضان  2019علي إحدي قنواتها في مصر.
وعرض مسلسل "فالنتينو" ،في الدول العربية سيكون من حقوق شركة ماجنوم
التي تلقت عروض كثيرة ولكن حتي اآلن لم يتم التعاقد مع أي جهة في الخارج.
يذكر أن آخر أعمال عادل مسلسل "عوالم خفية" ،عرض في رمضان ،2018
وشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب وصالح عبد الله .
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شهدت سنة  2018منافسة شرسة بين الشركات المُصنعة للهواتف الذكية  ،و
استطاعت الشركات الصينية تحقيق نتائج مبهرة  ،من خالل طرحها لهواتف
بمواصفات عالية و بأثمان مغرية  ،حيث رفعت شركة هواوي الصينية حصتها
في سوق الهواتف بنسبة  33في المئة خالل سنة  ، 2018مقارنة مع سنة 2017
 ،وركزت أغلب الشركات على تطوير هواتف تحتوي على شاشات بدون حواف،
وكان موضع الكاميرا األمامية من أبرز التحديات التي واجهت المصممين  ،حيث لجأت
بعض الشركات إلى “النوتش”  ،على غرار هاتف ايفون اكس  ،بينها قامت شركات مثل
سامسونغ بدمج الكاميرا األمامية في إطار الشاشة.
ومن المتوقع أن تقوم الشركات المصنعة للهواتف الذكية بشحن  350مليون هاتف خالل سنة
 ، 2019و فيما يلي أبرز التوجهات التي سيشهدها قطاع الهواتف خالل هذه السنة :

كاميرا مدمجة في الشاشة :

من المؤكد أن الهواتف التي تحتوي على “نوتش” لم تعجب المستخدمين ،و لهذا السبب تسعى
الشركات إلى ابتكار تصاميم جديدة  ،حيث قامت شركات صينية ،مثل “أوبو” و “فيفو” بطرح
هواتف بشاشة عديمة الحواف  ،ويعتبر هذا الحل جيدا من ناحية التصميم  ،إال أنه يعتبر مكلف
و غير عملي لبعض األشخاص ،حيث من الضروي إخراج الكاميرا األمامية في كل مرة اللتقاط
صور السلفي  ،لذا من المتوقع أن تقوم أغلب الشركات خالل سنة  2019بدمج الكاميرا األمامية
في الشاشة  ،وقد قامت بالفعل شركة هواوي و سامسونغ بطرح هواتف بشاشة تحتوي على ثقب
 ،لتجاوز مشكلة الكاميرا األمامية .

خاصية الشحن السريع :

يعتبر نفاذ البطارية من بين أبرز المشاكل التي يعاني منها المستخدمون  ،وتحرص الشركات في كل
سنة على زيادة السعة الداخلية للبطارية  ،وتعد خاصية الشحن السريع من بين الحلول التي ستركز
عليها شركات الهواتف خالل سنة  ، 2019ومن المتوقع أن تحتوي أغلب الهواتف الرائدة على
الجيل الرابع من خاصية الشحن السريع المُطورة من طرف شركة كوالكوم األمريكية  ،و التي تبلغ
قوتها  32وات بالنسبة للشحن بواسطة السلك  ،و  15وات بالنسبة للشحن الالسلكي  ،وهي قوة
عالية  ،علما أن هواتف آيفون الحديثة ال تتجاوز قوة شحنها  5وات فقط.

هواتف تدعم الجيل الخامس :

ستتميز سنة  2019بظهور هواتف تحتوي على تقنية الجيل الخامس ،حيث قامت كوالكوم و
سامسونغ نهاية السنة الماضية بالكشف على معالجات تدعم هذه التقنية  ،و لكن ال نتوقع انتشار
الهواتف التي تدعم الجيل الخامس بشكل كبير خالل سنة  ، 2019نظرا ألن العديد من الدول
لم تقم بعد بإطالق الشبكة  ،كما أن مصاريف االشتراك في الخدمة قد تكون مرتفعة.

هواتف قابلة للطي :

كانت شركة “رويول” الصينية قد بادرت قبل نحو شهرين باإلعالن عن إنتاجها أول هاتف
قابل للطي يحمل اسم “فليكس باي” ،وهو أقرب في حجمه إلى جهاز لوحي ويمكن طي
شاشته إلى الداخل أثناء ،كما قامت شركة سامسونغ نهاية السنة الماضية بالكشف عن
نموذج أولي لهاتف ذكي يعتمد على تقنية “إنفينيتي فليكس” ،و يمكن أن يتحول من
جهاز لوحي إلى هاتف عبر طي طرفي شاشته إلى الداخل  ،ومن المتوقع أن تقوم
العديد من الشركات خالل سنة  2019بالكشف عن هواتف تحتوي على شاشات
قابلة للطي  ،حيث أكدت شركة هواوي أنها تعمل على تطوير هاتف قابل للطي .
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بعد سنوات من البحوث والتطوير ،كشف في أروقة
معرض اإللكترونيات في الس فيغاس أخيرا عن
أجهزة تلفزيون قابلة للطي بالكامل وسط تنافس
شركات التكنولوجيا على ابتكار منتجات جديدة
لتحفيز نموها.
فقد كشفت مجموعة ال جي الكورية الجنوبية
العمالقة عن جهاز تلفزيون فائق الوضوحية يمكن
طيه وإعادة فتحه عند الطلب.
وقال نائب رئيس المجموعة ديفيد فاندرفال خالل
تقديم الجهاز من طراز "أوليد تي في أر" في
معرض الس فيغاس إن هذا االبتكار "يضفي حرية
التصميم على مساحة معينة من دون القيود المتأتية
من الجدران".
وأظهر عرض لهذا الجهاز أن الشاشة البالغ مقاسها
 65إنشا ( 165سنتيمترا) يمكن لفها بالكامل
وإعادتها للقاعدة أو فتحها جزئيا الستعراض الصور
كما يمكن استخدامها كأداة تحكم باألجهزة الذكية أو
أيضا فتحها بالكامل لرؤية واضحة تماما.
ولم تكشف "أل جي" عن سعر هذا الجهاز الجديد.
كذلك كشفت شركة "رويول" الصينية الناشئة عما
قالت إنه أول هاتف ذكي قابل للطي يمكن وضعه في
الجيب وأيضا تمديده لتصبح شاشته بحجم شاشات
األجهزة اللوحية .وهذا الجهاز بات متوافرا في
الصين ويباع بسعر  1300دوالر.
وقال مؤسس الشركة الناشئة بيل ليو خالل مؤتمر
صحافي عقده أخيرا إلطالق هذا الجهاز المسمى
فليكسباي" ،الناس يريدون حرية الحركة لكنهم
يريدون أيضا شاشات كبيرة".
وأضاف "هذا مزيج حقيقي بين الهاتف الذكي
والجهاز اللوحي".
ومن المتوقع أن تطلق شركات أخرى أجهزة قابلة
للطي هذا العام ،غير أن ليو قال إن التكنولوجيا
القائمة على استخدام طبقات رفيعة للغاية مع أجهزة
استشعار نانويّة أتاحت تصنيع هواتف أكثر تطورا
توفر راحة أكبر لمستخدميها.
وقد أشارت الشركة الصينية الناشئة إلى إمكان
استخدام هذه التكنولوجيا في األجهزة واألكسسوارات
القابلة للبس وغيرها من االستخدامات التجارية
والصناعية المختلفة.
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على ما يبدو أن ألمانيا قد أعلنت من جديد الحرب
على فيس بوك ،من أجل تنظيم وتقنين ممارساته في
المستقبل القريب داخل البالد ،حيث كشف تقرير
جديد أن “مكتب مكافحة االحتكار االتحادي" وهو
هيئة حكومية تنظم المنافسة الوطنية في ألمانيا،
سيجبر فيس بوك بالتوقف عن جمع بعض بيانات
المستخدمين.

ووفقا لما نشره موقع  engadgetاألمريكي،
فيتعلق األمر بشكل أساسي بكيفية مشاركة الشبكة
االجتماعية للبيانات مع التطبيقات والمواقع األخرى
خارج فيس بوك ،بما في ذلك تطبيقات Instagram
و WhatsAppالتابعة لها ،وسيقدم المشرف على
مكافحة االحتكار حكمه على فيس بوك في غضون
أسابيع قليلة ،وفقا للمطلعين.
وحتى اآلن ليس من المؤكد مدى سرعة تغيير فيس
بوك لممارساتها ،فيما قال التقرير إنه من المرجح
أن تحدد ألمانيا موعدا نهائيا بدال من المطالبة بإجراء
إصالحات فورية ،لذلك سيكون أمامها بعض الوقت
لترتيب شؤونها ،وقد تواجه غرامات تصل إلى 10
ماليين يورو إذا ما رفضت.
هذا األمر لن يمنع فيس بوك من جمع البيانات ،ولكن
قد يتعين عليه تغيير طريقة عرض هذا المحتوى
ومدى ارتباطه بحسابات المستخدمين ،وهذا بدوره
قد يجبر فيس بوك على تغيير نهجها في جميع أنحاء
العالم ،وحتى لو لم يعترض على التغييرات من
حيث المبدأ ،فإن ذلك يمثل مهمة ضخمة ينبغي على
فيس بوك تنفيذها.

أصدرت محكمة ميونخ حكماً قضائياً ضد شركة
أمازون بخصوص أزرار الشراء المسبق Dash
 Buttonsوذلك على إثر طعن قانوني قدمته لجنة
مراقبة المستهلك المحلية بوالية بايرن تنتقد فيها آلية
عمل هذه األزرار أثناء عمليات الشراء؛ حيث قالت
أنها ال تزود المشتري بمعلومات كافية حول المنتج،
كما طعنت الشكوى أيضاً في قوانين أمازون المتبعة
للبيع عبر هذه األزرار والتي تسمح باستبدال المنتج
بسعر أعلى او حتى بمنتج أخر مختلف عن اختار
العميل نفسه.
ً
وأتي قرار المحكمة متوافقا مع وجه نظرة اللجنة
من حيث ضرورة إعالم شركة أمازون عمالئها
المشترين عبر  Dash Buttonsبتفاصيل أكثر حول
المنتج وتقديم المنتج الذي اختاره العميل دون استبدال
أو رفع للسعر ،فيما علق مدير مكتب لجنة NRW
عقب قرار المحكمة أنهم ال يقفون في وجه الطرق
االبتكارية _قاصداً أمازون  _Dash Buttonsلكن
إذا كانت تسبب ضرر للمستخدم وتستغله وخصوصاً
من باب األسعار سيقفوا في وجهها بكل قوة.

فيما لم يأتي رد أمازون على قرار المحكمة بشكل
مباشر لكنها راسلت موقع  TechCrunchعبر بريد
ً
قائلة فيه أنهم يوقنون بشرعية آلية البيع
الكتروني
عبر  Dash Buttonsوتطبيقها وأنها متوافقة مع
القوانين األلمانية لذا سيقوموا بطلب استئناف.

يواجه مستخدمو هواتف أندرويد ،مشكلة متكررة بعد
مرور بضعة أشهر ،فعادة ما تصاب هواتفهم بالبطء
وتفقد األداء السريع الذي كانت عليه لدى شرائها،
وال تقتصر المشكلة على الهواتف الرخيصة فحسب،
بل إن األجهزة المتطورة مثل جاالكسي نوت 8
عرضة ً
أيضا للتباطؤ بعد عدة أشهر من االستخدام.
ووفقا للبوابة العربية لألخبار التقنية ،يمكنك
تجربة بعض األشياء إلعادة تشغيل هاتفك بأقصى
سرعة ،مع إدراج بعض تحسينات البطارية التي
من المفترض أن تساعدك في الحصول على أقصى
استفادة من بطارية هاتفك.

 -1استخدام
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تطبيق إدارة ملفات جوجل رائع ،فهو ال يحلل هاتفك
للملفات والتطبيقات غير المستخدمة فحسب ،بل يتيح
لك ً
أيضا نقل الملفات بسهولة .من عالمة تبويب
التخزين ستحصل على نظرة عامة على مقدار
مساحة التخزين المتبقية على هاتفك ،باإلضافة إلى
نصائح حول كيفية تحرير مساحة ،وستتمكن ً
أيضا
ً
مؤقتا للتطبيقات بسهولة
من محو البيانات المخزنة
من داخل الملفات ،إنه يقوم بعمل رائع عندما يتعلق
األمر بالبحث عن الملفات غير الضرورية على
ً
هاتفا
هاتفك ،وهو أمر مفيد للغاية إذا كنت تستخدم
بسعة تخزين  16جيجابايت أو حتى  8جيجابايت.

 -2إلغاء أو تعطيل التطبيقات غير المستخدمة

ً
مسبقا على
يمكنك تعطيل أو إزالة التطبيقات المثبتة
هاتف أندرويد إذا كنت ال تستخدمها ،ما عليك سوى
االنتقال إلى اإلعدادات ثم التطبيقات لمشاهدة جميع
التطبيقات المثبتة على هاتفك ،وعندما تعثر على
تطبيق ال تعرفه ،يمكنك إلغاء تثبيته أو تعطيله،
ويمكنك ً
أيضا استخدام الملفات  Goلتحديد التطبيقات
غير المستخدمة على هاتفك ،وحذفها حسب الحاجة.

 -3تثبيت إصدارات خفيفة من التطبيقات

ً
هاتفا ذا سعة تخزين وذاكرة
إذا كنت تستخدم
محدودة ،فقد يؤدي استخدام تطبيق ضعيف التحسين
إلى إحباط كبير ،فيسبوك هو أفضل مثال على ذلك،
نظرً ا ألن التطبيق يميل إلى البطء حتى على أجهزة
عالية األداء ،ولحسن الحظ تمتلك فيسبوك إصدارً ا
ً
خفيفا من تطبيقها يعمل جي ًدا ً
أيضا أثناء استخدام
جزء من موارد التطبيق الكامل ،حيث تم تصميم
فيسبوك اليت في البداية للعمل على األجهزة ذات
المستوى المبدئي في األسواق الناشئة ،ولكن أصبح
التطبيق متاحً ا عالميًا تقريبًا.

 -4تحقق من امتالك آخر تحديث مثبت

من الجيد أن تتأكد من أن هاتفك محدث ،إذ يميل
المصنّعون إلى طرح تحديثات منتظمة تحتوي على

إصالحات لألخطاء وتحسينات ،تصدر جوجل
ً
أيضا تحديثات أمنية شهرية ،تعتبر حاسمة ألنها
تقدم إصالحات لضعف األمان ،وعلى الرغم من
ً
اختالفا كبيرً ا في تجربة المستخدم
أنك قد ال ترى
اإلجمالية عند تثبيت تصحيح األمان ،فإن تحديثات
النظام األساسي الرئيسية وإصدارات الصيانة تميل
إلى عرض قائمة من اإلصالحات التي تحسن أداء
هاتفك بشكل ملحوظ.

البرامج الضارة.
وقتا طويالً
وإذا كنت تالحظ أن التطبيقات تستغرق ً
للتحميل ،فمن األفضل إزالة التطبيقات التي تعمل
في الخلفية من خالل النقر على زر النظرة العامة
ومسحها بشكل فردي ،وإلزالة ذاكرة التخزين
المؤقت يمكنك دائمًا االعتماد على .Files Go

 -5تنظيف الشاشة الرئيسية

ً
خاصة
يؤدي استخدام خلفية حية إلى إبطاء هاتفك،
إذا كنت تستخدم ً
هاتفا بميزانية منخفضة ،وإذا كنت
تالحظ الكثير من التأخير عند التبديل بين التطبيقات
أو عند الخروج من أحد التطبيقات للعودة إلى الشاشة
الرئيسية ،فحاول التبديل إلى خلفية ثابتة ومعرفة ما
إذا كان ذلك مفي ًدا أم ال.

 -6إلغاء تطبيقات الخلفية

إذا الحظت أن بطارية هاتفك تنفد أسرع من المعتاد،
فعاد ًة ما يرجع ذلك إلى التطبيق الضار الذي يخرج
من وحدة المعالجة المركزية ،حيث تميل التطبيقات
التي تعمل في الخلفية ً
أيضا إلى استخدام البطارية،
لذلك يجب مراقبة استخدام بطارية هاتفك بانتظام من
اإلعدادات ،انتقل إلى اإلعدادات ثم البطارية لتعقب
تطبيق سوء التصرف ،ثم اضغط على زر اإليقاف
إلزالته من التشغيل في الخلفية ،وإذا كنت تشاهد
ً
استنزافا ً
ثابتا للطاقة وال يدوم هاتفك لمدة يوم كامل،
فإن أفضل بديل هو الحصول على باور بانك.

 -7تعطيل الشاشة

الشاشة التي تعمل دائمًا سهلة االستخدام إذا كنت
تريد إلقاء نظرة سريعة على اإلشعارات الواردة
دون الحاجة إلى إلغاء قفل هاتفك ،ولكن الميزة
تأتي على حساب عمر البطارية ،وإذا كنت تالحظ
ً
انخفاضا في عمر بطارية جهازك ،فإن إيقاف تشغيل
وضع العرض المحيط هو إحدى طرق حل المشكلة.

 -8البلوتوث

تشغيل البلوتوث دون مبرر يؤدي عادة إلى خفض
عمر بطارية هاتفك ،كما يستهلك مساحة من الذاكرة
العشوائية المخصصة للتطبيقات لذلك يجب إيقاف
تشغيل البلوتوث ،عندما ال يكون قيد االستخدام ،وال
يُنصح بإيقاف تشغيل خدمات الموقع ،ألن معظم
التطبيقات تحتاج إلى نوع ما من معلومات الموقع
لتشغيله.

 -9ابتعد عن تطبيقات تحسين البطارية

معظم تطبيقات البطاريات عديمة الجدوى ،فهي ال
تفعل أكثر من إزالة التطبيقات التي تعمل في الخلفية
ومسح ذاكرة التخزين المؤقت للهاتف ،ولكنك غالبًا
ما يتعين عليك التعامل مع اإلعالنات المتطفلة وحتى

حصل تطبيق المراسلة الفورية "واتس آب" التابع
لموقع "فيس بوك" على العديد من المميزات منذ
بداية  ،2019والتى غيرت من شكل وطريقة
التراسل عبر التطبيق بشكل كبير ،وفيما يلى نرصد
أبرزها كما يلى:
جاءت الميزة األولى :بإضافة خيار "الرد الخاص"
على الدردشة الجماعية على واتس آب ،ولتفعيل تلك
الميزة ،يمكن للمستخدم الضغط الطويل على الرسالة
التى يرغب فى الرد عليها فى الدردشة الجماعية
على واتس آب ،ثم يضغط على خيار المزيد ،ومنه
يضغط على خيار "الرد على الخاص".
أما الميزة الثانية :فتتيح إمكانية استخدام "اللمس
الثالثى األبعاد" لمعاينة حالة جهة االتصال عبر
واتس آب.
والميزة الثالثة :تمكن المستخدم من إضافة ملصقات
عند تعديل صورة أو مقطع فيديو عن طريق النقر
على رمز المبتسم فى عالمة تبويب "الحالة" على
واتس آب.
وطرح "واتس آب" ميزة رابعة لنظام تشغيل
"أندرويد" ،تتضمن إمكانية تحسين األمان الخاص
بمستخدمى التطبيق عن طريق إمكانية استخدام
بصمات األصابع أو األوجه من أجل حماية رسائلهم
الخاصة من المتطفلين والهاكرز ،وأوضحت
أن التحديث الجديد سيأتى فى إصدار واتس آب
 ،V2.19.3عبر نظام تشغيل "أندرويد".
وسيكون على المستخدم أن يفتح إعدادات "واتس
آب" ،من ثم يذهب إلى خيار "الخصوصية" ،ثم
ينتقل إلى أسفل حتى يصل إلى قسم "التحقق من
صحة المعلومات" ،سيجد متوفرا خيار "بصمات
األصابع".
كما تعمل واتس آب تعمل أيضا على تحويل عملة
مشفرة إلى نظام الدردشة الخاص بها وهى الميزة
الخامسة ،والتى قال عنها المتحدث باسم "فيس بوك"
انه سيتم التكشف عن تلك التقنية الجديدة فى أقرب
وقت ممكن.
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حين تختنق الشوارع بالزحمة المرورية ،يراود الكثيرين حلم بأن تطير سياراتهم
وتبلغ وجهتها بسرعة..ومع تق ّدم اإلمكانات التقنية يبدو أن هذه الفكرة لن تبقى
حكراً على األحالم وأفالم الخيال العلمي ،بل توشك على أن تصبح حقيقة.
وفي تقرير للوكالة الفرنسية تقول :من الشركات العاملة في هذا المجال "أن
أف تي" مقرّ ها في ماونتن فيو في الواليات المتحدة ،وهي على موعد مبهر مع
رواد معرض "كونسيومر إلكترونيك شو" ،أحد أهم ملتقيات التكنولوجيا ،بين
الثامن والحادي عشر من كانون الثاني/يناير.
ويقول غي كابلينسكي أحد مؤسسي الشركة "نعتقد أن لدينا فكرة ستجعلنا نصمم
سيارة طائرة متدنيّة التكلفة" ،مشبّها إياها بأول نموذج من سيارات فورد ظهر
في العام  1908وكان أول طراز متاح للعامّة في التاريخ.
ويق ّدر كابلينسكي ثمن السيارة الطائرة هذه بخمسين ألف دوالر ،وهي تسير
بسرعة تصل إلى مئة كيلومتر ،ويمكن أن تقلع وأن تهبط بشكل عمودي.
وتصل سرعتها في الج ّو إلى  500كيلومتر في الساعة ،ويسيرّ ها برنامج آلي.
وفي سبيل تخفيض التكاليف ،قررت الشركة التركيز على البحث ،لذا عكف
فريق من المهندسين على تحديد أفضل التصاميم الممكنة ،بالتزامن مع السعي
للتعاون مع كبرى شركات تصنيع السيارات.
وبذلك ،ستتكفل "أن تي أف" تصميم السيارات والمعدات الالزمة فيها ،وتتولى
شركات التصنيع الكبرى تنفيذها.
ويقول كابلينسكي "علمنا أن إلون ماسك مدير شركة تيسال يمضي وقتا كثيرا
في متابعة شؤون اإلنتاج" للسيارات العاملة بالطاقة الكهربائية.

