
DALIL-INDEX
SEITE   3

DEUTSCHLAND-INDEX

ـ في موضوع «ركوب الموجة»  
ـ تحالف الرعب الشعبوي

ـ أوروبا تفقد إنسانيتها وتخالف مبادئها
ـ الهجرة ... أم المشاكل

ـ العنصرية وعدم المساواة داخل االتحاد األوروبي
ـ الثقوب السوداء

ـ حول التعديالت الدستورية في مصر
ـ صفقة القرن آتية ال ريب

ـ تركيا تفقد حليفًا بسقوط البشير

 ذوي االحتياجات الخاصة (الخدمات والقوانين)



الفــــــــــــرع

Schierker Str. 33, 12051 Berlin      | Tel.: 030 6272 8443 | Fax: 030 6290 0182
Schwedenstr. 18a, 13357 Berlin   | Tel.: 030 4039 4617 | Fax: 030 4039 4619/18
Karl-Marx-Str. 182, 12043 Berlin | Tel.: 0163 2327 877

الفرع األول
الفرع الثاني
الفرع الثالث

E-Mail: aliman@outlook.de

Neueröff nung

3
افتتاح جدید

بشرى سارة لزبائننا الكرام
افتتاح فرعنا الثالث في شارع
Karl-Marx-Str. 182

 نقّدم لكم أكبر وأعرق تشكیلة من
الحلویات الرمضانیة وحلویات المناسبات
نتمنى لكم صیاماً مقبوالً بمناسبة شھر رمضان المبارك



ـ في موضوع »ركوب الموجة«  
ـ قراءة في سطور الصحافة األلمانية

ـ تحالف الرعب الشعبوي
ـ الهجرة ... أم المشاكل

ـ أوروبا تفقد إنسانيتها وتخالف مبادئها
ـ العنصرية وعدم المساواة داخل االتحاد األوروبي
ـ ذوي االحتياجات الخاصة )الخدمات والقوانين(

ـ الثقوب السوداء
ـ حول التعديالت الدستورية في مصر

ـ صفقة القرن آتية ال ريب
ـ تركيا تفقد حليفاً بسقوط البشير

ـ ثقافة : نزار قباني ... القصيدة العربية الغاضبة
ـ دنيا األسرة .. حكايات وأخبار لكل األسرة

ـ دنيا الفنون .. أخبار ومواضيع فنية
ـ علوم وتكنولوجيا .. جديد المعلومات التقنية

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

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

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

ـ ألمانيـــــا هـذا الشهـر .. معارض ـ احتفاالت ـ رياضة ـ أسواق
ـ تسالي: كلمات متقاطعة، االختالفات، حذر فزر، اختبر معلوماتك

Seite 05
Seite 06, 07
Seite 09
Seite 10, 11 
Seite 13
Seite 15 
Seite 16, 17
Seite 19
Seite 21
Seite 23
Seite 25 
Seite 26, 27
Seite 29, 30, 31
Seite 33, 34, 35
Seite 37, 38, 39
Seite 41, 42, 43
Seite 44, 45
Seite 46, 47
Seite 48, 49                
Seite 52
Seite 91, 92, 93, 94
Seite 95
Seite 96, 97, 98

03

Seite 63, 64 ......... 93, 94

Seite 53, 54 ...... 62

Seite 95

am 20.Tag des Monats

CA. B x H 
4.5 x 4.5
4.5 x 6.0
4.5 x 7.5
4.5 x 9,5
9.5 x 4.5
9.5 x 6.0
9.5 x 7.5
19  x 4.0
9.5 x 9.0
1/4 Seite
1/2 Seite
1/1 Seite

PREIS
25 Euro
30 Euro
35 Euro

40 Euro

50 Euro
60 Euro
60 Euro
80 Euro
120 Euro
225 Euro
400 Euro

Preise pro Ausgabe!

Al
le

 P
re

is
e 

re
in

 n
et

to
, z

uz
üg

lic
h 

M
w

St
., 

M
aß

en
 in

 c
m

- Preise der Anzeigen in der ersten Seite:  
  unten 200 €, oben 75 € je Anzeige.
- Für Anzeigen der letzten Seite )Cover(
  wird ein Zuschlag von 300 € zugerechnet.
- Für Seite 2 & die vorletzte Seite )Cover(, 
  sowie mittelere Seiten wird ein Zuschlag 
  von 200 € pro Seite zugerechnet.
- Für  Plazierung wird ein Zuschlag  von  
  100 €  pro Seite zugerechnet.
- Der Auftraggeber haftet für seine Anzeige 
  gegenüber Ämtern und )oder( Dritter.
- Durch uns erstellte Anzeigen dürfen nur 
  nach Absprache kopiert oder verteilt wer-
  den, da sie  Eigentum des Verlages sind.
- Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate
  vor Ablauf des Vertrages, andernfalls ver -  
  längert sich der Vertrag automatisch für 
  die Dauer des Vertrages.
- Extra Rabtte für langfristige Verträge.

Bonn:
Hakam Najjar
Tel.: 0179 - 325 09 42

Hannover:
Ali Shamsallah
Tel.: 0172- 694 4730

Dortmund: Düsseldorf, Essen:
Nedal Almashrigi
Tel. 0152-5379 2609

Braunschweig
Hussein Mroue
Tel.: 0178-806 42 03

Münster
Haissam El Daou
Tel. 0251-9795 7047

    

Hamburg:
Ahmad Miry
Tel.: 0176-1030 8838

Kassel:
Barzan alrokabi
Tel.: 0176-666 150 22

Nürnberg, München:
Ahmed Al-Assaad
Tel.: 0162-267 5012

Wuppertal, Bochum:
Faisal Farid
Tel.: 0178-500 50 67

Für alle Bundesländer
 030 - 615 76 70

 0177 - 216 43 04
info@dalil.de

Berlin, Zentrale: 
Tel.: 030 - 615 76 70
        0177-216 43 04

Mai 2019

ISSN: 1610-2061   ISBN: 3-9808481-0-8
Tel.: 030 - 615 76 70
Fax: 030 - 616 53 889
Funk: 0178 - 644 14 01

Verantwortlicher Redakteur: Mohamed Barkat
Layout, Gestaltung:                        ARABCOM

Braunschweiger Str. 82, 12055 Berlin - Neukölln

Das Dalil Magazin
berichtet regelmäßig über die arabische 

 Kultur- und Handelsszene, sowie rechtliche und soziale
Themen in Deutschland  mit Kommentaren und Kritiken.

*

Die Artikel entsprechen der Meinung der Autoren.*

e-mail: post@dalil.de
Internet: www.dalil.de
facebook: Dalil Verlag



Sonnenallee 104 – 106
12045  Berlin
Tel: +49  306867880

Queen Brautmoden
queen.brautmoden.berlin
queenbrautmoden@wp.pl

Montag- Samstag
11:00 Uhr – 19:00 Uhr

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

www.queen-brautmoden.de

. أحدث الموديالت في عالم األزياء
. أفضل تصاميم فساتين األعراس

. أحدث الموديالت في عالم األزياء
. أفضل تصاميم فساتين األعراس

. أحدث الموديالت في عالم األزياء

. موديالت جديدة لفساتين السهرات
. مجموعة عصرية وتشكيلة كبيرة 

  من أزياء الرجال والشباب



05

يتمتع  "البالس"  الفرنسي  والمفكر  الكاتب  كان 
بالقدرة على ركوب االمواج المتالطمة في العصر 

الذي كان يعيش فيه.
يعلن عن  عنيفاً  الجمهورية كان جمهورياً  ففي ظل 
استولى  إن  ما  ولكن  للملكية،  يخمد  الذي ال  بغضه 
نابليون على السلطة في التاسع من نوفمبر 1799 
حتى ألقى البالس من على كاهله ثوب الجمهورية 
في  الحاكم حماسًة وساعده  أنصار  أشد  وصار من 

التحضير للحملة الفرنسية على مصر!.
ولم يلبث نابليون أن كافأه بأن أسند إليه الداخلية التي 
لم يمكث بها كوزير سوى أسابيع. وأراد نابليون أن 
منه  فجعل  الوزارة  إخراجه من  بعد  يُطيِّب خاطره 
عام  للمجلس  رئيساً  ثم  الشيوخ  مجلس  في  عضواً 

.1830
خالل  من  الموجة  البالس  ركوب  قصة  وتتضح 

مقدَّمات الطبعات المختلفة لكتبه. كيف ؟ 
لقد أهدى الطبعة األولى من كتابه )نظام العالم( عام 
1796 إلى مجلس الخمسمائة )البرلمان الفرنسي(.

ولكن بعد ثمانية أعوام حلَّ نابليون مجلس الخمسمائة، 
فبادر البالس بإهداء الجزء الثالث من كتابه )حركة 
إلى  التقديس  ملؤها  بكلمات  السماوية(  األجرام 
نابليون، ال لشيء إال ألنه حل مجلس الخمسمائة !!.

في عام 1812 كان نابليون في أوج عظمته، فأهدى 
البالس الطبعة الجديدة من كتابه )نظرية تحليلية في 

االحتماالت( بمقدمة إلى )نابليون العظيم(.
نابليون  عن  السلطان  زال  بعامين  ذلك  بعد  ولكن 
من  البالس  وكان  هيالنة  سانت  جزيرة  إلى  ونُفَي 

بين من أصدروا قرار نفيه !
ماذا فعل البالس يا تُرى؟  غيَّر إهداءه وكتب بداًل 
منه: إن حساب االحتماالت كان يمكننا من أن نتنبأ، 
الذين  بدرجٍة كبيرٍة من االحتمال، بسقوط األباطرة 

كانوا يحلمون بالسيطرة على العالم !!.
بـ  يصفه  كان  عليه  وطأة  معاصريه  أخف  ولعل 
للقس  نظيراً  فيه  يرون  الجميع  وكان  )المرونة(. 
"براي" الذي كان بدوره سريع التلون، فقد كان من 
كاثوليكيا من أتباع البابا مرتين كما كان بروتستنتياً 

وخارج على البابا مرتين !!.

وهذه   " الموجة:  ركوب  عن  المعرفة  موقع  يقول 
صيادي  عند  رواجاً  السياسات  أكثر  من  السياسة 
أحداثاً  أو  معينة  ظروفاً  يستغلون  الذين  الفرص 
خاصًة، فينخرطون بها ويتبنونها فيختلط األمر على 
والدخيل؛  األصيل  بين  يميز  ال  يكاد  حتى  المراقب 
للجهود  العام، وتبديداً  الرأي  في  مما يسبب ضياعاً 
األمر  أخذ  لمن  وتيئيساً  لها،  وتفشياًل  المخلصة، 
على محمل الجد ولم يتلوث بالحيل التي نصبت له 

شراكها. 
وكثيراً ما نرى أن موجة السخط على الحاكم والملك 

الذي  اإلصبع  تبصر  أن  دون  فجأة  تخمد  والرئيس 
مطالب  وتبني  الموجة  ركوب  أن  والشك  أطفأها، 
الناس، ولو إعالمياً بالكالم المنمق، يساعد على الحد 
من جذوة الحماس، وقد يؤدي إلى عكس ما طالب 

به جمهور الناس. 
المسؤولين  تطالب  تظاهرة  انطلقت  أن  منذ  حدث 
التالعب  ووقف  االقتصادي  التدهور  من  بالحد 
المتظاهرين  شعارات  كانت  وقد  العباد،  بأرزاق 
استثناء،  بدون  المسؤولين  وجميع  الرئيس  تهاجم 
وبعد أن التقى المتظاهرون من شطري البالد تحولت 
الشعارات والهتافات إلى )شعب واحد، وطن واحد(. 
فما أسهل تدخل القوى الرسمية حتى في البلدان التي 
الدول  فهذه  ممزقة،  أشالء  إلى  الدولة  فيها  تحولت 
ركوب  تريد  فحينما  الحيلة،  تعوزها  ال  الكرتونية 
موجة معينة ال تصطدم بها مباشرة، أو وجهاً لوجه، 
متبنيًة  لها  مواٍز  خط  في  الموجة  مع  تسير  وإنما 
بين  المسافة  تضييق  وتحاول  ومطالبها،  شعاراتها 
محاولة  األصلي  الخط  من  تقترب  حتى  الخطين، 
والترغيب.  بالترهيب  الموجة  تلك  أشخاص  شراء 
االنحراف  زاوية  تعديل  بعد  الخطان  يلتحم  وحين 
تصبح الموجة المعادية للنظام بأشخاصها وشعاراتها 
هي ابنة النظام البكر، ويكتشف أصحابها أنهم تحولوا 
أن  دون  درجة  وثمانين  مائة  األصلية  أهدافهم  عن 

يشعروا بعملية التحويل القسرية التي خضعوا لها.

 .. وثقافتنا   .. الحديث  تاريخنا  في  كثيرة  واألمثلة 
وبالدنا األم ..

الموجة العروبية
مع بداية الحقبة الناصرية وتأثيرها في العالم العربي 
والوطن  بالعروبة  يتغنى  الجميع  كان  واإلسالمي 
تحقق  اشتراكية  الدول  معظم  وأصبحت  األكبر، 
مصالح الطبقات الدنيا. وما أن وصل السادات إلى 
الحكم وأقر التطبيع مع إسرائيل، وأتخذ ما أصطلح 
الرأسمالية  أي  االقتصادي"  "االنفتاح  تسميته  على 
نظاماً للدولة المصرية، إال وانطلقت موجة الركوع 

والتطبيع وعولمة االقتصاد.
موجة وطني أوال

عندما قامت "جبهة الصمود والتصدي" بقطع عالقاتها 
مع مصر وطردها من الجامعة العربية، اطلق نظام 
الرئيس السادات مقولة "مصر أوال"، وبعدما فشلت 
جبهة "الصمود والتصدي" في الصمود والتصدي، 
إال وسمعنا األردن أوال، ثم المغرب أوال، وأصبحت 

كل الدول "أوال" .. فترنحت العروبة بعدها
موجة حرب العراق

الواليات  أعلنت  الكويت  دولة  العراق  هاجم  عندما 
المتحدة الحرب ضد العراق ـ وهنا ال نريد أن نناقش 
"ركوب  موضوع  هو  يعنينا  ما  الحرب،  مرحلة 
الموجة" .. فلقد رصدت دول الخليج أمواال باهظة 

ركوباً،  األنظمة  ركبت  وهنا  الكويت  عن  للدفاع 
والمغربي  والسوداني  والمصري  السوري  فالجيش 
ضد  حرب  في  جميعاً  شاركوا  وغيرهم  واألردني 
اتفاقية  وجود  رغم  هذا  حدث   !! العراقي  الجيش 
دفاع مشترك بين معظم هذه الدول، وماتت العروبة 

بعدها.
موجة أسلمة النظم

أن  منطقيا  أصبح  ـ  العروبة  شعار  مات  أن  بعد 
فهبط  "الرعايا"،  لجذب  آخر  شعار  هناك  يكون 
علينا شعار "اإلسالم هو الحل"، وهنا نقول اإلسالم 
كيف  منهم  أحدا  يقل  لم   .. كمعتقد  وليس  كسياسة 
المشكالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية  نحل 
والبيئية وكيف نواجه العولمة. وأصبحنا نسمع ألقابا 
لم نعهدها من قبل .. من الرئيس المؤمن حتى خادم 
الحرمين. وأصبح من أهم أعمال الرئيس أو الملك  

" صالة الجمعة المتلفزة".
موجة الحرب على اإلرهاب

الحرب على  المتحدة عصر  الواليات  ما أن دخلت 
تعلن  موقفها،  نعرف  دوال،  وسمعنا  إال  اإلرهاب، 
الحرب عليه. ودخلنا العصر الجديد فسنت القوانين 
لمحاربة  األمريكي  السالح  شراء  وتم  العرفية 
للدولة  معارض  كل  أصبح  علية  وبناء  اإلرهاب، 
عصر  العصر،  لتناسب  السجون  وشيدت  إرهابيا. 

حقوق اإلنسان .. لكن أي إنسان؟ 
الجالية العربية في برلين في الموجة أيضاً

الحصول على كتاب  بالطويلة كان  ليست  فترة  منذ 
الكتب  أصبحت  اآلن  صعبا،  أمرا  العربية  باللغة 
متوفرة في كل ألمانيا، نظرا لقدوم الجالية السورية 
المؤسسات  بادرت احدى  بأعداد كبيرة. منذ شهور 
مؤسسة  فأقامت  الكتب.  لبيع  معرضا ضخما  بعمل 
أخرى معرضا أيضا، لم ال .. السؤال هنا .. هل بيع 

الكتب من أنواع الثقافة ؟
ثقافية  جاليات  تأسيس  بموجة  تذكرني  الموجة  هذه 
في التسعينيات، ثم موجة جمعيات ومراكز المساعدة 
مساعدة  وجمعيات  مركز  أخيرا  ثم  االندماج  في 

الالجئين. 
السوريين  للمواطنين  سالم  وتعظيم  تحية  بالمناسبة 
وجعلوها  العربية  الثقافة  أحيوا  الذين  "الجدد"، 

منظورة في المجتمع، رغم قليل من السلبيات.

الدليل ـ برلين
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وزير  أعده  الذي  المنظمة"،  العودة  "قانون  يثير 
مجلس  عليه  ووافق  زيهوفر  هورست  الداخلية 

الوزراء االتحادي، جداًل واسعاً. 
فما هي أهم بنود هذا القانون؟

نوع جديد من تصاريح اإلقامة
إنشاء نوع خاص من تصاريح  القانون على  ينص 
الترحيل  بإعاقة  "يتسببون  الذين  لألشخاص  اإلقامة 
من خالل تزوير الهوية أو الجنسية أو تقديم بيانات 
خاطئة". ويحمل النوع الجديد اسم "تصريح تسامح 

لمجهولي الهوية".
استخدام السجون العادية للترحيل

السجون  باستخدام  للسلطات  الحق  القانون  يعطي 
المرفوضين  اللجوء  طالبي  لترحيل  مؤقتاً  العادية 
توفر  عدم  عند  وذلك  البالد،  بمغادرة  والملزمين 
وبحسب  للترحيل.   المخصصة  الكافية  األماكن 
وزارة الداخلية فإن أماكن الترحيل الحالية في ألمانيا 

حالياً تبلغ حوالي 490 مكاناً.
معاقبة الموظفين الذين يحذرون طالبي اللجوء من 

الترحيل
اإلداريين  الموظفين  فإن  الجديد  القانون  بحسب 
بتحذير  يقومون  عندما  لعقوبات  معرضين  يكونون 
معلومات  تقديم  عبر  الترحيل  من  اللجوء  طالبي 

تتعلق بتواريخ وأماكن ترحيلهم.
الالجئين  مساعدي  أن  يؤكد  زيهوفر  أن  ورغم 

أن  إال  القرار،  بهذا  مشمولين  غير  والصحفيين 
وإن  حتى  شخص،  أي  أن  إلى  يشير  القانون  نص 
لعقوبات في حالة  حكومياً، معرض  يكن موظفاً  لم 
الجريمة  ارتكاب  في  المساعدات  أو  "التحريض 

الرئيسية".
المعترف  لالجئين  االجتماعية  المساعدات  تقليص 

بهم في دول أخرى
بحسب القانون الجديد، ينبغي أال يحصل األشخاص 
بلد أوروبي  الدولية في  الذين حصلوا على الحماية 
آخر قبل المجيء إلى ألمانيا على إعانات اجتماعية 
التي  الدولية  الحماية  كانت  إذا  وذلك  ألمانيا،  داخل 

حصلوا عليها في البلد اآلخر مستمرة.
المحتاجين  "األجانب  أن  إلى  القانون  ويشير 
للمساعدة" ينبغي أن يحصلوا على إعانات محدودة.