منافسة كبيرة

لكن سعي كالبينسكي وزوجته ماكي يواجه
منافسة من شركات أخرى تتسابق لتحويل هذا
الحلم إلى حقيقة.
فقد ق ّدمت شركة أستون مارتن نموذجا لسيارة
طائرة في الصيف الماضي ،لكنها ستكون بعيدة
عن أن تباع على نطاق واسع ألنها مرتفعة
الثمن.
وبعيدا عن التصميم العالي النوعية الذي تصل
كلفته إلى تسعة ماليين دوالر ،تعمل عشرات
المؤسسات األخرى في العالم على صنع
سيارات هجينة تسير في الشوارع كغيرها،
ثم تحلّق إلى األعلى عند اكتظاظ الحركة
المرورية ،مع السعي أيضا ألن تكون ذاتية

القيادة ،أي أشبه بطائرات من دون طيار لنقل الركاب.
وفي هذا السياق ،تعمل شركة "أوبر" لسيارات األجرة على مشروع أطلقت
عليه اسم "اليفايت" يرمي إلى نقل الركاب بسيارات أجرة طائرة .وفي العام
 2017أعلنت أن أولى الرحالت التجريبية ستبدأ في العام  2020تمهيدا
إلطالق الرحالت المنتظمة في العام .2023
في العام ّ ،2018نفذت شركة "إيرباص" األوروبية أول تجربة لسيارتها
الطائرة "فاهانا".
وأطلقت شركة "كيتي هوك" الناشئة الممولّة من الري بايدج أحد مؤسسي
"غوغل" طراز "فالير" وصارت سياراته الطائرة متاحة للبيع منذ حزيران/
يونيو الماضي ،لكن هذه السيارات هي للترفيه في حقيقة األمر إذ ال يمكنها أن
تطير أكثر من عشرين دقيقة وال تتجاوز سرعتها  32كيلومترا في الساعة.
في اليابان ،تعمل مجموعة من المهندسين الشباب المموّلين من "تويوتا" على
تصميم سيارة "سكاي درايف" الطائرة التي ّ
يتوقع أن تنطلق اعتبارا من العام
 ،2019لكن اإلنتاج الواسع منها لن يتحقق قبل العام .2027
غير أن استخدام هذه األليات ،وعلى غرار السيارات الذاتية القيادة ،ال يصطدم
بعقبات تقنية فحسب ،وإنما بعقبات تشريعية ،إذ ينبغي االنتظار لصدور
تشريعات ناظمة لحركتها.
وفي هذا السياق ،تأمل "ان أف تي" الحصول على موافقة من السلطات
األميركية في العام .2024
ويقول المحلل في مجموعة "غارتنر" مايك رامسي "سيكون من الصعب أن
تحلّق  500سيارة طائرة في أجواء مدينة ما" ،مشيرا في المقابل إلى الفوائد
التي يمكن أن توفرها هذه السيارات من المساعدة في مجاالت محددة ،منها
اإلسعاف والنقل العسكري والوصول إلى المناطق النائية.
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على الرغم من األزمة االقتصادية التي اجتاحت العالم في الفترة األخيرة وطالت العديد من القطاعات المختلفة ،إال أن صناعة السيارات ال تعترف بذلك أب ًدا ،كونها أحد العالمات المميزة على الرقي والثر

نشر خبراء في هيئة الرقابة التقنية األلمانية " "TUVقائمة بالسيارات التي ال
ينصح بشرائها مستعملة ،أو تلك التي تتعطل بكثرة بعد فترة من شرائها.
وبينت الدراسات التي أجرتها الهيئة في  ،2018أن أكثر سيارة تتعطل باستمرار
بعد سنتين أو ثالثة فقط من شرائها هي " ،"Dacia Loganوأغلب أعطالها
تكون في أنظمة الفرامل والتعليق ،وكذلك المحرك وعلبة السرعة.
وفي المركزين الثاني والثالث من القائمة ،حلت مركبات ""Renault Clio
و" ،"FIAT Puntoبسبب األعطال المتكررة في أنظمتها الكهربائية وااللكترونية،
فضال عن أعطال أنظمة التعليق والمحرك.
كما شملت القائمة أيضا سيارات " "FIAT 500و" "Dacia Sanderoو"Dacia
 "Lodgyو" "Dacia Dusterو" ،"Volkswagen Sharanوالتي تعاني هياكلها
من االهتراء والصدأ بعد فترة من شرائها ،إضافة إلى عدد من المشاكل التقنية
األخرى.
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إحماء محرك السيارة صباحً ا من المهام األساسية التي يقوم بها العديد من
السائقين أيام الشتاء الباردة ،حيث يضطر البعض إلى االنتظار لمدد تتراوح
بين  3و 7دقائق قبل الشروع في القيادة.
ويسود اعتقاد بين مالكي السيارات الخاصة أن تسخين المحرك في األيام الباردة
يحفظه من األعطال والتوقف المفاجئ أثناء القيادة ،إال أن هذا اعتقاد خاطئ
وخاصة بالنسبة للسيارات الحديثة المزودة بنظام الحقن اإللكتروني "Fuel
."injection
وبحسب وزارة الطاقة األمريكية فإن غالبية السيارات الحديثة مزودة
بمستشعرات لضبط كميات الوقود والهواء وتتحكم بخلطهما معًا للوصول إلى
درجة حرارة المحرك ،وهو ما يفيد بأن السيارات المزودة بهذه التكنولوجيا ال
تحتاج إلى عملية إحماء.
وأكدت وكالة حماية البيئة األمريكية أن محركات السيارات الحديثة تصل إلى
درجات الحرارة المطلوبة بشكل أفضل وأسرع أثناء السير ،مشيرة إلى أن هذا
اإلجراء يوفر في استهالك الوقود ،ذلك بعكس ما يعتقد البعض بأن األفضل
تشغيل المحرك لفترة قبل القيادة.
أما السيارات القديمة المزودة بمكربن " "Carburetorومعظمها يعود إنتاجها
لما قبل عام  2000فتحتاج إلى  60ثانية فقط قبل االنطالق بالسيارة ،وذلك
حتى يبدأ زيت المحرك في الصعود ليصل إلى درجة حرارة مناسبة.
وعن تسخين المحرك أثناء السير والتي تعني القيادة على سرعات منخفضة،
يقول أولريش كوستر ،من االتحاد األلماني لصناعة السيارات ،إن ذلك يعتمد
على المحرك ونوع االحتراق ،فمحركات الديزل الكبيرة تحتاج إلى مسافة
إحماء أكبر تتخطى  10كم بعكس محركات البنزين الصغيرة التي ال تحتاج
لهذه المسافة الطويلة ،مؤك ًدا أن العامل الحاسم هنا هو درجة حرارة الزيت
وليس الماء.

ة على الرقي والثراء .

كشفت دراسة بريطانية عن طريقة غريبة لتخفيض نسبة الحوادث المرورية
بشكل واضح ،تعتمد على اللعب على حاسة الشم .ووجد علماء من جامعة
ساسكس البريطانية أن رش معطرات الجو في السيارات يؤدي إلى تهدئة
أعصاب السائقين ،وبالتالي يرفع ذلك من مستويات تركيزهم.
واختبر العلماء هذه الوصفة على عدد من السائقين ،باالعتماد على روائح
مختلفة ،بما في ذلك عطر الورد والليمون ورائحة المسك.
وتوصلت النتائج إلى نجاعة عطر الورد ،حيث ساهم في إعادة السائقين إلى
مزاجهم الطبيعي ،األمر الذي يقلل من حوادث السير ،التي غالبا ما يكون سببها
قلة التركيز والعصبية الزائدة ،حيث خفضت هذه الرائحة نسبة الحوادث بمعدل
 64في المئة .وأفادت الدراسة بأن رش عطر الورد في السيارة ينبه الدماغ
بشكل أسرع من التنبيه المرئي.
وكانت دراسات سابقة سلطت الضوء على العالقة بين الشم ومزاج اإلنسان،
ووجدت أن هذه الحاسة مرتبطة بشكل قوي مع الدماغ ،حيث تنقل له المعلومات
بشكل أسرع ،مقارنة مع حاستي البصر والسمع.
وتودي الحوادث المرورية بعدد متزايد من األشخاص في العالم ،بحسب منظمة
الصحة العالمية مع  1.35مليون قتيل سنوياً.
وفي تقرير حول السالمة المرورية ،أشارت المنظمة إلى أن حوادث السير
باتت السبب الرئيسي لوفيات األطفال والشباب.
وفي السنوات األخيرة ،تواصل ارتفاع العدد اإلجمالي لضحايا الحوادث
المرورية في العالم ليصل إلى  1.35مليون قتيل احتسبوا في تقرير العام
 ،2018فيما كان عددهم  1.2مليون قتيل في تقرير لمنظمة الصحة صدر العام
 .2009وتودي حوادث السير بقتيل كل  24ثانية في العالم.

ُتعد قيادة السيارات في المدن المزدحمة ،من أكثر الممارسات التي تؤدي إلى
توتر وقلق اإلنسان ،وهو األمر الذي ال يحتاجه أحد بشكل عام ،وخاصة قبل
الذهاب للعمل أو لزيارة األهل واألصدقاء.
لذا يتطلب األمر اتباع بعض النصائح السهلة ،لمواجهة توتر قيادة السيارة
بصفة يومية ،وهذه هي بعضها.

 -ال تهتم بالسائق السيئ

إن كنت ممن يهتمون بمتابعة هفوات السائقين السيئين ،حيث تحرص على
توبيخهم مع كل خطأ يرتكبونه ،فاعلم أنك تذهب بقدميك إلى جحيم التوتر،
عليك أن تدرك أن السائق السيئ سيظل هكذا مهما واجه من انتقادات ،لذا
فالمطلوب دائما أن تبتعد عنه قدر اإلمكان.

 -قاعدة النصف ساعة

إذا أضاءت اللمبة الحمراء الصغيرة التي تأخذ شكل علبة الزيت في لوحة
عدادات السيارة ،فهذا يعني انخفاض مستوى زيت المحرك وبالتالي يجب
إيقاف السيارة بأسرع ما يمكن وإطفاء المحرك.
يقول خبير من إحدى مؤسسات فحص السيارات في ألمانيا إن إضاءة لمبة
الزيت ال تعني فقط ضرورة إعادة تزويد السيارة بزيت المحرك في أقرب
فرصة  ،مشيرا إلى أن هذا التصور الخطأ والخطير منتشر على نطاق واسع.
وأضاف أن لمبة التحذير من انخفاض مستوى زيت المحرك ،تشير إلى أن
محرك السيارة يواجه خطر التعرض لتلف شديد أو أنه تلف بالفعل ،ولذلك
فاالستمرار في القيادة بعد ظهور هذا الضوء التحذيري سيعرض المحرك
لتلف أكبر.
وبالمثل فإنه عندما تضيء لمبات التحذير األخرى الحمراء أو الصفراء في
لوحة عدادات السيارة ،مثل لمبة درجة الحرارة التي تشير إلى وجود مشكالت
في تبريد المحرك ،ولمبة نظام المكابح ،فإنه على السائق إيقاف السيارة بأسرع
ما يمكن وإغالق المحرك ومعرفة سبب إضاءة هذه اللمبات.

قد يبدو من األمور المعقدة ،أن يقوم المرء بالخروج من منزله ،قبل الموعد
المعتاد عليه بنصف ساعة كاملة ،إال أنه ليس مستحيال وخاصة مع تبين
إيجابياته المختلفة ،التي تنتهي جميعا بتجنب التوتر ،حينئذ لن يقود الشخص
سيارته وهو يسعى إلى اللحاق بموعد العمل في قلق ،ولن يضطر إلى الدخول
في مشاحنات مع السائقين اآلخرين لتسببهم في إضاعة وقته ،بل ستصبح رحلة
القيادة أكثر هدوء ويسر.

 -البحث عن الطرق البديلة

مواجهة الزحام المروري ال تعد نهاية المطاف ،بل من الممكن أن تساعدك على
إيجاد طرق جانبية بديلة ،تسهل عملية وصولك للعمل ،لذا ينصح بتخصيص
بعض الدقائق اإلضافية قبل موعدك ،لتساعدك على تجربة طرق مختلفة ،لعلك
تجد من بينها ما يقلل من الوقت المحدد للوصول إلى المكان المطلوب.

 -الموسيقى الهادئة

يؤكد المتخصصون أن الموسيقى الهادئة دائما ما تكون خير داعم ،لكل من
يعاني من التوتر والقلق ،وهو الشيء الرائع وخاصة مع سهولة تشغيل أقراص
األغنيات الموسيقية بداخل السيارة ،مع اإلشارة إلى ضرورة تجنب االستماع
للموسيقى عبر سماعات األذن أثناء القيادة ،نظرا لخطورتها الشديدة مع تسببها
في تشتيت الذهن.
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على الرغم من تقدم الثقافة حول الصحة النفسية
وأهمية الحفاظ عليها ،إال أن العديدين ال يطلبون
أو يسعون للحصول على عالج لها .أما نتائج ذلك،
فغالبا ما تكون مدمرة ،إذ أن ذلك يفضي إلى معاناة
المصاب نفسيا وإصابته باألمراض العضوية وفقدانه
لوظيفته وفشل زواجه وغير ذلك .واألسوأ من ذلك،
فإن عدم عالج االضطرابات النفسية قد يؤدي إلى
وفاة المصاب ،سواء انتحارا أو من شدة األعراض
العضوية والسلوكات النفسية الخطرة الناجمة عنه،
والتي تتضمن االمتناع عن تناول الطعام وإيذاء
النفس المتعمد.
فعلى سبيل المثال ،قامت منظمة الصحة العالمية
بتصنف االكتئاب بأنه واحد من أكثر األمراض
تعطيال للفرد عن ممارسة حياته وواجباته ونشاطاته
اليومية .أما مع العالج ،فإن نحو  %70ممن يحصلون
عليه يتحسنون خالل أسابيع قليلة على األغلب.
بعض الناس يعاني في حياته اليومية من الحاالت
النفسية المتنوعة كالحزن و القلق و االرق
واضطراب المزاج و اشياء اخرى كثيرة ،وقد تكون
لهذه المعاناة ارتباطات كثيرة بالنواحي الشخصية
و االجتماعية و العملية لالنسان؛ لذلك فان اي اثار
سلبية الستمرار هذه المعاناة سوف تنعكس سلباً على
تلك النواحي ،و قد يؤدي الى خلل فيها او تعطيلها
مما يزيد المشكلة و يؤدي الى زيادة المعاناة .البعض
االخر تكون معاناته اكبر مما يجعل حياتة صعبة و
يبدو فيها عاجزا امام ما يعانيه.
ماذا افعل؟
هذا السؤال الذي يراود اذهان الكثيرين من هؤالء
االشخاص بعد ان تتمكن منهم الحالة وتفشل كل
وسائلهم للحل او التعايش مع هذه المعاناة.
الجواب :ربما ان ما يعاني منه هو حسد او سحر ،اذا
ال مانع من زيارة الشيوخ او المشعوذين او من يدعون
العالج الروحاني ،لكن المفاجأة ان المشكلة تعقدت
وأصبحت تسبب الضرر على جميع المستويات من
معاناة يومية توسعت لتؤثر على االسرة بالكامل
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وخسائر مادية و مال مهدور اضافة الى العطل الذي
يجعل عمل االنسان في خطر الفقدان.
هل اذهب الى طبيب نفسي؟
الجواب المعتاد هو (ال ،ألنه ليس مجنون او مريض
نفسي) رغم قناعته بان ما يعاني منه هو حالة نفسية
لو اهملها ستتفاقم ،اال ان خوفه من ان يُطلق عليه
المجتمع اسم مريض نفسي او يُتهم بالجنون يمنعه
من زيارة الطبيب النفسي .البعض االخر يعتقد انه
قادر لوحده ان يتجاوز ازمته بدون الرجوع الى
طبيب نفسي .و اخرين يكونون تائهين ال يعلمون
الى اي تخصص طبي يذهبون للمساعدة.
ماذا سيحصل اذا لم اذهب الى الطبيب النفسي؟
لكل ما تقدم البد لكل هؤالء االشخاص ان يعلموا
ان الخجل و تجنب الذهاب الى الطبيب النفسي ليس
له إال ضحية واحدة وهو الشخص ذاته و اسرته
بكاملها ،حيث أنه إن ذهب الى الطبيب النفسي مبكرا
يساهم في عالج المشكلة وهي ال تزال في حدودها
الضيقة ،بينما التأخر في طلب العالج يسبب تفاقماً
للمشكلة و يحتاج الى عالج بطريقة اوسع قد تتضمن
الدخول الى مستشفى لتلقي العالج ،وتكون نتائجها
احيانا اقل ايجابية من العالج المبكر.
سرية المعلومات الطبية
ان التعامل في الطب النفسي يمتاز بالسرية التامة
بكل ما يتعلق بالمريض من معلومات و عالج ،فال
داع للقلق و التردد من زيارة الطبيب النفسي.
يتعرض كثيرون إلى أوقات عصيبة .فحتى األحداث
السعيدة ،منها الزواج وإنجاب مولود جديد والدخول
لعمل جديد ،تجلب معها الضغوطات النفسية.
ولمعرفة ما إن كانت هذه الضغوطات النفسية قد
أثرت على صحة الشخص النفسية بالفعل ،فيجب
عليه االنتباه لألعراض التالية التي في حالة مالحظة
أي منها لعدة أسابيع ،يجب اللجوء للطبيب أو
االختصاصي النفسي:

• (النكد) ،فإن كنت عادة شخصا يتصرف بأريحية
وراحة مع اآلخرين لكنك أصبحت فجأة شخصية
نكدة وكثيرة الجدال مع اآلخرين حتى على أبسط
األسباب ،فهذا يدل على وجود مشكلة نفسية منها
االكتئاب والقلق .ويذكر أن هذا ليس نفس التغيير
الطفيف الذي يحدث على المزاج مع تقدم العمر أو
بين الحين واآلخر.
• األرق ،فالعديدون يعانون من نقص في النوم،
غير أنهم ﻻ يرون ضرورة للجوء إلى الطبيب .إال
أن هذا ال يعد صحيا ،فأوال على الطبيب التأكد من
عدم وجود سبب عضوي لذلك ،فإن لم يكن هناك
سبب عضوي ،منه األلم ،فعندها يجب العرض على
طبيب أو اختصاصي نفسي.
• صعوبة االنسجام مع اآلخرين ،فعادة ما يكون
أول أعراض االكتئاب صعوبة البقاء مع اآلخرين،
إذ يصبح الشخص االجتماعي انسحابيا ويتوقف
عن التفاعل مع اآلخرين .لذلك ،فإن وجدت نفسك
قد أصبحت انسحابيا ،فعليك بزيارة طبيب أو
اختصاصي نفسي.
• زيادة أو نقص تناول الطعام من دون سبب ،فعلى
الرغم من وجود أوقات نتناول فيها الطعام بكثرة،
منها األعياد ،إال أن استمرار هذا الوضع قد يدل
على وجود مشكلة عاطفية أو ضغوطات نفسية،
خصوصا إن كانت تلك األطعمة غنية بالدهون
أو السكر .فهرمون الضغط النفسي المعروف
بالكورتيزول يفتح الشهية .كما وأن النقص في
تناول الطعام قد يدل على وجود مشكلة نفسية ،منها
االكتئاب.
• صعوبة االسترخاء ،فهذا عادة ما يحدث نتيجة
للقلق .وعلى عكس ما هو الحال لدى االكتئاب الذي
قد يظهر ويختفي ،فإن القلق قد يبقى مستمرا لدى
الشخص .ومن الجدير بالذكر أن للقلق أعراضا
جسدية ،منها الصداع ومشاكل التنفس واضطرابات
المعدة.
وأظهرت الدراسات العلمية أن المرأة أكثر عرضة

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» .

من الرجل لإلصابة بحاالت االكتئاب نتيجة لعدد من
العومل البيولوجية واالجتماعية والنفسية الخاصة
بالمرأة ،ومن أهم هذه العوامل ما يلي:
 .التكوين النفسي للمرأة :فالمرأة تتميز بالتكوين
النفسي العاطفي ،في حين أن الرجل يتميز في
معظم األحيان بتكوينه النفسي العقالني ،وهذا
التكوين النفسي لدى المرأة يجعلها أكثر حساسية
وتأثراً بضغوطات الحياة ،ممّا يجعلها أكثر عرضة
لإلصابة باالكتئاب.
 .خبرات التعلق والفقد :تندمج المرأة بقوة بعالقتها
مع المقربين منها مثل؛ األم أو األب أو الزوج أو
األبناء ،مما يجعل فقدانها لهم أمراً صعباً للغاية ،مما
قد يعرضها لإلصابة بالحزن والكآبة.
 .التغيرات البيولوجية والهرمونية المتالحقة التي
يتعرض لها جسم المرأة:
يتعرض جسم المرأة للعديد من التغيرات خالل
مراحل حياتها المختلفة منذ فترة البلوغ وحدوث
الدورات الشهرية إلى مرحلة الزواج والحمل
والوالدة وانتهاء بمرحلة انقطاع الطمث ،وخالل
هذه المراحل المختلفة من عمر المرأة ،تتعرض
للعديد من التغيرات الهرمونية والنفسية لتتناسب
مع وظيفتها البيولوجية كأم وزوجة وامرأة ،وهذه
التغيرات تهيئ المرأة ألن تكون أكثر عرضة
لإلصابة بأنواع االكتئاب المختلفة.
 المسؤوليات المتعددة :تجبر ضغوطات الحياةاليومية ومتطلبات الحياة العصرية العديد من
النساء على العمل خارج المنزل ،هذا باإلضافة
إلى الواجبات المنزلية ومسؤولية االهتمام بأفراد
األسرة ،مما يجعل المرأة تعمل بال راحة في العديد
من األحيان ،وهذا يجعلها تشعر باإلرهاق والتعب
وعدم القدرة على القيام بأمور الحياة بشكل مثالي،
األمر الذي قد يقودها لإلصابة بحاالت من االكتئاب.

كبير على عالقتهن مع أزواجهن؛ حيث يصبحن
عصبيات وحادات المزاج ،وفي كثير من األحيان
قد ال يتفهم الزوج سبب التغيرات التي تطرأ على
زوجته في هذه الفترة من الشهر.
تنصح المرأة التي تعاني من هذه الحالة بالتفكير
بإيجابية واالبتعاد عن األفكار السوداء المتشائمة؛
فبالرغم من أن الدورة قد تسبب لها بعض اآلالم
واألعراض المزعجة ،إال أنها في الوقت ذاته دليل
على خصوبتها ومقدرتها على العطاء.
كما أن المرأة ذاتها تستطيع القيام ببعض الممارسات
الصحية التي من شأنها أن تساعدها على تخطي
اآلالم واألعراض التي تعاني منها في هذه الفترة من
كل شهر ،ومن أهم هذه السلوكيات ما يلي:
 ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم طوالالشهر.
 االبتعاد عن تناول وجبات الطعام الكبيرة والدسمةواالستعاضة عنها بوجبات طعام صغيرة ومتعددة،
وذلك لتجنب حدوث االنتفاخ والتلبكات المعوية
لديها.
 اإلكثار من تناول الطعام الصحي مثل؛ الفواكهوالخضراوات والحبوب الكاملة.
 التقليل من تناول األطعمة المالحة والحلوياتوالمشروبات التي تحتوي على الكافيين وخصوصا
في الفترة التي تسبق نزول الحيض.
 كذلك تنصح المرأة باإلكثار من تناول األطعمةالتي تحتوي على الكالسيوم مثل؛ مشتقات األلبان
ّ
يتسن لها ذلك ،فإن عليها تناول
والجبن ،وإذا لم
أقراص الكالسيوم المدعمة.
 النوم لمدة  8ساعات يوميا يساعد المرأة علىتخطي حالة اإلرهاق والتعب التي قد تكون تعاني
منها خالل الدورة الشهرية.

كما تنصح المرأة في هذه الفترة بإيجاد طرق إيجابية
للتعامل مع حالة القلق والتوتر مثل:
 الخروج مع األصدقاء ،والتحدث إليهم. ممارسة التمارين الرياضية. الكتابة وممارسة الهوايات. الخروج للتنزه في الهواء الطلق.كما يمكن للمرأة التي تعاني من هذه اآلالم الشهرية
تناول بعض األدوية المسكنة لآلالم قبل موعد
الدورة الشهرية وبعدها ،وتباع هذه المسكنات في
الصيدليات من دون الحاجة إلى وصفة طبية ،ومنها
األيبوبروفين  Ibuprofenواألسبرين والنابروكسين
 ،Naproxenالتي من الممكن أن تساعد على
التخفيف من اآلالم التي تسبق الدورة الشهرية مثل؛
المغص والصداع وآالم الظهر والثدي.
ويالحظ أن النسوة اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل
يعانين بشكل أقل من حالة التوتر قبل الحيض؛ ذلك
أن هذه الحبوب تمنع اإلباضة ،وبالتالي من الممكن
أن تخفف من الحالة ،ولذا يمكن استعمال هذه
الحبوب للتخفيف من حالة التوتر قبل الحيض ،هذا
بالطبع بعد استشارة الطبيب المتخصص.
وفي النهاية ،ال بد من التنويه إلى أن معظم التغيرات
التي تحصل للمرأة خالل فترة ما قبل الحيض هي
تغيرات طبيعية وال تبعث على القلق ،ولذا يجب
على المرأة نفسها أوال وعلى المحيطين بها ثانيا تقبل
هذه التغيرات والتعامل معها بإيجابية ،والمفروض
أن ال تعيق الدورة الشهرية المرأة عن ممارسة
حياتها بشكل طبيعي ،وال بأس إن تحمل الزوج توتر
زوجته في هذه الفترة من الشهر ،وبالتعاون والمحبة
تسير أمور الحياة الزوجية بالشكل الصحيح والسليم