قال المكتب االتحادي لإلحصاء إن عدد األشخاص 
الذين هاجروا إلى ألمانيا في عام 2018 كان أكثر 
من عدد الذين هاجروا منها بواقع حوالي 292 ألف 

شخص.
في  ألمانيا  إلى  الوافدين  عدد  أن  المكتب  وكشف 
العام الماضي بلغ مليون و303 ألف شخص، مقابل 
إلى أن  مليون و12 ألف شخص غادروها، مشيراً 
عدد سكان ألمانيا حتى نهاية سبتمبر/ايلول الماضي 
بلغ 82 مليون و979 ألف شخص، بينهم حوالي 10 

ماليين و900 ألف أجنبي.
عدد  في  الزيادة  نسبة  فإن  المكتب  بيانات  وحسب 
المهاجرين بلغت العام الماضي 2,7 بالمئة، وبذلك 
فهي أدنى من النسبة التي تم تسجيلها في العام الذي 
التقرير  معدي  أن  إال   .%5.7 بلغت  حين  سبقه، 
بسبب  النسبتين  بين  المقارنة  صعوبة  إلى  أشاروا 

تأثير أزمة الالجئين على عمليات التسجيل .
دول  من  القادمين  المهاجرين  نسبة  ازدادت  وقد 
بلغ  حيث  العمل،  بقصد  األوروبي  االتحاد  خارج 

عددهم 266 ألف شخص.
أما بالنسبة للبلدان التي قدم منها هؤالء المهاجرين، 
فكانت الهند في المرتبة األولى بنسبة )12 بالمئة( 
البوسنة  ثم  ومن  بالمئة(   9( بنسبة  الصين  تليها 
والهرسك بنسبة )8 بالمئة( وبعدها الواليات المتحدة 
األمريكية بنسبة )7 بالمئة(. وكان معظم المهاجرين 

ذكوراً، متوسط أعمارهم 35 عاماً.
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السوريين  لالجئين  األلمانية  العسل  شهور  أن  يبدو 
المكتب االتحادي  اقتربت من االنتهاء، بعد إصدار 
تعديال  الداخلية،  لوزارة  التابع  والالجئين،  للهجرة 

إلرشاداته بشأن سوريا. 
من  سيكون  أنه  فيلت  دي  لصحيفة  تقرير  وكشف 
السلطات  تمنح  أن  القريب  المستقبل  في  الصعب 
من  هاربين  كالجئين  اللجوء  السوريين  الالجئين 
للهجرة  االتحادي  المكتب  وتبنى  أهلية.  حرب 
من  كجزء  الداخلية  إرشاداته  في  تغييراً  والالجئين 
عملية واسعة إلعادة صياغة سياساته؛ حيث لم تعد 
اإلرشادات الداخلية تنص على أن سوريا تشهد حربا 

أهلية تغطي كامل إقليمها.
وقوع  على  فقط  الداخلية  المكتب  إرشادات  وتنص 
أبرزها  البالد  مناطق  من  قليل  عدد  في  اشتباكات 
"عدد  أن  على  للتأكيد  الصحيفة  دفع  ما  "إدلب"، 
سيقل  اللجوء  على  سيحصلون  الذين  السوريين 

للغاية، إذا دخلت هذه اإلرشادات حيز التنفيذ". 
ونقلت "دي فيلت" عن متحدث باسم المكتب االتحاد 
وزارة  قيادة  تمنحنا  "لم  قوله:  والالجئين  للهجرة 
الداخلية الموافقة النهائية على تلك اإلرشادات، وال 

تزال تدرسها حتى اآلن". 
وتلعب هذه اإلرشادات دوراً مهماً في تحديد القواعد 
العامة الحاكمة لقرارات اللجوء؛ لكن موظفي المكتب 
يقومون إضافة لها، بتقييم فردي لطلبات اللجوء؛ كل 
حالة على حدة، أثناء فحصها. وعادة ما يستند مكتب 
الخاصة  الداخلية  لإلرشادات  باإلضافة  الهجرة، 
الخارجية،  وزارة  تقدمها  دورية  تقييمات  إلى  به، 

لألوضاع األمنية للدول المصدرة لالجئين. 
"الخارجية"  نظيرتها  بأن  الداخلية  وزارة  وتتحجج 
في  األمني  للوضع  وافية  تقييمات  تقديم  تستطيع  ال 
سوريا، بسبب عدم وجود تمثيل دبلوماسي لبرلين في 
دمشق منذ 2012، لتأخير الموافقة على اإلرشادات 

الداخلية للمكتب االتحادي للهجرة والالجئين،.
أرسلتها  مذكرة  في  قالت  الخارجية  وزارة  وكانت 
 :2018 الثاني  نوفمبر/تشيرين  في  لـ"الداخلية"، 
"بسبب غلق السفارة األلمانية في دمشق عام 2012، 
فإن قدرتنا على تقديم تقييمات وافية للوضع األمني 

في سوريا، محدودة للغاية. 

بحث السلطات األلمانية تدريب أئمة مسلمين لتحجيم 
النفوذ التركي داخل مجتمع المسلمين في ألمانيا.

ويعيش في ألمانيا نحو أربعة ماليين ونصف مليون 
فيما  تركية،  أصول  من  ماليين  ثالثة  منهم  مسلم، 
90 بالمئة من أئمة المساجد األلمانية هم من أصول 

تركيا، بحسب تقرير لشبكة "دويتش فيلله".
تعقده   - اإلسالمي  األلماني  المؤتمر  وضع  وقد 
الداخلية األلمانية منذ عام 2006- هدفا في  وزارة 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من أجل تقديم التعليم 

والتمويل لصالح األئمة المحليين.
وخالل الشهر الماضي، اقترحت ألمانيا قانونا جديدا 
يجعل من إتقان اللغة األلمانية بالنسبة لألئمة شرطا 
األتراك  األئمة  مئات  تهدد  قد  خطوة  في  لتعيينهم، 

الموجودين حاليا في ألمانيا.
الدينية  للشؤون  اإلسالمي  التركي  االتحاد  ويتمتع 
األئمة  تمويل  عن  والمسؤول   )DITIB( الموجود 
األتراك في ألمانيا، بعالقة خاصة مع أنقرة، جعلته 

بؤرة اهتمام من جانب الساسة األلمان.
وبينما ينفي االتحاد اإلسالمي ارتباطه رسميا بالدولة 
على  تركيا  لصالح  بالتجسس  اتهم  فقد  التركية، 
مواطنين ألمان، مما أدى إلى تعليق مؤقت للتمويل 

الفيدرالي في عام 2017.
وقد أنشئ االتحاد اإلسالمي التركي بألمانيا في عام 
1984، كفرع إلدارة الشؤون الدينية في تركيا، إذ 
يمول نحو 900 مسجد في ألمانيا ويضم نحو 900 

ألف عضو.
األلمانية منازل  الشرطة  وفي عام 2017، داهمت 
بضلوعهم  لالشتباه  ألمانيا  غرب  في  أتراك  ألئمة 
التركية، ضد  الحكومة  لصالح  تجسسية  أنشطة  في 
فصلت  وقد  صحافيين.  وأكراد  أتراك  معارضين 
حينها،  األئمة  هؤالء  التركية  الدينية  الشؤون  إدارة 
ضدهم،  األلمانية  باالتهامات  اعترافها  عدم  رغم 

بحسب صحيفة "حريت" التركية.
في  تحقيقا  أطلق  قد  األلماني  العام  النائب  وكان 
أتراك  ألئمة  محتملة  تجسس  أنشطة  حول   ،2017
عمليات  أي  مع  التسامح  بعدم  متوعدا  ألمانيا،  في 

استخباراتية تركية داخل الحدود األلمانية.
 DITIB وقد قال عبد الرحمن أتوسي األمين العام لـ
رجال  لتدريب  قريبا  مشروعا  سيطلق  االتحاد  إن 
فرص  إيجاد  أجل  من  ألمانيا،  في  المسلمين  الدين 
عمل لهم، إال أن مصادر التمويل قد تمثل عقبة أمام 

االتحاد.

تقدم الحزب االشتراكي الديمقراطي بطلب إلى لجنة 
إلزام  إللغاء  الوالية  برلمان  في  الداخلية  الشؤون 
الدفن بتابوت. وعلى الرغم من إبداء كتلتّي الحزب 
األحرار  الناخبين  وحزب  المسيحي  االجتماعي 
استعدادهما من حيث المبدأ إللغاء قانون إلزام الدفن 
بالتابوت في الوالية، لكنهما ربطا ذلك بالحاجة إلى 

إجراء نقاشات لتوضيح كل الجوانب المتعلقة.
في هذا السياق تساءل عضو من الحزب االجتماعي 
المسيحي قائاًل: "وماذا بشأن الدفن بأسرع وقت كما 
القبر؟  استخدام  إعادة  عدم  ومسألة  اإلسالم؟  ينص 

وماذا بشأن القبلة؟".
يُذكر أن قوانين الدفن في واليات بافاريا وسكسونيا 
دفن  إلزامية  على  تنص  اة  انهالت  وسكسونيا- 
فتسمح  األلمانية  الوالية  بقية  أما  بتوابيت،  الموتى 
باالستثناءات، خاصة للمسلمين الذين يدفنون موتاهم 

بالكفن فقط.
الحزب  عضو  قال  الطلب  حول  تعليقه  وفي 
ذاتية  السيارات  "نختبر  الديمقراطي:  االشتراكي 
بعض  بايرن  في  توجد  لكن  شوارعنا،  في  القيادة 

المواضيع التي تشعرك بأننا نعيش خلف القمر".

استغل نواب حزب "بديل من أجل ألمانيا"، اليميني 
المتطرف، حريق كاتدرائية "نوتردام" في باريس، 
لنشر كراهية اإلسالم.  وادعت أليس فيدل، المؤسسة 
يكون  ربما  نوتردام  حريق  أن  للحزب،  المشاركة 
السلطات  أن  رغم  المسيحيين،  يستهدف  هجوما 
الفرنسية استبعدت شبهة الحرق العمد أو أي دوافع 
ذات صلة باإلرهاب. وقالت إن اشتعال النيران في 
"نوتردام"، يأتي بعد حريق في "سان سولبيس" ثاني 
آذار  مارس/  باريس، خالل  بالعاصمة  كنيسة  أكبر 
الماضي.  وأردفت: "فرنسا شهدت أيضا 47 هجوما 
ليست  األمور  فبرايروهذه  خالل  المسيحيين،  ضد 

مصادفة". 
األلماني  البرلمان  في  الحزب  نائب  حاول  بدوره، 
"أنطون فخايزن"،  استغالل الحادثة لنشر الكراهية 
"احتراق  قائال:  وأفاد  المسلمين.  من  والخوف 
نوتردام كارثة، لكن الكارثة األكبر تتمثل في رؤية 

الكاتدرائية، وهي تتحول إلى مسجد، مستقبال". 
منطقة  في  الحزب  فرع  اتهم  أخرى،  جهة  من 
الحادثة،  بتدبير  المسلمين  ألمانيا،  "سولينغ"، غربي 
عبر تغريدة نشرها الفرع على صفحته الرسمية في 
نوتردام،  أن حريق  تبين  "إذا  فيها:  "تويتر". وجاء 

يقف خلفه مسلمون، فال داعي لالستغراب". 
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التجمع  حزب  أنصار  أمام  كلمة  في  لوبان  قالت 
الوطني، الذي تتزعمه بمدينة فريجوس، في جنوب 
البرلمان  انتخابات  سيخوض  حزبها  إن  فرنسا، 
مع  بالتنسيق   2019 مايو  في  المقررة  األوروبي 
أن  وبدا  والحريات.  األمم  أوروبا  في حركة  حلفاء 
لوبان عادت بروح قتالية أكثر شراسة بعد هزيمتها 

في انتخابات الرئاسة الفرنسية العام الماضي. 
ووجهت لوبان في كلمتها حديثها مباشرة إلى الرئيس 
التقليدية،  ألوروبا  نموذج  من  يمثله  بما  الفرنسي، 
“في  وأضافت  ماكرون”.  هزيمة  هو  “هدفنا  قائلة 
الجماعات  نعمل مع حلفائنا،  أن  أوروبا، هدفنا هو 
عن  تنأى  أغلبية  تكوين  على  األخرى،  القومية 
تعاون  وتتحرك صوب  المتهالك  األوروبي  االتحاد 

بين الدول مع االحترام المتبادل لتنوعها وهويتها”.

تحالف التعصب
والشعبويّة  المتطرفة  اليمين  أحزاب  وأعلنت 
والمشّككة في االتحاد األوروبي من بلداٍن مختلفة في 
أوروبا الشهر الماضي، أنها تشّكل تحالفاً جديداً ُقبيل 

انتخابات االتحاد األوروبي.
أحدث  القاري  المستوى  الجديد على  التجّمع  ويمثّل 
جهد لتوحيد األحزاب القوميّة التي عانت من التفّكك 
االنتخابات  في  مكاسب  إحرازها  من  الرغم  على 

األخيرة.
اإليطالي  الداخلية  وزير  سالفيني  ماتيو  وأوضح 
للمهاجرين،  المناهض  الرابطة"  "حزب  ورئيس 
أّن  ميالنو،  مدينة  في  عقده  صحافي  مؤتمر  خالل 

هدف الحركة الجديدة هو "الفوز وتغيير أوروبا".
ويضّم التجّمع إلى جانب حزب سالفيني )"الرابطة"(، 
أحزاب "التجّمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا 
)الذي ُعِرَف سابقاً بـ"الجبهة الوطنيّة"(، و"الحريّة" 
ولطالما  الهولندي.  الحريّة"  أجل  و"من  النمساوي، 
جلست هذه األحزاب سويّة في البرلمان األوروبي.

زعيم  ميوثن  يورغ  سالفيني،  إلى  انضّم  وأخيراً، 
من  كوترو  وأولي  ألمانيا"  أجل  من  "البديل  حزب 
االتحاد  في  المشّكك  الشعبوي  "الفنلنديّين"  حزب 
األوروبي، وأندريس فيستيسان من حزب "الشعب" 

الدنماركي اليميني الشعبوي.

استطالعات مسبقة
وأظهر استطالع جديد نشرته صحيفة بيلد األلمانية 
اليمينية  األحزاب  مقاعد  تزيد  أن  المتوقع  من  أن 
إلى  األوروبي  البرلمان  انتخابات  في  المتطرفة 
المحافظة  األحزاب  تواجه  حين  في  الضعفين، 
الرئيسي  التيار  تمثل  التي  والديمقراطية االشتراكية 

خسارة كبيرة.
وأظهر االستطالع إن خسارة أحزاب التيار الرئيسي 

تشكيل  من  تتمكن  لن  أنها  تعني  لها  الناخبين  لتأييد 
الحاكم  االئتالف  مثل  البرلمان  في  كبير"  "ائتالف 

في ألمانيا.
يحصل  أن  المرجح  من  أن  االستطالع  وأوضح 
تجمع يميني متطرف يضّم حزب الحرية النمساوي 
والحزب الذي تتزعمه مارين لوبان بفرنسا على 67 

مقعداً مقابل 37 مقعداً حالياً.
واستعّد الزعماء السياسيون المحافظون واليساريون 
لتحقيق األحزاب اليمينية المتطرفة مكاسب قوية في 
االنتخابات التي تجري في هذا الشهر. وأبدى هؤالء 
ط  د ستيف بانون مخّطِ الزعماء قلقهم أيضاً بشأن َتعهُّ
دونالد  للرئيس  السابق  االستراتيجية  السياسات 
األوروبي  اليمين  توحيد  على  بالمساعدة  ترمب، 

المتطرف قبل االنتخابات.
األوروبي  الشعب  حزب  يخسر  أن  المتوقع  ومن 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  يضّم  الذي  المحافظ، 
المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيال ميركل، 
من  حين  في  مقعداً،   174 إلى  ليتراجع  مقعداً   43
لالشتراكيين  التقدمي  التحالف  يفقد  أن  المتوقع 

والديمقراطيين 45 مقعداً ليتراجع إلى 141 مقعداً.

اقتحام المشهد السياسي 
حققت  قد  المتطرفة  اليمينية  األحزاب  وكانت 
األوروبية  الدول  بعض  في  انتصارات  مجموعة 
خبراء  وصفه  الذي  األمر  بالتاريخية،  وصفت 
بالشأن األوروبي إنجازا لم يتحقق منذ انتهاء الحرب 

العالمية الثانية.
بزعامة  الحرية  حزب  حل  مثال،  هولندا  ففي 
الشخصية الشعبوية المثيرة للجدل خيرت فيلدرز في 
االنتخابات التشريعية األخيرة التي جرت في مارس/
فاستطاعت  فرنسا،  في  أما  ثانيا.  الماضي  آذار 

المتطرف  اليميني  الوطنية  الجبهة  حزب  زعيمة 
من  الثانية  الجولة  إلى  الوصول  من  لوبان  مارين 
وصفها  خطوة  في  الفرنسية،  الرئاسية  االنتخابات 

متابعون بالسابقة الخطيرة.
النمساوي، أقدم األحزاب والحركات  حزب الحرية 
الحكم  إلى  الوصول  استطاع  أوروبا،  في  اليمينية 
حزب  شكله  الذي  االئتالف  في  والمشاركة 

المحافظين.
ألمانيا، واختراق  كانت في  الكبرى  المفاجأة  أن  إال 
االنتخابات  في  ألمانيا  أجل  من  البديل  حزب 
التشريعية األخيرة مسرح الحياة السياسية ووصوله 
بأعداد  مقارنة  تاريخية  بنتيجة  البوندستاغ،  إلى 
الماضي.  في  عليها  يحصل  كان  التي  األصوات 
ويطالب هذا الحزب بإغالق المساجد وفرض حظر 
التضييق  شأنها  من  إجراءات  واعتماد  األذان  على 
على  تدفقهم  من  والحد  والالجئين  المهاجرين  على 

البالد.
للشأن  والمراقبين  المتابعين  من  للكثير  ووفقا 
األوروبي، فإن بروز التيارات اليمينية على ساحات 
القارة العجوز السياسية، يعود إلى بناء هذه األحزاب 
والتيارات برامجها السياسية واالنتخابية على قضايا 
مثل اإلرهاب والهجرة والنكسات االقتصادية، وهذه 
اليومية  المواطنين  حياة  تالمس  التي  القضايا  هي 

وتؤثر على خياراتهم االنتخابية.
ولعل فوز حزبي "البديل من أجل ألمانيا" و"الحرية" 
النمساوي في بلدين تعتبر الهجرة جزءا رئيسيا من 
هذه  على صحة  دليل  هناك،  السائدة  العامة  الثقافة 
المقاربة، خاصة بعد الجدل الكبير الذي سيطر على 
الهجرة  أزمة  عقب  البلدين  هذين  في  العامة  الحياة 
المهاجرين وإدماجهم  األخيرة حول جدوى استقبال 

في المجتمعات المحلية.

انتخابات برلمان أوروبا

محمد عبد المنعم
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عين على الالجئين

د. أمير حمد 

األوروبية  الرابطة  النتخابات  تستعد  ألمانيا  هي  ها 
برلمانية  انتخابات  وتعقبها  هذا  الشهر،  نهاية 
أنهالت  ، ساكسن  األلماني ساكسن  الشرق  لواليات 
ميركل  حزب  يضع  الذي  األمر  وبراندنبورج، 
تحد  في  الكبرى  األحزاب  وكذلك   CDU الحاكم 
أشبه بتقرير المصير في الساحة السياسية األلمانية 

واألوروبية معا. 
مثل  المتطرفة  اليمينية  األحزاب  تستعد  كما  هذا 
الحزب البديل AFD لتقليص نسب نجاح األحزاب 
وشحن  الالجئين  ألزمة  بتأجيجها  وذلك  الكبرى، 
العرب  هجوم  بأوهام  وألمانيا  أوروبا  مواطني 
على حضارتها  لالنقضاض  أوروبا  على  المسلمين 
وشرور االسالموية واإلرهاب. كذلك يدعون بتغيير 
وتضييق  الديمقراطية  المسيحية  الغرب  منظومة 
من  الالجئين  تكسب  جانب  إلى  هذا  العمل  فرص 

المساعدات االجتماعية.

مجتمعات موازية
والشؤون  األسرة  وزيرة  نبهت  السياق  نفس  في 
حمالت  مجابهة  إلى  الداخلية  ووزارة  االجتماعية 
المقصية لالندماج  الموازية  المجتمعات  إلى  الدعوة 

واالنفتاح على المجتمع األلماني والديمقراطي. 
بأن  "انفو"  إذاعة  في  األسرة  وزارة  متحدث  يقول 
عبر  سرا  يتحدثون  والفتيات  الشباب  من  كثيرا 
ال  بهم،  خاصة  دولة  إلقامة  االجتماعية  الشبكات 
واالسالموية  االرهاب  دعوات  عن  كثيرا  تختلف 
وتضييع  بالظلم  واإلحساس  الحقد  بث  على  القائمة 

الحقوق األساسية.
بهذا يكون قد فتح ملف بلدية نويكولن وفيدينغ أكثر 

المناطق المأهولة باألجانب والالجئين. 
هذه  بزج  السابقة  تجاربها  من  بعد  ألمانيا  تتعلم  لم 
والالجئين  األجانب  من  أضافية  بأعداد  األحياء 
المغترب  في  أوطان  مستعمرات  بالتالي  وتحولها 
التعليم  يتدنى مستوى  أن  إذا  فال غرابة  األوروبي. 
والمجتمعات  األلمان  على  واالنفتاح  اللغة  وتعلم 
األجنبية األخرى وأن يجد التطرف وجذب الشباب 

إلى اإلرهاب أرضا خصبة. 
يقول زيهوفر وزير الداخلية "حزب CDU المسيحي 
ألمانيا  في  الجرائم  نسبة  انخفاض  أن  االشتراكي" 
ومحاربة  تتبع  من  يمنع  ال  الشرطة  رقابة  بفضل 
المجتمعات  إلقامة  االنترنت  وحمالت  االرهاب 
الموازية، السيما بعد دخول أكثر من مليون الجئ 
من  المنحدرين  المسلمين  من  معظمهم  ألمانيا  إلى 
ثقافات ومنظومة شرقية. هذا كما استدرك زيهوفر 

من  واسعة  شريحة  غياب  يعني  ال  هذا  بأن  قائال 
االندماج  استطاعوا  الذين  والالجئين  األجانب 
مع  وتسامح  بسالم  والعيش  هويتهم  على  والحفاظ 

األلمان والمجتمعات األخرى بألمانيا. 
يقول متحدث حزب الخضر المعارض بأن زيهوفر 
فقط  جادة،  مقترحات  يقدم  لم  عاجز  داخلية  وزير 
من  األلمان  وتحذير  بالالجئين  ونقد  بالهجوم  يبادر 
مغذية  متحوصلة  اإلسالم ومغبة وجودهم كشريحة 

للعنف واإلرهاب.

وكما أشرنا من قبل في سلسلة عين على الالجئين 
ألمانيا  تخص  قضية  تعد  لم  الللجوء  قضية  فإن 
وحدها بل طغت على الرابطة األوروبية وأمريكا، 
الجنوبية  الحدود  بإغالق  رئيسها  ترامب  هدد  التي 
المتاخمة للمكسيك بعد أن رفض الحزب الديمقراطي 
المعارض تمويل جدارا لكبح الهجرة السرية لالجئين 
.وقد  أثنى ترامب على رئيس المكسيك مجددا بعد 
أن أبقى على كثير من الالجئين في المكسيك كمحطة 
لمراجعة طلبات لجوئهم والموافقة عليها أو رفضها 

من قبل االدارة األمريكية للهجرة واللجوء. 
أثر  ميركل  المستشارة  على  ترامب  أثنى  كما 
تصميمها لرفع ميزانية ألمانيا لدعم قوات الناتو من 
1.2 % إلى 1.5% من ميزانية ألمانيا. يقول ترامب 
بأن أبيه ينحدر من جذور ألمانية وأن أمريكا ال تنسى 
جهود ألمانيا إليقاف الحروب والجهود المكثفة لتنمية 

مناطق الشدة ودعم قوات حفظ السالم. 

الهجرة .. والسياسة
ألمانيا  بأن   CNN تلفزيون في  يقول محلل سياسي 
تمثل  اذ  الالجئين  في قضية  المقابل ألمريكا  الوجه 
والالجئين"  األجانب  على  "انفتاح  أوروبية  ظاهرة 
المشردين جراء الحروب، فيما يغلق ترامب أمريكا 
في وجوههم ويخطط إليقاف دعم دولهم ان لم يوقفوا 

هجرتهم إلى أمريكا. 
انجلترا  خروج  أسباب  أهم  بأن  مواصال  وذكر 
البرلمان  سيطرة  في  يتمثل  األوروبية  الرابطة  من 
األوروبي على سياسة دول الرابطة، فانجلترا تعتبر 
من كبرى الدول العسكرية واالقتصادية وال ترغب 
قضية  ملف  على  وهيمنتها  سيطرتها  تنتزع  ان 
األجانب واللجوء وحدودها هذا إلى جانب االقتصاد 

والقضاء. 
انجلترا  خروج  بأن  فرنسا  رئيس  "ماكرون"  يقول 
من الرابطة األوروبية سيعود بضرر كبير لها ألن 
بالده تحملت أكثر من 50 مليون يورو لتأمين الممر 

المائي بين الدولتين واستقبال الالجئين الراجعين من 
انجلترا. 

تحركها  واسعة  خارطة  الالجئين  فضية  أن  نعم 
أمريكا  قبل  من  السيما  السالح  وتجارة  الحروب 

وأوروبا. 
ال   " اللجوء  يخص  فيما  سابقا  ميركل  ذكرت 
أحد يغادر موطنه برغبة منه" نعم، أنها تجارة 

السالح والحروب وفساد الحكام.

وألنها أم المشاكل .. فقد  حذرت فرنسا في مؤتمر 
الجئين  موجات  وصول  احتمال  من  السبعة  قمة 
كبيرة من تركيا سيرا على األقدام وأخرى ضخمة 
من سواحل ليبيا بعد اشتداد القتل بين القوات الليبية 

وجيش حفتر.
اشتداد  تطورات  آلخر  مواكبا  التحذير  هذا  جاء 
مهربين  دوائر  وتوسع  افريقيا  في  السالح  تهريب 

الالجئين إلى أوروبا. 
في  ألمانيا  داخلية  وزير  زيهوفر  شارك  وقد  كان 
وناقش  األوروبية  الرابطة  داخلية  وزراء  مؤتمر 
مثل هذه التطورات الطارئة واقترح مجددا ضرورة 
هجرة  إليقاف  الرابطة  دول  بين  المشترك  العمل 
على  والقبض  تهريبهم  تجارة  وإفشال  الالجئين 
المهربين وتسليمهم للعدالة. واقترح زيهوفر في هذا 
ألمانيا  إلى  الدواعش األلمان  ألمانيا  الشأن بأال تعيد 
يمثلوا  أن  بل  منهم،  الجنسية  وسحب  لمحاسبتهم 
لمحاكم الدول التي يقيمون فيها وأال يعدموا لرفض 

الرابطة األوروبية لهذه العقوبة الالإنسانية. 

قوانين  األلماني  البرلمان  ناقش  أخرى  ناحية  من 
نصف  عن  يقل  ال  ما  بدفع  ابتداء  األخيرة  اللجوء 
يمنح  وأال  لالجئين،  سكنات  لتشييد  يورو  مليار 
الالجئين الجدد دعما حاليا نقدا في مراكز التسجيل 
فقط أن يستلموا مالبس وأغذية وضرورات خاصة 
جانب  إلى  هذا  الشهري.  المالي  دعمهم  تعادل  بهم 
مساعدة  كأيدي  الطبية  الكوادر  وتوظيف  تشغيل 
بقبول طلبات  البت  لتطبيب الالجئين واإلسراع في 
الالجئين  تسفير  تعجيل  وكذلك  رفضها  أو  اللجوء 

المرفوضين. 
وزيرا  اعتبرته  اذ  زيهوفر،  المعارضة  وانتقدت 
يمارس سياسة العصا مع الالجئين المستضعفين وال 
قضية  لحل  جديدة  وإجراءات  تصورات  بأي  يأتي 
الالجئين  رفض  تكثيف  هو  عمله  وكل  اللجوء، 
وتقليص عددهم وتخويف األلمان منهم كجسم غريب 

صعب دمجه وتهييجه. 
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ألمانيا والرابطة األوروبية
األوروبية  الرابطة  داخل  ألمانيا  وضع  تغير  لقد 
فهي تارة "سور أوروبا العظيم" وتارة "عدو شرق 
أوروبا" و اآلن الناتو يلزمها دفع 2% من ميزانيتها 

كما فعلت بولندا مثال. 
نقول هذا ونذكر بأن نمو ألمانيا االقتصادي هبط من 
نسبة 1.9% إلى 1% فقط بسبب الحرب االقتصادية 
الرابطة  من  انجلترا  وخروج  وأمريكا  الصين  بين 

وصرفها على المساعدات االجتماعية والالجئين.
لالجئين  الرافض  ـ  ايطاليا  داخلية  وزير  انتقد  كما 
قال  اذ  جدد،  لالجئين  الستقطابها  مجددا  ألمانيا  ـ 
بأن بالده لن تكون ادارة أو مستعمرة ألمانية، نحن 
نفرض شروط وخطط استقبال الالجئين في ايطاليا 

ومالطا. 
انقاذ  سفن  نشاط  أوقف  أن  بعد  التصريح  هذا  جاء 
المسيحي  "القلب  تدعى  ألمانيا  بأن  وقال  الالجئين. 
ذلك  فليكن  بهم  والمرحب  لالجئين  المنقذ  الرحيم" 
ولكن دون رسو سفينة الجئين أو قارب واحد على 
شواطئ ايطاليا ولو ظلوا يبحرون العمر كله قرب 

موانئ إيطاليا طلبا للنجاة !!! 

وأجري لقاء مع بعض برلمانيي األحزاب المحافظة 
الحاكمة وحزب AFD المتطرف في قناة "دراي سات" 
نجاح  فرصة  بأن  األخير  الحزب  متحدث  فوضح 
البرلمان  انتخابات  في  اليمينية  األحزاب  واتساع 
لقضية  لتبنيها  جدا  كبيرة  مايو  نهاية  في  األوروبي 
حقوق  بدعم  واهتمامها  الالجئين  وتسفير  إيقاف 
ميزانية طائلة  بدال من هدر  األوروبيين  المواطنين 
بحوجة  ليست  أوروبا  بأن  قال  الالجئين.  على 
تنقذهم  أن  فاألولى  الالجئين  من  عاجزة  لشريحة 

وتؤمن حياتهم في بالدهم. 

ألمانيا والتطورات الراهنة
تطورها  مجريات  يتابع  أو  ألمانيا  في  يعيش  الذي 
لحظة بلحظة يصعب عليه الوقوف على قضية معينة 
ذاتها،  حد  في  والعالمية  المتشعبة  الالجئين  كقضية 
كعضو  ابريل  شهر  في  وشاركت  شهدت  فألمانيا 
شبه دائم في مجلس األمن واحتفت بمرور 70 عام 
على ميالد الناتو وتشرفت بزيارة أوباما الداعي إلى 

الحفاظ على البيئة والمناخ. 
مدينتي  أوباما  السابق  األمريكي  الرئيس  زار  وقد 
كولون وبرلين وتحدث عن أهمية دور زعامة الدول 
واألمم ومدى تأثير القيادة على تشكيل الشعوب وبنية 
األمريكية  الصحف  بعض  وكتبت  بأثرها.  أجيال 
معلقة على زيارة أوباما هذه فذكرت احتفاء واستقبال 
األلمان له، استقبال يحلم به ترامب، الذي رد قائال 
األوروبيين  يهمه  وال  يحبونه  األمريكيين  بأن 
تضررهم  رغم  والالجئين  األجانب  مع  المتعاطفين 

الواضح جراء فتح الحدود .

االعتراف بالفشل
المحور  هي  الالجئين  قضية  أن  المعروف  من 
األساسي  والدفة الذهبية الرابحة التي تتنافس عليها 
الرابطة  رئيس  بونكة  يقول  األوروبية.  األحزاب 
األوروبية بأن الرابطة فشلت في حل قضية الالجئين 
وحملتها  اليمينية  األحزاب  لتكتل  انسانية  ناحية  من 
العشوائية الشرسة الالمبررة وإغالق ايطاليا ومالطا 
لموانيها رغم سعي دول الرابطة كألمانيا الستقطابهم. 
وطالب حزب AFD بأن تتولى كل دولة من الرابطة 
رفضهم  أو  قبولهم   " بالالجئين  الخاصة  سياستها 
"وليس رئاسة الرابطة في بروكسل، هذا كما حاول 
في  ذكر  بأن  حزبه  حول  الشائعات  يصوب  أن 
تدعو  ال  الحزب  هذا  سياسة  أن  األلماني  البرلمان 

سياسته  تصحيح  وإنما  األوروبية  الرابطة  حل  إلى 
القطرية  للبرلمانات  أكبر  فرصة  وإتاحة  المركزية 

"كل دولة على حدة".
الحاكم   CDU حزب  اعترض  آخر  جانب  من 
أساسية  لقضايا  كإهماله  له  المقدمة  االتهامات  على 
أخرى تعني بالمواطنين وانشغاله بدال عنها بقضية 
وكذلك  لها  تصريح  في  ميركل  وذكرت  الالجئين. 
تعني  ألمانيا  بأن  الحاكم  الحزب  رئيسة  كارنباور 
اللجوء وحده،  الماسة وليس  األساسية  القضايا  بكل 
لتحويل  الضخمة  المظاهرات  مطلب  ناقشت  إذ 
شقة  ألف   30 من  أكثر  الكبرى  السكنية  الشركات 
رفض  رغم  لها  تعويضات  مقابل  الدولة  لملكية 
وتقليل  المعاشات  برفع  اهتمت  كما  الشركات،  هذه 
البديلة  الطاقة  إلى  التدريجي  والتحول  البطالة  نسبة 
وتعويض واليات مناجم الفحم الحجري في ساكسن 

وساكسن أنهالت. 
قضية  بحل  ألمانيا  اهتمام  بأن  كارينباور  تقول 
الالجئين يأتي بالدرجة األساسية وفقا لتأمين سالمة 
المقبولين  الالجئين  دمج  وسرعة  األلماني  الشعب 

وتعجيل تسفير المرفوضين منهم. 

ومن المعروف بأن ألمانيا المستفيد األول من الرابطة 
األوروبية اذ أن 60% من صادراتها  تباع وتصل 
 AFD االتحاد، وهذا أحد وأهم أسباب موافقة حزب
مثال في البقاء في الرابطة وإال فأنه ال يبالي بمستقبل 

ميركل وحزبه وأكثر من مليون الجئ في ألمانيا! 
إن االنتخابات ااألوروبية بوصلة توجه االتحاد وسط 

األزمة الداخلية وترصد ترامب وروسيا بإفشالها. 

فهل ستكمل ميركل دورتها الرابعة وتغادر مرفوعة 
الرأس كما تتمنى وأعربت في أكثر من لقاء ؟
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مع اقتراب موعد انتخابات البرلمان األوروبى، تريد 
قيادة االتحاد إقناع الناخبين أن أزمة الالجئين ــ التى 
األربع  السنوات  طوال  األوروبى  باالتحاد  عصفت 

الماضية ــ قد انتهت.. 
ووضع  لحدودها  المتحدة  الواليات  حماية  ففى ظل 
األوروبية  الدول  قامت  الهجرة،  على  شديدة  قيود 
وشمال  األوسط  الشرق  من  الهجرة  بقمع  بهدوء 
عندما   ،2015 سبتمبر  فى  حدث  ما  إن  إفريقيا. 
بالالجئين  للترحيب  األلمان  من  اآلالف  تطوع 

الوافدين، أصبح شيئا بعيد المنال. 
األعضاء  الدول  شيدت  برلين،  جدار  سقوط  ومنذ 
فى االتحاد األوروبى أكثر من 1000 كيلومتر من 
الجدران الحدودية، مع إقامة سبع دول حواجز جديدة 

خالل السنوات الثالث الماضية.
فى تلك السنوات الثالث، تحول اإلجماع األوروبى 
اليمين.. حيث  ناحية  باستمرار  الهجرة  حول قضية 
إن الجدل الدائر حول الهجرة كان عامال حاسما فى 
استفتاء خروج بريطانيا من االتحاد األوروبى لعام 
أدت  والتى  الالحقة  االنتخابات  فى  2016، وكذلك 
إلى وصول اليمين المتطرف إلى السلطة فى النمسا 
وإيطاليا. ومع تخلى اليسار إلى حد كبير عن مسألة 
المتطرف  اليمين  أمام  الطريق  ذلك  أفسح  الهجرة، 

الصاعد الحتكار الحديث عن ذلك. 
السياسة  صانعى  على  يتعين  أصبح  ذلك،  ومع 
التى  الهجرة  لقضية  مستدام  حل  إيجاد  األوروبيين 
من  أكثر  الشائكة  واألسالك  األسوار  عمق  تتجاوز 

أى وقت مضى.

بعيد عن العين .. بعيد عن القلب
أن  إال  المذهلة،  الوفيات  معدالت  من  الرغم  على 
أكثر  الالجئين  مرور  تجعل  األوروبية  السلطات 
خطورة. وعلى الرغم من انخفاض أعداد الالجئين 
بشكل كبير، فقد توفى أكثر من 2000 شخص وهم 

فى طريقهم إلى أوروبا فى عام 2018. 
بالنسبة للكثيرين، فإن الطريق »الخطير« من ليبيا 
»طريق  إن  حيث  الوحيد  الخيار  هو  إيطاليا  إلى 
البلقان« الذى يمر برا من اليونان إلى وسط أوروبا 

تم إغالقه فعليا أمام الالجئين. 
ومع ذلك، تواصل الدول األوروبية المجاورة إغالق 
الثغرات المتبقية التى تسمح بالمرور. حيث أغلقت 
الحكومة اليمينية المتطرفة فى إيطاليا جميع موانئها 
ليبيا،  إلى  أمام الالجئين، وأعادت قوارب الالجئين 
وحذرت المنظمات غير الحكومية من المشاركة فى 

عمليات إنقاذ األرواح. 
تلبى  األوروبى  االتحاد  سياسة  إن  القول  يمكننا 
»صخبا«.  األكثر  األعضاء  مطالب  متزايد  بشكل 
األوروبى  االتحاد  أنهى  فقط،  األخيرة  اآلونة  ففى 
مهمته البحرية فى البحر األبيض المتوسط لمواجهة 
السواحل  قبالة  الشرعية  غير  والهجرة  الالجئين 

الليبية المعروفة باسم عملية )صوفيا( البحرية.
اإلنسان،  حقوق  بتداعيات  االهتمام  من  القليل  مع 
المهاجرين  إبقاء  األوروبى  االتحاد  يحاول 
المحتملين فى منازلهم بجعل المساعدات إلى البلدان 
بوضع ضوابط  مشروطة  للمهاجرين  »المصدرة« 
يتمتع  ال  لذلك،  ونتيجة  الهجرة.  على  صارمة 
المهاجرون بأى وسيلة قانونية تقريًبا لطلب اللجوء 
فى أوروبا. ففى الوقت الحالى، يتعين على 90 فى 
أشخاص  وهم  بهم،  المعترف  الالجئين  من  المائة 
لديهم حق فى طلب اللجوء حتى وفًقا لقوانين االتحاد 
األوروبى التقييدية، شق طريقهم إلى أوروبا بطريقة 

غير قانونية.

باإلضافة إلى ذلك، تحتاج أوروبا بشدة إلى مستويات 
وفًقا  االقتصادى.  النمو  لضمان  الهجرة  من  عالية 
تحتاج  المثال،  سبيل  على  الدولية،  التسويات  لبنك 
إنهم  حيث  المهاجرين.  من  كبير  عدد  إلى  ألمانيا 
وهم  أقل،  أجور  مقابل  فى  أطول  لساعات  يعملون 
لبدء  الجرائم، وأكثر عرضة  أقل عرضة الرتكاب 

األعمال التجارية.

ضد التيار
فى بيئة اليوم المعادية للمهاجرين، يتم رفض أولئك 
الذين ينادون بزيادة الهجرة. حيث إن موجة الغضب 
االتحاد  دول  إلى  الهجرة  أبواب  فتح  نتيجة  الشعبى 
التحالفات  دفعت  قد   2015 عام  فى  األوروبى 
المناهضة للمهاجرين ــ األحزاب اليمينية المتطرفة 
ــ للوصول إلى السلطة فى إيطاليا والنمسا والمجر 
تشاتام  أجراه  للرأى  استطالع  وبولندا. حيث كشف 
هاوس عام 2017 فى عشر دول أوروبية أن 71 
النمسا،  فى  المائة  فى  و65  بولندا،  فى  المائة  فى 
و53 فى المائة فى ألمانيا، و55 فى المائة فى إيطاليا 
ذات  البلدان  من  الهجرة  أنواع  كل  حظر  يؤيدون 

األغلبية المسلمة.
ناخبيهم  مع  التحدث  السياسة  صانعى  على  يتعين 
الكامنة  االقتصادية  المشاكل  لمعالجة  طرق  وإيجاد 
وأزمات الهوية التى تغذى كره األجانب على نطاق 

الوسط  كان  الماضية،  القليلة  السنوات  ففى  واسع. 
للغاية من  الوسط خائفين  يسار  األوروبى وأحزاب 
معاقبة جمهورهم لهم إلى الدرجة التى جعلتهم يتبنون 
ــ إلى حد ما ــ آراء، كانت مرفوضة بالنسبة لهم فى 
االنتهازية  تتغلّب  أال  ذلك، يجب  السابق. األهم من 
على المبادئ. إذا كان لالجئين حق إنسانى أساسى 
فى اللجوء إلى أوروبا، فيجب أن يفوق هذا االدعاء 

مقاومة معارضى الهجرة.