خطوات تمكن المرأة من التغلب على ظاهرة التوتر
قبل الحيض
كثيرات هن السيدات والفتيات اللواتي يعانين من
حالة التوتر قبل الحيض في كل شهر ،وهذا األمر
قد يؤثر على قدرتهن على ممارسة أمور حياتهن
اليومية بشكل طبيعي ،كما أنه قد يؤثر على أدائهن
الوظيفي وقدرتهن على إنجاز األعمال الموكولة
إليهن بالشكل المطلوب ،كما تشكو بعض النساء
المتزوجات من أن األعراض الجسدية والنفسية
التي تحصل لهن قبل الحيض مباشرة تؤثر بشكل
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د .نزار محمود
القوميات واقع إنساني عرفته البشرية منذ األزل.
فهو ليس من اختراع العرب أو العجم وإنما هو
حتمية الختالف صيرورات النشوء والبيئة والتطور
التأريخي للمجاميع البشرية .وحتى الكائنات الحية
األخرى من حيوانية ونباتية تخضع هي األخرى
لتأثيرات الزمان والمكان في تطورها واختالفات
صفاتها.
ً
ولقد شكلت موضوعة القوميات جدال منذ زمن
ليس بالقريب ،ووضعت في تفسيرها نظريات
وقامت آراء اختلفت في توافقاتها واختالفاتها .وكان
للقوميات تبعاً لذلك آثارها االيجابية أو السلبية على
حياة اإلنسان والشعوب واألمم .فباسمها نهضت
شعوب وأمم ،وباسمها ارتكبت مجازر وذبح آالف
من البشر.
هذا االختالف سببه هو ما فهمته مجموعات البشر
من أمر القومية وما قامت عليه.
وعلى العموم هناك أنماط من القوميات تبعاً لمقومات
وعوامل الشعور باالنتماء لها.
فهناك القوميات القائمة على مبدأ نوعية الجنس
البشري أو العرق ،وهي بالتالي القوميات العرقية
أو االثنية .هذه القوميات التي دفعت بالمتحمسين لها
الى العنصرية أو الشوفينية التي ،غالباً ،ما انفلتت
من عقالها اإلنساني إلى ممارسات ومواقف وحشية
ومتعالية تجاه القوميات االخرى .وهي بهذا الشكل
مذمومة وكريهة إنسانياً.
أما الشكل الثاني للقوميات فهي تلك القائمة على
ظروف المكان أو المنطقة ،التي تحولت عبر
التاريخ الى وطن لمجموعة بشرية تشاركت في
مقومات حياتية كثيرة.
ولعل القوميات التي تقوم على أسس ثقافية وحضارية
وبما تمثله من مفاهيم حياتية مشتركة وقيم روحية
واجتماعية وأنماط عيش وسلوكيات هي األكثر
إنسانية من غيرها.
وتشكل اللغة ،باعتبارها وسيلة التخاطب ،والتي
تعبر عن أفكار وأحاسيس وفلسفة مجموعة بشرية،
العامل المشترك األقوى في نسيج أية قومية
باعتبارها فضا ًء ثقافياً واحداً لمجموعة بشرية بغض
النظر عن عرق أو جنس أو دين أو مذهب أفرادها.
وهكذا تعيش على الكرة االرضية عشرات القوميات
ذات األشكال الثقافية المتعددة.
وقبل الحديث المباشر عن العرب والعروبة ،ولماذا
العداء لها ،أود أن أبدأ الحديث بطرح بعض
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المالحظات عن مفهومي الشخصي للقومية:
ً
أوال :إني ال أحترم قومية عنصرية شوفينية أو
مناطقية ،أو أخرى تقوم على انتماء مجرد لديانة
محددة أو مذهب عقائدي .فكال القوميتين تمييز
بشري قائم على عوامل بشرية ال إرادية في األساس.
ثانياً :إني أؤمن بجمالية الحياة البشرية وبثرائها
اإلنساني الذي تشكله أطيافها المتعددة في خصائص
شعوبها وأقوامها .فكم ستكون الحياة مملة لو تشابه
ً
شكال ولوناً ولغة وأنماط حياة وغيرها
جميع البشر
من صفات.
ثالثاً :ليس هناك من تفاوت في القيمة اإلنسانية
للقوميات المختلفة وال ينبغي أن يقوم على أساس
ذلك تمييز.
رابعاً :إن خير القوميات هي تلك التي أكثرها خيراً
ً
ونفعاً
وتضحية ألفرادها وأفراد القوميات األخرى
من بني البشر على حد سواء.
ويبقى التاريخ حاكماً وحكماً على الشعوب واألمم
في سجاياها الطيبة وأفضالها اإلنسانية من ناحية ،أو
على عدوانيتها وأنانيتها وجشعها من ناحية أخرى.
إن المتتبع المنصف للتاريخ ال يقف على عنصرية
أو شوفينية عرقية أو مناطقية عند العرب.
فها هو التاريخ يروي لنا قصص عظام عاشوا في
بالد العرب ونشأوا على ثقافتها وأبدعوا في علومها
واعتنقوا ما كلفهم الله بحمله من رساالته السماوية
وحملوا راياتها وقادوا جيوشها ،فكانوا عند العرب
خير الناس وأجلهم.
فها هو صالح الدين االيوبي وسيبويه والفارابي
وابن سينا وطارق بن زياد وعبد القادر الجزائري
والصحابي سلمان الفارسي واإلمام النووي وأمير
الشعراء أحمد شوقي والغزالي وغيرهم الكثير .كما
لعبت كثير من الشخصيات المسيحية وحتى اليهودية
دوراً بارزاً في حياة العرب والمسلمين في جلهم.
إن ذلك يدلل بما ال يقبل الشك على روح الفضاء
الثقافي والتسامح اإلنساني واألخالق الالعنصرية
التي كان العرب يتمتعون بها والتي مهدت العتناق
الماليين من أبناء القوميات االخرى لدين االسالم
الذي كلفوا بحمل رايته رسالة سماوية لإلنسانية
جمعاء.
وإذا كانت الطبيعة الصحراوية لشبه الجزيرة
العربية وحياة البداوة والتنقل لم تشكل أسس حضارة
بنيان مدني وحضري في هذه المنطقة فإن أهلها من
العرب أبدعوا في فنون أخرى وحملوا من أخالق

الكرم والشجاعة والمروءة ما تفخر به االنسانية .كما
أن ما أقامته أقوام نزحت عن تلك الجزيرة إلى ما
يحيطها من بيئات طبيعية أكثر خصوبة في أرضها
وأوفر مياهاً من حضارات تدين لها االنسانية جمعاء
في اكتشافاتها واختراعاتها هي دليل مضاف على
حيوية تلك األمة اإلنسانية.
أسباب معاداة العرب والعروبة:
ً
أشكاال من العداء للعرب والعروبة
لقد عرف التاريخ
ألسباب مختلفة ،أحاول إيجازها في محاور:
ً
أوال :المفاهيم والنوازع العنصرية واألطماع
االقتصادية للشعوب واألمم التي أحاطت بجزيرة
العرب والمناطق التي نزحت إليها أقوامها العربية
وأقامت فيها الدول والبنيان والعمران والحضارات
القديمة العظيمة مثل وادي الرافدين والنيل والبتراء
و اوغاريت وغيرها.
ثانياً :لم يكن من السهل أو حتى من الممكن تقبل
وقبول الدولة اإلسالمية في بنيانها وأعمدتها
ورسالتها السماوية بلغتها وأخالقياتها العربية.
ثالثاً :حنين من عادى العرب والعروبة من األمم
والشعوب الى ماضيها عندما كانت محتلة لبالد
العرب ومستهينة بكرامة أوطانهم.
رابعاً :الدوافع الواعية والالواعية لبعض الدهاقنة
وأحبار الديانات السابقة لحرف التعاليم االسالمية،
التي آمنت وقدست كل ما سبقها من ديانات سماوية
وأنبياء ورسل وحملت جوامعهم ومساجدهم وأبناؤهم
أسماءها ،وتفسيرها بما يتناغم وأهواءهم الخبيثة
ونزعاتهم المتعالية المتكبرة ،وبالتالي ممارسة الهدم
الداخلي للكيان العربي اإلسالمي.
من يناصب العرب والعروبة العداء؟
لقد تعددت مشارب المعادين للعرب والعروبة أفراداً

ودويالت .ويمكن اجمال هؤالء بالمجاميع التالية:
ً
أوال :أؤلئك الذين فهموا ،أو أرادوا أن يفهموا ،أن
العرب والعروبة مجموعة عرقية وإثنية ،السيما
ممن ال ينتمون لذلك العرق وتلك االثنية ،وربما
ألنهم يشعرون بأنهم ينتمون ألخرى أكثر رقياً
بنظرهم ،وتبعاً لذلك راحوا يناصبون العداء للعرب
والعروبة.
ثانياً :هناك مجموعة أخرى ،ممن ال ينتمون لدين
اإلسالم ،فهمت أن العرب هم مسلمون يحملون مهمة
نشر االسالم خاتم الديانات التي تطوي ما قبلها.
ثالثاً :هناك مجموعة ثالثة ،لدوافع سياسية واقتصادية،

تجاهر بأن اإلسالم هو استعمار عربي تحت غطاء
"الرسالة السماوية".
رابعاً :إن معاداة العرب والعروبة في سياساتها
وأدواتها الحربية والسياسية واالقتصادية والتفتيتية
قد حققت وتحقق ألعداء العرب والعروبة واإلسالم
كسباً وهيمنة مطلقة وشبه مطلقة على ثروات
ومقدرات هؤالء العرب ،وربما وسيلة خبيثة
الستعادة أمجادهم الغابرة.
خامساً :الجاهلون أو المجهلون تجاه النوايا واألطماع
غير المشروعة لمن يقف ويدعم ويبرر التناحر في
الجسد العربي بحجج الطائفية والعرقية المظلومة
والمستضعفة.
سادساً :المنظومات الفكرية والفلسفية والسياسية
من دينية وطبقية واجتماعية ممن توحي بأن العرب
والعروبة هيمنة وابتزاز عرقي وديني ،ومنهج ال
يتفق ورؤيتها الفلسفية أو السياسية.
سابعاً :المتخاذلون والمهزومون وضعاف الشخصية
والنفوس من المحسوبين على العرب عرقاً أو إثنية
وممن ال يملكون القدرة والعزم والشعور بالمسؤولية
االنسانية وال يحترمون أنفسهم ،أو من أولئك
المرتزقة والمأجورين.

واستذكار كرامتهم ،واستنهاض روح تضحياتهم
لكي يعودوا ألداء دورهم االنساني وتجاوز محنهم
وصون وجودهم.
كم سيكون العرب أقوياء في تعاونهم ووحدتهم،
سعداء في حريتهم ،متراحمون في عدالتهم،
محترمون في إنسانيتهم ،فاعلون في تقدمهم ،وما
على الله ذلك بعزيز....
إنني ،كإنسان عربي ،ال يشرفني عرب جهلة أنانيون،
عنصريون أو أفاقون أو منافقون أو خانعون ،وال
عروبة ال تحب الخير والكرامة لغيرها من القوميات
االنسانية االخرى.
"كلكم آلدم ،وآدم من تراب"
و " خير الناس  ،من نفع الناس"

واختتم بالقول :إن من يقف وراء معاداة العرب راني ناصر

والعروبة ،والتي أصر على ال عنصريتها أو
فوقيتها ،هم خليط من عنصريين صعبت عليهم
حرية وكرامة العرب ،واستعماريين يطمحون في
ثرواتهم ،ومتدينون بغير االسالم ممن يريدوا أن
ينخروا بدينهم ،وطائفيون مستخدمون كمعاول لهدم
قوة وحدتهم.
واذكر أؤلئك اآلخرين الذين يسهرون على البحث
عن أخطاء وخطيئات العرب ،ال بل ويلوون أعناق
الحقائق لتبرير وتسويق مواقفهم ومناهجهم السلبية
والمعادية للعرب ،بأن أشعة الشمس ال يمكن حجبها
بغربال ،وأن الله سبحانه وتعالى يعلم أين يأتمن
رساالته ويختار حامليها.
إن من يقرأ تاريخ العرب والعروبة ال يمكن أن
ينكر عليهم علومهم وآدابهم وابداعاتهم وفضائلهم
اإلنسانية ومروءتهم وكرمهم وشجاعاتهم ،فلوال تلك
السجايا ما ثمروا واستفادت الشعوب وفي مقدمتها
االوروبية منها ،وما كان للجزائر من مجد وال
حرية وال لفلسطين ذكراً ،وال تحالفت دول الشر،
شرقها وغربها ،على إحتاللهم ،وال سهروا الليالي
على تمزيقهم ونهبهم.
إن ما يعيشه العرب اليوم من تشتت وتناحر وتخلف،
وتآمر عليهم وتكالب على وجودهم وتاريخهم
ودورهم االنساني لن يدوم ،وحسبها فترة انكسار
زائلة وسينتهي الضعف العابر مهما طال الزمن.
إن العرب اليوم بحاجة إلى استعادة وعيهم،

من المؤلم ان قادة فتح وحماس يقودان القضية
الفلسطينية إلى الهاوية بترهاتهم الصبيانية ،ومن
المؤسف ان الفصيلين يقودان محور المقاومة
الفلسطينية ضد العدو الصهيوني ،ومن المخزي
ان تكون مناكفاتهما خبرا رئيسيا تتناوله معظم
الفضائيات والمجالت والصحف العربية والعالمية،
ومن المحزن ان نرى مواقع التواصل االجتماعي
تعج بتعليقات الشتائم والوعيد من مناصري
الفصيلين.
قادة فتح وحماس ال يرون جنود االحتالل على
أرض الوطن ،وال  550مستوطنة وبؤرة استيطانية
حتى هذه اللحظة في المناطق التي من المفترض
ان تكون تحت السيادة الفلسطينية ،وال أكثر من 5
ماليين الجئ فلسطينيي يقبعون في الشتات ،وال
اكثر من  1700منزل هدمتها إسرائيل بين عامي
 2000و 2017في القدس مما أدى إلى تهجير نحو
 10آالف فلسطيني .كما إنهم ال يدركون ان أكثر
من نصف سكان غزة  %53يعانون فقرا مستطيرا
مما يهدد السلم االجتماعي ،وان القدس تدنّس وتهوّد،
وال يسمعون صراخ وبكاء أهالي  234شهيدا ارتقوا
في سبيل الحرية من  2018-1-1إلى – 9 -30
.2018

التحرير ،وال للعمل على ترسيخ الديموقراطية
لتخريج قيادات المستقبل لهذا الشعب ،وال للعمل معا
لتسويق قضيتنا بطريقة فعّالة في المحافل الدولية.
منصات شتائم ووعيد وانقسام
مهرجاناتهم هي
ّ
ونخب وتقاسم غنائم .فقادة فتح وحماس استعانوا
ببوصلة الكيد وطعن اآلخر والمحاصصة للسير
على طريق التحرير ،وربطوا مستقبل فصائلهم
بأشخاص ال ببرامج يستطيع الوطن أو األجيال
الصاعدة االستفادة منها ،وعجزوا عن االتعاظ من
أخطائهم الجسيمة التي أدت إلى انهيار المشروع
الفلسطيني لتحرير األرض بسبب هزائمهم المتتالية
وعدم قدرتهم على تحرير….شبر…واحد من
أرضنا المحتلة منذ انطالقة حركتيهما.
ومع كل هذه الحقائق فإنه من السذاجة ،واألنانية،
وحتى الخيانة أن تنفق حماس وفتح المال والوقت
الثمين على مهرجانات ّ
لتذكرنا… .فقط ….بذكرى
انطالق كل منهما ،خصوصا اننا منذ انطالقهما
خسرنا مزيدا من األراضي من خالل االستيطان
المستمر ،وتم تهجير اآلالف من أبناء شعبنا ،وانتشر
الفساد في جميع المؤسسات الفلسطينية ،وقسّ م
الشارع الفلسطيني بناء على االنتماء الحزبي وليس
الوطني ،وأصيب الجميع بالكلل والملل من الحديث
عن مصالحة ال يريدها الطرفان ،ممّا أدى لدفن
قضيتنا تحت وابل من القرارات األمميّة الفضفاضة،
وأصبحنا نعاني من احتالل ثالثي :إسرائيلي
وعربي ،وفلسطيني -فلسطيني.
شعبنا المناضل يعتبر هذا االنحدار الخطير كافيا
لتغيير هذه الفصائل لصالح نظام جديد يعمل على
انتشال القضية الفلسطينية من القاع والنهوض بها
فلسطينيا وعربيا وعالميا ،وان عدم إيجاد نظام
جديد سيقود إلى المزيد من التجاوزات اإلسرائيلية،
وتقويض وتقزيم تضحيات المقاومة الفلسطينية.
شعبنا الفلسطيني بكل مكوّناته وأطيافه ق ّدم قوافل من
الشهداء الذين ّ
يكن لهم كل اإلجالء واإلكرام؛ هؤالء
األبطال ق ّدموا أرواحهم فداء لفلسطين ومن أجل
تحريرها وحريتها وكرامة شعبها ،وليس من أجل
الفصائل التي كانت قلة منهم تنتمي إليها.
خالفات فتح وحماس ال تخدم المشروع الوطني
الفلسطيني ،ونذكر قادة الفصيلين بمقولة المتنبي
التي تنطبق على مهرجاناتهم ” يا أمة ضحكت من
جهلها األمم”.

مهرجانات الفصيلين ال تهدف الى جمع الجماهير
الفلسطينية من أجل تعزيز الوحدة الوطنّية ،وال
إليجاد قاعدة مشتركة لالنطالق معا في عمليّة
47

أقامت الجالية اليمنية و نادي الكتاب اليمني يوما
ثقافيا يمينيا و أمسية أدبية وفنية استضاف فيها
مجموعة من األدباء واألديبات اليمنيين الشباب،
حيث افتتحت األمسية الدكتورة سمية الثور رئيسة
النادي ونائب رئيس الجالية اليمنية في برلين
وبراندنبورغ ورحبت فيها بالحاضرين وتحدثت
عن تاريخ النادي الذي تجاوز عمره العام وهو
أحد أنشطة الجالية كما تقدمت بالشكر للمركز
ً
ممثال
األلماني العربي الذي أستضاف األمسية
بمدير المركز األستاذ نادر خليل ..
ً
بداية بالشاعر حسين
ثم انطلقت األمسية األدبية
مقبل الذي قدم مختارات شعرية من ديوانه الجديد
"أصافح ظلي" حيث طاف ِب َنا بين أروقة الشعر
والنثر  ،كما أطلت القاصة اليمنية رفيدا مجلي بقصة
قصيرة جديدة نالت استحسان الحاضرين بينما
عرج ِب َنا الشاعر والقاص الدكتور ياسر اإليراني
في قصة من الوحي الشعبي اليمني تحمل روح
الفكاهة وأطرب الحاضرين الشاعر والقاص هشام
المهدي في قراءة بين أشعاره وقصصه القصيرة
بينما أمتعت الحاضرين الدكتورة والشاعرة اليمنية
إيمان العذري من ديوانها الشعري "لربما آنست
نارا" ..
تخلل األمسية عرض فيديو من الكاتب اليمني عبد
الله القيسي مؤلف كتاب "عودة القرآن" والذي تم
تناوله في نادي الكتاب مسبقاً حيث وجه رسالة
عبر فيها عن إعجابه بفكرة النادي ومدى أهميتها
في بالد المهجر كما كانت هناك مشاركة عربية
للدكتور نزار محمود مدير المعهد الثقافي العربي
أثنى خاللها على النادي وأبدى إعجابه به..
و ِفي ختام األمسية تم دعوة الحضور للتجول في
أروقة معرض الصور من أعمال الرسامات زينب
راجح ولينا القدمي كما تم دعوة ضيوف النادي
لتناول مجموعة من المأكوالت الشعبية اليمنية..
حضر األمسية الدكتور يحيى الشعيبي سفير اليمن
في ألمانيا واألستاذ وليد العذري نائب السفير
واألستاذ أمين الحكيمي الملحق الثقافي بالسفارة
اليمنية ببرلين وجمع غفير من أبناء الجالية اليمنية
وممثلين عن الجاليات العربية في برلين ..
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في ساحة  Potsdamer Platzو ساحة
 Wittenbergplatzفي برلينّ ،نفذ الفلسطينيّون
والعرب وأنصار فلسطين الشهر الماضي وقفات
تضامن مع األسرى الفلسطينيين البواسل الصامدين
خلف قضبان سجون االحتالل وفي معتقالته ال
ترهبهم ممارساته القمعيّة ّ
بحقهم وال تثني عزائمهم.
يذكر أن ما يقارب  6500أسير يقبعون في سجون
االحتالل يقضي  500منهم أحكام مؤبّدة وقد
مضى على اعتقال  45منهم أكثر من ربع قرن
وراء قضبان االحتالل .بوجود بين هؤالء االبطال
 63أسيرة وأكثر من  350قاصرا وحوالي 500
معتقل إداري وأكثر  1000معتقل مريض .كما أن
االحتالل يعتقل أيضا  10من النّوّاب الفلسطينيّين و
 23صحفيّا متجاهال كل القوانين واألعراف ال ّدوليّة.
وبعد أن وقف االحتالل عاجزا أمام استمرار صمود
أسرانا أألبطال ال زال يمارس وبشتّى الوسائل
التضييق عليهم محاوال كسر إرادتهم عبر استحداث
مجموعة من  5قوانين جائرة ّ
بحقهم:
ّ
المبكر عن األسرى
 .1قانون منع اإلفراج
الفلسطينيين الّذي أقرّ في 2018/12/26
مخصصات األسرى من األموال
 .2قانون قطع
ّ
المنقولة للسلطة الفلسطينيّة من عائدات ّ
الضرائب
الفلسطينيّة وقد بدأ تنفيذه في 2018/7/3
 .3العمل على مشروع ّ
سن قانون يجيز لهم إعدام
األسرى الفلسطينيين
 .4مصادقة أوّليّة في  2018/12/2على قانون منع
تمويل العالج ّ
الطبّي (المجّ اني) لألسرى الفلسطينيّين
 .5مقترح قانون في 2018/10/22يحرم ذوي
أسرى ّ
غزة من زيارة أبنائهم في المعتقالت

وقد وجّ ه المتح ّدثون رسائل ع ّديدة منها:
الى األسرى الفلسطينيّين البواسل
 إن شعبهم يفخرْ ويعتز بهم فهم من صنعوا مجدالشعب فلسطين
 ان أبناء الشعب الفلسطيني لن ينسوا قضيةاألسرى وسوف يعملون من أجل قضيتهم العادلة
َّ
ّ
ينفك
بكل الوسائل السلميّة المتاحة في المانيا حتى
عنهم قي ُد السجّ ان ويطلق سراحهم.
الى أبناء شعبنا الفلسطيني ّ
كافة
ان القضايا الوطنيّة المشتركة مثل األسرى والالجئين
والقدس كفيلة لل ّم شمل ّ
ورص
الشعب الفلسطيني
ّ
صفوفه لدحر المحتل وعودة الالجئين.
الى دولة االحتالل
ان الشعب الفلسطيني سيبقى مصرا على مالحقتكم
بكل الوسائل المشروعة دوليا لتحرير األسرى حتى
ينالوا الحرّ يّة والسترداد حقوقه المشروعة ومنها
ّ
حقنا في العودة وإقامة دولة كاملة السّ يادة وعاصمتها
القدس الشريف.
الى الساسة األلمان
ُ
تنتهك القوانين الدولية في
ان حكومة االحتالل
عدة مسائل ،في قضيّة االعتقال االداري التعسّ في،
والتعذيب الوحشي الالقانوني ،وسياسية اعتقال
األطفال والنساء وكل ذلك يتطلب منكم وقفة قانون
ووقفة عدل ووقفة إنسانية لرفع ّ
الظلم عن المعتقلين
الفلسطينيين وإطالق سراحهم.
كما نطالبكم بفرض عقوبات على حكومة االحتالل
ورفع ال ّدعم عنها وإجبارها على تطبيق القرارات
والمواثيق الدولية ّ
وخاصة بما يتعلّق بالمعتقلين
كافة
ّ
واألسرى.

صدر عن هيئة
حماية الدستور
( ا لمخــا بر ا ت
ا لد ا خليــــــة ) ،
المسؤولـــــــــة
عـــن األمـــن
و ا لمعلو مــــا ت
على المستــوى
الوطنــي كتيب
تحت عنـــــوان
معلو مــــــــا ت
عن اإلســــــالم
السيـــاسي ،وتم
تبويب الكتيب
كالتالي.
باب اإلســـــالم
والمســلميــــن،
باب عن الفرق
بين اإلســـــــالم كثقافة واإلسالم السياسي ،باب
تصنيف اإلسالم السياسي ،باب نشأة الحركات
اإلسالمية ،باب اإلسالم السياسي وهيئة حماية
الدستور ،باب أساسيات أيدلوجية اإلسالم السياسي،
باب المنظمــات والتيـــــارات اإلسالمية في
ألمانيا ،باب تطورات اإلرهاب العابر للحدود ،باب
التهديدات المحتملة أللمانيا ،باب كيفية التغلب على
حركات اإلســــالم السياسي ،السلفيــــة والجهادية.
يمر الكتاب على بداية حركة اإلخوان المسلمين
باعتبارها أول حركات اإلسالم السياسي في العالم،
وكيف خرجت من رحمها بقية الحركات السلفية
والجهادية والتكفيرية ،مرورا بالثورة اإلسالمية
في إيران والدور السياسي للخوميني ،نشأة السلفية
والسلفية الجهادية.
ووصم الكتيب حزب الله وحركة حماس باإلرهاب!!
الكتيب موجه باألساس للقارئ األلماني لتوضيح
الفرق بين اإلسالم والمسلمين من ناحية وحركات
وتيارات اإلسالم السياسي من جهة أخرى .ما هي
أوجه التشابه واالختالفات بين الجماعات والتيارات
االسالمية العديدة  .كذلك يوضح للقارئ أن هناك
جماعات إسالمية عنيفة وأخرى ال تأخذ من العنف
واإلرهاب طريقاً .ويلقى الكتيب الضوء على شبكات
إرهابية مثل "القاعدة" و "داعش" ،فضال عن
الدعاية الجهادية عبر اإلنترنت .
وأخيرا يتحدث الكتيب عن تدابير الوقاية وبرامج
الوقاية في الحكومة األلمانية.

49

 إﻋﻼﻧﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ، ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ،ﻣواﻗﯾت اﻟﺻﻼة

Gebetzeiten, Notdienﬆe, Klein-Anzeigen

Gebetszeiten für Berlin / Februar 2019
۲۰۱۹  ﺷﺑﺎط/ﺷﮭر ﻓﺑراﯾر
18:48
18:50
18:51
18:53
18:55
18:56
18:58
19:00
19:01
19:03
19:05
19:06
19:08
19:10
19:12
19:13
19:15
19:17
19:19
19:20
19:22
19:24
19:26
19:27
19:29
19:31
19:33
19:35

16:58
17:00
17:02
17:04
17:06
17:08
17:10
17:11
17:13
17:15
17:17
17:19
17:21
17:23
17:25
17:27
17:28
17:30
17:32
17:34
17:36
17:38
17:40
17:42
17:43
17:45
17:47
17:49

14:34
14:35
14:37
14:38
14:40
14:41
14:43
14:44
14:46
14:47
14:48
14:50
14:51
14:53
14:54
14:55
14:57
14:58
15:00
15:01
15:02
15:04
15:05
15:06
15:08
15:09
15:10
15:11

12:27
12:27
12:27
12:28
12:28
12:28
12:28
12:28
12:28
12:28
12:28
12:28
12:28
12:28
12:28
12:28
12:28
12:28
12:28
12:28
12:27
12:27
12:27
12:27
12:27
12:27
12:27
12:26

07:42
07:40
07:38
07:37
07:35
07:33
07:32
07:30
07:28
07:26
07:24
07:22
07:21
07:19
07:17
07:15
07:13
07:11
07:09
07:07
07:04
07:02
07:00
06:58
06:56
06:54
06:52
06:49

Kinderzentrum Berlin

Für unsere Praxis suchen wir:

05:45
05:44
05:42
05:41
05:40
05:38
05:37
05:35
05:33
05:32
05:30
05:29
05:27
05:25
05:23
05:21
05:20
05:18
05:16
05:14
05:12
05:10
05:08
05:06
05:04
05:01
05:00
04:57

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

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,

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

ﻟﻼﺳﺗﻌﻼم

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

Bürogehilﬁn gesucht

ﺗﺑﺣث ﻋن ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻛﺗب ﺷرط إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ وﻗراءة
وإﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ

Tel.: 030-6157670

Mo. bis Fr. : 11:00 -15:00 Uhr

FRANKFURT/M +24, MAINZ +25, DÜSSELDORF +28

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

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

Landeseinwohneramt gﬁ^q˘]<·ÁÚç<gj”⁄

D∞÷ÜeE

Ausländerangelegenheiten
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
^m¯n÷]Ê<∞ﬂm˜]
ãÈ€§]
10.00 - 18.00 Uhr
�
D^ÈÀi^‚<Ÿ^íi˝]E<Ì√€¢]Ê<^√eÖ˘]
09.00 - 12.00 Uhr

Außenﬆelle:

gﬁ^q˘]<·ÁÚé÷<Í¬ÜÀ÷]<gj”π]
D∞÷ÜeE
Keplerﬆr. 2, 10589 Berlin
U.-Bhf. Mierendorﬀplatz
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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

Familienberatung
Tel.: 0228-77 45 62/ 63
Fahrdienst für Behinderte
Tel.: 0228-77 48 04
Krankenhäuser
Johanniter Krankenhaus
Johanniterstr. 3-5, 53113 Bonn
LVR-Klinik Bonn
Kaiser-Karl-Ring 20
53111 Bonn
Gemeinschaftskrankenhaus Bonn St. Elisabeth St. Petrus St. Johannes GmbH
Bonner Talweg 4-6
53113 Bonn
St.-Marien-Hospital
Robert-Koch-Strasse 1
53115 Bonn
MediClin Robert Janker Klinik
Villenstraße 4-8
53129 Bonn
Universitätsklinikum Bonn
Sigmund-Freud-Str. 25
53127 Bonn
Malteser Krankenhaus Bonn
Von-Hompesch-Str. 1
53123 Bonn
Waldkrankenhaus
Waldstr. 73
53177 Bonn
Klinik Prof. Dardenne GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 23-25
53177 Bonn

Ärzte

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

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

AACHEN
Moscheen
Arrahman Moschee
Brabantstr. 8, 52070 Aachen

BOCHUM

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

BONN

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

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

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺇﻋـﻼﻧﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ
""ﻧﺤﻦ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ

Braunschweiger Str. 82, 12055 Berlin . Tel 030 615 76 70 . Fax 030 616 53 889
Mail post@dalil.de . Web www.dalil.de
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ھل ﺗرﯾدﯾن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﺷرة راﺋﻌﺔ؟ ﺣﺳﻧﺎً ،ﻛﻔﺎك ﺑﺣﺛﺎ ً ﻟدﯾﻧﺎ ﺳﺗُﺷﺎرك ﺧﺑﯾرة اﻟﺑﺷرة ﻧﺻﺎﺋﺣﮭﺎ اﻟﺳرﯾّﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح
ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﺷرة وﺳﺗﺗﺑﺎھﯾن ﺑﺑﺷرة راﺋﻌﺔ ﻛﻌﺎرﺿﺎت اﻷزﯾﺎء ،ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوع ﺑﺷرﺗك ،ﻟذﻟك ﻧﻘدم ﻟك ﻋزﯾزﺗﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻣن ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﺷرة ﻋﻠﻰ أﯾدي ﻣﺧﺗﺻﯾن.
Designed by dalil.de

Radiofrequenz
Cold Plasma
Mikroneedling
Mikrodermabrasion
Mesoporation
Fruchtsäurepeeling
BB Glow
Ultraschall
Plasma Pen
Gold Maske

ﻟﻧﺣت وﺷد اﻟوﺟﺔ واﻟﺟﺳم.
اﻟﺑﻼزﻣﺎ اﻟﺑﺎردة ﻟﻌﻼج ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﺷرة وﺗﺣﻔﯾز اﻟﻛوﻻﺟﯾن .
اﻟدﯾرﻣﺎﺑن ﻟﻌﻼج اﻟﺣﻔر ،اﻟﻧدﺑﺎت ،ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻛوﻻﺟﯾن ،اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﺟﺎﻋﯾد وإﻋﺎدة ﻧﺿﺎرة اﻟﺑﺷرة.
اﻟﺗﻘﺷﯾر اﻟﻣﺎﺳﻲ ،ﺗﻘﺷﯾر ﺳطﺣﻲ ﻹزاﻟﺔ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﻘرﻧﺔ ﻋن طرﯾﻖ ﺑﻠورات أﻛﺳﯾد اﻷﻟﻣﻧﯾوم.
ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺎت اﻟﺻوﺗﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﺟﺎﻋﯾد واﻟﺧطوط اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺷرة.
أﺣﻣﺎض اﻟﻔواﻛﮫ ﻋﻼج ﺑﺗرﻛﯾزات ﻣﺧﺗﻠﻘﺔ ذو ﻧﺗﺎﺋﺞ راﺋﻌﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻣﺷﺎﻛل ﺣﺑوب اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺑﺷرة اﻟدھﻧﯾﺔ.
اﻟﺑﯾﺑﻲ ﺟﻠو ﻟﺗوﺣﯾد ﻟون اﻟﺑﺷرة وﺗﻔﺗﯾﺣﮭﺎ وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎﻋﯾد.
اﻟﻣوﺟﺎت اﻟﺻوﺗﯾﺔ ﻹﻧﻌﺎش اﻟﺑﺷرة اﻟﺑﺎھﺗﺔ ﻋن طرﯾﻖ ﺗزوﯾد اﻟﺟﻠد ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻣﻐذﯾﺔ واﻻﻛﺳﺟﯾن.
اﻟﺑﻼزﻣﺎ ﺑن ) ﺑدﯾل اﻟﺟراﺣﺔ( ﻟرﻓﻊ وﺷد اﻟﺟﻔون واﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺗﺟﺎﻋﯾد ﻋن طرﯾﻖ طﺎﻗﺔ اﻟﺑﻼزﻣﺎ.
ﻗﻧﺎع اﻟذھب ﻋﯾﺎر  24ﻗراط ﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺑﺷرة وأﻋطﺎﺋﮭﺎ اﻟﻧﺿﺎرة واﻟﺣﯾوﯾﺔ.

أوﻗﺎت اﻟدوام:
ﻣن اﻹﺛﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  ۹ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺳﺎﻋﺔ ۳٫۳۰
ﯾوم اﻟﺳﺑت ﻟﻠﻣواﻋﯾد اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ
Öﬀnungszeiten:
Mo. - Fr.: 09:00 - 15:30 Uhr
Sa.: nach Vereinbarung

 ﻛﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻟدﯾﻧﺎ ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺗﺧﺳﯾس ﺑدون اﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔوﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻌﺎﻟﺔ.
 -ﻧﻘدم ﻟزﺑﺎﺋﻧﻧﺎ ﻛذﻟك ﻓﺣص ﺑﺷرة ﻣﺟﺎﻧﻲ.
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste
Giftnotruf
Tel.: 0551-19 24 0
Krankenwagen
Tel.: 30 30 - 2
Opfer Notruf
Tel.: 01803-34 34 34
Behindertenfahrdienste
Tel.: 0421-38 69 00
Behindertenberatung
Glücksburger Straße 10,
28219 Bremen
Tel.: 0421-390 99 361
Strom
Tel.: 0421-792 88-0
Funk-Taxi
Tel.: 0421-1 40 14
Kfz-Zulassungen
Am Dobben 47, 28203 Bremen
Tel.: 0421-77766
Abwasser
Tel.: 0421-707 010-0
Familienservice Bremen
Slevogtstraße 50-52, 28209 Bremen
Tel.: 0421-3461643
Kreditkartensperrung
Tel.: 0421-361 4102
Verbraucherzentrale
Hafenstraße 117, 26194 Bremerhaven
Tel.: 0471-26194

DARMSTADT

Moscheen
Alrahma Moschee
Rheinstr. 42-46, 64289 Darmstadt
Tel.: 06151-375549
Arabisch-Türkischer Freundschafts V.
Saalbaustr. 27, 64283 Darmstadt
Tel.: 06151-291592
Moschee Issalam e.V.
Sensfelderweg 24, 64293 Darmstadt
Tel.: 06151-897988

DORTMUND

Moscheen
Abu Bakr Moschee
Carl-Holtschneider-Str. 8a
44145 Dortmund, Tel.: 0231-836904
Al-Fath Moschee
Mallinckrodtstr. 186 A
44147 Dortmund, Tel.: 0231-88 24 611
Ausländer
Ausländerbehörde
Kaiserstraße 129-131,
44122 Dortmund
Tel.: 0231-5184-301
Öffnungszeiten:
Mo u. Fr: 08.00 - 11.30 Uhr
Di: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 15.00 Uhr
Mi: geschlossen
Do: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 16.30 Uhr
Notdienste
Ärztlicher Notfalldienst
Tel.: 0231-19 29 2
Giftnotruf
Tel.: 0228-2 87 32 11
Kinderklinik Notdienst
Tel.: 0231-50 29 800
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0231-51 50 50
Telekommunikation / Elektro
Comcave Group
Technology Park
Hauaert 1, 44227 Dortmond
Tel.: 02231-725260
Intertel Center & Money Transfer
Alte Benninghofer str -7, 44263 Dortmund
Tel.: 0231-425 71 72

DRESDEN

Moscheen
Islamisches Zentrum
Uhlandstr. 34, 1069 Dresden
Tel.: 0351-41759-60
Ausländer
Ausländerangelegenheiten
Theaterstraße 13, 01067 Dresden
Tel.: 0351-4886451
Öffnungszeiten:
Di u. Do: 08:00 -12:00/ 14:00-18:00 Uhr
Fr: 08:00 -12:00 Uhr
Notdienste
Apotheken Notdienst
Tel.: 0228-63 26 15
Kinder- und Jugendnotdienst
Tel.: 0351-2754004
Opfer-Notruf
Tel.: 01803-343434
Bürgerberatung
Tel.: 0351-4882411/-2333
Elterntelefon

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

BOCHUM

Drogerie
F&S
Tel.: 0178-5005067

BREMEN

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

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

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966
- Abha 9667
- Arar 9664

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

SOMALIA: 00252
Chisimaio 2523
Mogadischu 2521

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

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

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

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

ESSEN

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

FRANKFURT A. MAIN

Botschaften
Ägypten
Eysseneckstraße 34, 60322 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-9 55 13 40
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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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DarkCon (Shisha)
Fuhlsbüttler Str. 216b, 22307 Hamburg
Tel.: 040-28782622
Karatren Altona (Cafe-Lounge)
Bahrenfelder Str. 98, 22756 Hamburg
Karatren City (Cafe-Restaurant-Lounge)
Lange Reihe 2, 20099 Hamburg
Tel.: 040-27861989
Restaurants
1001 Nacht
Sternstraße 2-4, 20357 Hamburg
Tel.: 040-43910944
Al Arabi
Barnerstr. 42, 22765 Hamburg
Tel.: 040-392821
Aladdin Restaurant
Bahrenfelder Str. 211, 22765 Hamburg
Tel.: 040-39907989
Amarain
Oldesloer Straße 33, 22457 Hamburg
Tel: 040-51318835
Azeitona
Beckstr. 17, 20357 Hamburg
Tel.: 040-68981481
Boussi Falafel
Ballindamm 40, 20095 Hamburg
Tel.: 0174-8156942
Dr. Salim Restaurant
Lübecker Str. 119, 22087 Hamburg
Tel.: 040-25497023
Falafel Factory
Schanzenstr. 101, 20357 Hamburg
Tel.: 040-87976818
Hamburger Gastro GmbH
Steindamm 70, 20099 Hamburg
Tel.: 040-280550972
Karatren City (Cafe-Restaurant-Lounge)
Lange Reihe 2, 20099 Hamburg
Tel.: 040-27861989
Lajali Restaurant
Barmbeker Markt 41, 22081 Hamburg
Tel.: 040-60098735
Le Marrakech
Kellerbleek 10, 22453 Hamburg
Tel.: 040-57145301
ÖZ Urfa Restaurant
- Steindamm 43, 20099 Hamburg
Tel.: 040-28055700
- Moorstr. 2, 21073 Hamburg Harburg
Tel.: 040-64883613
RIADs
Johannes-Brahms-Platz 7, 20355 Hamburg
Tel.: 040-35716923
Salam City
Steinstr. 27, 20095 Hamburg
Tel.: 040-336539
Saliba Alsterarkaden
Neuer Wall 13, 20354 Hamburg
Tel.: 040-345021
Saliba Restaurant
Leverkusenstr. 54, 22761 Hamburg
Tel.: 040-858071
Shisha Loung
Wandsbeker Chaussee 31, 22089 Hamburg
Tel.: 040-38622100
Zeder Restaurant
Wendenstr. 448, 20537 Hamburg
Tel.: 040-27867125
Lebensmittel
Asia Mix (Import-Export)
Hammer Deich 70, 20537 Hamburg
Tel.: 040-542704
Belad Elsham
Hammer Deich 70, 70537 Hamburg
Tel.: 040-21985794
Iman Warenhandel GmbH
Fenglerstr. 11, 22041 Hamburg
Tel.: 040-6570368
Le Marché du Levant
Clemens-Schultz-Str. 48,20359 Hamburg
Tel.: 040-31790559
Sultan Markt GmbH
Steindamm 39, 20099 Hamburg
Tel: 040-2802802
Orient Gate e.k
- Nagelsweg 19, 20097 Hamburg
Tel.: 040-25328444
- Gustav-Kunst- Str. 2-16, 20539 Hamburg
Tel.: 040-78073558
Autos
Abdo Autohandel
Hammer Deich 5 , 20537 Hamburg
Tel.: 0171-3141660
Aziz Autohandel
Borstelmannsweg 112, 20537 Hamburg
Tel.: 040-23687345
Ballout Autohandel

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

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

FREIBURG

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

HAMBURG

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

Eritrea
Lyoner Straße 34, 60528 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-43 64 96
Jemen
Oederweg 11, Hochparterre
60318 Frankfurt am Main
Libanon
Mainzer Landstraße 268,
60326 Frankfurt a.M., Tel.: 069-73922 44
Marokko
Mittelweg 49, 60318 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-9 55 01 23
Oman
Feuerbachstraße 26-32
60325 Frankfurt a.M., Tel.: 069-1 70 07 90
Moscheen
Abubakr-Moschee
Praunheimer Landstr.19-21
60488 Frankfurt a.M., Tel.: 069-7891211
Bilal-Moschee
Lärchenstr. 78, 65933 Frankfurt a.M.
Tel./Fax: 069-38030449
Islamisches Zentrum Frankfurt e.V.
Eichenstr. 41, 65933 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-387871
Islam. Informations- & Serviceleistungen
Hohenstaufenstr. 8 , 60327 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-74 38 68 25
Taqwa-Moschee
Heilbronner Str. 20-22,
60327 Frankfurt a.M., Tel.: 069-230271
Tarik ben Ziyad
Mönchhofstr. 24a, 60326 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-97390353
Ausländer
Ausländerangelegenheiten
Mainzer Landstraße 323-329
60326 Frankfurt am Main
Tel.: 069-212 42623
Öffnungszeiten:
Mo, Mi u. Fr: 07:30 - 12:30 Uhr
Di: geschlossen, Do: 13:00 - 18:00 Uhr
Notdienste
Auskunft Inland
Tel.: 069-212-38635
Auskunft Ausland
Tel.: 069-299980
Giftnotruf Tel.: 06131-19240
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 069-6607271
Kinderärztlicher Notdienst
Tel.: 069-63017170
Opfernotruf
Tel.: 01803-343434
Apothekennotdienst
Tel.: 069-43 92 05
Kreditkartensperrung
Tel.: 116 116
Kfz-Zulassung
Am Römerhof 19, 60486 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-212 42334
Fahrdienst für Behinderte
Tel.: 069-71919191
Flughafen Infos
Tel.: 069-6900
Strom (Energiereferat)
Tel.: 069-212 39193
Gas
Tel.: 069-21388110
Wasser/Abwasser
Tel.: 069-212 34666
Funk-Taxi
Tel.: 069-230033		
Mietrechtberatung
Adickesallee 67-69, 60322 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-212 40046
Vogelgrippe
Tel.: 0611-8154445
Verbraucherzentrale
Tel.: 01805-972010
Ärzte
Dr. Khalil, Notfallmedizin
Am hohen Stein 2, 63808 Haibach
Aschaffenburg, Tel.:0171-7982529
Dr. med. Bustami, Allgemeinarzt
Brüder- Grimm- Str. 23, 63533 MainhausenMainflingen, Tel.: 06182-23544
Apotheken
Lotus Apotheke
Kaiser Str. 72, 60329 Frankfurt a.M
Tel.: 069-236312
Rechtsanwälte
Kanziel Gründau Rechtsanwälte
Peter Müller & Walled El- Nashar
Siedler Str. 2, 63584 Mittelgründau
Tel.: 06058-8464
Restaurants
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Firma Musol
Mülgaustr. 206, 41199 Mönchengladbach
Tel.: 02166-1471197
Fischladen la Mer
Dohlener Str. 9, 41239 Mönchengladbach
Tel.: 02166-295560
Bäckerei
Yesilli
Fridrich-Ebert-Str. 43, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 02166-9735192
Handy
Call shop Irak
Friedrich-Elbert -str 19
41236 Mönchengladbach
@ Kdeniy
Brucknerallee, 41236 Mönchengladbach
Tel.; 02166612628
Maghreb United
Fridrich-Ebert-Str. 45, 41236 Mönchengladbach Tel.; 02166131710

MÜNCHEN

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

MÜNSTER

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

Hohe Pforte 4-6, 50676 Köln
Tel.: 0221-22907737

KREFELD

dolmetscher
Al nahhas
Uerdinger ,str 67, 47799 Krefeld
Tel.: 02151-20786
Vereine
Islamische Vereinigung e.V.
Am Verschubbahnhof 81, 47809 Krefeld
Tel.: 02151-313774
Lebensmittel
Arze Markt
Lewerentzstr. 15, 47798 Krefeld
Tel.: 02151-9371492
Dolmetscher
Mohamad Zarouali
Markt Str.107, 47798 Krefeld
Tel.:01797271076
Fest-& Veranstaltungssaal
Majestät
Lenenweg 14, 47918 Krefeld
Tel:021 5161 88 55

LUDWIGSBURG

INCE Reisen
Münzstr. 7, 30159 Hannover
Tel.: 051117333
Restaurants
Beit El Pascha
Goethestr. 23, 30169 Hannover
Tel.: 0511-1694706
Falafel Habibi
Nikolaistr. 3, 30159 Hannover
Tel.: 0511-1696155
Restaurant Granatapfel
Oelzenstr. 12, 30169 Hannover
Tel.: 0511-2285556
Juwelier
Juwelier Sarah
Goethestr. 15, 30169 Hannover
Tel.: 0511-2133338
MIMI Silber & Modeschmuck
Goethestr. 35, 30169 Hannover
Tel.: 0511-1325366
Festlichkeiten
Orientalische Party Service
Davenstedter Str. 125-127, 30455 Hannover
Tel.: 0511-2133338

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

IDSTEIN

Moscheen
Arabischer Kulturverein
Bismarckstr. 120 A
67059 Ludwigshafen am Rhein

KAARST

LUDWIGSHAFEN

MAINZ

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

MANNHEIM

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

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

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

KARLSRUHE

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

KASSEL

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

KIEL

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

KEMPEN

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

KÖLN

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

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

HANNOVER

Botschaften
Jordanien
Andreaestraße 1, 30159 Hannover
Tel.: 0511-32 38 34
Moscheen
Islamisches Zentrum
Kornstr. 25, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7 01 11 13
Moschee Sunnah
Asternstr. 10, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7635670
Ausländer
Ausländerbehörde
Leinstr. 14, 30159 Hannover
Öffnungszeiten: Mo u. Di: 8:30 - 13:00 Uhr
Do: 8:30 - 13:00/ 14:30 - 18:00 Uhr
Fr: 8:30 - 12:00 Uhr
Notdienste
Arztnotruf
Tel.: 0511-1 92 42 / 31 40 44
Notfalldienst Augenarzt
Tel.: 0511-314044
Notfalldienst Frauenarzt
Tel.: 0511-314044
Notfalldienst HNO-Arzt
Tel.: 0511 / 314044
Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.: 0511-31 10 31
Rettungsleitstelle
Tel.: 0511-19222
Giftnotruf
Tel.: 0551-19240
Apotheken-Notdienst
Tel.: 0 11 89
Zentralruf der Autoversicherer
Tel.: 0180-25026
Abwasser (Störung)
Tel.: 0511-168-4 73 77
ADAC Pannenhilfe
Tel.: 0180- 2 222 222
Strom Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-31 11
Gasversorgung Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-41 11
Reisen
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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

Tel.: 0711-216-5400
Funk-Taxi
Tel.: 0711-216-4118
Familienberatung
Tel.: 0711-6781-423
Verbraucherzentrale
Tel.: 0711-669110

WASSENBERF-MYHL

Restaurants
Pizza albata
Erkelenzer .str 137, 41849 wassenberg-myhl

WIESBADEN

Botschaften
Jordanien
An der Ringkirche 6, 65197 Wiesbaden
Tel.: 9611-45 07 73
Moscheen
Islamische-Gemeinde
Fischbacher Str. 3, 65197 Wiesbaden
Tel.: 0611-4118692
Omar Ibn El Khattab
Henkellstrasse 8, 65187 Wiesbaden
Tel.: 0611-608390
Badr Moschee
Schwalbacher Str.75, 65189 Wiesbaden
Tel.: 0611-598386
Ausländer
Ausländerbehörde
Alcide-de-Gasperi-Str. 2, 65197 Wiesbaden
Tel.: 0611-31-4422/ 31-2627/ 31-3473
Öffnungszeiten:
Mo u Fr: 8.00 - 12.00Uhr
Mi: 8.00 - 12.00/ 14.00 - 18.00 Uhr
Notdienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel.: 46 10 10
Kinderärztlicher Notdienst
Tel.: 46 10 20
Augenärztlicher Notdienst
Tel.: 0172-686 51 58
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 46 10 10
Krankentransport
Tel.: 1 92 22
Behindertenfahrdienst DRK
Tel.: 46 87-2 40
Dienstbereite Apotheken
Tel.: 46 10 10
Vergiftungen
Tel.: 06131-192 40
Gesundheitsamt
Tel.: 0611-31-3777
Kfz-Zulassungsbehörde
Stielstr. 3, 65201 Wiesbaden-Schierstein
Tel.: 0611-31-8350
Kindertagesbetreuung
Tel.: 0611-31-3444
Familienberatung
Tel.: 0611-174-186
Beratungsstelle
für Eltern, Jugendliche und Kinder
Tel.: 312607
Hochwasserschutz Tel.: 0611-31-9500
Wasserrettung Tel.: 0611-499-0
Abwasser (Störung)
Tel.: 0611-31-9812
Strom, Gas Notfall
Tel.: 0611-780 2201

WUPPERTAL

Moscheen
Abu Bakr Moschee
Gronaustr. 107 a , 42285 Wuppertal
Tel.: 0202-884772
Alsalam Moschee
Delher Str. 24, 42389 Wuppertal
Tel.: 0202-8701379
Anur Moschee
Vohwinkeler Str. 44, 42329 Wuppertal
Tel.: 0202-6953969
Omar Moschee Uni Wuppertal
Gaußstr. 20, 42119 Wuppertal
Othman Moschee
Uellendahler Straße 6 , 42107 Wuppertal
Tel.: 0202-456621
Ärzte
Dr. A. Agahasadeh
Zahnarzt
Mäuerchen.7, Tel.: 0202-459022
Dr. A. Ayyad
Zahnarzt
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-2443508
Prof. Alaa Ahmed Kaid
Hals-Nasen-Ohren- Heilkunde
Fouriersgasse 12, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-4597130
Dr. Amin Muhamed