فى  للمهاجرين  المعادية  الموجة  إن  الحقيقة،  فى 
من  لها  أساس  ال  ثقافية  مخاوف  تحفزها  أوروبا 
الصحة إلى حد كبير وليس اقتصادية. حيث سارع 
الدول  فشل  إلى  اإلشارة  إلى  الهجرة  فى  متشككون 
المهاجرين األتراك ومن شمال  األوروبية فى دمج 
األحياء  فى  ذلك  يتضح  كما  الماضى،  فى  إفريقيا 
برلين  ونقاط  باريس  وبلدات  بروكسل  فى  اليهودية 
حد  إلى  نتج  الفشل  هذا  الحقيقة  فى  ولكن  الساخنة. 
كبير عن سياسات وطنية »فاشلة«. دول مثل ألمانيا 
أو فرنسا لم تحاول أبًدا دمج المهاجرين بشكل حقيقي 

ألنهم يمثلون فى نظرهم مجرد عمالة مؤقتة.
شأن  فمن  أفضل.  سياسات  تتبع  أن  ألوروبا  يمكن 
من  تقلل  أن  بالعمل  والمتعلقة  اإلنسانية  التأشيرات 
التنقل  حرية  على  وتحافظ  الحدود  تأمين  تكاليف 
خارجية  سياسات  دون  األوروبى،  االتحاد  داخل 
وغير  التعسفى  االحتجاز  إلى  تؤدى  فيها  مشكوك 

المحدود لالجئين األبرياء. 
إن تنفيذ مثل هذه السياسات من شأنه أن يفى بالتزامات 
أوروبا األخالقية مع دعم النمو االقتصادى وضمان 
حذر  حيث  الطويل.  المدى  على  المالى  االستقرار 
خطاب  فى  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسى،  الرئيس 
ألقاه عام 2018 فى برلين، من أن العالم يقف عند 
عن  المتحدة  الواليات  تخلى  ومع  طرق.  مفترق 
دورها كمدافع عن حقوق الالجئين وحقوق اإلنسان، 
يقع على عاتق قادة أوروبا تحمل مسئولية حل أزمة 

الالجئين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العنصري  التمييز  أن  النتحدة  األمم  منظمة  تقول 
واإلثني يحدث يوميا، فيعيق تقدم الماليين من الناس 
في كافة أنحاء العالم. وبدًء من حرمان األفراد من 
تغذية  إلى  األساسية  التمييز  وعدم  المساواة  مبادئ 
الكراهية اإلثنية التي قد تؤدي إلى اإلبادة الجماعية، 
حياة  تدمير  على  والتعصب  العنصرية  تعمل 
مسألة  العنصرية  النضال ضد  ويعتبر  المجتمعات. 
تتصف باألولوية للمجتمع الدولي، ويكمن في جوهر 

عمل المفوضية السامية لحقوق اإلنسان. 
منذ  القضية  بهذه  معنية  المتحدة  األمم  كانت  لقد 
في  مذكور  العنصري  التمييز  وحظر  تأسيسها، 
اإلنسان.  لحقوق  الرئيسية  الدولية  الصكوك  جميع 
الدول  عاتق  على  بالتزامات  الصكوك  هذه  وتلقي 
وتكلفها باستئصال شأفة التمييز في النطاقات العامة 
الدول  من  يتطلب  المساواة  مبدأ  أن  كما  والخاصة. 
أن تعتمد تدابير خاصة للقضاء على الظروف التي 

تسبب التمييز العنصري أو تساعد على استدامته.

العنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء
أوروبا،  في  العنصرية  تنامي  على  جديد  تأكيد  في 
األوروبي  االتحاد  وكالة  أصدرته  تقرير  أظهر 
للحقوق األساسية أن األشخاص ذوي البشرة السمراء 

يواجهون تمييزا "منتشرا" عبر دول االتحاد.  
ووصف مدير الوكالة خالصات التقرير بأنها تعبر 
فالعنصرية  للغضب؛  ومثيرة  مخزية  "حقيقة  عن 
منتشرة  محنة  تظل  المرء  بشرة  لون  على  القائمة 

عبر االتحاد األوروبي".  
األصول  ذوي  األشخاص  أن  التقرير  في  وجاء 
سكن  أماكن  على  يحصلون  أوروبا  في  األفريقية 
ووظائف أسوأ من غيرهم، ويعاني الكثير منهم من 
من  وتدقيق  تفتيش  وعمليات  عنصرية  مضايقات 

جانب الشرطة. 
ويقول التقرير إن األشخاص السود األصغر سنا - 
ما  وإن  العمل،  أماكن  في  للتمييز  عرضة  تحديدا- 
أو  تعليما  يتلقون  وال  يعملون  ال   %76 إلى  يصل 
مقارنة  األوروبي،  االتحاد  دول  بعض  في  تدريبا 

بـ8% من السكان ككل. 
السود  بأن نحو 45% من األشخاص  التقرير  ويفيد 
من  بـ%17  مقارنة  مكتظة  مساكن  في  يعيشون 
إجمالي السكان، بينما يمتلك 15% فقط منازل، مقابل 
70% من إجمالي السكان.  وأبلغ واحد من كل ثالثة 
أشخاص سود عن المعاناة جراء مضايقات عنصرية 
أن  التقرير  وذكر  الماضية.  الخمس  السنوات  في 
الشرطة أوقفت 24% منهم، وأن من بين هؤالء الذين 
العملية  هذه  بأن  الشعور  منهم   %41 انتاب  أوقفوا 

ترقى إلى تصنيف على أساس عنصري.  
ودعت الوكالة الدول األعضاء إلى وضع إرشادات 
عملية للشرطة حتى يتجنبوا التصنيف غير القانوني.

والتقرير الذي استخدم بيانات من 12 دولة باالتحاد 

األوروبي مستند إلى مسح جماعي وجمع بيانات من 
أشخاص من أصول مهاجرة أو أقليات عرقية، بما 

في ذلك ستة آالف شخص أسود.  

التمييز تجاه المسلمين
فرانس  المفوضية،  لرئيس  األول  النائب  وقال 
األخيرة  االستقصائية  "الدراسات  إّن  تيمرمانس: 
في  ينمو  المسلمين  تجاه  التسامح  انعدام  أّن  أكدت 
األساسية  حقوقهم  حماية  وأّن  األوروبي،  االتحاد 
يجري تقليصها"، مؤكداً أنّه "ال يجب أن يوجد مكان 

للتمييز ضّد أيّة أقلية".
وصّرحت مسؤولة قطاع العدل: بأّن "التمييز وأعمال 
في  يعيشون  مسلمون  ضّد  العنصرية  أو  التعصب 
االتحاد األوروبي، كلّها عوامل تشكل انتهاكاً للحقوق 

األساسية، ويغذي التهميش واالنعزال".
وأوضحت "االتحاد األوروبي في حاجة إلى محاربة 
تجعل  األمور  هذه  ألّن  المسلمين؛  التمييز ضّد  هذا 

المجتمع أكثر ضعفاً وهشاشة".
قاعدة  األوروبية  األساسية  الحقوق  وكالة  وقّدمت 
بيانات جديدة تقدم نظرة عامة عن جرائم الكراهية، 
وخطاب الكراهية والتمييز ضّد المسلمين في االتحاد 

األوروبي.

االعتذار عن فترة االستعمار في أفريقيا 
هذا وقد صوت غالبية النواب في البرلمان األوروبي 
على قرار يدعو االتحاد األوروبي والدول األعضاء، 
أفريقيا  استعمار  فترة  اعتذار رسمي عن  تقديم  إلى 

واستغالل مواردها وسرقة آثارها. 
يُفترض  بموجبها  التي  الدعوة  عضو   535 وأيد 
أيضا،  المسروقة  اآلثار  تعيد  أن  األوروبية  بالدول 
أصل  من  األشخاص  تجاه  العنصرية  ومكافحة 
أفريقي في أنحاء القارة حيث يوجد قرابة 15 مليون 
شخص من أصول أوروبية فيما تقل نسبة توظيفهم 

عن 1% في مؤسسات االتحاد األوروبي نفسها . 
خالل جلسة، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، رفض 

األساسية  "الحقوق  بعنوان  قرار  مشروع  نائبا   80
تغيب  بينما  أوروبا"،  في  األفريقية  األصول  لذوي 

44، بحسب الموقع اإللكتروني للبرلمان. 
األوروبي  االتحاد  قرارهم،  في  النواب،  ودعا 
لمناهضة  سياسات  "تطوير  إلى  األعضاء  والدول 
التعليم،  مثل:  في قضايا  التمييز،  للعنصرية ووقف 
السكن، الصحة، العدالة الجنائية، المشاركة السياسية 
بالمعاناة  "االعتراف  إلى  دعوا  كما  والهجرة". 
لألوروبيين  الكره  وحالة  والتمييزية  العنصرية 
"توفير  على ضرورة  وشددوا  أفريقي".  أصل  من 
الكراهية  جرائم  في  و"التحقيق  المناسبة"،  الحماية 
ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم بشكل مناسب". وأدان 
النواب "إساءة معاملة المنحدرين من أصل أفريقي 
عنف  حوادث  وقعت  حيث  الشرطة،  مراكز  في 

ووفيات عديدة أثناء االحتجاز". 
وذكر موقع البرلمان األوروبي أن قرابة 15 مليون 
شخص من أصل أفريقي يعيشون في أوروبا حاليا، 
لقوالب  ويخضعون  مستمرا،  تمييزا  يواجهون  وهم 

نمطية سلبية. 
والدول  األوروبي  االتحاد  مؤسسات  النواب  ودعا 
ضد  الجرائم  لمعالجة  حلول  تقديم  إلى  األعضاء 
ارتكبتها  التي  المساواة  عدم  وسياسات  اإلنسانية، 

دول أوروبية، خالل الفترة االستعمارية. 
األوروبية  الدول  دفع  ضرورة  على  وشددوا 
اعتذار،  وتقديم  األفريقية،  للحكومات  تعويضات 
وإعادة كل اآلثار المسروقة من دول إفريقية، خالل 

فترة االستعمار. 
كما حث النواب دول االتحاد على رفع السرية عن 
حول  شامل  منظور  وتقديم  االستعماري،  أرشيفها 

االستعمار والعبودية في المناهج التعليمية. 
األوروبي  االتحاد  مؤسسات  أن  إلى  تقارير  وتلفت 
في بروكسل ال يمكن أن ترى غير الموظفين البيض 
فيما يسمح فقط لعمال التنظيف أن يكونوا من ذوي 
البشرة السمراء، أما  الوظائف الكبيرة والمتوسطة 

فهي محصورة بأشخاص من العرق األبيض.

عادل فهمي
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 ويمكن تقسيم اإلعاقة إلى أربعة أنواع: 
اإلعاقة الجسمّية: وهي اإلعاقة التي يفقد فيها الفرد 
يُعيقه  بشلٍل  يّصاب  أو  جسمه،  أعضاء  من  جزءاً 
أوقات  في  الحاالت  هذه  مثل  وتكثر  الحركة،  عن 

الحروب والكوارث الطبيعيّة وغيرها. 
 اإلعاقة الحسّية: و تعني فقدان إحدى الحواس، أو 
البصر  فقدان  إحداها، مثل  بنقص وظائف  اإلصابة 

أو الّسمع أو غيرها.
نتيجة  تحدث  التي  اإلعاقة  هي  و  الّذهنّية:  اإلعاقة 

فقدان أو قصور في القدرات العقليّة. 
االضطرابات  نتيجة  تحدث  و  الّنفسّية:  اإلعاقة 

النفسية كاالنطواء و الّرهاب واالكتئاب وغيرها.
النطق،  صعوبة  مثل  اللّغوية:  االضطرابات 

اضطراب الكالم.
ومن الممكن أن ُيعاني الّشخص من أكثر من إعاقة 

في وقٍت واحٍد.

أّما عوامل اإلصابة باإلعاقة : فلها عامالن أساسيان
ترتبط  التي  العوامل  هي  وراثّية:  عوامل  أواًل: 
العوامل  أن  الّدراسات  تبين من خالل  بالجينات، و 
نسبة  ارتفاع  وراء  الرئيس  الّسبب  هي  الوراثيّة 

اإلعاقة وخاصًة في الوطن العربي.
عّدة  تحتها  يندرج  ثقافية:  وراثّية  ثانياً:عوامل 

عوامل منها: 
زواج  منها  عوامل  بعّدة  ترتبط  الوالدة:  قبل  ما   -
باألمراض  واإلصابة  الُمبّكر،  الّزواج  و  األقارب، 
من بينها ) اختناق الطفل بسبب نقص األكسجين و 

فقر الّدم و التّعرض لألشعة واألخطاء الطبيّة.. (
- أثناء الوالدة  كعسر الوالدة أو الوالدة المبّكرة.

العالم  في  الخاصة  االحتياجات  ذوي  نسبة  بلغت   
تقريباً 15% منهم  8% في الوطن العربي .

العالميّة،  والمنظمات  الّدولي،  المجتمع  وقد حرص 
من  األخير  الربع  في  اإلنسان،  حقوق  ومنظمات 
من  نصيبه  الَمعوق  يأخذ  أن  على  الماضي  القرن 
الّرعاية واالهتمام في الحقوق والواجبات، فأصدرت 
عام  عقلياً-  الُمعاقين  حقوق  إعالن   - المتحدة  األمم 
1971، وإعالن حقوق الْمعّوقين عام 1975م كما 

أنّها أعلنت العام الدولي للُمعاقين عام 1981م.
القانون  في  ألمانيا:  في  الخاّصة  االحتياجات  ذوو 
XII  (Sozialgesetzbuch( االجتماعي األلماني

SGB   في المادة §§53 و54 تعّرف اإلعاقة بأنّها 
القدرات  تناقص  إلى  تؤدي  دائمة،  أو  مؤقتة  حالة 
للمصابين  النفسيّة  الحالة  اضطراب  أو  الجسديّة 

بقصور ذهني.
اإلعاقة  بين  يميّز  األلماني  االجتماعي  والقانون 
الشديدة  اإلعاقة  و   Behinderung البسيطة 
الفحوصات  خالل  فمن   Schwerbehinderung
الخاصة  االحتياجات  ذوي  فإن  الخاصة  الطبيّة 
المساعدة  على  يحصلوا  أن  في  القانوني  الحّق  لهم 
هذا  خالل  من  أي  الحّق،  هذا  ضمن  االجتماعية  
على  الَمعوق  يحصل  الطبيّة  التقارير  مع  القانون 
حقوقه وفي حال كان هناك تقصير من قبل الدوائر 
إعاقته  ودرجة  الصحيّة  حالته  تقدير  في  المختّصة 
يكفل  الذي  القانون  هذا  ضمن  االعتراض  يستطيع 

له حّقه.

ألمانيا  في  الخاصة  االحتياجات  ذوي  حّق  فمن 
الحصول على بطاقة إعاقة )هوّية( فيها الكثير من 
الحصول  الَمعوق  يستطيع  خاللها  ومن  الميزات 

على المساعدة المطلوبة.
كيفية الحصول على بطاقة اإلعاقة: الحصول على 
بطاقة اإلعاقة يتم من خالل تقديم طلب إلى وزارة 
الطبية  بالتقارير  تنظر  التي  االجتماعية،  الشؤون 
درجة  مختصيّن  أطباء  خالل  من  وتحّدد  المرفقة، 
إعاقة الشخص "وهناك عدد من المراكز والجمعيات 
التي تساعد في تعبئة االستمارة المطلوبة للحصول 

على بطاقة اإلعاقة".
درجات  والحروف"  "التصنيف  اإلعاقة   درجات 
االحتياجات  لذوي  الممنوحة  البطاقة  في  اإلعاقة 
أصحاب  يُصنف    100 حتى   10 من  الخاصة 
بسيطة  إعاقة   50 حتى   10 من  اإلعاقة  درجات 
من  أّما  محدودًة"  تكون  البطاقة  هذه  من  "االستفادة 
50 حتى 100  درجة يُعتبرون من اإلعاقات الشديدة 
أو الخطرة، وتسّجل في البطاقة درجة إعاقة حاملها، 

أو حرفين(  إليها حروف )حرف  يُضاف  وعادة ما 
تبعاً لشّدة حالة حاملها، تمنح البطاقة صاحبها فرصة 
قانونياً  الممنوحة  الخاّصة  الخدمات  من  االستفادة 
ودرجة  نوع  حسب  الخاصة،  االحتياجات  لذوي 

اإلعاقة.
البطاقة  في  المدونة  اإلعاقة  درجة  تزيد  أن  ويمكن 
تبعاً لحالة المعوق، ففي حال طرأت تطورات صحية 
طبيّة  تقارير  بإرسال  يقوم  سلباً  البطاقة  حامل  لدى 
البطاقة،  تمنح  التي  المختصة  الدائرة  إلى  جديدة 
جهٍة  من  اإلعاقة،  درجة  زيادة  يمكن  عليها  وبناء 
أخرى في حال تحّسنت الحالة الصحيّة للفرد يمكن 
االعتراض  يمكن  كما  اإلعاقة،  درجة  تنخفض  أن 
تاريخ  من  أسابيع  أربعِة  اإلعاقة خالل  درجة  على 

صدور البطاقة.

داللة الحروف في بطاقة اإلعاقة: 
البطاقة  حامل  حركة  إمكانية  أّن  يعني   :G الرمز 

محدودة بشكٍل كبيٍر.
الرمز aG: يعني أّن اإلعاقة الحركية لحامل البطاقة 

"استثنائية".
الرمز gL: يعني أّن حامل البطاقة أصّم.

على  قادر  غير  البطاقة  حامل  أّن  يعني   :H الرمز 
مساعدة نفسه.

الرمز bL: يعني أّن الشخص كفيف.
الرمز B: يعني أّن من حّق حامل البطاقة أن يكون 

معه شخص مرافق.
يتم  أن  مؤهل  البطاقة  حامل  أّن  يعني   :rF الرمز 
ويحصل  والتلفزيون  اإلذاعة  ضرائب  من  إعفاؤه 

على تخفيضات لدى شركة الهاتف.
الخاصة  النقل  شركة  طلب  له  يحّق    :T الرمز 

بمساعدة ذوي الحاجات الخاصة.

 " الخاّصة  االحتياجات  ذوي  بعض  يتساءل  أحياناً 
إعاقتي تشبه إعاقة فالن، لكن الّدرجة في بطاقته 

تختلف عن بطاقتي". 
خاّصة  حالة  كّل  أّن  إلى  هنا  االنتباه  يجب  لذلك   
بذاتها، وال تشبه حالة أخرى، وأّن خصائص إعاقة 

َفت األمم الُمّتحدة ذوي االحتياجات الخاّصة، بأّنهم األشخاص الذين ُيعانون حالًة دائمًة من االعتالل الفيزيائّي أو العقلّي، مّما َيمنعهم  َعرَّ
من الُمشاركة الكاملة والفّعالة في الُمجتمع، بالّشكل الذي يجعلهم متساوين مع اآلخرين، كما ذكرت ُمنّظمة الصّحة العالمّية أّن اإلعاقة 
هي ُمصطلٌح جامٌع، يضّم تحت ِمظلّته األشكال الُمختلفة من َمحدودّية الّنشاط، والقيود التي َتحّد من الُمشاركة الفاِعلة في أنشطة المجتمع.

وتعّرف اإلعاقة أيضاً بأّنها حالة َتحّد من قدرة الفرد على القيام بوظيفٍة واحدٍة أو أكثر من الوظائف األساسية في الحياة اليومية، كالعناية 
بالذات،أو ممارسة العالقة االجتماعية والنشاطات االقتصادّية ضمن الحدود الطبيعّية للفرد. أوهي عدم تمّكن المرء من الحصول على 

االكتفاء الذاتي، وجعله في حاجٍة مستمرٍة إلى معونة اآلخرين، وإلى تربيٍة خاصٍة تساعده على التغلّب على إعاقته. 

موسى الزعيم 
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شخص ما ال تنطبُق على إعاقة شخص أخَر، أو أّن 
توصيف  في  أحياناً  تختلف  الُمقدمة  الطبيّة  التقارير 

كّلِ حالٍة. 
بعض ميزات بطاقة اإلعاقة: 

التخفيضات المتعلّقة برسوم بعض األماكن العاّمة أو 
الخاّصة مثل المسارح، الحدائق، المتاحف، السينما..
إلخ، وفي بعض األحيان  تكون تلك التذاكر مجانيّة 

تماماً.
الجامعات  لطالب  بالنسبة  خاّصة  ميزات  هناك 
ذوي االحتياجات الخاصة من حيث رسوم التّسجيل 

وعالمات القبول الجامعي وغيرها. 
أي مكان  اإلعاقة عند دخول  بطاقة  بإظهار  يُنصح 

والسؤال عن وجود التخفيض أو اإلعفاء. 
الشؤون  لوزارة  تابعة  مؤسسة  الخاّص:هناك  النّقل 
بنقل  تقوم    Sonderfahrdienstتدعى االجتماعية 
موعد  لديهم  كان  إذا  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
ترفيهي) مسرح، سينما، زيارة أقارب، حفلة ..( لكن 

يجب تحديد الموعد بشكل مسبق مقابل 1,30 €.
وفي حال شراء سيّارة فإن ذوي االحتياجات الخاصة 

يُعَفون من الّرسوم والضرائب. 
وكذلك اإلعفاء من ثمن بطاقة المواصالت للَمعوق 
بـ  تدعى  إضافية  وثيقة  امتالك  شرط  ومرافقه، 

. Wertmarke
على  الخاّصة  االحتياجات  ذوو  يحصل  السكن: 
ميزات إضافيّة في الّسكن منها زيادة سعر اإليجار 
المالئمة  البيوت  أو  الدولة  تدفعه  الذي  اإلضافي 
لسكنهم، وخاصة أصحاب الكراسي المتحركة الذين 
سكن  وتجهيزات  أوسع،  مساحة  على  يحصلون 
خاصة ) حمام ..مصعد .. (  باإلضافة  إلى السكن 
الجماعي الخاص بذوي االحتياجات الخاصة ) هايم 

 ( WG أو
الخاصة  االحتياجات  ذوو  ما يحصل  العمل: عادًة   
للقادرين   ( غيرهم  مع  متساويٍة  عمٍل  فرص  غلى 
على العمل ( ففي حال حصول صاحب اإلعاقة على 
تكاليف تجهيز  بدفع  الدولة ملزمة  فإّن  مكان عمل، 
بيئة العمل ) مكتب، حمام ..مدخل ألصحاب الكراسي 
المتحركة... ( وكذلك يدفعون نسبة ضرائب أقّل من 
غيرهم، تصل أحياناً إلى حّد اإلعفاء، باإلضافة إلى 
إمكانية الحصول على قرض من أجل شراء سيارة 
بهم  الخاصة  العمل  إلى ورشات  باإلضافة  خاصة، 
في  الَمعوق  يعمل  أن  فيكفي  اإلعاقة،  درجة  حسب 
إحدى ورشات ) Werkstadt ( ليحصل على راتب 

تقاعدي جيد.
أبو  روبيا  السيدة  تقول  المنزليّة:  الصحيّة  الرعاية 
مجال  في   Lebenshilfe لدى  تعمل  التي  هاشم 
المشورة  الخاصة وتقديم  مساعدة ذوي االحتياجات 

وخاصًة ألصحاب الكراسي المتحركة.
 يحصل ذوو الحاجات الخاصة على رعاية منزليّة 
والتقارير  إعاقتهم  ودرجة  وضعهم  حسب  صحيّة 
الطبية الممنوحة لهم. لكن هذه الرعاية تشمل الرعاية 
نظافة شخصيّة،  من   ، فقط  المنزل  الجسدية ضمن 
واالهتمام  المطلوبة،  الحاجيات  وتأمين  ومنزليّة، 

بالوضع الصحي.

وللحصول على الرعاية الصحيّة والمنزليّة يجب أن 
يكون المعوق لديه تامين صحي ألكثر من عامين، 
التابع  التامين الصحي  إلى شركة  بتقديم طلب  يقوم 
له. يستطيع تقديم الطلب بمفرده، أو عن طريق إحدى 
الجمعيات أو بعض مراكز المساعدة. وفي كّل منطقة 

.Pflegedienst من برلين يوجد مركز رعاية
يمكن  صحي،  تأمين  سنتين  من  أقل  لديه  لمن  أّما 
تقديم الطلب للحصول على رعاية صحيّة عن طريق 

.Rathaus البلدية
منزل  إلى  خبير  بإرسال  يقوم  الصحي  التامين 
صاحب الطلب و يقوم بتقدير درجة حاجة الَمعوق 
للرعاية الصحيّة، وتقدر الدرجات حسب شّدة الحالة 
والدرجات تكون )1 حتى5( على أن يقوم شخٌص 
يكون  ما  وعادًة  برعايته صحياً  الَمعوق  من  قريب 
زوج أو زوجة أو أحد أفراد األسرة أو مؤسسة، كما 
يحصل الشخص الَمعوق على ميزات إضافية أخرى 

في هذا الشأن. 
فيصل  السيد  يقول  االجتماعيّة:  النفسيّة  الرعاية 
باكير الخبير في جمعية  MiGes التي تقدم خدمات 
حسب  الخاّصة  االحتياجات  ذوي  ودمج  المرافقة 

لغتهم األم.  

من  عدٍد  على  الحصول  اإلعاقة  يستطيع  صاحب 
الساعات )المرافقة االجتماعية( بعد تقديم طلب إلى 
وتقوم  بتقارير طبيّة حديثة،  لها مرفقاً  التابع  الجهة 
أهداف  ضمن  المرافقة  ساعات  عدد  بتحديد  لجنة 
تحدد بالمشاركة معه، والهدف منها تسهيل اندماجه 
خالل  من  عزلته،  من  والخروج  المجتمع،  في 
التواصل مع اآلخرين والتشارك في حّل مشكالته، 
تختلف ساعات المرافقة والمساعدة من شخٍص آلخر 
لحالته الصحية ودرجة إعاقته وعادة ما ينظر  تبعاً 
فيما اذا كان للَمعوق أسرة أو وجود أحد يساعده في 
االندماج وعادة ما يحصل األشخاص على أربع إلى 

عشر ساعات مرافقة أسبوعياً .
مساعدة  على  الحصول  االحتياجات  ذوي  يستطيع 
دائرة  إلى  التقدم  خالل  من  نفسي  ودعم  اجتماعيّة 
والتي  االجتماعية  والمساعدات  البلدية  في  الشؤون 
الصحة،  مديرية  إلى  الطلب  بتحويل  بدورها  تقوم 
حسب درجة اإلعاقة، ونوعها، وتصنيفيها، وحسب 
القسم التابع له مثل ) أمراض ذهنية، عقلية، إعاقة 
أو  ايدز،  سمع،  نظر،  إعاقة  أو  حركية،  جسدية، 
أمراض السرطان، أو إلى قسم األمراض النفسيّة(.

أّما الُمقيم في الهايمات يتّم تقديم الّطلب حسب تاريخ 
الميالد والمنطقة التابع لها.

هناك لجنة مؤلفة من أطباء واختصاصين اجتماعيين 
الطلب  صاحب  وضع  بدراسة  تقوم  ونفسيين، 
بحضوره يتم في هذا االجتماع تحديد عدد الساعات 
العمل  التي يجب  المخصصة لمساعدته، واألهداف 

عليها معه، حسب حاجته.
تقوم  التي  الجمعية  من  فتكون  التنفيذ  إجراءات  أّما 
الدعم  حول  األهداف  تتركز  ما  وغالباً  برعايته، 
النفسي واالجتماعي والمهني واالندماج في المجتمع 
من  إخراجه  على  والعمل  االجتماعية  والمشاركة 

الصحي،  الدعم  األهداف  بين  من  كذلك   ، عزلته 
واالطالع،  المدينة،  في  والتجول  اللغة،  وتعلم 
هذه  تكون  ما  عادًة  النفسي،  واالستقرار  والمعرفة، 
األهداف تشاركيه ويمكن العمل معه حسب لغته األم 
والهدف البعيد من وراء ذلك اعتماد الشخص على 
ذاته بعد انتهاء فترة المساعدة التي تكون عادًة لسنة 

واحدة يمكن تمدديها.

التنفيذ  حيث  سيدخل  الذي  الجديد  القانون  حول 
مستقباًل فإنه تّم اختصار المكاتب الموزعة في برلين 
إلى  الخاصة  االحتياجات  ذوي  بفحص  الخاّصة 
أربعة مراكز يستطيع الَمعوق إنهاء جميع إجراءاته 

اإلدارية في مكان واحد.
سابقاً من حق الَمعوق أن يكون لديه في البنك 2600 
يورو أما في القانون الجديد فقد ارتفع إل 25 ألف 

يورو دون خصومات.
»اذا  المعوق  أسرة  تساهم  ال  الجديد  القانون  في 
رسوم  من  جزء  دفع  في  جيد«  دخل  لديها  كان 
الرعاية االجتماعية )سابقا يدفع الوالدين جزء من 
تكاليف الرعاية( ويحصل ذوي االحتياجات الخاصة 
قبل  من  التكاليف  مدفوعة  خارجية  رحالت  على 

المساعدات االجتماعية عند الحاجة. 

Karl-Marx-Straße 206, 12055 Berlin
Tel: 030 689 77 588

Briesestraße 1, 12053 Berlin
Tel: 030 53 67 00 72
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ِم اآلخرين عليها، بينما هم كأصحاب الكهف ضرَب  مع كِل اكتشاٍف علمٍي جديٍد يقوم به الغرُب، تشعُر الشعوُب المتخلفُة بجهلِها وتقِدّ
اللُه على آذاِنهم سنيَن عدًدا، بل إن شئت قل »قروَن عدًدا«. فتظهر في هذه الحالة مواقف ِعدَّة، بين العنين لهذا الغرب وتلك الدول، ثم 
ِل نتيجة تخلُّفهم، فلسان حالهم يقول: نحن لسنا متخلفين، وإنما غيُرنا  يروجون بعد ذلك لنظرية المؤامرة، كي يريحوا أنفَسهم من تحمُّ
هم َمن أرادوا لنا التخلف، وهم سبب ما نحن فيه. أما نحن فال ذنب لنا في جهلنا وحالنا تلك، نحن فقط مجرد ضحايا لهذا العالم الشرير 

الذي يتكالب ويتآمر علينا.

يُعِوّض  نفسًيا ولكنه  أيًضا منهزم  وبين صنٍف أخر 
انهزاَمه بِرفعٍة دينية، بما أن الدين هو أحد المكونات 
اإلمام  قال  حتى  حياتهم،  في  الرئيسة  واألعمدة 
بأثٍر،  إال  رأَسك  تحك  أال  استطعت  »إن  الثوري 
ل أْن يكوَن ِبناًء على  فافعل« فحتى حّك الرأس يَُفضَّ

نٍص وعلى دليٍل من الدين.
وعليِه، فال بد لهؤالء أن يبرروا أي شيء من الدين، 
في  ذكًرا  لها  أوجدوا  سبتمبر   11 أحداث  أن  حتى 
َس بُْنَياَنُه َعلَٰى َتْقَوٰى  القرآن استناًدا إلى آية »أََفَمْن أَسَّ
َس بُْنَياَنُه َعلَٰى َشَفا  ْن أَسَّ ِمَن اللَِّه َوِرْضَواٍن َخْيٌر أَم مَّ
َيْهِدي  اَل  َواللَُّه  َجَهنََّم  َناِر  ِفي  ِبِه  َفاْنَهاَر  َهاٍر  ُجُرٍف 
الِِميَن« حيث أن اآلية تقع في الجزء الـ11،  اْلَقْوَم الظَّ
كلمات  وعدد   ،9 رقم  هي  التي  التوبة  سورة  في 
شهر  من   11 إلى  لتشير  كلمة.   2001 السورة 
سبتمبر )أيلول( عام 2001، وقد اعتمد هذا الرأي 
وهنا  الدوو،  ولد  الحسن  محمد  كالشيخ  كبير  شيخ 
يتبادر سؤال: على أي أساس تمت هذه الحسابات؟ لَم 
قالوا إن اآلية تقع في الجزء الـ11، ولم يعتبروا أن 
اآلية هي رقم 109 في السورة؟ ما هي القاعدة التي 
استندوا عليها حين اختاروا رقم الجزء ولم يختاروا 

رقم اآلية؟
من الواضح أن القضية قضية تلفيق أرقام لتظهر في 
لم توجد منهجية في  لو  النهاية بشكل مرتب، حتى 

هذه التلفيقات.

التي  السوداء  الثقوب  إلى قضية  أعود  دعوني  لكن 
القت رواًجا في اليومين الماضيين. 

يفسر الدكتور زغلول النجار آية »َفاَل أُْقِسُم ِباْلُخنَِّس 
ْلَجَواِر اْلُكنَِّس« بأنها هي الثقوب السوداء والتي من 
إعجاز الله أنها ال تُرى – والتي بالمناسبة تم رؤيتها 
بشكل حقيقي منذ أسابيع – باإلضافة إلى أنها تكنس 
تام،  بشكل  الكالم  هذا  صحة  عدم  ورغم  السماَء، 
فلن  الكتلة،  بنفس  أسود  بثقب  الشمس  تبديل  تم  فلو 
يتغير شيء في النظام الشمسي، ولن تكنس الشمُس 
الثقب  هذا  تدور حول  الكواكُب  أَي شيء، وستبقى 
األسود وكأن شيًئا لم يحدث. ولكن بعيًدا عن صدق 
هذا التفسير من عدمه وهو القول بأن الجوار الكنس 
المذيعة  ذلك  بعد  إلينا  تأتي  السوداء،  الثقوب  هي 
 There is no البريطانية كلير فورستير على قناة
هي  بأنها  النجم  سورة  آيات  إلينا  لتفسر   ،clash
السماِء  في  حين عرج  النبَي  وأن  السوداء،  الثقوب 
كان قد دخل ومّر في ثقب أسود، وبهذا استطاع أن 

يذهَب إلى عالٍم آخر.

سباق رجال الدين 
المسلمين وحدهم،  القضية لألسف ال تخص  بل إن 
يستدلون  المسيحيين  لبعض  أيًضا  كالًما  قرأت  فقد 
قضية  على  وتعليًقا  كذلك،  العلمي  اإلعجاز  في  به 
المقدس  الكتاب  في  بآيٍة  استدلوا  فقد  األسود  الثقب 
في رسالة يهوذا »أَْمَواُج َبْحٍر َهاِئَجٌة ُمْزِبَدٌة ِبِخْزِيِهْم. 
اأَلَبِد«  إِلَى  اَلِم  الظَّ َقَتاُم  لََها  َمْحُفوٌظ  َتاِئَهٌة  نُُجوٌم 
)رسالة يهوذا 1: 13(. وعليِه، فقد استدل المسلمون 
من قرآِنهم، واستدل المسيحيون من كتاِبهم المقدس، 
في  العلمي  اإلعجاز  على  الهنودس  أيًضا  ويستدل 

كتابهم الفيدا، فبأي دين نؤمن اآلن؟
وعلمًيا  دينًيا  والخاطئة  الغريبة  االدعاءات  هذه  كل 
النجار  زغلول  د.  يعتبر  ماذا  ألجل  ماذا؟  ألجل 
الله  قدرة  السوداء من دالئل  الثقوب  أن عدم رؤية 
رؤيتها  عدم  اعتبار  في  سيستمر  فهل  وإعجازه، 

إعجاًزا بعد أن رأيناها حقيقًة منذ ساعات؟ 
النبي  بأن  ادعائها  في  فورستير  كلير  ستستمر  هل 
عبر من خالل ثقب أسود في حادثة المعراج؟ هذه 
الحادثة التي لم يتفق المسلمون على أِيّ شيء فيها. 
وعامها،  يومها  في  الحادثة،  تاريخ  في  اختلفوا  فقد 
واختلفوا في عدد مراتها وتكرارها، ثم اختلفوا في 
شكلها وطريقتها، هل كانت يقظًة أم مناًما، بالروح 
أم  الحادثتين  اتصال  بالجسد، واختلفوا كذلك في  أم 
انفصالهما، فهل حدث اإلسراء والمعراج في وقت 
واحد أم كل حادثة منفصلة عن األخرى، كما اختلفوا 
حول  فاختلفوا  حدة،  على  حادثة  كل  تفاصيل  في 
المعراج هل ُذكر في القرآن أم لم يُذكر، وهل رأى 
النبُي ربَّه ببصره أم ال، وهل ما ذكرته سورُة النجم 
من رؤية كان لجبريل أم لله عز وجل؟ بل منهم َمن 
أنكر هذه الحادثة تماًما لتعارض أحاديثها وغرابتها.
والتعقيدات  االفتراضات  هذه  كل  بناء  يتم  فكيف 

العلمية على قصٍة لسنا متأكدين أصاًل من صحتها!
وهنا أريد أن أسأل، إذا كانت سرعُة الضوء مذكورًة 
في القرآن، والثقوُب السوداء في القرآن، وأحداث 
يكتشفها  لم  فلماذا  القرآن،  في  أيًضا  سبتمبر   11

المسلمون قبل الغرب؟ 
االكتشاف،  عن  اإلعالن  يتم  حين  ينتظرون  لماذا 
نعلم  وإنما  بجديد،  تأتوا  لم  ليقولوا:  بعدها  يأتون  ثم 
هذا الكالَم منذ أربعة عشر قرًنا؟ لماذا ال يأخذ أحٌد 
لنا  يخرج  ثم  مغلقة  في غرفٍة  ويجلس  القرآَن  منهم 
في  سيحدث  عما  وباإلخبار  العلمية،  بالنظريات 
المستقبل؟ لماذا لم يتقدم المسلمون علمًيا وهم لديهم 
جميع هذه العلوم والمعلومات منذ 1400 عام؟ هل 

وماهيَة  الضوء  سرعَة  لنا  ليشرَح  كتاَبه  اللُه  أنزل 
الثقوب السوداء؟ لماذا يتعاملون بالملقاط في كلمات 
العلم،  في  إعجاز  إنها  على  كلمًة  فيأخذون  القرآن، 
ماهيتها؟  يعرف  ال  العلم  ألن  تليها؛  التي  ويتركون 
َماَواِت َواأْلَْرَض  كآية »أََولَْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا أَنَّ السَّ
»رتًقا«  بكلمة  نتشبث  إننا  َفَفَتْقَناُهَما«  َرْتًقا  َكاَنَتا 
و»فتقناهما« على أنهما يدالن على نظرية االنفجار 
العظيم، ولكن السؤال: إذا أردت أن تُفسر »رتًقا« 
و»فتقناهما« بالعلم، فلماذا ال تفسر الكلمَة التي قبلهما 
وهي »السماوات« بالعلِم أيًضا؟ إن العلَم ال يعرف 
ما هي السماوات؟ ال يعرف العلُم إال سماًء واحدة، 
وإذا وضعنا هذا الكالم تحت مجهر العلم التجريبي، 
فهو كالم باطل ليس عليه دليل. إننا نستخدم الملقاَط 
لنأخَذ كلمًة واحدًة أو كلمتين ونترك باقي اآلية؛ ألننا 

نريد إثباَت وجهة نظر منحازة.
القرآن  آيات  جميَع  يُخضع  أن  أحٌد  يستطيع  هل 
للعلم الحديث، ليقوَل لنا أين السماوات السبع؟ وأين 
كما  فوقنا  الذي  السقف  هذا  وأين  السبع؟  األرضين 
ْحُفوًظا«؟  َماَء َسْقًفا مَّ جاء في قوله تعالى »َوَجَعْلَنا السَّ
هل يمكن لشخص أن يفسر لنا كيف أن النجوَم رجوٌم 
الحديَث  لنا  يفسَر  أن  أحٌد  يستطيع  هل  للشياطين؟ 
الشمَس  بأن  القائل  البخاري  صحيح  في  الموجود 
بعدما تغرب تذهب تحت عرش الرحمن؟ حين قال 
ْمس؟« ُقْلت:  النبي »َيا أََبا َذّر، أََتْدِري أَْيَن َتْغُرب الشَّ
اللَّه َوَرُسوله أَْعلَم. َقاَل: َصلَّى اللَّه َعلَْيِه َوَسلََّم: »َفإِنََّها 
َتْذَهب َحتَّى َتْسُجد َتْحت اْلَعْرش« أم أنهم سيستمرون 
في استخدام طريقة الملقاط هذه ليأخذوا فقط بعَض 

اآليات والكلمات التي يريدونها؟

إن القرآَن لم يقل انظروا بداخلي لتجدوا المعجزاِت 
اأْلَْرِض  ِفي  ِسيُروا  »ُقْل  قال  وإنما  العلميَة، 
لتجدوا  بداخلي  أنظروا  القرآُن  يقل  لم  َفانُظُروا«، 
َماَواِت  علوَم الفلك، وإنما قال »ُقِل اْنُظُروا َماَذا ِفي السَّ
لتجدوا  بداخلي  انظروا  القرآُن  يقل  لم  َواأْلَْرِض«، 
اإْلِِبِل  إِلَى  َيْنُظُروَن  »أََفاَل  قال  وإنما  األحياء  علوَم 
كيف خلقت«، وقال »َوِفي أَنُفِسُكْم أََفال تُْبِصُروَن«، 
قال  الدنيا وإنما  أنه يحوي كَل علوم  القرآُن  يقل  لم 
َوَما  َواأْلَْرِض  َماَواِت  َملَُكوِت السَّ َينُظُروا ِفي  »أََولَْم 

َخلََق اللَُّه ِمن َشْيٍء«.