Ahmed Mohamed
Függerstr. 34 D, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 46 414
Auto-Export
R. Zahreddine
Fuggerstr. 36, 90439 Nürnberg
Tel: 0911-27 47 275
Auto Harmas
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-96 16 045
Auto Madried
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911- 13 07 345
Auto Mobil Z&N
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-600 59 74
Auto NIDAL
Holzschuher Str. 27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0179-68 67 270
Fahed Automobile
Holzschuher Str. 27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0179-10 31 777
Kerim Automobile
Fuggerstr. 26, 90439 Nürnberg
Tel.: 0174-19 82 639
Rinno Auto Mobile GmbH
Holzschuher Str. 27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911- 92 88 865

RÜSSELSHEIM

Moscheen
Othman Moschee Kobalt Straße 13, 65428
Rüsselsheim
Tel.: 06142-61277
Islam. Bestattungen
Al Aman Islamische Bestattung
Hasslocher Str. 50, 65428 Rüsselsheim
Tel.: 06142-738723

SAARBRÜCKEN

Moscheen
Islam. Kulturzentrum
Armedstr. 14-16, 66121 Saarbrücken
Tel.: 0681-68119

SALZGITTER-BAD

Internet
Internet Cafe Mroue
Breslauer Str. 24, 38259 Salzgitter-Bad
Tel.: 05341-2254422

SIEGBURG

Ärzte
Dr. med. Khaled Hamad
FA für Nuklearm
Wilhelmstr. 55-63, 53721 Siegburg
Tel.: 0224151051

STUTTGART

Moscheen
Al Maghreb,
Fangelsbach Str. 11, 70180 Stuttgart
Tel.: 0711-9933080
Al Umma
Schlossstrasse 80A, 70176 Stuttgart
Islam. Bund
Viaduktstr. 2-6, 70372 Stuttgart
Tel.: 0711-6749533
Islam. Gemeinschaft e.V.
Glockenstraße 6, 70376 Stuttgart
Tel.: 0711-9561103
Islam. Zentrum
Waiblinger Str. 30, 70372 Stuttgart
Tel.: 0711-5590219
Tunesischer Kultur e.V.
Schwabstr. 2, 70197 Stuttgart
Tel.: 0711-62031510
Ausländer
Ausländerbehörde
Tel.: 0711-216-3889 oder -3589
Öffnungszeiten:
Mo - Mi: 08:30 -13:00/ 14:00 -15:30 Uhr
Do.: 09:00 -12:00/ 13:00 -18:00 Uhr
Fr: 08:30 -12:00 Uhr
Vereine
Palästinensische Gemeinde e.V.
Postfach 227, 71732 Tamm
Tel.: 07141-690070
Fax: 07141-690054
Notdienste
Notarzt Tel.: 19222
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0711-7877711
Giftnotruf, Tel.: 0761-19240
Apotheken Notdienst
Tel.: 0711-695750
Kreditkartensperrung
Tel.: 0800-8149100
Abwasser Störung
Tel.: 0711-216-7215
Kfz-Zulassung
Krailenshaldenstraße 32, 70469 Stuttgart

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

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

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

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

ـ لمرضى اإليدز
A.I.D.S.-Hilfe,
Dieffenbachstr. 33,Kreuzberg
Tel.690 08 70
ـ للمعوقين
Behinderten,
Bizetstr. 51-53, Tel. 92 70 36-0
Dreiklang Afro-Arabisches
ـ لتأهيل الشباب
Mediencenter,
Franz-Mehring-Plaz 1, 10243 Berlin,
Tel. 030-29784248
ـ استشارة للنساء
Elisi Evi,
Skalitzer Str. 50/51, 10997 Berlin,
Tel. 030-6187383
ـ جمعية األسرة
Familie e.V.,
Paul-Lincke-Ufer 34, 10999 Berlin
Tel. 030-61627507
ـ استشارت لكل األسرة
Familienberatung,
Pohlstr. 74, 10758 Berlin,
Tel. 23005583
ـ لكل المعوقين
Händikap e.V.,
Berliner Infodienst für alle Behinderten
Tel. 84 31 09 08
ـ استشارة
Interkulturelle Familienberatung,
Boppstr. 10, 10967 Berlin األسرة و المدرسة
Tel. 030-259006/57
ـ إستشارات
Jugendwohnen im Kiez e.V.,
إجتماعية
Waldemarstr. 57, 10997 Berlin
Tel. 030-32517806
Jugend-/ Familienberatung, ـ للشباب والعائالت
Bruno-Bauer-Str. 10, Neukölln
Tel. 030-8219945
ـ مركز عالج
Kindertherapie Zentrum,
األطفال
Paul-Lincke-Ufer 41, 10999 Berlin
Tel. 030-6122043
ـ لالجئين
KuB,
Beratungsstelle f. ausländische Flüchtlinge,
Oranienstr. 159, Kreuzberg
Tel. 61 49 40-0
ـ للسكان
Mieterverein e.V.,
Wilhelmstr. 74, Mitte
Tel. 030-226 26-0
ـ إستشارات قانونية لألجانب
Rechtsberatung,
für Ausländer, Rathaus Schöneberg
Tel. 030-75606263
ـ لمرضى السرطان
Selbsthilfe Krebs e.V.,
Albrecht-Achilles-Str. 65,
Wilmersdorf , Tel. 891 40 49
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Al Karama,
ـ الكرامة
Wilhelmshavener Str. 22, 10551 Berlin
Tel. 030-39035516
Al Karmel,
ـ الكرمل
Großbeerenstr. 28d, 10965 Berlin
Tel. 030-76765386
Al-Mabarat e.V.,
ـ جمعية المبرات الخيرية
Sonnenallee 69, 12045 Berlin
Tel./ Fax: 030-62725564
Al Nadi,
ـ النادي
Rheunstr. 54, 12161 Berlin,
Tel. 030-8520602
Al Yarmouk
ـ جمعية أصدقاء اليرموك
Freundschaftsgesellschaft Berlin
Tel. 0163-6032158 / 0176-77144020
ww.ayfg.de
Arabisch-Deututscher ـ الجمعية العربية األلمانية
Kulturaustausch e.V.,
للتبادل الثقافي
Nogatstr. 15, 12051 Berlin,
Tel. 030-80573788
ArDIF e.V.,
ـ معهد البحوث اإلجتماعية
Pohlstr. 60-62, 10785 Berlin,
Tel. 030-257572752
DAUG e.V,
ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة
Wipperstr. 14,12055 Berlin,
Tel. 030-56825972
Deutsch-Arabisches Zentrum ـ المركز العربي
Uthmannstr. 23, 12043 Berlin
األلماني
Tel. 030-56826648
Deutsch- Libanesische
ـ جمعية الرسالة
Al Rissala
اللبنانية األلمانية
Schulstr. 122, 13347 Berlin.
Tel.: 030-45028289
Deutsch-Libanesische ـ جسر الصداقة األلماني
Freundschaftsbrücke
اللبناني
Friedrich-Franz-Str. 11 B, 12103 Berlin
Tel. 030-78714650
Deutsch-Libanesische Gemeinde
ـ الرابطة
Curtiusstr. 23, 12205 Berlin
اللبنانية
Tel. 030-8335332
Deutsch-Libanesische Union ـ اإلتحاد اللبناني
für Reform & Wandel e.V. األلماني لإلصالح
Tel. 0163-9133787
Die Brücke,
ـ جمعية الجسر
Puttbusser Str. 27,13355 Berlin,
Tel. 030-50344148
Deutsch-Syrischer Verein
رابطة المغتربين
Postfach 440520, 12005 Berlin
السوريين
Tel. 0176-66699777
El Kantara,
ـ القنطرة
Schierkerstr. 20, 12051 Berlin
Tel. 030-49808868
FVM,
ـ الصداقة المغربية
Glasgower Str. 33, 13349 Berln
Tel. 030-45020107
GDÄF,
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية
Hessenallee 7, 14052 Berlin
Tel. 030-3057307
Ghorfa,
ـ الغرفة
Garnisonskirchplatz 1, 10178 Berlin
Tel. 030-2789070
Haus der deutsch- ـ بيت الشباب العربي األلماني
arabischen Jugend,
Kirchhofstr. 19, 12051 Berlin,
Tel. 0179-9162567
IDFAD,
ـ إدفاد
Seydelstr. 28, 10117 Berlin,
Tel. 030-20649898
IKRA,
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin,
Tel. 030-97888763 / 4/ 5
Inssan,
ـ مؤسسة إنسان
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin,
Tel. 030-20619639
Irakische Gemeinde,
ـ الجالية العراقية
Postfach 410362, 12113 Berlin,
Tel. 0174-4172863
Irakischer Kulturverein,
ـ الرافدين
Karl-Marx-Str. 204, 12055 Berlin,
Tel.030-29006689.
Islamic Relief,
ـ اإلغاثة اإلسالمية
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin,
Tel. 030-6112600
Jenin,
ـ جنين
Gerichtstr. 60, 13347 Berlin,
Tel. 0179-7718304
JFZ e.V.,
ـ مركز األسرة والشباب
Jugend & Familien Zentrum
Haberstr. 3, 12057 Berlin, Tel. 56823914

 استشــــارات، جمعيــــــات، كنــائس، مســــاجد،ســـــفارت

Neukölln
 مسجد المركز اإلسالميFinowstr. 27, 12045 Berlin, Tel. 68088490
U-Bhf. Rathaus Neukölln Bus M41/104/167
Neukölln
 مركز الحسنينGlasower Str. 54, 12051 Berlin,
U-Bhf. Grenzallee Bus 344
Reinickendorf
 مسجد الوداديةOllenhauerstr. 114, 13403 Berlin, Tel. 03045020107 U-Bhf. Kurt-Schumacher-Platz
Bus M21 / X21 / 122
 مسجد دار الحكمةTiergarten
Rathenower Str. 16, 10559 Berlin, Tel. 0303957629
Bus 123/178
ـ مركز التراث
Tempelhof
Manteufelstr. 4, 12103 Berlin
U-Bhf. Alt-Tempelhof Bus M 46/246/140
Tempelhof
ـ الخليل إبراهيم
Colditzstr. 27/29, 12099 Berlin
Te.: 030-73728274
U-Bhf Ullsteinstr., Bus 170
Wedding
 مسجد المركز الثقافيDrontheimerstr. 32 A, 13359 Berlin, Tel.030
49500803 U-Bhf. Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
 مسجد الرحمنTromsöerstr. 6, 13359 Berlin, Tel: 030- 978
88763 U-Bhf. Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
 مسجد باللDrontheimer Str. 16, 13356 Berlin, Tel. 03049912704 U-Bhf. Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
ـ مسجد الصحابة
Torfstr. 14, 13353 Berlin, Tel. 0177-5268716
U-Bhf. Amrumer Str. Bus 142/ 221
Wedding
ـ مسجد الرسالة
Brunnenstr. 70-71, 13355 Berlin, Tel. 030-46
309555
U-Bhf. Voltastr. Bus 247 Tram 10
Wedding
مسجد الفردوس
Al-Firdaus , Brüsseler Str. 39, 13353 Berlin
U-Bhf. Leopoldplatz / Seestr.
Bus 120/ 106/142/221/247/327/M13/N6/N9

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

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

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

Kreuzberg,
ـ مسجد عمر
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin, Tel. 0306126961 Bus M29 U-Bhf. Görlizer Str.
Kreuzberg
 مركز اإلمام الصدرYorckstr. 35, 10965 Berlin.
U-Bhf. Yorckstr. Bus M19
Neukölln
 مسجد النورHaberstr. 3, 12057 Berlin, Tel. 030-68083610
S-Bhf. Köllnische Heide Bus 170
Neukölln
 مركز القائمFlughafenstr. 79-81, 12049 Berlin, Tel.03062705116 U-Bhf. Boddin Str. Bus 104/ 167
Neukölln
 مسجد دار السالمFlughafenstr. 43, 12053 Berlin, Tel.03062731998 U-Bhf. Boddin Str. Bus 104/ 167
Neukölln
 مركز المصطفىKienitzer Str. 98. 12049 Berlin, Tel.: 01723962858 U-Bhf. Leinestr.
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ﺟراﺣﺔ اﻟﻔم واﻷﺳﻧﺎن  /زرع اﻷﺳﻧﺎن  /ﺗﻧظﯾف ،ﺗﺑﯾﯾض وﺗﺟﻣﯾل اﻷﺳﻧﺎن
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﺳﻧﺎن اﻷطﻔﺎل )ﺣﺷوات ﻣﻠوﻧﺔ( ﺣﺳب رﻏﺑﺔ اﻟطﻔل
ﺗﻠﺑﯾس اﻷﺳﻧﺎن ﺑﺎﻟﺗﯾﺟﺎن واﻟﺟﺳور  /ﺗرﻛﯾب اﻷﺳﻧﺎن وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﻣراض اﻟﻠﺛﺔ
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ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧوف ﻣن طﺑﯾب اﻷﺳﻧﺎن
ﺟدﯾد - :أﺷﻌﺔ رﻗﻣﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب اﻷﺳﻧﺎن ﺑدون طﺑﻌﺎت و ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة

ﻣواﻋﯾد اﻟﻌﻣل
Sprechzeiten
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Mo. - Mi. - Fr.: 09:00 - 17:00
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09:00 - 16:00
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Oralchirurgie / Implantologie / Prof. Zahnreinigung / Putztechniktraining /
Bleaching / Zahnschmuck /
Kinderzahnheilkunde / Kronen- & Brückenversorgung / Zahnprothesen /
Zahnﬂeischbehandlung /
Amalgamaustausch (Keramik / Gold / Kunststoﬀ) / Schienentherapie / Röntgengeräte / Angstpatienten
NEU: digitales Röntgen / Abdruckloser Zahnersatz in kurzer zeit.

اﻟﻌﻧوان اﻟﺟدﯾد

Neue Adresse

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

أطباء

Ärzte
Leipziger Platz 7, 10117 Berlin,
Tel. 030-2008950-0
El-Sharafi Khaled
 خالد الشرافي/  دPrinzenallee 84, 13357 Berlin
Tel. 030-4941044
F. Samman
 سمّان/ ـ دة
Hermannstr. 158A, 12051 Berlin
Tel. 030-6251007
Mona Abu Dakah,
 منى أبو دقة/ ـ دة
Stendler Str. 24, 12627 Berlin,
Tel. 030-9927790

HALS, NASEN,
OHREN

 حنجرة، أذن،أنف
 باسم/ـ د

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

 هاشم/ـ د

باطنية

INNERE MEDIZIN

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

أطفال

KINDERÄRZTE

 عدنان/ـ د
 ذكرى/  دة نجيب/  د-

 سناء/ـ دة

جراحة أطفال

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

KINDERPSYCHIATRIE طب نفسي لألطفال
Najeeb Al-Saidi
Hänselstr. 45, 12437 Berlin
Tel.: 030-5329237

LUNGEN- &
أمراض الصدرية
BRONCHIALHEILKUNDE
Dr. Med. Bader Askar
 بدر عسكر/ـ د
Rotkamp 2, 13053 Berlin, Tel. 03096200700

NEUROLOGIE

طب األعصاب

ORTHOPÄDIE

عظام

Omar Kamal Eddin
 كمال الدين/ـ د
Manfred-von-Richthofen-Str. 15,
12101 Berlin, Tel. 030-7863037
Said Masri
 مصري/ـ د
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin,
Tel. 030-7513632
Abd El-Aziz, Ashraf
 أشرف عبد العزيز/ـ د
Litzenburger Str. 54,
10719 Berlin, Tel. 030887133950
Ahmadi Awni
 أحمدي/ دKottbusser Str. 3, 10999 Berlin,
Tel. 030/6141080
 دهشان/ـ د
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin,
Tel. 030-5415021
 محمود عاطف/ـ د
Mahmoud Atef
Havemannstr. 24,12689 Berlin,
Tel. 030 / 93523437
 رسالن/ـ د
Raslan,Tarek
Prinzenallee 90, 13357 Berlin,
Tel. 030-4932959

SPORTMEDIZIN

 موديستو/ د-

عام

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

 عباسي-

 ذكرى/دة

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

قلبية

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

KINDERCHIRURGIE

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

 موسى/ـ د

HERZKRANKHEITEN

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

الحساسية

ALLERGOLOGIE

طب رياضي

 دهشان/ـ د
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin,

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
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

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

عيون

 مأمون/ـ د

جراحة

CHIRURGIE

 أحمدي/ـ د
Ahmadi Awni
Kottbusser Strasse 3, 10999 Berlin,
Tel. 030 / 6141080
 عوض/ ـ د
Awad Aziz
Wiclefstr. 55/56, 10551 Berlin.
Tel. 030-3952027
 دهشان/ـ د
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin,
Tel. 030-5415021
 عابد دومه/ دDr. med. A. Domah
Hohenzollendamm 124, 14199 Berlin,
Tel. 030-2522569
 محجوب/ـ د
Dr. med. M. Mahjoub
Joachimstaler Str. 21, 10719 Berlin
Tel. 030-8816333
 منذر/ دDr. med. Munther Sabarini
Paulsborner Straße 2, 10709 Berlin
Tel. 030/2360830
 سليمان/د
Dr. Sulayman
Methfesselstr. 50, 10965 Berlin
Tel. 030-74684134
 طيبة/ دTibeh M.
Pallasstr. 25, 10781 Berlin,
Tel. 030/2175 1363
FRAUENÄRZTE
Awwadeh

نساء

 هنادي عوادة/ ـ دة
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أطباء

Ärzte

www.saeed-arztpraxis.de

Tel.: 030-6808 7868
Dr. Muhieddin Alarashi
 محيي الدين/ـ د
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Mohamad Badr
 محمد بدر/د
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Mustapha Lagrou
 مصطفى/ـ د
Müllerstr. 151, 13353 Berlin,
Tel. 030-4538089
Saroukh Salah
 ساروخ/ ـ د
Zwingelistr. 9, 10555 Berlin,
Tel.030/3916614
Soraya Jalali
 ثريا جاللي/ ـ دة
Wilmersdorfer Str. 55,
10627 Berlin, Tel.030-3139800
Tarik Teter
 طارق التتر/ـ د
Mecklenburgische Str. 17,
10713 Berlin. Tel.: 030-8243402
Tuffaha, Mushtaq
 مشتاق تفاحة/ـ د
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin,
Tel. 030-2161073
Amin Hafiz
 أمين حافظ/ دHeidebrinker Str. 1, , 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60

KIEFERORTHOPÄDIE

Dr. Boutros , Fadel
Berliner Str. 18,10715 Berlin

تقويم األسنان
 فاضل/ـ د

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

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

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

info@saeed-arztpraxis.de

Tel. 030-5415021

UROLOGIE

مسالك بولية

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

أسنان

ZAHNÄRZTE

 نجم. ع/ـ د
A. Najm
Waldenserstr. 7a, 10551 Berlin
Tel. 030-3957071
Alkhodor Youssef
 يوسف/ـ د
Oranienstr. 16, 10997 Berlin
Tel. 030-6152222
 الوكيل/ ـ دة
Al-Wakeel Eman
Zabel-Krüger-Damm 39, 13469 Berlin,
Tel. 030-4025952
 الصوري/ ـ دة
Al-Souri, Asmaa
Mehringdamm 47, 10961 Berlin,
Tel. 030-6930393
Amar Shakir
 عمار شاكر/ـ د

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

Tel.: 030-23937904
Karl-Marx-Str. 88, 12043 Berlin
Tel. 030-86420730
Dr. Yanal Alla-Rachi
 ينال اله رشي/ـ د
Radickestr. 26, 12489 Berlin,
Tel. 6713793
 محيي الدين.د
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868

Privat & Alle Kassen

Karl-Marx-Str. 118, 12043 Berlin,
Tel. 030-68053524
Benabdallah
 بن عبد هللا/ـ د
Hermannstr. 147, 12051 Berlin
Tel. 030-3256878
 سمارائي/ـ دة
Birgit Samarrai
Sophia-Charlotten-Str. 73-74, 14059 Berlin
Tel. 030-31998710

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

‰⁄ÊÅ<Çe^¬<ÖÁj“Ç÷]<Ö^éjäπ]

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

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.

Tel./ Fax: 030 25225 69/ -68
Mo - Fr: 08.00 - 18.00 Uhr
Sa: 09.00 - 12.00 Uhr

 دويداري/ دDouedari G.
Bundesplatz 12, 10715 Berlin
Tel. 030/8531362
Hajir Jamal
 حجير/ دExerzierstr. 17, 13357 Berlin
Tel. 030-4651184
 حنان حافظ/ـ دة
Hanan Hafez-Holz
Karl-Marx-Str. 84-86, 12043 Berlin
Tel.030-689773930
 محمد حجازي/ـ د
Mohammad Hijazi
Berliner Str. 25, 13507 Berlin (Tegel)
Tel. 030-4374 8465
 إبتسام إسحاق/ ـ دة
Ishaq, Ibtisam,
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172
 عماد خلوف/ـ د
Khalouf Emad
Badstr. 19, 13357 Berlin,
Tel.030-4932050
 أبو حمادة.ـ د
Mohamed Abu Hamada
 أبو ورد.ـ د
Rami Abu Warrd
Finowstr. 25a, 12045 Berlin,
Tel.:030- 687 5077
Mohammed-Wael Alah Rasch
 وائل/ـ د
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
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أطباء

Ärzte

030 625 10 07

Hermann Quartier

Tel

(S- & U-Bhf. Hermannsraße)

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

Hermannstraße 158A
12051 Berlin

Dr. Khaled El-Sharafi
Dr. Zamzam Abu Showaisha

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

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

Zahnarzt
Mohamad Anis Almohamad

 ﻣﺣﻣد أﻧﯾس اﻟﻣﺣﻣد.د
Zahnarzt
Omar Shalabi

 ﻋﻣر ﺷﻠﺑﻲ.د

Fachzahnarzt für Oralchirurgie
Mukhtar Daiban

 ﻣﺧﺗﺎر ذﯾﺑﺎن.د
اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ ﺟراﺣﺔ أﺳﻧﺎن

 اﻟﺧﻣﯾس- اﻹﺛﻧﯾن

 اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ،ﻧﺗﺣدث اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ

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

اﻟﺟﻣﻌﺔ

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

Tel.: 030 606 41 52
www.zahnarztpraxis-neukoelln.de

اﻟﺳﺑت

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

ھﯾرﻣﺎن ﺷﺗراﺳﮫ

أطباء

Ärzte

اﻟﻌﯾﺎدة اﻟﺗﺧﺻﺻﯾﺔ

 طب رﯾﺎﺿﻲ-  ﺗﺟﻣﯾﻠﯾﺔ-  ﻋظﻣﯾﺔ-  أوﻋﯾﺔ- ﺟراﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ

 ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﺟوب.د
Dr. med.
Moustafa Mahjoub

Arzt für Chirurgie
Gefäßchirurgie, Sportmedizin,
Orthopädische Therapie,
Schönheitchirurgie
ﻣواﻋﯾد ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺣﺟﺎﻣﺔ ﯾوم اﻷرﺑﻌﺎء ﺑوﺟود ﺳﯾدة ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
ﻣواﻋﯾد ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺧﺗﺎن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟطﮭور
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
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ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺎد ﻋﺒﻮد
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻨﺎن ﺧﻼل  24ﺳﺎﻋﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻼج
زراﻋﺔ أﺳﻨﺎن ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ اﻟﻤﺮﻳﺢ
ﺗﺒﻴﻴﺾ وﺗﺠﻤﻴﻞ اﻷﺳﻨﺎن

ﻧ
ﺤﻦ
ﻧ
ﺘ
ﺤ
ﺪث:
ا
ﻟ
ﻌﺮﺑ
ﻴﺔ -
ا
ﻷ
ﻟ
ﻤﺎﻧﻴﺔ

 اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻴﺠﺎن وﺟﺴﻮر
ﺣﺸﻮات أﺳﻨﺎن ﺑﻴﻀﺎء ﻟﻴﺰرﻳﺔ
ﺳﺤﺐ ﻋﺼﺐ ﺑﺪون أﻟﻢ
أﺣﺪث أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺪون أﻟﻢ

ﻣﻄﻠﻮب
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻃﺒﻴﺐ أﺳﻨﺎن
ﻣﻮﻇﻔﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل
Öﬀnungszeiten:
Mo. - Do.: 09:00 - 19:00 Uhr
Fr.
: 09:00 - 14:00 Uhr

اﻟﻌﻴﺎدة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻧﻮﻳﻜﻮﻟﻦ

Designed by dalil.de

Donaustr. 100, 12043 Berlin
Tel. : 030 499 681 58
Handy: 0176 30715850

Designed By Dalil

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

Tel

030 687 21 72

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

Prophylaxe

·^ﬂâ˙÷<<ÌË^ŒÊ<s⁄^ﬁÜe
·^ﬂâ_<ãÈf◊i<
Kronen- und Brückenversorgung
·^ﬂâ_<gÈ“Üi
Zahnprothesen
Ÿ^Àõ˘]<·^ﬂâ_<Ì¢^√⁄
Kinderzahnheilkunde
Ìn◊÷]<Ì¢^√⁄
Zahnfleischbehandlung
Spezielle Zahnreinigung und Politur <·^ﬂâ˘]<ƒÈ€◊iÊ<ÃÈøﬂi
Anbringen von Zahnschmuck ·^ﬂâ˙÷<ÕÖ^}à÷]Ê<Í◊£]<gÈ“Üi
·^ﬂâ˘]<òÈÈfi
Bleaching (Zahnaufhellung)
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Öﬀnungszeiten: Mo., Di., und Do.: 09:00 - 17:00 Uhr | Mi.: 11:00 - 19:00 Uhr | Fr.: 09:00 - 14:00 Uhr

Tel.: 030 493 40 60

Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Gesundbrunnen

Designed by dalil.de

- Notfallbehandlung.
Professionelle Zahnreinigung.
- Behandlung des Wurzelkanals mit den
neuesten Methoden.
- Behandlung von Parodontitis.
- Fester und Herausnehmbarer Zahnersatz.
- Optische und kosmetische Füllungen.
- Zahnaufhellung auf professionelle Weise.
- Prävention und Behandlung von Kinderzähnen.

Be

g
lun
d
n
ha

lc
1. Mi
m
e
ab d

ﺎن اﻟﺣﻠﯾب

hzahn.

دﯾل أﺳﻧ
ﮭﺎء ﺗﺑ

ﻰ اﻧﺗ
وﺣﺗ

ﻷول
ﺳن ا
ن اﻟ
ﻣ

ﻋﯾﺎدة طب اﻷﺳﻧﺎن ﻟﻠﺻﻐﺎر

Für ängstliche Kinder bieten wir die Behandlung unter
Sedierung oder Vollnarkose an.
اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋﻧد ﺧوف اﻻطﻔﺎل ﺗﺣت اﻟدواء اﻟﻣﮭدئ او اﻟﺗﺧدﯾر اﻟﻌﺎم

ﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ اﻟطﺑﯾﺔ

Praxisschwerpunkte

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

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

Zeina Wehbe
Cassandra von Hopﬀgarten
Jana Ghobadian

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

Designed by dalil.de

Milchzahnbehandlung auf dem neusten wissenschaftlichen Stand der Kinderzahnheilkunde.
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺳوس اﺳﻧﺎن اﻟﺣﻠﯾب وﻓﻘﺎ ً ﻻﺣدث اﻟدراﺳﺎت واﻟﻣﺳﺗوى اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
طب اﺳﻧﺎن اﻻطﻔﺎل

ﺗﺟﻣﯾل أﺳﻧﺎن ﺑوﺟوه اﻟﻔﯾﻧﯾر Veneers

زراﻋﺔ أﺳﻧﺎن ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
Designed by dalil.de

ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت ﺳﻧﯾﺔ وﺗرﻛﯾﺑﺎت ﺟﺳور وﺗﯾﺟﺎن
)ﺧزﻓﯾﺔ وزﯾرﻛون(

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

Designed by dalil.de

ﺗﻘوﯾم أﺳﻧﺎن ﻟﻠﻛﺑﺎر

ZAHNARZTPRAXIS

Mustapha Lagrou M.Sc

Design by dalil.de

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻷﺳﻧﺎن

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

Müllerstraße 151, 13353 Berlin
Tel.: 030 453 80 89 | Fax: 030 454 921 58
m.lagrou@t-online.de
Mo.: 10:00 - 18:00 | Di.,Do.: 11:00 - 19:00 Uhr | Mi.,Fr.: 08:00 - 13:00

MUHANNAD ABOU NABOUT

Praxis für moderne Zahnheilkunde

ahn
www.z

Designed by dalil.de

Zahnimplantate
Zahnersatz und Füllungen
Zahnfleischbehandlung
Zahnreinigung, Bleaching
Kinderbehandlung
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زراﻋﺔ اﻷﺳﻧﺎن وﻓﻖ أﺣدث اﻟطرق
ﺗﺑﯾﯾض اﻷﺳﻧﺎن ﺑﺄﺣدث اﻟطرق اﻵﻣﻧﺔ
اﻟﺣﺷوات اﻟﺿوﺋﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻠﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب اﻷﺳﻧﺎن اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ
ﻋﻼج أﻣراض اﻟﻠﺛﺔ ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ اﻟﺣﺎدة واﻟﻣزﻣﻧﺔ
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن رواﺋﺢ اﻟﻔم ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺑﺑﺔ
ﻋﻼج اﻷﻟم ﺑدون ﺧوف
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷطﻔﺎل

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

U Gneisenaustraße

MUHANNAD. ABOU NABOUT

Praxis für moderne Zahnheilkunde

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

 تأمينات، عالج طبيعي، صيدليات،مستشفيات

Krankenhäuser, Apotheken, Naturheilkunde, Versicherungen

Physiotherapie,
 محمد محمد/ دWilmersdorfer Str. 39, 10627 Berlin
Tel.: 030-31802711
Physiotherapie & Massage, ـ عدنان المحضر
Joachimsthaler Str. 21, 10719 BerlinCharlottenburg, Tel.: 030 236 23 482
Physiotherapie Bilal
ـ بالل للعالج الطبيعي
Residenzstr. 153, 13409 Berlin
Tel.: 030-41727171 / 0176-70765060

BRILLENSTUDIO
ABDALLAH
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Blissestrasse 5, 10713 Berlin
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Tel 030 861 06 86 Fax 030 861 06 87
Designed By Dalil
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Jomamah El-Nejmi (Allianz)
Enzianstr. 2, 12203 Berlin
ـ جومانا النجمي
Tel.: 030-680749230
ِJamil Matar (Feuersozietät)
Emdener Str. 58, 10551 Berlin Tel.:مطر
030-2260
ـ جميل
5981, Handy: 0170-5359015
Nemer El-Ahmed
Versicherungsbüro, Gotzkowskystr.األحمد
29, 10555
 نمرBerlin, Tel. 030-3347198
ٌRamy Elsayad (BHW/Postbank)
Britzer Damm 63, 12347 Berlin, Tel.:
الصياد030ـ رامي
22439824

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

"ﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ

00%
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OFFSET-DRUCK
IGER
BILLIGER
KEIN
KEIN BILL

CK!!
DRUCK!!
TAL-DRU
DIGI
DIGITAL-

Flyer - Falzflyer - Visitenkarten
Klappkarten - Plakate
Broschüren - Mappen - Kataloge
Blöcke - Briefpapier - Postkarten
und Vieles mehr!

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺇﻋـﻼﻧﺎﺕ
ﻭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ
Braunschweiger Str. 82, 12055 Berlin
Tel 030 615 76 70
Fax 030 616 53 889
Mail post@dalil.de
Web www.dalil.de

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 - Zehlendorf, Tel. 81 81 0-0, U-Bahn: U1 Krumme
Lanke, Bus: 112, 211, 629
Krankenhaus Zehlendorf
Gimpelsteig 9, 14165 Berlin Tel. 8102-0

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel
Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice
Beratung & Versorgung
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Manfred von Richthofen Straße 24
Tel

030 788 97 955

Fax

12101 Berlin
030 788 97 956

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

0171 991 81 96

Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

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

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

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

Naturheilkunde, Apotheken, Optiker, Anwälte

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

 عبد هللا/ د-

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

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

Designed By Dalil

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

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

Abokal Najat
 نجاة أبوقال/ـ اة
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
Ahmed Abed
أحمد عابد/ـ ا
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
ِAhmad Chahrour
 أحمد شحرور/ـ ا
Anzengruberstr. 8, 12043 Berlin
Tel.: 030-9210 6670
Ibrahim Housam
 حسام ابراهيم/ـ ا
Müllerstr. 156 A, 13353 Berlin,
Tel. 030-469062822
 عماد جوابرة/ـ ا
Jawabreh, Imad
Kurfürstendamm67, 10707 Berlin,
5. Etage, Tel. 030-3974470
 ناصر منصور/ـ ا
Naser Mansour
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin,
Tel. 030-69533626
 يوسف ناصر الدين/ـ ا
Nasereddin Josef
Bastianstr. 5, 13357 Berlin
Tel.: 030-66403045
 رياض خليل/ــ ا
Riad Khalil
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin,
Tel. 030-69533628
 طارق العبيد/ـ ا
Tarig Elobied
Togostr. 1, 13351 Berlin, Tel.03050360777

20 Jahre Dalil Magazin
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، مدارس قيادة، ، تأمينات، مترجمون، سفريات،الكترونيات

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

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

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

ـ فوتو فريد
ـ ستوديو ميديا

 ﺃﺣـﻤﺪ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ/ﺩ

Dr. A. Elektiar
dolmetscher

Designed By Dalil
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Aachener Str. 40, 10713 Berlin
(U-Bhf: Heidelberger Platz Bus: 249)
E-Mail post@elektiar.de
Tel 030 213 88 30 Fax 030 213 88 40
Funk 0171 838 97 31
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Choraka Saleh
 صالح/ـ ا
Lüderitzstr. 79, 13351 Berlin,
Tel.030- 4528656
Dr. Elektiar A.
 أحمد اإلختيار/ـ د
Aachener Str 40, 10713 Berlin,
Tel. 030-2138830
 فؤاد موسى/ـ ا
Fouad Moussa
Bundesallee 32, 10717 Berlin, Tel.: 01767005 5678
Ismail Khalil
 إسماعيل/ـ ا
Weichsel Str. 7, 12043 Berlin,
Tel. 0177-5987984
Khadem , Mustapha
مصطفى/ـ ا
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin,
Tel. 030-2517742
Hatem El-Batta
 حاتم البطة/ـ أ
Swinemünder Str. 48B, 13355 Berlin,
Tel. 030-7914857
Khleif, Moussa
موسى/ـ ا
Greifenhagener Str. 48, 10437 Berlin,
Tel. 030- 4455725
Nickodaim, Richard
 ريتشارد/ـ ا
Hermannstr. 21, 12205 Berlin,
Tel. 030/6228211
Sudgi Hamdan
 صدقي حمدان/ـ ا
Kurfürstenstr. 37a, 12249 Berlin-Lankwitz,
Tel. 030- 81001323 / 0163-7280250

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

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

ـ
ـ

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

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 ريكسـ ساتكوم

Adam Travel
ـ آدم للسياحة
Pariser Platz 4A, 10117 Berlin
Tel.: 030-300145541
Al-Hanan
ـ الحنان للسياحة والسفر
Sonnenallee 94, 12045 Berlin,
Tel. 030-68053236
Almadina Travel Service
ـ سفريات المدينة
Flughafenstr. 33, 12053 Berlin,
Tel. 030-26558448
Amal
 سفريات أمالSelchower Str. 5, 12049 Berlin,
Tel. 030-62707140
 سفريات بابيلونBabylon Reisen
Grunewaldstraße 60, 10825 Berlin
Tel. 030 -78715751
ـ سفريات دانيا
Dania Reisen
Müllerstr. 119, 13349 Berlin, Tel. 03081799643
Hauptstadt Reisen
ـ سفريات العاصمة
Werbellinstr. 5, 12053 Berlin
Tel.: 030-67 51 84 91
Hayat Reisen
ـ سفريات حياة
Drontheimer Str. 24, 13359 Berlin
Tel.: 030-7024 6347
 سفريات حجازيHegazi

 تليفونات، أعمال البناء، عقارات، رياض أطفال،مدارس

Schulen, Kindergärten, Immobilien, Baufirmen, Mobilfunk

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

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

:ﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻲ
s.diab@online.de

 ﺳﻌدى دﯾﺎب:ﻟﻼﺳﺗﻌﻼم واﻟﺗﺳﺟﯾل
015201951947 : واﺗس اب,اﻟﮭﺎﺗف

AKI
ـ المعهد الثقافي العربي
Falkstr. 23, 12053 Berlin, Tel.68081472
Alfalah
ـ الفالح
Koloniestr. 30, 13359 Berlin
Tel. 41719694
Al-Baian
ـ البيان
Huttenstr. 31, 10553 Berlin,
Tel. 34357644
Alphabet
ـ مدارس ألفابت
- Nehringstr. 8, 14059 Berlin
- Crellstr. 38, 10824 Berlin
Tel.: 01520151947
Al-Huleh
ـ الحولة
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 6214959
ـ اإلرشاد
Al-Irschad eV.
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin,
Tel. 030-62983410
Arabischer Unterricht
ـ تعليم اللغة العربية
Uthmannstr. 23, 12043 berlin
Tel. 030- 21806954
Al Andalus
ـ مدرسة األندلس
Falkstr. 22, 12053 Berlin,
Tel. 030-68054435
Cordoba
ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات
- 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
ـ الرابطة
Kurmärkische Str. 1-3,
اللبنانية
10783 Berlin, Tel. 030-8335332
El-Nur
ـ مدرسة النور
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 03056823914
Haus der Weisheit
ـ دار الحكمة
Rathenower Str. 16, 10533 Berlin, Tel.
030-39808625
 الكرامة/ المدرسة العربية
Karame e. V.
Puttkamer Str. 19, 10969 Berlin, Tel.
0176- 40198574
Palästina Sportvereine e.V.  مدرسة فلسطينPrinz-Eugen-Str. 17, 13347 Berlin,
Tel. 030-2111562

Safina
 سفينة الحكمةRathenower Str. 16, 10553 Berlin,
Tel. 030-39480386
Traum Insel
 الناصرةWilhelmstr. 15, 10963 Berlin
Tel.: 030-25923697
Traum Insel
 بيت لحمWilhelmstr. 3, 10963 Berlin
Tel.: 030-25938954

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

MALER

أعمال الدهان

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

 شركة مطر-

Firma Mattar
Tel. 0176-26888250
Hajjir Umzüge
0176-70739151
Mattar Transport
0176-61799437

ـ نقليات حجير
ـ مطر للنقليات

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

AliTel
ـ علي لالتصاالت
Brisestr. 5, 12053 Berlin
Tel.: 0176-71050656
Bassal-Shop
 هواتف بصلSonnenallee 36, 12045 Berlin
Tel. 030-62725201
City Phone
 هولتف المدينةSonnenalle 42, 12045Berlin
Tel. 030-62989399
Handy World
ـ عالم الموبيل
Karl-Marx-Platz 1, 12043 Berlin
Tel.: 030-50915236
Handy & Technik
 رمضانErkstr. 7, 12043 Berlin
Tel. 030-33029960
 طم طمTam Tam
- Karl-Marx-Str. 65,12043 Berlin
Tel. 03087339250
- Karl-Marx-Str. 175, 12051 Berlin
Tel. 030-68088030

Al Basrawy :
ـ البصراوي لألجهزة
Waschmaschinen, Geschirrspüler,
المنزلية
Trockner
والكهربائية
0157-5789 1714

AN- & VERKAUF

بيع وشراء السيارات

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

VERMIETUNG

تأجير السارات

Ascar
Mehringdamm 63, 10961 Berlin,
Tel. 030-695797-6

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

KFZ-GUTACHTER

إصالح

خبير الحوادث
ـ

BAG, Belal Ahmed
بالل أحمد
Schierker Str. 28, 12051 Berlin
Tel.: 030-62900013 Funk: 0177-4725337
KFZ-Gutachter, El-Amassi محمد العمصي
Osloer Str. 112, 13359 Berlin.
Tel.: 030-52134969 Funk: 0176-76778115
KFZ-Ingenieurbüro AS
على عواضة
Mariendorfer Damm 45, 12109
Belin, Tel.: 030-89000201
Samer dahan
سامر دهان
Hohenzollerdamm 157, 10713 Berlin,
Tel.: 030-33 988 148
SVS, Abotair & Biary
يزيد و فاضل
Klausingring 1, 13627 Berlin
Tel.: 030-49207543
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استشارات اجتماعية

Beratungsstellen

F&S Taxes Steuerberatung
Dienstleistung
Finanzbuchführung

Jahresabschluss

Steuerberatung

Steuererklärung

Lohnbuchhaltung und
Lohnbuchoptimierung

Unternehmens- und
Wirtschaftsberatung

Vermögensberatung

Existenzgründerberatung

Vorsorge

ﺧــدﻣــﺎﺗﻧــﺎ
اﻻﺳﺗﺷﺎرات واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

ﻣﺳك اﻟدﻓﺎﺗر

إدارة اﻷﺻول واﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ

اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ

ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل

اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس
اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺟدﯾدة

اﻟﻣﺷورات واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺿرﯾﺑﺔ اﻹرث واﻟﮭﺑﺎت
أﺳﻌﺎرﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ
Friedrichstraße 231 I 10969 Berlin (3. OG)
Tel.: 030/9940496-80
U-Bahnlinien:
Fax: 030/9940496-81
U6- Hallesches Tor | U1- Kochstraße
info@funds-taxes.de
Bus: M29, M41
www. funds-taxes.de
berger Allee 180 c-d in 10369 Berlin
Telefon: 97 60 51 98
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Rathaus Lichtenberg
Möllendorffstr.6, 10367 Berlin
Di 15–18 (ohne Voranmeldung)
Ball e.V.
Beratung und Wohnunterstützung
Sozialberatung
Marchwitzastr. 24–26 in 12681 Berlin
Telefon: 5 42 21 55
Völkerball
Interkulturelle Begegnungsstätte BerlinLichtenberg
Josef-Orlopp-Straße 52 in 10365 Berlin
Telefon: 55 49 20 45
MARZAHN-HELLERSDORF
Arbeitslosenverband ALZ Marzahn
Glambecker Ring 80 - 82 in 12679
Berlin
Telefon: 93 49 65 04
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Beratung + Leben
Allgemeine Soziale Beratung und Migrationserstberatung für Erwachsene
Landsberger Allee 400 in 12681 Berlin
Telefon: 9 35 20 63
Gewerkschaftlicher KIEZ-Treff
Mehrower Allee 28-32 in 12687 Berlin
Telefon: 93 66 50 66
ALG II Beratung
MITTE (Mitte, Tiergarten, Wedding)
Arbeiterwohlfahrt
Zentrum für Migration und Integration
Stettiner Straße 12 in 13357 Berlin
Telefon: 66 64 39 - 0
Berliner Arbeitslosenzentrum (BALZ)
Nazarethkirchstraße 50 in 13347 Berlin
(direkt am U-Bhf. Leopoldplatz)
Telefon: 45 60 60 15
Beratung auch zum Arbeitslosengeld I.
Caritasverband
Allgemeine Soziale Beratung
Oldenburger Straße 47 in 10551 Berlin
Tel.: 6 66 33 - 71 70
Deutsches Rotes Kreuz
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CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF
Caritasverband
Allgemeine Soziale Beratung
Pfalzburger Straße 18 in 10719 Berlin
Telefon: 66 63 3 - 9 60
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Brandenburgische Straße 80 in 10713
Berlin
Kostenlose Rechtsberatung Mi 14 16:30 Uhr
FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG
Berliner Mietergemeinschaft
Möckernstraße 92/Ecke Yorckstraße in
10963 Berlin
Beratungszeit: Di ab 19 Uhr
GEBEWO pro
Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle
und Existenzsicherung
Gneisenaustraße 2 / 3. Etage VH in
10961 Berlin, Telefon:53 15 68 50
mitHilfe
Rigaer Straße 62 in 10247 Berlin
Telefon: 41 72 18 79
Beratung in existenziellen Notlagen
zur Vermeidung oder Behebung von
Wohnungsnot
RuDi Nachbarschaftszentrum
Hartz-IV-Beratung
Modersohnstraße 55 in 10245 Berlin
Telefon 29 49 20 25
Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte
TAM – Interkulturelles Familienzentrum
Wilhelmstraße 116-117 in 10963 Berlin
Telefon: 2 61 19 93
Beratung für Familien in Kreuzberg
Rechtsberatung mit einem Anwalt:
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von
15 - 18 Uhr
in der St. Thomas-Gemeinde, Bethaniendamm 23-29 in 10997 Berlin
LICHTENBERG-HOHENSCHÖNHAUSEN
Arbeitslosenverband
Bürger-Kommunikations-CenterLands-

، أعمال نظافة، استيراد وتصدير، سيارات،احتفاالت

Festkichkeiten, Autos, Im- & Export, Reinigung

ENTERTAINER
Abu Dhabi
P.O. Box 2591
ـ أبو ظبي
Tel. (00971 2) 443 56 30
FAX: (00971 2) 443 56 25
Algier
B.P. 664, DZ-16000 Algier,
ـ الجزائر
Tel. (00213 2)174 19 41
FAX: (00213 2)174 05 21
Amman
P.O. Box 183, 11118 Amman,
ـ األردن
Tel. (00962 6) 59 30 351
FAX: (00962 6) 59 30 481
Bagdad
P.O. Box 2036
ـ العراق
Beirut
B.P. 2820,
ـ لبنان
Tel. (009614) 91 44 44,
FAX: (0096 14) 91 44 50
Damaskus
B.P. 2237
ـ سورية
Tel. (00963 11) 3 32 38 00,
FAX: (00963 11) 3 32 38 12
Doha
P.O. Box 3064
ـ قطر
Tel. (00974)487 69 59,
FAX: (00974)487 69 49
Dubai
ـ دبي
P.O. Box 2247,
Tel. (009714) 397 23 33,
FAX: (00971 4) 397 22 25
Kairo
ـ مصر
Hassan Sabri Str 8 B, Zamalek,
Tel. (0020 2) 739 96 00
FAX: (0020 2) 7351076
Khartum
P.O. Box 970,
ـ السودان
Tel. (00249 11) 77 79 90,
FAX: (00249 11) 77 76 22
Kuwait
P.O. Box 805 Safat, 13009 Safat,
ـ الكويت
Tel. (00965) 2 52 08 57,
FAX: (00965) 2 52 07 63
Manama
P.O. Box 10306, Manama, Bahrain. ـ البحرين
Tel. (00973) 1753 02 10,
FAX: (00973) 1753 62 82
Maskat
ـ عُ مان
P.O. Box 128, Ruwi, PC 112,
Tel. (00968) 773 24 82,
FAX: (00968) 773 56 90
Rabat
B.P. 235, 10.000,
ـ المغرب
Tel. (0021237) 70 96 62,
FAX: (002123 7) 70 68 51
Ramallah
P.O. Box 1854,
ـ فلسطين
Tel. (00972 2 ) 298 47 88,
FAX: (00972 2 ) 298 47 86
Riad
P.O. Box 94001, Riyadh 11693,
ـ السعودية
Tel. (00966 ) 14 88 07 00,
FAX: (00966 ) 14 88 06 60
Sanaa
P.O. Box 2562,
ـ اليمن
Tel. (00967 1) 41 31 74,
FAX: (00967 1) 41 31 79
Tripolis
P.O. Box 302,

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

FESTSAAL

Alafrah Saal
ـ صالة األفراح
Puderstr. 8, 12435 Berlin,
Tel 0176-63886003
AWA Saal
ـ صالة األمل واألحالم
Wiebestr. 49, 10553 Berlin
Tel. 030-88531058
Charisma Festsaal
ـ صالة كاريزما
Colditzstr. 29, 12099 Berlin
Tel. 0173-2059765
Elegance Event
ـ صالة األناقة
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447181-83
ـ صالة كونتراست
Kontrast Festsäle
Handwerkerstr. 33, 15366 Berlin
Tel.: 0151-66505050
ـ صالة لوكس
LUX Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin,
Tel.: 030-536 04 033
Orient Festsaal
ـ صالة الشرق
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Queen Event
ـ صالة الملكة
Colditzstr. 27, 12099 Berlin, ِ(Seitenflügel)
Tel. 030-75447183
Royal Event Center
ـ الصالة الملكية
Am Juliusturm 55, 13559 Berlin
Tel.: 03036757709
صالة زفير
Saphire Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
ـ صالة شاتو
Sato Festsaal
Neuköllnische Allee 25, 12057 Berlin
Tel. 030-68055036
ـ صالة سلطان
Sultan Event Center
Puderstr. 8, 12435 Berlin,
Tel.: 030-536 04 033

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 TeltowZehlendorf
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-Schöneberg
Stadtteilzentrum „KoKuMa“
Rathausstraße 28 in 12105 BerlinMariendorf
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 Oberschöneweide
Wilhelminenhofstraße 42 B in 12459
Berlin
Telefon: 5 35 36 88

Allgemeiner Sozialer Dienst (Tiergarten)
Gotzkowskystraße 8 in 10555 Berlin
Zugang über Zwinglistraße
Telefon: 3 48 03 - 1 63
Allgemeine Soziale Dienste (Wedding)
Neue Hochstraße 21 in 13347 Berlin
Telefon: 46 90 19 - 50
Rechtsambulanz Sozialhilfe
Exerzierstraße 23 in 13357 Berlin
Telefon: 46 06 75 34
Rechtsberatung zu Arbeitslosengeld II
und Sozialhilfe für einkommensschwache Personen.
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

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

20 Jahre Dalil Magazin

REINICKENDORF
Rathaus Reinickendorf
Eichborndamm 215 - 239 in 13437
Berlin
Raum 119 B
Kostenlose Rechtsberatung für Einkommensschwache.
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 Be86

وكالء شركات:
الطبيعة على طبيعتها
وكيلها المعتمد في المانيا

السيد محمد مصلح (أبو ناصر)

Designed by dalil.de

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

عروض وتنزيالت مغرية على جميع أنواع المواد الغذائية

)Inhaber: Mohamad Mosleh (Abu Naser

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

		 Rollbergstr. 26, 12053 Berlin

		 Tel. : +49 (0) 30 68 22 94 55
Mob.: +49 (0) 157 70 89 37 79
		 www.berlincityhandel.de
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Sonnenallee 13, 12047 Berlin
Mo