الغرُب  يكتشف  حين  أنه  االقتناع  تمام  مقتنع  أنني 
إن  ويقولون:  علينا  سيخرجون  للسرطان،  عالًجا 
هذا الدواَء موجوٌد لدينا منذ 1400 عام، ولم تأتوا 

لنا بجديد.

محمد رضا
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أحمد الجمال

من  سلسلة  على  المصري  البرلمان  نواب  صادق 
التعديالت الدستورية، التي ستؤدي في حال تمريرها 
إلى ترسيخ مزيد من السلطة بيد الرئيس، وتنصيب 

الجيش مجددا كأعلى سلطة في البالد.
األخير  المسمار  ستكون  التعديالت  هذه  أن  ويبدو 
الهّشة  الديمقراطية  المكاسب  نعش  في  يُدق  الذي 
التي استمّرت بالكاد منذ ثورة يناير 2011. وترى 
منظمة الشفافية الدولية أن الحكومة المصرية تبعث 
بذلك رسالة خطيرة تُقّوض جهود مكافحة الفساد في 

البالد وتُشكل سابقة مثيرة للقلق في المنطقة.
رئيس  والية  بتمديد  الُمقترحة  التعديالت  وتقضي 
بذلك  وتُخول  سنوات،   6 إلى   4 من  الجمهورية 
للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، التمتع بواليتين 
إضافيتين وهو ما يُرجح بقاءه في السلطة إلى سنة 
حكم  فترة  تنتهي  أن  يُفترض  حين  في    .2034

الرئيس سنة 2022 على ضوء الدستور الحالي. 
بها  أدلى  تصريحات  مع  التعديالت  هذه  وتتناقض 
وفقا  قال  حيث   .2017 نوفمبر  شهر  في  الرئيس 
القتباس نشرته  وكالة رويترز آنذاك "لن نتدخل في 
مدة  رئاسيتين  بفترتين  االلتزام  مع  )الدستور(...أنا 

الواحدة منهما أربعة أعوام".
وال يشكل طول فترة الرئاسة في حد ذاته الوصفة 
فاسد، ولكن ضعف اإلشراف  ُحكم  إلى  تؤدي  التي 
والرقابة على مؤسسة الرئاسة وغياب انتخابات حرة 
هذه  كبير خطر  إلى حد  يُفاقم  أن  شأنه  وعادلة من 
التعديالت وهو ما سيؤسس لالستحواذ على الدولة. 

وكما أشرنا مؤخرا في مؤشر مدركات الفساد، يوجد 
الفساد  على  السيطرة  في  النجاح  بين  وثيق  رابط 
مصر  حققت  حيث  الديمقراطيات.  سالمة  ومدى 
العام،  هذا  مؤشر  في   100 أصل  من  درجة   35
العالمي بكثير )43  المتوسط  وهي درجة تقع دون 
درجة(. وبعودة مصر إلى مظاهر من أسس النظام 
االستبدادي، فإنها تُقّوض قدرتها على السيطرة على 
الفساد المستشري في القطاع العام، وسيؤتي الفساد 
بثقله بشكل غير مباشر على بقية الجوانب األخرى 

المتعلقة بالسياسة واالقتصاد والتنمية السكانية.
تُضعف  أن  الُمقترحة  التعديالت  هذه  شأن  من  كما 
التنفيذية.  السلطة  على  والرقابة  القانون  سيادة 
بهذه  الدولة"  على  "وصيّا  الجيش  وسيصبح 
الهيئة  إلغاء  على  التعديالت  تنص  كما  التعديالت. 

الوطنية لإلعالم. 
به  تضطلع  الذي  الدور  أهمية  أحد  على  يخفى  وال 
اإلعالمية  المؤسسات  مثل  الديمقراطية  المؤسسات 
الحرة والقضاء المستقل في مكافحة الفساد. في حين 
لن يحقق ترسيخ نفوذ الرئاسة فائدة كبرى في إرساء 
االستقرار وتحقيق التنمية في مصر، وفقا لمعارضي 

التعديالت.

مصر القدوة 
المنطقة  بلدان  أكبر  كإحدى  مكانتها  جانب  إلى 
تترأس مصر  المستوى االستراتيجي،  وأهمها على 
حاليا االتحاد اإلفريقي وتحتضن مقر جامعة الدول 

العربية.
وأفادت المستشارة اإلقليمية المعنية بالشرق األوسط 
قائلة:  الدولية،  الشفافية  منظمة  لدى  إفريقيا  وشمال 
على  منطقتنا  في  البلدان  أهم  إحدى  مصر  "تُمثل 
مثاال  ذلك  منها  ويجعل  االستراتيجي،  المستوى 
تحتذي به بقية دول المنطقة. وقد يتسبب تمرير هذه 
دول  تنتهج  أن  في  في مصر  الدستورية  التعديالت 
أخرى في المنطقة نفس المنهج وبالتالي لن يقتصر 
وإنما  فقط  الفساد على مصر  مكافحة  إحباط جهود 

على مستوى اإلقليم أيضا."   
ولتعزيز االستقرار على نحو ناجع وتحسين التنمية 
البرلمان  الدولية  الشفافية  منظمة  تحث  مصر،  في 
والتشبث  وحمايتها  السياسية  الحقوق  ترسيخ  على 
بالحكم الديمقراطي وسيادة القانون، بما يتماشى مع 
االلتزامات الُمتعّهد بها بموجب اتفاقية األمم المتحدة 
المدنية  للحقوق  الدولي  والعهد  الفساد  لمكافحة 

والسياسية.

ال للتعديالت
السياسية  العلوم  أستاذ  نافعة  حسن  الدكتور  وهاجم 
التي  الدستورية الجديدة  التعديالت  القاهرة،  بجامعة 
ووصف  النواب.  بمجلس  التشريعية  اللجنة  أقرتها 
"نافعة" هذه التعديالت بأنها فضيحة قانونية وسياسية 
وأخالقية كبرى لم تحدث في أي تعديالت دستورية 

في العالم وستلحق العار بكل من شارك فيها.
على  حسابه  عبر  السياسية  العلوم  أستاذ  وكتبت 
»تويتر« :» التعديالت الدستورية التي أقر مجلس 
النواب المصري صيغتها النهائية أمس ال مثيل لها 
أجمع،  العالم  في  الدستورية  التعديالت  تاريخ  في 
كبرى،  وأخالقية  وسياسية  قانونية  فضيحة  وتشكل 
في  شارك  من  بكل  األبد  إلى  العار  تلحق  وسوف 
إعدادها أو في إقرارها أو يوافق عليها في االستفتاء. 

وهذا رأيي الشخصي«.
تولى  الذي  البرادعي،  محمد  السياسي  قال  بدوره 
سابقا منصب نائب الرئيس المؤقت، عقب اإلطاحة 
إن   ،2013 عام  مرسي،  محمد  المعزول  بالرئيس 
التعديالت الدستورية إهانة لشعب قام بثورة لينتزع 
الثاني  يناير/كانون  قبل  ما  إلى  وعودة  حريته، 
بالرئيس  أطاحت  التي  الثورة  قبل  أي   ،2011

المخلوع حسني مبارك.
لرئيس  السابق  النائب  ـ  البرادعي  محمد  وأضاف 
الجمهورية ـ في سلسلة تغريدات أن الدستور "عقد 
توافقي بين كافة األطراف، وليس عقد إذعان يفرضه 
طرف على آخر"، وتساءل مستنكرا: "ألم ندرك بعد 

أساسيا  كان جزءا  منذ 2011  الدساتير  أن صراع 
من نكبتنا؟" مشيرا إلى أن وضع دستور غير توافقي 

عادة يعجل برحيل صاحبه ويرحل معه.
إن  عيد  جمال  البارز  المصري  الحقوقي  وقال 
نصوصه  على  تعديل  أي  يمنع  المصري  الدستور 
المتعلقة بإعادة انتخابات رئيس الجمهورية، مضيفا 
وال  القوة  إلى  استنادا  فسيكون  التعديل  تم  "إذا  أنه 
شيء آخر". ألن الدستور يقول في مادة 226: "وفي 
المتعلقة  جميع األحوال، ال يجوز تعديل النصوص 
بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، 
من  بالمزيد  متعلقا  التعديل  يكن  لم  ما  المساواة،  أو 

الضمانات".
وأضاف الحقوقي المصري أن األخطر في التعديالت 
الدستورية المقترحة هو أنها "تشرعن حكم الجيش"، 
ويضيف أنه على ضوء التعديالت سيصبح "الجيش 

ليس فقط الحاكم عمليا، بل وقانونيا ودستوريا".
الحريري  هيثم  المعارض  البرلماني  النائب  وذهب 
االستبداد  "تكرس  المقترحة  التعديالت  أن  إلى 
القريب  المستقبل  في  ديمقراطي  مسار  أي  وتنسف 

أو البعيد".
المثقفين  من  غفير  جمع  التعديالت  رفض  وقد  هذا 

والفنانين والجمعيات األهلية والكوادر المصرية.

والحياة  والعدالة  الحرية  يستحق  المصري  الشعب 
الكريمة .. كل ما يطالب به أن يفي الرئيس السيسي 

بتعهده ويكتفي بثمان سنوات في الحكم.  
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قال مسؤول أمريكي، إن بالده، تتخذ تدابير وقائية، 
تحسبا لمعارضة الفلسطينيين للخطة األمريكية لحل 
باسم  المعروفة  الفلسطيني-اإلسرائيلي  الصراع 

صفقة القرن.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن في 
معارضته  الماضية،  األشهر  في  مناسبة  من  أكثر 
دونالد  األمريكي  الرئيس  أعلن  أن  بعد  الخطة  لهذه 

ترامب، أنها تُسقط ملفي »القدس والالجئين«.
والصفقة تتضمن ما يلي:

1ـ إقامة دولة فلسطينية تشمل حدودها قطاع غزة 
في  )ج(  المنطقة  من  وأجزاء  وب(  )أ،  والمناطق 

الضفة الغربية.
2ـ توفر الدول المانحة 10 مليارات دوالر إلقامة 
وميناء  مطار  ذلك  في  بما  التحتية  وبنيتها  الدولة 
والمناطق  والزراعة  واإلسكان  غزة  في  بحري 

الصناعية والمدن الجديدة.
3ـ وضع القدس وقضية عودة الالجئين سيؤجالن 

لمفاوضات الحقة.
بين  إقليمية  سالم  محادثات  حول  مفاوضات  4ـ 
العربية  المملكة  بقيادة  العربية،  والدول  إسرائيل 

السعودية.

ميناء العريش- حل لغزة
في أغسطس 2014، دعت الحكومة اإلسرائيلية إلى 
سعودية-  »مصرية-  صفقة  عبر  غزة  مشكلة  حل 
فلسطينية«، تتضمن تنازل مصر عن مساحات من 
ومنحها  العريش،  مدينة  حتى  سيناء  في  األراضي 

للفلسطينيين كي يضموها على غزة.
 20 في  اإلسرائيلية،  هاآرتس  صحيفة  وقالت 
أغسطس 2018، إن هذا االقتراح جرت مناقشته في 
البيئة اإلسرائيلية، من خالل وثيقة وضعتها  وزارة 
تسليمها  وتم  بالوزارة،  والشواطئ  البحار  إدارة 

لوزير البيئة اإلسرائيلي، عامير بيرتس.
وحملت الوثيقة اإلسرائيلية عنوان »ميناء العريش- 
ميناء  الفلسطينيين  منح  إلى  وتدعو  لغزة«،  حل 
متنفس  بمثابة  ليكون  التأجير،  أو  بالتنازل  العريش 
بحري بديل لميناء غزة. وأشارت إلى أن العريش، 
التي تبعد عن مدينة رفح بنحو 50 كيلومترا، شهدت 
السيما  التنمية،  مالمح  عليها  وتبدو  كبيرا  تطورا 
جعله  بما  هناك،  الصيد  موانئ  مرسى  على صعيد 
ميناء تجاريا. وذكرت أن ميناء العريش شهد أعمال 
تطوير واسعة خالل العامين األخيرين لتحويله إلى 
اإلسرائيلي.  أسدود  ميناء  يشبه  عميقة  مياه  ميناء 
وتقدر الوثيقة اإلسرائيلية اكتمال أعمال التطوير في 
العريش خالل 3 سنوات بتكلفة تقدر بملياري دوالر 
في البحر والبنية التحتية المحيطة بالميناء كجزء من 

هيئة ميناء بورسعيد.
ميناء  سينافس  العريش  ميناء  إن  الوثيقة  وقالت 
تلبية  على  قادرا  يكون  وسوف  اإلسرائيلي،  أسدود 
الوثيقة  واقترحت  سيناء.  وشمال  غزة  احتياجات 
أن يتم ضم مطار العريش إلى الصفقة التي تمنحها 
مصر للفلسطينيين في غزة، السيما أن المطار يبعد 
مسافة 10 كيلومترات فقط عن الميناء. يقول خبراء 
مصلحة  من  سيكون  إنه  اإلسرائيلية  البيئة  وزارة 
الفلسطينيين  الذي سيخدم  الميناء  يكون  أن  إسرائيل 
في العريش، ليصبح بعيدا نسبيا عن إسرائيل، بدال 
من ميناء غزة الذي يعد قريبا من إسرائيل. وانتهت 
الصحيفة إلى القول بأن تنفيذ فكرة كهذه تحتاج رؤية 
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  حكومة  تفتقدها  سياسية 

بنيامين نتنياهو.

قدس إسرائيلية وأخرى فلسطينية
في 4 فبراير 2018، كشف دبلوماسي غربي رفيع 
المستوى، عن تفاصيل جديدة في صفقة القرن وذكر 
أنها تشمل نقل أحياء وضواٍح قريبة من القدس مثل 
إلى  حنينا وشعفاط وكفر عقب ورأس خميس  بيت 
الصادرة  الحياة  ونقلت صحيفة  الفلسطينيين.  سلطة 
فريق  إن  قوله،  الدبلوماسي  هذا  عن  الله  رام  في 
إلى  القرن  صفقة  تفاصيل  نقل  األمريكي  السالم 
األمريكيون،  وأبلغ  ثالث.  طرف  عبر  الفلسطينيين 
قدس  مدينة  بَنت  إسرائيل  بأن  الفلسطيني  الجانب 
خاصة بها من خالل تطوير مجموعة قرى، وبناء 
الشيء  فعل  للفلسطينيين  يمكن  وأنه  جديدة،  أحياء 

ذاته، وبناء القدس الفلسطينية. 
وتقترح الخطة إقامة دولة فلسطينية في البداية على 
نحو نصف مساحة الضفة وكامل قطاع غزة، وبعض 
ومخيمه،  وشعفاط  حنينا  بيت  منها  القدس  أحياء 
ورأس خميس وكفر عقب، مع احتفاظ إسرائيل بالبلدة 
والشيخ  مثل سلوان  بها،  المحيطة  القديمة واألحياء 

الزيتون.  وجبل  جراح 
نقل  على  الخطة  وتنص 
والضواحي  األحياء 
إلى  العربية  والقرى 
الفلسطيني، وإقامة  الجانب 
إلى  للفلسطينيين  ممر 
وتوفير  األقصى،  المسجد 
لالجئين  إنساني  حل 

الفلسطينيين.

في  الرئيسية  البنود 
الصفقة

عن  مصر  تتنازل  أوال: 

لصالح  سيناء  أراضى  من  مربعاً  كيلومتراً   770
المقترحة. وهذه األراضي عبارة  الفلسطينية  الدولة 
ويمتد  كيلومتراً،   24 األول  ضلعه  مستطيل،  عن 
بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، 
وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثاني فيصل 
طوله إلى 30 كيلومتراً من غرب »كرم أبو سالم«، 
المصرية اإلسرائيلية.  الحدود  بموازاة  ويمتد جنوبا 
التي سيتم  مربعاً(  وهذه األراضي )720 كيلومتراً 
ثالث  القطاع  مساحة  تضاعف  غزة  إلى  ضمها 
مرات، حيث إن مساحته الحالية تبلغ 365 كيلومتراً 

مربعاً فقط.
توازى  مربعاً(  كيلومتراً   720( الـ  منطقة  ثانيا: 
هذه  مقابل  وفى  الغربية.  الضفة  مساحة  من   %12
المنطقة التي ستُضم إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون 
عن 12% من مساحة الضفة لتدخل ضمن األراضي 

اإلسرائيلية.
عنها  ستتنازل  التي  األراضي  مقابل  في  ثالثا: 
مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراض من 
إسرائيل جنوب غربي النقب )منطقة وادي فيران(. 
المنطقة التي ستنقلها إسرائيل لمصر يمكن أن تصل 
لكنها  قليال(،  أقل  )أو  مربعاً  كيلومتراً   720 إلى 
تتضاءل في مقابل كل المميزات االقتصادية واألمنية 

والدولية التي ستحصل عليها القاهرة الحقا.

بان  أوهامهم  يتخلّصوا من  العرب أن  االحكام  على 
إيجاد حّل  الحاليّة ستساعدهم في  األمريكية  اإلدارة 
وبيبي  ترامب  دونالد  الفلسطينية.  للقضية  عادل 
توسعيّة  عنجهيّة  عنصريّة  لسياسة  وجهان  نتنياهو 
المزعومة،   ” القرن  صفقة   ” فإن  ولهذا  واحدة؛ 
ستظل  حلول،  عن  والحديث  السالم  ومشاريع 
جميعها جزءا من مسرحيّة أمريكيّة صهيونيّة هدفها 
استمرار االحتالل، وكسب الوقت، واستغالل العرب 

والضحك على ذقونهم.  

والشعوب العربية مشغولة بالمسلسالت

إبراهيم بدوي



تحتضن فلسطین مؤتمر مغتربي بیت لحم خالل الفترة من ۱۱-۱٤ تموز/ یولیو ۲۰۱۹، وذلك في إطار 
اتفاقیة الشراكة التي تربط وزارة الخارجیة والمغتربین الفلسطینیة وكل من بلدیات بیت لحم وبیت جاال 

وبیت ساحور.
أبناء محافظة بیت لحم  المؤتمر الذي سیشكل انطالقة لعدة لقاءات وشراكات مستقبلیة یھدف إلى ربط 
المتواجدین في جمیع دول العالم مع بعضھم البعض ومع أشقائھم في الوطن، لتعزیز التعاون المشترك 

وتبادل الخبرات في جمیع المجاالت لخلق وبناء آفاق مستقبلیة تربط أبناء فلسطین بوطنھم األم.
أبناء فلسطین في عموم المدن  ألمانیا لتكون حلقة الوصل بین  وتتشرف سفارة فلسطین في جمھوریة 

األلمانیة مع إدارة مؤتمر مغتربي بیت لحم.

ولكل من یرغب بالمشاركة أو لدیھ مزیداً من االستفسارات، نرجو التواصل مع االخت:  
میساء رزق، ھاتف رقم : 015730093016
 maisalrim@yahoo.co.uk :إیمیل

مؤتمر مغتربي بيت لحم 
من ١١ – ١٤ تموز/ يوليو ٢٠١٩

سفارة فلسطين - برلين
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السياسي،  لإلسالم  راعية  تعّد  التي  تركيا  فقدت 
بتنحية الجيش السوداني للرئيس عمر حسن البشير، 
حليفاً استراتيجياً كانت تعّول عليه في تعزيز نفوذها 
في القارة اإلفريقية التي تعد بالنسبة لها منطقة نفوذ، 
أنها كانت قد عّززت عالقاتها االقتصادية  والسيما 

ووّقعت العديد من االتفاقيات معه.
ووجدت تركيا في السودان الذي يعّد سلّة الغذاء في 
سياسية  مغامرات  لخوض  مناسبة  ساحة  إفريقيا، 
مصر  من  كّل  على  ضغط  وممارسة  وعسكرية، 
خالل  من  اإلقليمية  مكانتها  وتعزيز  والسعودية، 
داخلية  ظروف  من  استغالله  أمكن  ما  استغالل 

وخارجية محيطة به.

وحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ الذي 
االلتفاف  اإلسالمي"،  العالم  "زعيم  أنصاره  يعتبره 
على خسارة حليفه البشير بالقول إن "أهم ما أتمناه 
أن يتخطى السودان هذه المرحلة على أساس السالم 
لمّد  منه  محاولة  في  وذلك  الوطنية"،  والمصالحة 

جسور محتملة مع سودان ما بعد البشير.
كما حاول اإلعراب عن تمنياته "أن يتمكن السودان 
وتفعيل  أخوية،  بأجواء  الوضع  هذا  من  الخروج 
المرحلة الديمقراطية بأسرع ما يمكن". وتعكس لغة 
قلقه،  مدى  ودبلوماسية  هادئة  تبدو  التي  أردوغان 
عالية  خطابية  لهجة  إلى  اللجوء  اعتاد  أنه  والسيما 
وإطالق تهديداته ووعوده ضّد َمن يختلف معه، أو 

َمن يصفهم بالمتآمرين.
في  العسكري  وجودها  تقوية  على  تركيا  وعملت 
لها  مطمعاً  شّكلت  التي  السودانية  سواكن  جزيرة 
بإرث  وصفته  ما  استعادة  إلى  خالله  من  سعت 
اإلمبراطورية العثمانية، لتؤّمن موطئ قدم لها على 
لحرية  تهديدا  يشكل  أن  يمكن  بما  األحمر،  البحر 

المالحة فيه.
كما عمل أردوغان بتصميم كبير على تأسيس منطلق 
لبالده على البحر األحمر في محاولة الستعادة أمجاد 
قاعدة  تركيا  افتتحت  وقد  العثمانية.  اإلمبراطورية 
بهدف   2017 أكتوبر  في  السودان  في  عسكرية 
تدريب الجيش الصومالي، وذلك قبل عام من تأسيس 

قاعدة مماثلة في قطر.

وشّكلت منطقة البحر األحمر باإلضافة لخليج عدن 
أهمية استراتيجية، اقتصادية وأمنية متداخلة يصعب 
الفصل بينهما، لكل من مصر والسعودية والسودان 
تركيا  مثل  اإلقليمية  القوى  جانب  إلى  وإسرائيل، 
وإيران والقوى الدولية البعيدة جغرافيا مثل الواليات 

المتحدة والصين.
أنها  وبخاصة  هناك،  سانحة  فرصة  تركيا  وجدت 
النزاعات  بسبب  ضعيفة  دول  وجود  إلى  أشارت 
الداخلية وقلة الموارد والفقر وعوامل أخرى ساهمت 

في إضعاف الحكومات المركزية فيها، 
وهي عوامل ساهمت في لجوء بعض 
عسكري  تواجد  لقبول  الحكومات 
أجنبي ونفوذ اقتصادي على أراضيها 
مقابل مساعدات اقتصادية وعسكرية.

ومع طّي السودان صفحة الرئيس عمر 
من  عقود  ثالثة  تطوي  تراها  البشير، 
صفحة مشروع اإلسالم السياسي الذي 
بكوارث  وتسبب  واقعياً،  فشله  أثبت 
وحروباً  تقسيماً  وأنتجت  البالد،  على 
وتأثيراتها  تداعياتها  تزال  ما  أهلية 

تكبر وتخلف مآسي متجددة.
اإلسالم  منظومة  من  جزء  انهيار  سياق  وفي 
في  باحث  وهو  الخيون،  رشيد  قال  السياسي 
التراث اإلسالمي: "قلعة أخرى من قالع األحزاب 
اإلسالمية الدينية تتهاوى، قضي األمر ضّد انقالب 
والجلد  الشريعة  تطبيق  والترابي،  البشير   1989
وفرض الحجاب، وأكذوبة تبنّي االقتصاد اإلسالمي، 
أبدت  ودول  شخصيات  الالربوي،  البنك  وأكذوبة 
اإلخواني  إحباطها، ألن مشروعهم  وبان  انزعاجها 
المسلمين، حسب تسمية  فأردوغان سلطان  تدهور، 

القرضاوي وقرداغي له، أخذ بالصراخ."

أردوغان أخذ بالصراخ
أردوغان  حكومة  بقيادة  التركي  النظام  وحاول 
"اإلسالمية" استغالل نظام البشير "اإلسالمي" الذي 
لتمرير مشاريعه  العقوبات،  يعاني تحت وطأة  كان 
السوداني،  الجوار  دول  على  بالضغط  وخططه 
المسلمين  اإلخوان  حكم  إنهاء  بعد  مصر  وبخاصة 

فيها في 2013.
أراضي  تكون  أن  إلى  أردوغان  كما سعت حكومة 
السودان بؤرة ضغط على السعودية التي تقف بوجه 

منظومة اإلسالم السياسي اإلخوانية.

ال يخفى أن أي تحرك من قبل الجيش من أجل حماية 
مؤسسات الدولة، أو االنتصار لمطالب الشعب، يثير 
سخط أردوغان واستياءه، ألنه يستعيد تجربة محاولة 
االنقالب الفاشلة التي قادتها فصائل من الجيش في 
مثار  له  بالنسبة  تزال  وما   ،2016 يوليو  منتصف 
للتنكيل  لها  استغالله  برغم  متجددين،  ورعب  قلق 
بمعارضيه واعتقال مئات اآلالف منهم، والتضييق 

على الحريات في البالد بشكل خطير.
البشير  صفحة  تبييض  أردوغان  نظام  وحاول 
منه واستغالل وضعه،  التقرب  ونظامه، من خالل 
جرعة  ومنحه  السياسي  اإلسالم  منظومة  وتقوية 
تعزز هيمنته باالنفتاح عليه، وتجاهل ما تسبّب ما به 
نظام البشير الذي كان جزءاً من هذه المنظومة، التي 

تشّكل تركيا رأس الحربة فيها، وتزعم قيادتها، في 
أهلية  السودان، كما تسبب بحروب  انفصال جنوب 

في دارفور وكردفان وغيرهما من المناطق.

كان البشير قاد السودان، تحت تأثير حسن الترابي، 
في  واستضاف  تشددا.  أكثر  إسالمي  حكم  نحو 
ثم  الدن  بن  أسامة  القاعدة  تنظيم  زعيم  التسعينيات 
وسعى  المتحدة.  الواليات  من  بطلب  وطرده  عاد 
تحسين  في  والدولية  اإلقليمية  الخالفات  على  للعب 
على  باالعتماد  عمره  يطيل  لنظام  كرئيس  وضعه 

التناقضات الدولية واإلقليمية السودان.
ففي عام 2013 استضاف الرئيَس اإليراني حينذاك 
عامين  وبعد  الخرطوم،  في  نجاد  أحمدي  محمود 
السعودية  بقيادة  تدخل  الذي  للتحالف  البشير  انضم 
إلى  للتودد  البشير  سعى  كما  اليمنية.  الحرب  في 
تركيا وروسيا في الوقت الذي صعدت فيه الخرطوم 
التعجيل  أمل  على  واشنطن  مع  األمني  تعاونها 
رفعت  وقد  البالد.  على  المفروضة  العقوبات  برفع 

العقوبات عام 2017.

ومنذ توليه السلطة في السودان، الذي كان حينذاك 
أكبر دول إفريقيا مساحة، خاض حربا أهلية طويلة 
مع متمردين في جنوب البالد انتهت بانفصال جنوب 
السودان عام 2011 وفقدان أكثر من 70 في المئة 

من نفط السودان.
وقام البشير رئيس المجلس العسكري الذي استولى 
على السلطة عام 1989 بحل المجلس عام 1993 
وحكم البالد منذ ذلك الوقت بقبضة من حديد واتهمته 
جماعات حقوقية باللجوء للعنف والتعذيب للتخلص 

من خصومه السياسيين.
أصدرته  الذي  عليه  بالقبض  األمر  مواجهة  في 
يقدر  عدد  مقتل  بسبب  الدولية  الجنائية  المحكمة 
بنحو 300 ألف شخص في دارفور، وتحدى البشير 
األجنبية  للدول  زياراته  وواصل  الدولية  المحكمة 
الدولي  لألمر  يذعن  لم  أنه  إظهار  الصديقة محاوال 

بالقبض عليه الذي أصدرته المحكمة.

عن صحيفة أحوال تركية
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تجربته  في  حاسًما  مفترًقا   1967 حرب  أحدثت 
التقليدي  نمطه  من  أخرجته  إذ  واألدبية،  الشعرية 
معترك  لتدخله  والمرأة"  الحب  "شاعر  بوصفه 
دفتر  على  "هوامش  قصيدته  أثارت  وقد  السياسة، 
النكسة" عاصفة في الوطن العربي وصلت إلى حد 

منع أشعاره في وسائل اإلعالم.
التناول  قباني  نزار  شعر  به  حظي  ما  أسوأ  ولعل 

النقدي الضيق الذي يوصف بالضعف حيث قصره 
على مناٍح ومضامين لم يتجاوزها النقاد آنذاك، الحب 
والغرام وحاالت العشق والغزل الصريح، وكأن من 
هذه  لمثل  سجينا  يظل  أن  النقدي  قباني  نزار  قدر 
المضامين التي ربما انقضت مشاهدها بظهور تيار 
الشعر الحر، واختفاء مالمحها نهائيا وقت بزوغ ما 

يعرف بقصيدة النثر.

تأويالت  أنه ضاق من  يبدو  ـ  نفسه  ـ  الشاعر  حتى 
النقاد ليؤكد على أنه شاعر قصيدة والتزام، ونزار 
الموجودة  الخصوصية  التفرد وهذه  هذا  يعلن  نفسه 
قال:  النثرية حين  في سيرته  ذلك  وبيّن  في شعره، 
الوصف  وخارج  التصنيف  خارج  شاعر  "إنني 
كالسيكي،  أنا  وال  حداثوي،  أنا  فال  والمواصفات، 
أن  يمكننا  المنطلق  هذا  ومن  رومانسي"  أنا  وال 

هو نزار توفيق قباني ولد في 21 آذار )مارس( عام 1923م، في 
دمشق، في حي مئذنة الشحم، عمل والده في صناعة الحلويات، 
في  قباني  نزار  درس  سوريا،  في  الوطنيين  الرجال  من  وكان 
الكلية العلمية الوطنية حتى المرحلة الثانوية، وأثناء فترة دراسته 

تأثر بمعلمه الشاعر خليل مردم بك.
كان نزار واحداً من الطالب األذكياء، فقد اهتم باألدب، والشعر 
العربي، وفي جامعة دمشق أكمل دراسته الجامعية في الحقوق، 
األولى  إذ كتب قصائده  الشعرية مبكرة،  قباني  نزار  بداية  كانت 
في عام 1939م، وفي بداية مرحلة دراسته الجامعية تمكن من 
نشر ديوانه األول )قالت لي السمراء(، ودفع تكاليف نشره من 
مصروفه الشخصي، وفور انتشار الديوان انقسم القراء، والناس 
الديوان،  مؤيدي  نظرة  فكانت  له،  والمعارضين  المؤيدين،  بين 
واستخدام  حديثة،  شعرية  نقلة  عمل  من  تمكن  قباني  نزار  أن 
إال  ليس  أنه  فقالوا:  الديوان،  أما نظرة معارضي  لغة معاصرة. 
مجرد ديوان مليء بالكلمات غير األخالقية، والتي ال تناسب ذوق 
القارئ العربي، ولم يدرك معارضو الديوان أنهم ساهموا بطريقة 
غير مباشرة، في نشر الديوان بين الناس، والزيادة من مبيعاته.

كما واجه مشكلة عند نشره لقصيدة )هوامش على دفتر النكسة(، والتي كتبها لوصف الهزيمة العربية في حرب عام 196٧م، التي 
اندلعت بين الجيوش العربية، وإسرائيل، ومنعت قصائده، وجميع مؤلفاته من التداول في مصر، وُمنع أيضاً من السفر إليها، فكتب نزار 
قباني رسالة إلى الرئيس جمال عبد الناصر، ليخبره عن ما حدث معه، وأنه حزين لمنع قصائده داخل مصر، مما جعل الرئيس جمال 

عبد الناصر، يوقف قرار منع سفر نزار قباني إلى مصر، والسماح لجميع مؤلفاته بالنشر مجدداً. 
استمر نزار قباني بكتابة العديد من المؤلفات الشعرية، والنثرية، والتي وصلت ألكثر من 35 ديواناً، كما أن أغلب قصائده تم تلحينها، 

وغناؤها من قبل العديد من المطربين في العالم العربي. 
بعد تخرج نزار قباني من جامعة دمشق، وحصوله على شهادة في الحقوق، التحق في عام 1945م في العمل الدبلوماسي، وكانت أولى 
مراحل عمله في القاهرة، والتي عاش فيها فترة زمنية طويلة، وانتقل بعدها إلى تركيا، ولندن، وبيروت وكتب فيها العديد من القصائد 
الجميلة. سافر قباني إلى الصين وأثرت بدورها على شعره تأثيراً كبيراً، وكانت آخر رحالته الدبلوماسية إلى إسبانيا، وفي عام 1966م 
قرر اعتزال العمل الدبلوماسي، والتفرغ التام للعمل الشعري، وكتابة القصائد، وأسس دار نشر في بيروت، وعاش جزءاً من حياته فيها.
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قصيدة  تجاه  النقدي  الموقف  صعوبة  إلى  نشير 
نزار قباني. فهو عادة يكتب في الالشعور الجمعي 
ويطبق  استثناء،  دون  السواء  على  والمرأة  للرجل 
هذا الوعي على المواقف السياسية، لذا يصعب على 
الناقد تطبيق العقد النقدية الموروثة والمكتسبة على 

نصه الشعري. 

البحث عن الحرية
القليلة  السطور  الذي تحتفل هذه  قباني  وشعر نزار 
السياسي  المشهد  على  اقتصارا  رحيله  بذكرى 
العربي المأزوم يمكن أن نرصده في مالمح متمايزة 
ومحددة، أهمها الحرية، فكل من يقترب نحو شعر 
نزار قباني يدرك حقيقة الحرية التي يحرص عليها 
إلى  باإلضافة  العربي.  الشباب  بين  نشرها  وعلى 
ملمح آخر مهم في شعر نزار قباني هو اإلنسانية، 
لذا من األحرى على أولئك الذين تعاملوا مع شعره 
من منظور نقدي مجرد أن يتخلوا عن األسس النقدية 
وداوني  جانب  من  اإلنسانية  القيم  ويعلوا  الجامدة، 

بالتي كانت هي الداء. 

تعود شعري الطويل عليك
تعود أرخيه كل مساء

سنابل قمح على راحتيك
تعود أتركه يا حبيبي كنجمة صيف على كتفيك.

قصيدة  في  وتميزاً  وضوحاً  األكثر  السمة  ولعل 
نزار قباني هي سمة الرفض، والرفض عنده رفض 
النص  داخل  تطويعه  يستطيع  ما  سرعان  سياسي 
غير  موروث  هو  ما  لكل  اجتماعياً  رفضاً  ليصبح 
والخطأ،  المحاولة  ومحك  التجربة  بفعل  مكتسب 
المهلهلة  الموروث  عباءة  تمزيق  في  مجتهداً  وتراه 

القديمة، يقول:

أرفض ميراث أبي ..
وأرفض الثوب الذي ألبسني
وأرفض العلم الذي علمني

وكل ما أورثني
من عقد جنسية

وأرفض ألف ليلة
والقمقم العجيب، والمارد،

والسجادة السحرية
أرفض سيف الدولة المغرور

والقصائد الذليلة الغبية.

ويظل نزار قباني بجوار الشاعر العراقي أحمد مطر 
بالفتاته يشكالن الملمح الثائر للقصيدة الغاضبة التي 
تبدو عبر صوت صاحبها رومانسية إال أنها في واقع 
الضيق  ليس  السياسي  بالبعد  الصلة  شديدة  التناول 

الذي يخص وطنا بعينه بل هي قصيدة عربية التناول 
يمكن قراءتها بنفس النبرة الغاضبة من المحيط إلى 
الخليج، ولعل نزار قباني انفرد بخصوصية العالقة 
بين الشاعر والقضية، بجانب انفراده وتفرده المطلق 
فيها  يميل  ال  الحدث  تناسب  شاعرية  لغة  باستخدام 
إلى الوقع الجمالي فحسب، بل يتجاوز هذا الوقع إلى 
يعاني  عربي  واقع  من  أيضا  والتبكيت  بل  التحفيز 

حسرة القرار.
يقول نزار قباني معبرا عن هذه الحالة في قصيدته 

الشهيرة "متى يعلنون وفاة العرب": 

أحاول رسم بالد لها برلمان من الياسميِن
وشعب رقيق من الياسميِن
تنام حمائمها فوق رأسي
وتبكي مآذنها في عيوني

أحاول رسم بالد تكون صديقة شعري
وال تتدخل بيني وبين ظنوني

وال يتجول فيها العساكر فوق جبيني
أحاول رسم بالد

تكافئني إن كتبت قصيدة شعر
وتصفح عني، إذا فاض نهر جنوني

وها هو نزار قباني في ذات القصيدة يقر بواقع راهن 
إذ  أيضا،  الفكاك منه  يمكن  يزال مستداما بل ال  ال 

يقول:

أحاول أن أتصور ما هو شكل الوطن؟
أحاول أن أستعيد مكاني في بطن أمي

وأسبح ضد مياه الزمن.
وأسرق تيناً، ولوزاً، وخوخاً

وأركض مثل العصافير خلف السفن.
أحاول أن أتخيل جنة عدن

وكيف سأقضي اإلجازة بين نهور العقيق
وبين نهور اللبن ..

وحين أفقت اكتشفت هشاشة حلمي
فال قمٌر في سماء أريحا ..
وال سمٌك في مياه الفرات ..

  وال قهوةٌ  في عدن.

لبرهة  استيقظت  قد  العربية  الشعوب  كانت  وإذا 
قصيرة جدا على المشهد المتصدر بوكاالت األنباء 
األميركي  الرئيس  وأعترف  أقر  حينما  العالمية 
المضطرب أمام شعبه وهو يوقع وثيقة تبدو تاريخية 
للكيان الصهيوني وحده حينما منح حق اعتراف ضم 
إلسرائيل  التابعة  المساحات  إلى  السورية  الجوالن 
العربي  شاعرنا  فإن  الفلسطينية،  األراضي  المحتلة 
لكافة  مبكرا  تنبه  قد  قباني  نزار  الصوت  جلي 
العربي  الصمت  حاالت  تعقب  التي  اإلحداثيات 

أو  السياسية  سواء  الصهيونية  الممارسات  صوب 
العسكرية، فنجده في قصيدة "حوار مع عربي أضاع 

فرسه" يقول: 

لو كانْت تسمُعني الصحراْء
لطلبُت إليها ..

أن تتوّقف عن تفريِخ مالييِن الشعراْء
ر هذا الّشعب الطّيَب من سيِف الكلماْت وتحّرِ

ما زلنا منُذ القرِن الّسابِع، نأكُل ألياَف الكلماْت
نتزحلُق في صمِغ الّراءاْت
نتدحرُج من أعلى الهاءاْت
ونناُم على هجِو جريٍر ..

ونفيُق على دمِع الخنساْء ..

ما زلنا منذ القرِن السابِع ..
خارَج خارطِة األشياْء

نترّقُب عنترَة العبسيَّ ..
يجيُء على َفَرٍس بيضاْء ..

َج عّنا كربَتنا .. ليفّرِ
ويردَّ طوابيَر األعداْء ..
ما زلنا نقضُم كالفئراِن ..
مواعَظ سادِتنا الفقهاْء

.. ) نقرأُ )معروَف اإلسكافيَّ
ونقرأُ )أخباَر الندماْء(.

وربما ال أجد ختاما لسطور أبعثها في ذكرى رحيل 
نزار  الدمشقي  العشرين  القرن  في  العرب  شاعر 
قباني تعقيبا للمشهد السياسي الهزلي بطبيعة أصحابه 
للكيان  السورية  الجوالن  بضم  االعتراف  أعني 
الماتعة  بقصيدته  الرائعة  أبياته  سوى  الصهيوني 
"منشورات فدائية على جدران إسرائيل" تأكيدا بأن 
بائسة، وأن سوريا  الجوالن عربية رغم محاوالت 
التي تبدو جريحة حرب علّها تستفيق لحظة لواقعها 

األليم، يقول نزار قباني: 

لن تجعلوا من شعبنا
شعَب هنوٍد ُحمْر ..
فنحُن باقوَن هنا ..

في هذه األرِض التي تلبُس في معصمها
إسوارًة من زهْر ..

فهذِه بالُدنا ..
فيها ُوجدنا منُذ فجِر الُعمْر

فيها لعبنا، وعشقنا،
وكتبنا الشعْر ..

شوَن نحُن في ُخلجانها مشّرِ
مثَل حشيِش البحْر ..