12.00 - 20.00 Uhr

Di - Fr

U-Bhf

10.00 - 20.00 Uhr

Hermannplatz

Sa

10.00 - 18.00 Uhr

Maxstr. 15, 13347 Berlin
Tel.030-81799075
ـ األصابع الذهبية
Goldene Finger
Sonnenallee 13, 12047 Berlin
Tel. 030-62985725
ـ هيثم
Haissam
Gneisenaustr. 83, 10961 Berlin
Tel. 0173-8248026
ـ كوافير حسين
Hussein coiffeur
Prinzenallee 36, 13359 Berlin
Tel. 030-21471352
ـ صالون قاسم
Kassem
Mittenwalder Str. 43, 12049
Berlin Tel. 0176-82076032
ـ كريستال
Kristall
Urbanstr. 37, 10967 Berlin
Tel. 0176-26598848
Malla Styling
ـ صالون المال
Sonnenallee 44, 12045 Berlin
Tel. 030/62001839
ـ صالون محسن
Mohsen
Hermannstr. 92, 12051 Berlin
Tel. 030-68328673
ـ صالون ناصر
Nasser
Warthestr. 67, 12051 Berlin,
Tel. 030-62842801
Street Cut
Brunnenstr. 94, 13355 Berlin
Tel.: 030-94866121
ـ صالون هنادي
Super Cut
Badstr. 48, 13357 Berlin
Tel. 030-55955388
Venezia
ـ صالون فينسيا
Triftstr. 3, 13353 Berlin
Tel. 030-46988442
 صالون وائلWael
Sonnenallee 161, 12059 Berlin
Tel. 030-43910087
ـ كوافير وائل
Wael Coiffeur
Reinickendorfer Str. 48, 13347 Berlin
Tel. 030-4526016
ـ صالون ياسين
Yassin
Ostender Str. 4, 13323 Belin,
Tel. 0157-73461990
ـ صالون يوسف
Youssef
Stettiner Str. 62, 13357 Berlin
Tel. 030-49989960

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

Ahmad
ـ صالون أحمد
Weisestr. 8, 12049 Berlin,
Tel. 030-21803302
ـ صالون عايدة
Aida
Hobrechtstr. 3, 12043 Berlin, Tel.: 0306221536
)ـ صالون الوصال ( أبو الخير
Alouisal
Sonnenallee 99, 12045 Berlin
Te. 0176-85247263
)ـ صالون الوصال ( سليم
Alouisal
Weichselstr. 56, 12045 Berlin
Tel.: 030-6130 9162
ـ صالون الفيصل
Al-Faisal
Exerzierstr. 3, 13357 Berlin
Tel. 030-69525178
ـ صالون أمير
Aamir
Voltastr. 35, 13355 Berlin,
Tel. 030-46456799
ـ صالون بالل
Belal
Gotzkowskystr. 32, 10555 Berlin
Tel. 030-20953282
ـ صالون بون بون
BON BON
Sonnenallee 68, 12045 Berlin
Tel.: 030-22460787
ـ صالون بيبلوس
Byblos
Scharnweber Str. 122, 13405 Berlin
Tel. 0176-67667070
ـ صالون كليوبترا
Kleopatra
Fritschestr. 49, 10627 Berlin, Tel. 03037591085
ـ األناقة
Elegance
Sonnenallee 112, 12045 Berlin
Tel. 030/6872483
ـ السفراء
El-Sufara
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Kosmatik, Textilien, Möbel

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

Biomedizinische Kosmetik
ـ ريم اسماعيل
Kadiner Str. 23, 10243 Berlin,
Tel. 030-42021213
ـ زهرة بوركادي
Docure
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
Kant-Beauty
ـ كانت للتجميل
Kantstr. 47, 10625 Berlin
Tel. 0173-6148018
Kleopatra
ـ كليوبترا
Feitschestr. 49, 10627 Berlin,
Tel. 030-20093965

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

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

Nour

Sonnenallee 92, 12045 Berlin
Tel.: 0179-1319048

ـ فساتين نور

A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Din-Lang Art CD Oval Maxi Rund Q6 Q5 Q4 Q3

Speisekarte

Braunschweiger Str. 82, 12055 Berlin
Tel.: 030 615 76 70
Fax: 030 616 53 889
Mail: post@dalil.de
Web: www.dalil.de

Flyer - Falzflyer - Visitenkarten
Klappkarten - Plakate - Broschüren
Mappen - Kataloge - Blöcke
Briefpapier - Postkarten
und Vieles mehr!
Falzflyer

Flyer
Stempel

Visitenkarten
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Kundenstopper

Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliere

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

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

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

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

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

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

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

Al-Andalus
ــ األندلس
Sonnenallee 40, 12045 Berlin
 الحمراAl Hamra
Raumer Str. 16, 10437 Berlin
Tel. 030-42850095
ـ األمراء
Al Omaraa
Kaiserin-Augusta-Allee 85, 10589 Berlin
Tel. 030-33006543
ـ الباشا
Al Pascha
Sonnenallee 77, 12045 Berlin
Tel.: 030-62903549
ـ مطاعم الرحمة
Al-Rahme
 ـFlughafenstr. 49, 12053 Berlin,
Tel.: 0179-171 30 11
 ــKarl-Marx-Str. 194, 12055 Berlin,
Tel.: 0176-2684 6030
Al-Safa
 الصفاSonnenallee 75, 12045 Berlin
Tel. 030-62737894
Al Sultan
ـ السلطان
Mehringdamm 44, Berlin
Tel. 030-78897239
Akroum
ـ أكروم
Sonnenallee 45, 12045 Berlin
Tel. 030-23619319
Amira
ـ مطعم أميرة
Donaustr. 131, 12043 Berlin
Tel. 030-6233790
Asaad
ـ أسعد
Luxemburger Str. 6, 13353 Berlin
Tel. 030-81799951
Assala
ـ اصالة
Hohenzolerndamm 11, 10717 Berlin
Tel. 030-47595598
Babel
ـ بابل
- Gabriel-Max-Str. 16, 10245 Berlin
Tel. 030-29368784
- Kastanienallee 33,10437 Berlin
Tel. 030-44031318
Baharat
ـ بهارات
Winterfeldstr. 37, 10789 Berlin
Tel. 030-2168301
Baraka
ـ بركة
Lausitzer Plaz 6, Kreuzberg
Tel.030-6126330
Barbar Aga
ـ بربر أغا
Karl-Marx-Str. 45,12045 Berlin
Tel. 030-6242708
Casalot
ـ إكسال
Claire-Waldoff-Str. 5, 10117 Berlin
Tel. 030-27572210
City Chicken
ـ فروج المدينة
Sonnenallee 59, 12045 Berlin
Tel. 030-6248600
ـ بيت المدينة
City House
Sonnenallee 73, 12045 Berlin
Tel.: 030-62904952
ـ الشحرور
El Chahrour
Ohlauer Str. 10, 10999 Berlin
Tel. 030-6117115
ـ معجنات الضيعة
El-Daia Snack
Sonnenallee 46, 12045 Berlin
Tel: 030-63413250
 الرضاEl Reda
Huttenstr. 69, 10553 Berlin
Tel. 030-3911119
ـ الريف
El-Rief
Schönhauser Allee 46 a, 10437 Berlin
Tel. 030-44043370
ـ جمال الشام
Jamal Elshaam
Pettenkoferstr. 2, 10247 Berlin,
Tel.: 030-37472929
ـ حبيبي
Habibi
- Winterfeldplatz, Tel. 030-2153332
- Akazienstr. 9, Tel. 030-7874428
- Körtestr, 35, Tel.: 030-2922401
Jaffa
ـ يافا
Pariserstr. 39-40, 10707 Berlin
Tel. 030-88702908
Lasan
 الزانAdelbertstr.96, 10999 Berlin
Tel. 030-69814098
ـ مندي
Mandi
Seestr. 57, 13347 Berlin
Tel.: 030-20095700
ـ مرووش
Marooush
Knesebeckstr. 48, Ecke Ku‘damm
10719 Berlin, Tel. 030-887118335
ـ مروش
Maroush
Adelbertstr. 93, 10999 Berlin
Tel. 030-69536171
Masaya
ـ مسايا
Wilhelmstr. 22, 10963 Berlin
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تتكون ماليزيا من  13والية ويبلغ مساحتها حوالي
 330الف كيلومتر مربع وتمتد على جزئين
يتوسطهما بحر جنوب الصين ،الجزء الغربي
الذي يحوي العاصمة كوااللمبور يقع جنوب تايالند
وشمال سنغافورة ويجاور الجزءاآلخر أندنوسيا
وبروناي.
يبلغ عدد سكانها حوالي  22مليون ،وتحوي على
 3أعراق رئيسية هم :الماالويون وهم أصحاب
األرض األصلييون ويشكلون  %58من السكان،
باإلضافة إلى العرق الصيني ويشكلون %26
باإلضافة إلى العرق الهندي ويشكلون  %7وأخيراً
أعراق أخرى يشكلون  .%9تدين الغالبية العظمى
من السكان باإلسالم وتليه البوذية ثم الهندوسية ثم
المسيحية .وتعتبر اللغة الرسمية هي اللغة الماالوية
والتي تستعمل في الدوائر الحكومية ،وتليها اللغة
االنجليزية والتي يتكلم بها معظم السكان وتستعمل
في التعليم والتجارة

أهـــم المـواقع الســـــياحية

مرتفعات جنتنج
تقع مرتفعات جنتنج  50كم شمال شرق العاصمة

كوااللمبور وتعتبر أهم المرتفعات وأكثرها متعة،
ويمكن الوصول إليها عن طريق الحافالت أو
سيارات األجرة وكذلك عن طريق العربات المعلقة.
تصل المرتفعات إلى  1800متر وتحوي في األعلى
على فنادق ومدينة العاب وحدائق ومناظر طبيعية
خالبة
مرتفعات الكاميرون
المرتفعات األكبر مساحة واألكثر بعداً عن العاصمة
حيث تبعد حوالي  300كم وتحوي مزارع الشاي
وحديقة الزهور والشالالت الكبيرة والفنادق الجميلة،
ويمكن الوصول إليها بالحافالت وسيارات األجرة،
وتعتبر في نظر كثير من الناس هي األجمل
مرتفعات فريزر
مرتفعات فريزر هايلند تبعد حوالي  100كم شمال
شرق العاصمة وتعتبر األكثر برداً وتحوي حديقة
جميلة وفنادق وشقق مريحة ،وتحوي ملعب للجولف
وآخر للتنس ونادي ركوب الخيل ،ويمكن الوصول
إليها بالحافالت والسيارات.

بوكت دنكي
وتقع بعد جنتنج وتحوي على المزرعة اليابانية كما
تحوي على المدينة الفرنسية وحديقة لألرانب وتتميز
هذه المرتفعات بجو هادئ بعيد عن الضوضاء.
هضبة بينانج
وتقع في بينانج ويتم الصعود إليها بواسطة قطار
وتطل على منظر رائع وتحوي على مجموعة من
األشجار والطيور.
جزيرة بينانج  :جزيرة جوز الهند
تقع جزيرة بينانغ في ماليزيا الى الجنوب من جزيرة
النكاوي على مسافة  112كلم تقريبا" قبالة الشاطئ
الشمالي الغربي في شبه جزيرة ماليزيا وتعرف
بأنها لؤلؤة الشرق ويوجد في جزيرة بينانج شواطئ
جميلة وأشهرها شواطئ باتو فرنجي الرائعة وهو
الشاطئ الذي يعتبر أكثر حيوية في جزيرة بينانج
بسبب توفر أجمل وارقى الفنادق والمنتجعات فيه
وتوفر االسواق الليلية والمطاعم العربية بكثرة فهو
فعال" يستحق الزيارة النه المكان األنسب للسياح
العرب في ماليزيا:
جزيرة لنكاوي الجزيرة الساحرة
تضم جزيرة لنكاوي في ماليزيا  99جزيرة استوائية
وتقع جزيرة لنكاوي على الساحل الشمالي الغربي
من شبه الجزيرة الماليزية وعلى بعد حوالي  30كم
من كواال بيرلس وحوالي  51كم عن كواال كدح
وتسمى الجزيرة الرئيسية من هذه المجموعة من
الجزر بوالو لنكاوي وتحتضن الجزيرة تاريخا"
مثيرا" لالهتمام من القصص واالساطير الخرافية
مثل الغول وطائر العنقاء العمالق والمحاربين
واالميرات السماويات والمعارك والقصص الغرامية
والرومنسية يمكن القول بان جزيرة لنكاوي تعتبر
جنة طبيعية ال يضاهيها اي من جزر شرق اسيا
وتتميز الجزيرة بسواحلها الفريدة وأجوائها المشمسة
المثالية لالسترخاء كما تلف جزيرة لنكاوي المياه
الزمردية الرائعة مما جعلها المكان االمثل للسياحة
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في ماليزيا وللرياضات البحرية والنشاطات المائية
ونشاطات التسلية.
والية سيالنجور ـ دار االحسان
تتميز والية سيالنجور بأنها أغنى واليات ماليزيا
وأكثرها نموا على االطالق كما أنها أكثر الواليات
ارتباطا بكواللمبور حتى أن كود التليفون للواليتين
واحد تشتهر بكثرة مدن المالهى مثل مدينة مالهي
صن واي الغون المائية ومدينة مالهي ماينز
وندرالند والحدائق الترفيهية مثل حديقة الفراشات
المضيئة فيها كما أن بها أحدث شبكة طرق على
االطالق في ماليزيا ويفصلها عن كوااللمبور بوابة
تسمى كوتا دار االحسان ؛تقع هذه الوالية على
الشاطيء الغربي لشبه الجزيرة الماليزية وهي
واحدة من أكثر الواليات تقدماً وازدهاراً في ماليزيا،
وبوابة البالد الجوية عبر مطار كواال لمبور الدولي
في منطقة صوبانج كانت عاصمة هذه الوالية في
السابق إلى أن أصبحت العاصمة االتحادية لماليزيا
عام 1974م ؛ كما ان والية سيالنجور تقع فيها
أروع المدن في وأحدثها في ماليزيا وهي مدينة
بتراجايا المدينة الذكية الجديدة التي تحتوي على
هندسة معمارية فريدة من نوعها في ماليزيا وأكثر
ما يميز هذه الوالية اكتظاظها بالمعالم الطبيعية
والتاريخية والثقافية .وهذه األماكن تقع قرب كواال
لمبور
البرجين التوأم بتروناس
يقع البرجين التوأم كي أل سي سي في ماليزيا
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كوااللمبور وهما من أعلى برجين في العالم واكبر
معلم في ماليزيا ويبلغ ارتفاع األبراج إلى  425متر
الذي يتكون من  88طابق وتبلغ المساحة المقام
عليها البرجين حوالي  341ألف متر مربع ويوجد
على ارتفاع  170متر تقريبا في منتصف البرجين
جسر يربط بينهما ويبلغ طوله حوالي  40متر
ويبلغ وزن الجسر  640طن ويدعم الجسر من كال
الطرفين ذراعين مائلين يبلغ طول الواحد منهما إلى
 60متر وبوزن  60طنا ويحتوي البرجين العظيمين

الرائعين على  29مصعد  ،أما خارج البرجين أو
( المول ) يوجد حديقة كبيرة وبحيرة ويمكن للزائر
االستمتاع بها أو لعب األلعاب الرياضية والحديقة
تابعة للبرجين وكما يوجد المسابح الخاصة باألطفال
وهذا بالقرب من مسجد البرجين وهذه الحديقة تعتبر
من أجمل وارقي حدائق كوااللمبور حيث توفر
للزائر جميع سبل ووسائل الراحة والرفاهية من
جميع األشياء من أسواق ومسابح وسينما وغيرها
وعند وصولكم للبرجين التوأم تتمتع بهما ومنظرهما

الخالب الرائع فهذان البرجان هما أهم معلم في
ماليزيا واسيا.
معبد األفاعي في جزيرة بينانج
يعتبر معبد األفاعي في جزيرة بينانج من أهم المناطق
السياحية التي يرتادها السياح في جزيرة بينانج بدولة
ماليزيا و يقع هذا المعبد أي معبد األفاعي على
جزيرة بينانج بالقرب من مطار بينانج وقد تم يناء
هذا المعبد ذكرى ألحد الرهبان البوذيين فهو الوحيد
من نوعه في ماليزيا وفي العالم أيضا كما يوجد داخل
هذا المعبد العديد والكثير من األفاعي بجميع أشكالها
وأنواعها وهي متواجدة على األشجار في داخل هذا
المعبد بحيث أنها تتمايل ويمكن للزائر مقابلتها وجها
لوجه ولكن ال يمكن العبث معها أو التعدي عليها
أو معاكستها والدخول لهذا المعبد مجاني وكل هذا
فقط للزيارة والعبرة لنرى مدى أريحية ديننا وصدقه
وقد من الله علينا بهذا الدين اإلسالمي الذي يخاطب
العقل والروح وكل هذه المعابد بالنسبة لنا تعتبر فقط
للسياحة والزيارة والمشاهدة وهذا المعبد وغيره
من المعابد يدل على مدى جاهلية هذه الشعوب أو
البعض منها في ماليزيا

شواطئ موريب في والية سيالنجور
تقع شواطئ موريب في والية سيالنجور وبالتحديد
علي أطراف الوالية بالجزء الشرقي من نهاية والية
سيالنجور ويوجد منتجعات علي هذه الشواطئ

وتعتبر مناسبة للسياح الدين يبحثون عن الراحة
والهدوء في رحالتهم حيث ظالل النخيل واصوات
العصافير والشواطئ التي تظهر الحيوانات البحرية
مما يتيح للزائر في ماليزية فرصة االبتعاد عن
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الضجيج واالسترخاء واالستجمام في هذه المنتجعات
ويوجد في هذه المنطقة اثار تاريخية قديمة تتيح
للسياح المحبين للتاريخ متعة اكثر حيث يوجد بها
اثارا للقصور القدية والمنشئأت الحكومية والمقابر
الموجودة في جوجرا اما عن القصور الموجودة
فترجع الى سنة  1800وللسياح الذين يرغبون
تمضية ايام اكثر في هذه المنطقة عليهم النزول
بفندق سيري مريبز والذي يعتبر ايضا من االماكن
الرائعة ..
متحف اإلنسان البدائي في والية سيالنجور
يقع متحف اإلنسان البدائي في والية سيالنجور
في مدينة كومباك وهي احد مدن والية سيالنجور
والمتحف يصور االنسان البدائي الماليزي الذي
لوحظت تصرفاته وثقافته الموروثة من االجداد
ويوضح النظرة التقليدية والثقافة النسان سيالنجور
البدائي ويحتوي على تحف قبلية مثل الحلي واالدوات
الموسيقية والتماثيل والقناع المنحوت وانبوب النفخ
والرماح وال بد للزائر او السائح الى ماليزيا الذهاب
الى هذا المتحف الرائع في مدينة كومباك التي تقع
فيها الجامعة االسالمية العالمية في نفس المدينة
متحف السلطان شاه عالم في والية سيالنجور
يعتبر متحف السلطان شاه عالم في والية سيالنجور
من أهم المناطق السياحية المهمه في والية سيالنجور
لما يحتوي من تحف ثمينة والتي تعتبر من ممتلكات
والية سيالنجور الغنية وايضا يحتوي علي افضل
التحف في المنطقة وموروثات من العهد البريطاني
ويقع المتحف في بناية زرقاء اللون يشعر الزائر
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والسائح في هذا المتحف بعهد السلطان شاه عالم .
جزيرة كيتام في والية سيالنجور
تقع جزيرة كيتام في والية سيالنجور ضمن مدينة
كالنج والتي والتى تبعد عن العاصمة كوااللمبور
 60دقيقة ،وتعنى كلمة كيتام جزيرة سرطان البحر
،البعض يسميها بجزيرة األصداف وتقع هذه الجزيرة
على بعد  10كم من ميناء كالنج  ،الميناء الرئيسى
للبالد  ،وهذه الجزيرة عبارة عن من مجموعة
من قرى الصيادين كما يوجد بها أفضل مطاعم
المأكوالت البحرية وأقلها ثمنا  ،كما يمكنكم زيارة
المزارع السمكية عن طريق القوارب المجهزة لذلك
 ،والتى يوجد بها العديد من أنواع األسماك الهالمية
والربيان  ،كما تتميز الجزيرة بصناعة األخشاب
 ،ومعظم وسائل المواصالت هناك أما مشيا على
األقدام أو باستخدام الدراجات الهوائية هناك تستطيع
التعرف علي بعض العادات والتقاليد لشعوب ماليزيا
يوجد بهذه الجزر أولي القبائل التي سكنت وعاشت
في ماليزيا .
حديقة بحيرة شاه عالم في والية سيالنجور
تعد حديقة بحيرة شاه عالم في والية سيالنجور من
أشهر الحدائق في والية سيالنجور في ماليزيا وذلك
لوجودها على بحيرة شاه عالم القريبة من مسجد
شاه عالم  ،وعلى نفس البحيرة تقريبا يقع المركز
التجارى الشهير بى كى أن أس  ،و هذا المنتزه
يصلح للكبار والصغار على حد سواء حيث يوجد به
العديد من األلعاب المناسبة للجميع  ،ويمكن أيضا
ركوب القوارب للتنزه فى البحيرة وبعد ذلك يمكن

الصالة فى مسجد السلطان صالح الدين للتعرف
على العمارة اإلسالمية التى بنى عليها المسجد
وهو قريب جدا من المتنزه  ،ويبعد المتنزه عن
كوااللمبور حوالي  45دقيقة من خالل فيدرال هاى
واى المؤدى الى مدينة شاه علم وكالنج  ،وأكثر
ما يميز المنتزه هى الجلسات الجميلة على البحيرة
التى يطل عليها المنتزه  ،ويفضل سكان مدينة كالنج
وشاه علم قضاء إجازتهم األسبوعية هناك وبعض
الزوار اآلخرين من واليات ماليزيا المختلفة
سوناي كيليم في جزيرة لنكاوي
سوناي كيليم في جزيرة لنكاوي من المناطق السياحية
المهمة والمثيرة لمحبي المغامرات والطبيعة
حيث تتكون من اشجار المنغروف والسواحل
البيضاء النادرة والبحيرات الزرقاء ويمكن مشاهدة
الحيوانات والنباتات الرائعة واالشجار العمالقة
والنسور القرمزية التي يرمز لجزيرة لنكاوي بها
لكثرتها وسلطعونات الشجر وحيوان االغوانة
النادر والطيور الرائعة و الببغاوات حيث تعطي
مناظر توحي بالخيال ولكنها حقيقية تماما تفتن
السائح والزائر في المنتزهات التي تضفي االثارة
والروعة عند السياح والزائرين ومن عجائب هذه
المنتجعات الصخور الكلسية الممتدة من جذور
اشجار المانغروف وحتى البحر وهذه العجائب
الطبيعية قد زينت المعبد بورو بوديور وايضا توجد
صخرة الفيل الساحرة والجنائن المعلقة وبامكان
السياح هناك اطعام الطيور التي تنتظر بصبر الطعام
الذي يلقيه السياح بالماء كل هذه المناظر الخالبة في
جزيرة لنكاوي.
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ﺑﯾن اﻟﺻورﺗﯾن ﺗوﺟد ﺳﺑﻌﺔ ﻓوارق
ﺣﺎول أن ﺗﺟدھﺎ ﻓﻲ دﻗﯾﻘﺗﯾن
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دوﻟﺔ أﻣرﯾﻛﯾﺔ؟
ﻣﺎ اﺳم اﻟدوﻟﺔ؟
ﻣﺎھﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ؟
ﻣن ﯾﺣﻛﻣﮭﺎ؟

اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ

 -۱أول ﺧﻠﯾﻔﺔ أﻣر ﺑﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻛﺗب إﻟﻰ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ؟
 -۲أول ﻣن ﻋﺑر ﻧﻔﻖ اﻟﻣﺎﻧش ﻣن
اﻟﺳﺑﺎﺣﯾن اﻟﻌرب؟
 -۳أول ﻣن ﺻﻧﻊ اﻟدروع وﻟﺑﺳﮭﺎ؟
 -٤أول رﺋﯾس ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ؟
 -٥أول رؤﺳﺎء اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑﻖ؟
 -٦أول ﻣﺗرو أﻧﻔﺎق ﻋرﻓﮫ اﻟﻌﺎﻟم؟
 -۷أول ﻣن ﺟﮭر ﺑﺎﻟﻘرآن ﻓﻰ ﻣﻛﺔ؟
 -۸أول ﻣن إﺳﺗﻌﻣل اﻟﺑرﯾد ﻓﻰ اﻹﺳﻼم؟
 -۹أول رﺋﯾس ﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ؟
 -۱۰أول دوﻟﺔ ﻋرﺑﯾﺔ وﺻﻠت إﻟﻰ
ﺗﺻﻔﯾﺎت ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻛرة اﻟﻘدم؟

ﺳؤال ﯾﺣﺗﺎج ﺟواب ...
 -۱ﻣﺗﻰ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺎء ﻓﻲ
ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺻﯾﺎد؟
 -۲ﻣﺎ اﻟﺷﺊ اﻟذي ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎر
واﺣد وﻓﻲ اﻟﻠﯾل ﺛﻼﺛﺔ؟
 -۳ﻣﺎ ھﻲ أﻛﺑر اﻟﺟزر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم؟
 -٤ﻣﺎ اﻟذي ﺗراه وﻋﯾﻧﺎك ﻣﻐﻣﺿﺗﺎن؟
 -٥ﻟﻣن ﯾﺣﻧﻲ اﻻﻣﺑراطور رأﺳﮫ؟
 -٦ﻣﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﻛس
اﻟﺣداد؟
ﻋﻠﻣﮭﺎ ﻋﻧد ِ
 -۷ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﺑﻌﻠﺑك؟
 -۸ﻓﻲ أي ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺄﺳﺳت أول ﻓرﻗﺔ
إطﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم؟
 -۹ﻣن اﻟﻘﺎﺋل ﻣن اﻟﺷﻌراء )ﻟﺳﺎن
اﻟﻔﺗﻰ ﻧﺻف وﻧﺻف ﻓؤاده(؟
 -۱۰ﻣﺎذا ﺗﺳﻣﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻏﺳل اﻟﻛﻠﻰ؟
 -۱۱ﻣﺎ ھو اﻟﻌﺿو اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ ﺟﺳم
اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﯾﻌود ﻟﻠﻧﻣو ﺑﻌد ﻗطﻊ
ﺟزء ﻣﻧﮫ؟
 -۱۲ﻣﺎ ھو ﻣرض اﻟﺷﯾزوﻓراﻧﯾﺎ؟
 -۱۳ﻛم طول ﺳﻣك اﻟﺣﺑﺎر اﻟﻌﻣﻼق؟
 -۱٤ﻣن أﯾن ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻌظم اﻟذھب ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟم؟
 -۱٥ﻣﺎھﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﻋددا ً
أﻛﺑر ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت؟
 -۱٦ﻣﺎھﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧﻊ
ﻣن ﻣزج اﻟﻣﺎء واﻟرﻣل واﻟﺣﺻﻰ
واﻟﺗراب؟
 -۱۷ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ ادﯾس اﺑﺎﺑﺎ؟
 -۱۸ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ اﺳم ھﺷﺎم؟
 -۱۹ﺑﻣﺎذا ﺗﺳﻣﻰ ﻣدة  ۲۰ﻋﺎم؟
 -۲۰اﯾن ﺗوﺟد ﻏﺎﺑﺎت اﻻطﻠس وھﻰ

اﻻﻛﺑر ﻣن ﻧوﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ؟
 -۲۱ﻣﺎھﻲ اﻟﺳورة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﮭﻰ
ﺟﻣﯾﻊ اﯾﺎﺗﮭﺎ ﺑﺣرف اﻟﺳﯾن؟
 -۲۲اﯾﮭﻣﺎ اطول اﻻﻣﻌﺎء اﻟﻐﻠﯾطﺔ أم
اﻻﻣﻌﺎء اﻟدﻗﯾﻘﺔ؟
 -۲۳ﻣﺎھو اﻟﺣﯾوان اﻟذي ﻻ ﯾﻐﻣض
ﻋﯾﻧﮫ ﻋﻧد اﻟﻧوم؟
 -۲٤ﻣﺎ ھو اﻻﺳم اﻟذى ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﻰ
ﺻﻔﺎر اﻟﺑﯾض؟
 -۲٥ﻣﺎ ھو اﻟﯾﻌﺑوب؟
 -۲٦ﻣﺎذا ﺗﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﻗراﻗوش؟
 -۲۷ﻣﺎ ھﻣﺎ اﻻﺑﯾﺿﺎن؟
 -۲۸ﻣﺎ ھو ﻣﻌﻧﻰ اﺳم ﻧﺳرﯾن؟
 -۲۹ﻣن أي ﻣﺎدة ﺗﺻﻧﻊ ﻋﯾدان
اﻟﻛﺑرﯾت؟
 -۳۰ﻣﺎ اﺳم اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﺳﻛﻧﮫ
اﻟﻧﻣل؟
 -۳۱أﯾﮭﻣﺎ أطول اﻟﻣﯾل اﻻرﺿﻲ أم
اﻟﻣﯾل اﻟﺑﺣري؟
 -۳۲ﻣﺎ ھو اﻛﺑر اﻟﻛواﻛب؟
 -۳۳ﻣﺎ ھو اﻟﻛوﻛب اﻻﺣﻣر؟
 -۳٤ﻣﺎھﻲ اﻗدم اﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻻ ﺗزال
ﺗﻌﻣل ﺣﺗﻰ اﻻن وﺗﻌود اﻟﻰ اﻟﺣﺿﺎرة
اﻟﺳوﻣرﯾﺔ اي ﻋﺎم  ۳٥۰۰ﻗﺑل
اﻟﻣﯾﻼد؟
 -۳٥ﻣﺎذا ﺗﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﻓراس؟
 -۳٦ﻣﺎھو أﺻل اﻟطرﺣﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء
اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﺳﮭﺎ اﻟﻌروس ﻟﯾﻠﺔ زﻓﺎﻓﮭﺎ؟
 -۳۷ﻣﺎھو اﻻﺳم اﻟﻣرﻓوع اﻟذي ﺗﺑدأ
ﺑﮫ اﻟﺟﻣﻠﺔ؟

أﻗوال ﻣﺄﺛورة

Sprüche

ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻫﻢّ
ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺸﻞ.

ﺃﻳﻦ ﻋﺎﺷﺖ ﺳﻌﺎﺩ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﻦ  ١٩٤٣ﻭﺣﺘﻰ ﻭﻓﺎﺗﻬﺎ ؟
رﻏم رﺣﯾﻠﮭﺎ ﻣﻧذ ﻋﺎم  ۲۰۰۱إﻻ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗزال ﺗﺳﺗﺄﺛر ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟدى ﻣﻌﺟﺑﯾﮭﺎ ﻟﻣﺎ ﻗدﻣﺗﮫ ﻣن
أﻋﻣﺎل ﻋدﯾدة ﺗﻣﯾزت ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺄداء ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ أى ﺷﺧص أن ﯾﻘدﻣﮫ ﺑﻌدھﺎ ﻟﺗﺿﻊ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ
وﺣدھﺎ.
ﺳﻌﺎد ﺣﺳﻧﻲ واﻟﺗﻰ اﻧﺗﺷرت ﻟﮭﺎ ﺻورة ﻋﻠﻰ اﻟﺳوﺷﯾﺎل ﻣﯾدﯾﺎ ﻣﻛﺗوﺑﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ» :ھﻧﺎ ﻋﺎﺷت اﻟﻔﻧﺎﻧﺔ
ﺳﻌﺎد ﺣﺳﻧﻰ .«۲۰۰۱-۱۹٤۳
ﺗﻠك اﻟﺻورة اﻟﺗﻰ اﻧﺗﺷرت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر دﻓﻌت اﻟﻌدﯾدﯾن ﻣﻣن ﻻ
ﯾﻌﻠﻣون ﺷﯾﺋﺎ ﺑﺧﺻوص ھذا اﻟﻣﻛﺎن ﻟﻠﺗﺳﺎؤل ﺣول ﺣﻘﯾﻘﺗﮫ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ أﯾن ﯾﻘﻊ ھذا اﻟﻣﻛﺎن ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد؟ اﻷﻣر
اﻟذي دﻓﻌﻧﺎ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﮫ ﻓﻰ اﻟﺳطور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ..
ﺗﻠك اﻟﺻورة ﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ ﻋﻣﺎرة رﻗم  ۱۷أ ﺑﺷﺎرع ﯾﺣﯾﻰ إﺑراھﯾم
ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟزﻣﺎﻟك ،واﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﺗﻌد ﺑﮭذا اﻟوﻗت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟراﻗﯾﺔ ﻓﻰ
ﻣﺻر ﻛوﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺿم ﻛل ﻧﺟوم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺟﺎﻧب أﺷﮭر اﻟﻧﺟوم
واﻟﻧﺟﻣﺎت ﻣﺛل ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﺣﺎﻓظ وﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوھﺎب وﻏﯾرھﻣﺎ.

William Henry Gates
ﺑﯾل ﺟﯾﺗس
اﻟﻣزﯾد ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺔ اﻟﺣﻠول ۹۸

رﻗم اذا ﺿرب ﻓﻰ اﻟرﻗم
اﻟذى ﯾﻠﯾﮫ ﻛﺎن ﺣﺎﺻل
اﻟﺿرب ﯾﺳﺎوي ﻧﺎﺗﺞ
ﺟﻣﻌﮭﻣﺎ ۱۹ +

ﻣواﻟﯾد ﺑرج اﻟﺛور ﺑﺷرى ﺳﻌﯾدة ﻓﻲ طرﯾﻘﮭﺎ اﻟﯾك ان ﻛﻧت
ﺗﺑﺣث ﻋن ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل ﻓﮭذا ھو اﻟوﻗت اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ﻟﻠﺣﺻول
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﺗﻘوم ﺑﻔﻌل أﺷﯾﺎء ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻧﮭﺗك واﻟدﺗك ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ
ان وﻗﻌت ﻓﻲ ﻣﺄزق ﻣﺎ ﻋﻠﯾك اﻻ اﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻟﺻﺑر.

اﻧﺗﺑﮫ اﻟﻰ ﻛﻼﻣك ﻓﻘد ﯾوﻗﻌك ﻟﺳﺎﻧك ﻓﻲ ﻣﺄزق اﺣد اﻟﻣﺣﯾطﯾن
ﺑك ﺳﯾﻔﮭم ﻛﻼﻣك ﺑﺷﻛل ﺧﺎطﺊ ﺳﺗرﺑطك ﺑﮭذا اﻟﺷﺧص ﻋﻼﻗﺔ
ﺟﯾدة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد رﺑﻣﺎ ﺗﻛون ﻋﻼﻗﺔ ﺣب ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﻛراھﯾﺔ.
ﺑداﯾﺔ ھذا اﻟﺷﮭر ﺗﺣﻣل ﻟك ﺧﺑرا ً ﺟﯾدا ً و ﺧﺑرا ً آﺧر ﺳﯾﺋﺎً؛
ﺗوﺟﮭك ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة وﻋﻣﻠك ﺳﯾﻌرﻓﺎن ﻗﻔزة ھﺎﻣﺔ ﻧﺣو اﻟﻧﻣو
واﻟﺗطور ﺳﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺟدال ھﺎم ﻣﻊ أﺣد أھم اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ
ﺣﯾﺎﺗك اﻧﺗﺑﮫ ﻟﻛﻠﻣﺎﺗك واﺧﺗرھﺎ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﻧدم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد.
ﺳﺗدﺧل ﻓﻲ ﻧﻘﺎش ﻗوي ﻣﻊ أﺣدھم إﻻ أﻧك ﺗﺷﻌر ﺑﺗﺣﺳن ﺑﻌد
ﺗوﺑﯾﺧﮫ ،ﻣواﻟﯾد ﺑرج اﻟﻣﯾزان ﯾﺑذﻟون ﻗﺻﺎرى ﺟﮭدھم ﻓﻲ
ﻋﻣﻠﮭم ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺣﯾﺎﺗﮭم اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ.

ﻋﯾد ﺣب ﺳﻌﯾد! ﺳﺗﺑدأ ھذا اﻟﺷﮭر ﺧﺎرﺟﺎ ھﻧﺎك ﺷﻲء راﺋﻊ ﻓﻲ
طرﯾﻘﮫ إﻟﯾك ﻟﻛن ﯾﺟب ﻋﻠﯾك اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﺑﻌض اﻷﻣور ﻟﺗﺗﻣﻛن
ﻣن ﻧﯾل ھذه اﻟﻔرﺻﺔ؛ھل أﻧت ﻣﺳﺗﻌد ﻟﻠﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن
اﻷﺷﯾﺎء و رﺑﻣﺎ ﺣﺗﻰ أﺷﺧﺎص ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟرﺑﺢ؟

21.01-20.02

ﻋﯾد ﻣﯾﻼد ﺳﻌﯾد! ﺳﺗﻛون ﻓﻲ ﻣزاج ﻟﻠﺛرﺛرة ﻓﺄﻧت ﻛﺛﯾر اﻟﻛﻼم
ﺧﻼل ھذا اﻟﺷﮭر ﻓﻘط اﻧﺗﺑﮫ ﻟﻣﺎ ﺗﻘوﻟﮫ وﻻﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﻛل
أﺳرارك اﺗرك ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻟك وﺣدك؛ ﺣﻘﺎ ﻟﯾس ھﻧﺎك أﺟﻣل ﻣن
اﻻﺳﺗﻌداد ﻻﻗﺎﻣﺔ ﺣﻔل ﻋﯾد ﻣﯾﻼد ﺻﺎﺧب اﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑوﻗﺗك.

21.02-20.03

ﯾظﮭر أﻧك ﻣﺣظوظ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﮭر ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟﺎل واﺣد
ﺳﺗﺗﻠﻘﻰ ﺑﻌض اﻷﺧﺑﺎر اﻟﺳﺎرة واﻟﻣﺷﺟﻌﺔ ﻋن ﻋﻣﻠك؛ ﺳﺗﺑدو
ﺟذاﺑﺎ ﺷﺎﻋرﯾﺎ وﺳﺎﺣرا ﺑﺣﯾث ﯾﺻﻌب ﻣﻘﺎوﻣﺗك ﻓﺄﻧت ﻣﺣط
أﻧظﺎر ﻛل اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑك.

اﻟﺤﻮت

اﻟﺪﻟﻮ

اﻟﺠﺪي

اﻟﻘﻮس

ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌض اﻷﯾﺎم اﻟﺳﯾﺋﺔ و اﻟﺳوداء ﻓﮭذا اﻟﺷﮭر ﺳﯾﻛون
ﺷﮭر ﺧﯾر ﻋﻠﯾك ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺷﮭر ﺳﺗﻛون ﻓﻲ ﻣزاج ﺟﯾد ﻟﻠﻌﻣل
ﺑﺟد رﻓﻘﺔ ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎء ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ واﻟذﻛﺎء اﻟﺣﺎد اﻟﻠذان
ﯾﻣﻛﻧﺎﻧك ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻛل أھداﻓك.

22.12-20.01

ﺑﻌض ﻣواﻟﯾد ﺑرج اﻟﻌﻘرب ﺳﯾﺣظون ﺑﺣظ واﻓر ﻣن اﻟﻔرص
أﻣﺎ اﻟﺑﻌض اﻻﺧر ﻓﺳﯾﻛوﻧون ﻓﻲ ﻣزاج ﺳﻲء طﯾﻠﺔ اﻷﺳﺑوع
اﻷول ﻣن اﻟﺷﮭر ﺑﻌدھﺎ ﺳﺗﺗﺣﺳن اﻷﻣور وﺗﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﻣزاج
ﺟﯾد وﻣﻔﻌﻣﺎ ﺑﺎﻟﺣﯾوﯾﺔ و اﻟﻧﺷﺎط.

23.11-21.12

24.10-22.11

اﻟﻌﻘﺮب

24.090-23.10

اﻟﻤﻴﺰان

24.08-23.09

اﻟﻌﺬراء

اﻷﺳﺪ

اﻟﺴﺮﻃﺎن

ﻛل ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗك ﺳﯾﺗﺧذ اﻟﻠون اﻟزھري ﺧﻼل ھذا اﻟﺷﮭر،
ﻻﺗﻘﻠﻖ ﻓﻛل اﻻﺷﺧﺎص ﯾﺻﺎﺑون ﺑﺗﺧوف ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﻛل ﺷﮭر
ﺟدﯾد؛ ﻣﺎ اﺻﻌب اﻟﺑداﯾﺎت! اﻧﮫ ﻋﯾد اﻟﺣب اﻻﻣور ﺗﺗﺣﺳن ﻣن
ﺟدﯾد ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺷﮭر.

23.07-23.08

ﺑداﯾﺔ ھذا اﻟﺷﮭر ﺳﺗﻛون ھﺎدﺋﺎ و ﺑﺳﯾطﺎ ﻓﻲ ﻛل اھﺗﻣﺎﻣﺎﺗك اذا
ﻛﺎن ﻟدﯾك أي ﻣوﻋد ﻓﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﯾك اﻻ إﻟﻐﺎءه ﺳﺗﻛون أﻛﺛر
ﺣزﻣﺎ و ﻧﺷﺎطﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺷﮭر  ,ﻋﯾد اﻟﺣب ﺳﯾﺗﯾﺢ ﻟك
ﻓرﺻﺎ أﺧرى.

22.06-22.07

21.05-21.06

اﻟﺠﻮزاء

اﻟﺜﻮر

21.04-20.05

اﻟﺤﻤﻞ

21.03-20.04

ﺳﺗﺟد ﻧﻔﺳك ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺟﻣﯾل ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﯾﺎل ﻣﻊ ﺷﺧص أﻛﺑر
ﻣﻧك ﺳﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون ﯾوم ﻋﯾد اﻟﺣب ،ﻣﮭﻣﺎ وﻗﻊ
ﺳﺗﺑدو ﺟﻣﯾﻼ ﺑﺷﻛل ﺟذاب اﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑوﻗﺗك.

اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﺗﻘﺎطﻌﺔ
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اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺳﺑﻌﺔ

أﻧﺎ ﻣﯾن؟

ﻛﻣﺎل أﺗﺎﺗورك Kemal Atatürk

أﻧﺎ ﻓﯾن؟

ﺑﻠﯾز  /ﺑﻠﻣوﺑﺎن  /دﯾن ﺑﺎرو )رﺋﯾس اﻟوزراء(

ﻓراﻓﯾش

 -۱ھو اﻟﺧﻠﯾﻔﮫ اﻟﻌﺑﺎﺳﻰ أﺑو ﺟﻌﻔر اﻟﻣﻧﺻور -۲/.ھو إﺳﺣﻖ ﺣﻠﻣﻰ ﻋﺎم  -۳/.۱۹۳۸ﺳﯾدﻧﺎ
داوود ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم -٤/.ھو ﺟورج واﺷﻧطن -٥/.ھو ﻓﻼ دﯾﻣﯾر ﻟﯾﻧﯾﻧن -٦/.أﻧﺷﺊ ﻓﻰ ﻟﻧدن
ﻋﺎم  -۷/.۱۸۹۰ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺳﻌود -۸/.ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﺑن أﺑﻰ ﺳﻔﯾﺎن-۹ /.ھو ﻣﺣﻣد ﺗوﻓﯾﻖ
ﺑﺎﺷﺎ اﻟذى ﻛﺎن وزﯾرا ﻟﻠﻣﻌﺎرف -۱۰/.ﻣﺻر.

ﻓﻛر ﺷوﯾﺔ!

 -۱ﺑﻌد ﺗﺟﻣﯾده -۲ /.ﺣرف اﻟﻼم -۳ /.ﺟزر اﻧدوﻧﺳﯾﺎ -٤ /.اﻟظﻼم -٥ /.ﻟﻠﺣﻼق-٦ /.
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﺳﻌودﯾﺔ -۷ /.ﻋﺑﺎد اﻟﺷﻣس -۸ /.روﻣﺎ -۹ /.زھﯾر ﺑن اﺑﻰ ﺳﻠﻣﻰ/.
 -۱۰اﻟدﯾﻠزة -۱۱ /.اﻟﻛﺑد -۱۲ /.اﻧﻔﺻﺎم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ۱٥ -۱۳ /.ﻣﺗرا ً -۱٤ /.ﻣن ﺟﻧوب
إﻓرﯾﻘﯾﺎ -۱٥ /.اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ -۱٦ /.اﻹﺳﻣﻧت -۱۷ /.اﻟزھراء اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ -۱۸ /.اﻟﺟود
واﻟﻛرم -۱۹ /.اﻟﺟﯾل -۲۰ /.اﻟﻣﻐرب -۲۱ /.اﻟﻧﺎس -۲۲ /.اﻷﻣﻌﺎء اﻟدﻗﯾﻘﺔ -۲۳ /.اﻟﻣﺎﻋز/.
 -۲٤اﻟﻣﺢ -۲٥ /.اﻟﻧﮭر اﻟﺷدﯾد اﻟﺟرﯾﺎن -۲٦ /.اﻟﻧﺳر اﻻﺳود وھﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﺗرﻛﯾﺔ-۲۷ /.
اﻟﻠﺑن واﻟﻣﺎء -۲۸ /.اﻟورد اﻻﺑﯾض -۲۹ /.اﻟﻔوﺳﻔﺎر -۳۰ /.اﻟﻘرﯾﺔ -۳۱ /.اﻟﻣﯾل اﻟﺑﺣرى
وھو ﯾﺳﺎوي  ۱۸٥۲ﻣﺗرا ً -۳۲ /.اﻟﻣﺷﺗري -۳۳ /.اﻟﻣرﯾﺦ -۳٤ /.اﻟدﻟو -۳٥ /.أﺳد/.
 -۳٦اﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻻﻋﺗﻘﺎدھم ﺑﺎﻧﮭﺎ ﺗﺣﻣﻰ اﻟﻌروس ﻣن اﻻرواح اﻟﺷرﯾرة -۳۷ /.اﻟﻣﺑﺗدأ.

٥و٦
William Henry Gates
ﺑﯾل ﺟﯾﺗس
وﻟﯾﺎم ھﻧري ﻏﯾﺗس اﻟﺛﺎﻟث )ﺑﺎﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ(William Henry Gates III :
اﻟﻣﺷﮭور ﺑﺎﺳم ﺑﯾل ﻏﯾﺗس ،وﺑﯾل ھو اﺧﺗﺻﺎر ﻻﺳم وﻟﯾﺎم ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ھو رﺟل أﻋﻣﺎل وﻣﺑرﻣﺞ أﻣرﯾﻛﻲ .أﺳس ﻋﺎم  ۱۹۷٥ﺷرﻛﺔ ﻣﺎﯾﻛروﺳوﻓت
ﻣﻊ ﺑول آﻻن وﻗد ﺻﻧﻊ ﺛروﺗﮫ ﺑﻧﻔﺳﮫ ،وﯾﻣﻠك أﻛﺑر ﻧﺻﯾب ﻓردي ﻣن أﺳﮭﻣﮭﺎ اﻟﻣﻘدر
ﺑﺗﺳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻣن اﻷﺳﮭم اﻟﻣطروﺣﺔ.

DÜSSELDORF

www.gutachten-amawi.de

Egal ob Tag oder Nacht. WIR sind immer für SIE da!
365 Tage im Jahr an 24 Stunden täglich
Unsere Dienstleistungen:
- Unfallgutachten
- Wertgutachten
- Kaskogutachten
- Gasanlagengutachten
- Gebrauchtwagencheck
- kostenlose technische Beratung

ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ

Amawi
Bruchstraße 76
D-40235 Düsseldorf
Telefon 0211-301 76 220, Telefax 0211-301 76 222, Mobil 0177-567 57 62

Designed by dalil.de

Du hast Freude am Fahren und liebst das Auto?
Dann melde dich bei uns und steige ein als Chauﬀeur/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 neuesten Generation und hast internationale VIP’s auf Deinem
Rücksitz.
Voraussetzung ist der (kleine) Personenbeförderungsschein,
Führerschein Klasse B, mindestens 2 Jahre alt. (Bei der Personenbeförderungsschein-Beantragung helfen wir gerne).
Persönliche Qualiﬁkation: Perfekte Umgangsformen und absolute Diskretion, gepﬂegtes Erscheinungsbild.

ﻧﺑﺣث ﻋن ﺳﺎﺋﻘﯾن ﻣن ﻣﺣﺑّﻲ اﻟﻘﯾﺎدة واﻟﺳﯾﺎرات
ﯾﻣﻛﻧك ﻗﯾﺎدة أﺣدث اﻟﺳﯾﺎرات داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ أو إﻟﻰ اﻟﻣطﺎر ﻓﻲ
 ﺑوﺗﺳدام أو ﺑراﻧدﻧﺑورغ- ﺑرﻟﯾن
اﻟﻣطﻠوب رﺧﺻﺔ ﻗﯾﺎدة ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
kleiner P-Schein رﺧﺻﺔ ﻧﻘل رﻛﺎب
 اﻟﺳرﯾﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل،ﻣطﻠوب ﺣﺳن اﻟﻣظﮭر
 اﻟﻌﻣل ﺑدوام ﻛﺎﻣل أو ﺟزﺋﻲ،ﻧﻘدم أوﻗﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل

Wir bieten dir ﬂexible Arbeitszeiten, Teilzeit- und Festanstellung.

Jobangebot
Wir suchen Fahrer mit Führerschein
Klasse B und kleiner P-Schein.
ﻧﺑﺣث ﻋن ﺳﺎﺋﻘﯾن ﻣﻊ رﺧﺻﺔ ﻗﯾﺎدة ﻓﺋﺔ ب
kleiner P-Schein ورﺧﺻﺔ ﻧﻘل رﻛﺎب

B K E Te a m G m b H
Treptower Str. 32
12059 Berlin
Tel.: 0176-3205 9890 | 0174-6859686