شوَن نحُن في تاريخها مشّرِ
في ُخبزها المرقوِق، في زيتوِنها

. في قمِحها الُمصفّرْ
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ال تفقد النساء اهتمامهن بالشريك من دون سبب، وال 
تنتهي تلك العالقة أيضا من غير مبرر مقنع، فاألمر 

يتعدى االختالف بين شخصيتين.
الروابط  تقوي  أساسية  هناك مؤشرات  العالقة  ففي 
من  تبدأ  والتي  استمرارها،  وتضمن  الشريكين  بين 
تعكس  حيث  به؛  واالعتراف  اآلخر،  أخطاء  تقبل 
غياب فكرة الكمال ألي منها، متبوعة بالمساحة التي 
وثنائيا  شريكين  فكونهما  لآلخر،  منهما  كل  يمنحها 
لكل  كان  يلتقيا  أن  فقبل  منهما،  كل  فردية  يلغي  ال 
منهما حياته الخاصة ووقته الذي يقضيه مع عائلته 
وأصدقائه ونفسه، ويمارس هواياته، وما من سبب 
فالحفاظ على اهتمامات  للتخلي عن كل هذا،  يدعو 

كل فرد ضرورة.
الجزء  هو  الرجل  يكون  األحيان،  بعض  في  ولكن 
تثير  بتصرفات  ربما  العالقة،  في  للمشاكل  المثير 
بحسب  مختلفة،  وسلوكيات  االهتمام  كغياب  الشك، 
موقع “سيكولوجي توداي”، والتي تتعدى اإلنصاف، 
ما  بحسب  الوقت  طيلة  األمور  تجري  أن  بمعنى 
فهو  األدوار،  تبادل  من  بدال  الطرفين،  أحد  يرغب 
وضع يسبب االستياء ويتحول لصراع حول السلطة، 
صفو  ويعكر  ويدمر  صحية  عالمة  ليست  وهي 

العالقة.
فنقص  بينهما،  العالقة  يقوض  أيضا  الدعم  وغياب 
نظرا  مختلفة،  عالقات  خراب  في  سبب  هو  الدعم 
للدور الذي يلعبه الشريك اآلخر في تشجيع ومواساة 
وتوفير كتف للبكاء حين الحاجة إليه، وهو ما يمنحه 
قاسية  األوضاع  تكون  حينما  باألمان،  الشعور 
وصعبة، فهو كرجل عليه االنتباه ألفعاله، ألن المرأة 
قادرة على الصبر والكتمان، ولكن تصل حدا معينا 
أن  حاولت  التي  التراكمات  جميع  من  كاهلها  يثقل 
تتغاضى عنها، وتكررت مرات عديدة تدفعها إلنهاء 

العالقة أو على األقل التسبب بعاصفة كبيرة.
ومن هذه السلوكيات:

النسائي،  العنصر  مع  وخاصة  المزاح”  “كثير   -
وصداقات متعددة “نسائية”، هذه تعني قدرتك على 
شريكة  يملك  فمن  والصديقات،  الزميالت  إضحاك 
للوراء  وينسحب  االهتمام،  كل  يمنحها  أن  عليه 
من  الحدود  فهم  للجميع  تتيح  مساحة  لخلق  خطوة، 
جهة، ومن جهة أخرى التعامل بضوابط تخلق راحة 

وشعورا باألمان.
كل  يبذلن  الحب  في  فالنساء  التقدير..  غياب   -
عواطف  النساء  تمنح  إذ  عنه؛  للتعبير  بوسعهن  ما 
جياشة تجمع بين االهتمام األمومي والحب والعشق 
والصداقة وكل ما تستطيع أن تمثله بالنسبة للرجل. 
بالنسبة  فالحب  أيضا،  والغضب  القلق  يشمل  وهذا 
التعبير  في  طريقتها  واحدة  ولكل  عمقا،  لهن صنع 
دعمك  هو  كـ”شريك”،  فعله  يمكن  ما  وأقل  عنه، 
وتقديرك لكل ما تفعله، وإن خذلتها، فستشعر بالفشل 

مما يصعب العالقة بينكما.
لجمال  يفتقرون  الرجال  التواصل..  ضعف   -
دائما،  يكن  لم  وإن  األحيان،  من  كثير  في  التعبير 
وهو ما يخلق مشاكل عند التعامل مع النساء خاصة 

كرجل  الرومانسية،  العالقات  في 
للتعبير عن  بذلته من جهد  ما  فإن 
تريد  التي  والطريقة  المشاعر 
للمرأة  بالنسبة  مهم  بها  تعامل  أن 
خاصة تلك الطريقة التي تريد منها 
أن تكون قريبة منك. وعدم القدرة 
ولو  المشاعر  تلك  إيصال  على 

بشكل بسيط.
توقعاتها..  لمستوى  يرقى  ال   -
المرأة تود أن تحب رجلها بأفضل 
تبحث عن طرق  ما  ودائما  شكل، 
لتشعر  شكل  بأفضل  مبتكرة 
أن  وتتوقع  االهتمام،  بهذا  شريكها 
تتوقع  فهي  نفسه.  األمر  فعل  يتم 

تشعرها  خاصة،  بطريقة  يحبها  أن  الشريك  من 
المرأة  تحب  أن  يكفي  بأنها محبوبة ومحترمة. وال 
بموافقتها على ما تفعله، بل هي تتوقع أن تفعل هذا 
بطريقة مختلفة. بمعنى أن تبذل جهدا تعبر فيه عن 
تلك المشاعر، وبالطبع يتوقع بعض الرجال أن على 
المرأة أن تخبره ما هي احتياجاتها التي تفضلها، كي 
يركز عليها ويفعل ما يرضيها، ولكن األمر بالنسبة 
في  ويكمن  توقعاتها،  بلوغ  هو  التعبير  في  للمرأة 
قدرة الرجل على بذل الجهد لالكتشاف وفعل أمر لم 

تتوقعه أبدا بدال من خذالنها.
- غياب النضج وحس المسؤولية.. المرأة تريد 
التزاماتها  تلبي  أن  يعني  ال  وهذا  مسؤوال  رجال 
المالية، أو أن تكون خاضعة له، عندما تقول المرأة 
إنها تريد رجال مسؤوال، فهو من يدرك كيفية التعامل 
حياتها  في  به  تقوم  عما  فكرة  ولديه  عواطفها،  مع 

ويعرف االتجاه الذي تريد الوصول إليه.
وعندما تطلب المرأة رجال مسؤوال، فإنها تطلب من 
الرجال الذين يفهمون أنفسهم وعواطفهم إلى حد ما، 
أن يتمكنوا من تعليم اآلخرين أسس التعامل والحب.
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هل فكرت يوماً أن هناك أسباباً تقف وراء عزوبيتك حتى اآلن؟ 
فقد أظهرت دراسة جديدة أن المظهر غير الجذاب وانعدام الثقة بالنفس، تعد من 
بين أسباب عزوبية الرجل. وقد تعود العزوبية بالفائدة على جودة حياة الفرد، 
حيث أشارت األبحاث إلى أن العزوبية من شأنها أن تعزز عالقاتك االجتماعية 
وتزيد من لياقتك البدنية. مع ذلك، وعلى الرغم من كل تلك الفوائد، فإن العديد 

يتوقون إلى الوقوع في الحب. 
وكانت دراسة حديثة قد كشفت عن األسباب التي أسندها الرجال إلى عزوبيتهم. 
وعلى الرغم من أن اإلجابة البديهية تتمثل في كون الطرف اآلخر ال يبادلهم 
المشاعر، فإن كاًل من عامل الجاذبية وعدم القدرة على المغازلة يلعبان دوراً 

مهماً لهؤالء. 
وكانت اإلحصائيات قد أظهرت أن أكثر أسباب العزوبية شيوعاً هو »المظهر 
غير الجذاب«، وفي حين احتل عامل انعدام الثقة بالنفس المرتبة الثانية، جاء 
االمتناع عن المبادرة وانعدام االهتمام بإقامة عالقات في المرتبة الثالثة والرابعة 
على التوالي. وكان المركز الخامس من نصيب عامل الجهل بأساليب المغازلة.  
حيث كتب أحد األشخاص أن »جل المهارات االجتماعية التي أتمتع بها عادة، 

تضيع عني أمام الطرف اآلخر الذي أكّن له المشاعر«. 
وأوضحت الدراسة أن الرجل العصري قد يواجه صعوبات في القيام بالخطوة 
للطريقة التي تطورت بها العالقات العاطفية على مر القرون.  األولى؛ نظراً 
وأضافت بأنه »غالباً ما يفتقر الرجل العصري إلى مهارات المغازلة، إذ إنه في 
الماضي، وفي فترة ما قبل الثورة الصناعية، لم توِل المجتمعات اهتماماً كبيراً 

لألساليب التي يجب اعتمادها عند تكوين عالقات عاطفية. 
أسباب تقف وراء العزوبية

فيما يلي أهم عشرة أسباب تقف وراء عزوبية الرجال، وفقاً للدراسة: 
ـ المظهر غير الجذاب.      ـ انعدام الثقة بالنفس.

ـ االمتناع عن المبادرة بإقامة العالقات.
ـ عدم االهتمام بإقامة العالقات.       ـ عدم القدرة على المغازلة.

ـ االنطوائية.    ـ الخروج من عالقة حديثاً.    ـ التجارب العاطفية الفاشلة.  
ـ ندرة النساء العازبات.       ـ  الوزن الزائد

كما شملت األسباب األخرى تفضيل حياة العزوبية، وانعدام االستقرار المالي، 
والخوف من االرتباط.

تغفل األم أحياًنا عن أن طفلها يكبر وبدأ يفهم أموًرا كثيًرا حتى لو سيبقى في 
نظرها طفاًل صغيًرا. وفي هذا السياق، ستتفاجئين عزيزتي األم بعدد األمور 
التي قد يعرفها طفلك أو يقوم بها ويخفيها عنك والتي قد تعتبرين بعضها خطيًرا 
والبعض اآلخر ال. وبصرف النظر عن تصنيفك لهذه األمور، سنطلعك على 

عينة من األسرار التي ال يود طفلك مطلًقا أن تعرفيها!
أنه يحب رفيقته في المدرسة: كل طفل في سنّه سيمر بهذه المرحلة، سيختبر 
الحب للمرة األولى، قد يحب رفيقته في المدرسة أو ابنة الجيران أو أي طفلة 
جميلة قد يصادفها وطبًعا هذا األمر طفلك يعتبره سًرا ال يريد أحًدا وبخاصة 

أمه معرفته.

المتعلقة  األمور  هنا  ونعني  بها:  يقوم  التي  األمور  عنك  يخفي  كيف  يعلم 
بالحاسوب والصفحات التي يقوم بالدخول عليها، فإذا ظننت أنك تسيطرين على 
هذه األمور وتستطيعين مراقبة طفلك في هذا الخصوص، فاعلمي أن أطفال 

اليوم أذكياء أكثر مما تتوقعين.
يخفي عنك واجباته المدرسية: وطبًعا، هذه العادة تتواجد لدى معظم األطفال، 
فإذا كنت تودين مراقبة أداء طفلك المدرسي ومعرفة واجباته فال تعتمدي سيدتي 
على مذكرته المدرسية أو عليه أساًسا ألنه يعرف كيف يخفي عنك هذه األخيرة.
يعرف أكثر مما تتوقعين عن العالقة الحميمة: قد ال تدركين ذلك، إال أن طفلك 

يكبر وأصبح اليوم يفهم أموًرا كثيرة كالعالقة الحميمة بين الرجل والمرأة.
لديه وألصدقائه لغة خاصة: وأخيًرا، ال تتوقعي أن كل ما يقوله هو وأصدقاؤه 
يقصدونه فطبًعا لهم لغتهم الخاصة وإسرار سيخفونها عنك بطريقتهم وأسلوبهم 

الخاص!

تتباين اآلراء بشأن الزواج مع اختالف الثقافات حول العالم، ففي الوقت الذي 
تشجع فيها بعض الثقافات الزواج التقليدي ال تجد بعض الثقافات األخيرة سبياًل 

للسعادة الزوجية والنجاح في الزواج سوى ان كان زواًجا عن حب.
فأيهما أنجح وأيهما يعيش لفترة أطول يا ترى؟ الزواج التقليدي ام الزواج عن 

حب؟

ما بين مؤيّد ومعارض لفكرة الزواج التقليدي والزواج عن حب وأيهما أنجح 
من حيث االستقرار واالستمرارية، أشار طبيب نفسي إلى أّن الزواج التقليدي 
محكوم عليه بالفشل لعدم معرفة الشريكين لبعضهما مسبًقا في حين أن ّالحب 
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يؤدي إلى نجاح العالقة ألن االرتباط العاطفي يشعر كال الزوجين باألمان واالستقرار أكثر.
من جهة أخرى، وجدت دراسة أخرى أّن الزواج التقليدي أطول عمًرا في الكثير من األحيان ألّن صدمات 
الحب تكون أليمة أكثر للشخص المحب، في الوقت الذي ال يعيش فيه من تزوج زواًجا تقليدًيا هذه الصدمات 
بالوتيرة نفسها وبالتالي ال يعيش في عالم من الخيال وال ينتظر من الشريك تصرفات مثالية تجعله يتصادم 

معه وتبدأ المشكالت التي ال تنتهي.
وأخيًرا، هذه اآلراء ال تلغي قابلية فشل أي منهما فاحتمال الخطأ وارد في جميع الحاالت ويبقى الزواج 

األنجع هو المرتكز على االحترام والتفاهم!

زوجك عصبي وال تجيدين طريقة لتهدئة نوبات غضبه في الكثير من المواقف؟ عصبيته التي تزيد عن حدها 
باتت تضايقك نفسًيا ومعنوًيا؟ وبعد أن أطلعناك على بعض األخطاء التي لن تحّسن مزاج زوجك أبًدا، اليك 

الطريقة المثلى للتعامل مع زوجك العصبي والنكدي في ما يلي:

تجنّبي إثارة عصبيته
تجنّبي الكلمات السلبية والتذّمر والتصرفات المزعجة التي تثير عصبية زوجك مثل اإللحاح واإلكثار من 
االسئلة والتحليالت، وإصدار النصائح وإطالق األوامر والتوجيهات، فهذه التصرفات يكرهها جميع الرجال 

دون استثناء.
ال تبالغي في اإلعتذار منه

اإلعتذار المبالغ فيه يزيد من عصبية زوجك وال يهّدئ من روعه بعكس ما تظنين، لذلك حذاري الوقوع في 
هذا الخطأ، اعتذري عندما تدعو الحاجة فقط وعندما تجدين نفسك قد أخطأت بحقه فعاًل.

أضبطي انفعاالتك
لكن عصبية  والعصبية،  التوتر  لك  يسبب  وقد  المواقف  من  الكثير  في  حفيظتك  يثير  قد  العصبي  الزوج 
الطرفين تزيد األمور سوًءا وتؤدي الى تفاقم المشكلة. لذا قومي أواًل بضبط انفعاالتك وحاولي تهدئة زوجك 

من خالل لغة جسدك ونبرة صوتك الهادئة!
أنشري المرح في المنزل

قد تكون عصبية زوجك ناجمة عن ضغوطات الحياة اليومية والتي قد ينقلها معه الى المنزل، لذا حذاري 
المشاحنات والتذمر المستمر من مزاجه السيء هذا، بل قومي بالمقابل بنشر أجواء المرح في المنزل فذلك 

من شأنه أن يعّدل مزاجه!

ـ السعادة في حب نادرة ولكن المحبين يحلمون دائما 
بالسعادة 

ـ اشقى المحبين جميعا اولئك الذين يحبون بال امل 
وال رجاء 

ـ اذا قام الحب على االمل زال بزوال االمل فالحب 
كالنار ال تنطفيء اذا لم تجد الوقود 

ـ من لم يعرف الغيرة لم يعرف الحب 
ال  ولكنهما  معا  يولدان   : توأمان  والحب  الغيرة  ـ 

يموتان معا 
ـ الحب نسيان الذات والغيرة هي حب الذات 

ـ الحب كالقمر له وجهان ,, الغيرة هي الوجه المظلم 
ـ ليس حبا ذلك الذي كل هدفه االمتالك ، الحب هو 
االحساس بأن ذات من تحبه ال تقل اهمية عن ذاتك 
ـ شريعة الحب ال تقول لك : خذ وأعطي بل اعطي 

وأعطي حتى اخر قطرة من دمك
ـ الحب سلسلة من التضحيات بال مقابل 

ـ الذ ما في الحب جنونه 
المجانين في نعيم فان مجانين الحب  ـ اذا صح ان 

في نعيم مقيم 
ألنها  الميت  الحب  مع  تعيش  ان  تستطيع  المرأة  ـ 
تستطيع ان تضع على قبره كل يوم زهرة من دموع 

الذكرى 
ـ ولد الحب في الربيع ليموت في الخريف 

ـ الحب ال يموت على فراشه انما يموت قتيال 
انسى ذكرياتي ؟؟ وهي احالم حياتي كيف  ـ كيف 

انساها وقلبي لم يزل يسكن جنبيانها قصة حبي !! 
ـ الحب وحده يشفي الجرح الذي احدثه 

ـ ال طبيب وال عالج للحب 
ـ عالج الحب البعد عن الحبيب 

ـ الحب اعظم شي في العالم 
ـ يا مالكي انا من احببت في الحب عذابي، ونشرت 
الشوق  وبنار  الروابي،  كل  في  المشبوب  الغزل 

واللهفة احرقت شبابي .. 
ـ كل كرها واشرب كرها وال تحب كرها 

ـ خير الصداقة تلك التي تقوم على اساس سليم من 
حب الذات

ـ الحب والقلق واأللم اصدقاء تسير متشابكة االيدي 
...

ـ الباحث عن الحب بدون عذاب كالباحث عن ورد 
بدون شوك 

ـ من احب كثيرا تألم طويال 
ـ الحب قناع تنزعه المرأة عن الرجل وهذا هو السر 

في عذاب العاشقين
يلسع  ولكنه  جميل  هو  ما  بكل  يحيطنا  الحب  ان  ـ 

القلب بقسوة 





   

33

ولد " جورج أبيس سيدهم " بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، فى 28 مايو 1938، وحصل على بكالوريوس 
الزراعة من جامعة عين شمس عام 1961.

وبزغ اسم الفنان جورج سيدهم، بين أرجاء مصر والعالم العربي، متخصصا في الكوميديا، بمشاركة ثالثي 
أضواء المسرح، حيث احبهم الجميع بال استثناء.

عرف جورج سيدهم ، الفن منذ الصغر، حيث كان يقوم بتقليد العديد من الشخصيات، وفي المرحلة الثانوية 
تفجرت موهبته في التمثيل، حيث أصبح رئيًسا لفرقة التمثيل بالمدرسة، وعرف بين الجمهور 
للتليفزيون   " تسالي   " برنامج  في   " بارد  دش   " بعنوان  فقرة صامتة  خالل  من  ذلك  بعد 
المصري، والتي طلب منه المشرف االجتماعي " حسن السيد إبراهيم " في كلية الزراعة 
تقديمها، وكانت هذه الفقرة التي كانت عمله في التلفزيون مع الفنان " الضيف أحمد " والفنان 
تقديمهم حلقة  الكوميدي عقب  الفن  لينطلق معهم بعد ذلك في سماء  الكبير " سمير غانم " 

بعنوان " الشحاتين حول العالم ".
بدأ حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثالثي أضواء المسرح، باالشتراك مع "الضيف أحمد، وسمير غانم"، وقد 
اكتشفهم المخرج محمد سالم ، وقدم الثالثي فوازير رمضان، وبعض المسرحيات مثل "حواديت" و"طبيخ 
الطريقة  الزواج على  و"   " السجن  في  يوم   30 " أبرزها:  األفالم ومن  إلى بعض  باإلضافة   ،" الماليكة 

الحديثة"
كانت له العديد من األدوار فى رقى المسرح الذى طالما حاول جاهًدا أن يعمل على تطويره، وذلك من خالل 
اشتراكه في العديد من األعمال المسرحية أمام كبار الفنانين، كما قدم عدًدا كبيًرا من األعمال السنيمائية، 
سواء منفرًدا، أو باشتراكه مع فرقة ثالثى أضواء المسرح، الراحل " الضيف أحمد، والفنان " سمير غانم 

"، و اشتهر بأدائه االسكتشات المسرحية، وإجادته أداء األدوار النسائية الساخرة.

أهم أعماله
ومن أهم أعمال الفنان جورج سيدهم " القاهرة فى الليل - أخر شقاوة - افراح - 30 يوم فى السجن، الزواج 
على الطريقة الحديثة - الليل 77 - الحرامي - نشال رغم أنفه - غرام تلميذة - مدرسة المشاغبين - قاع 
المدينة - حب على شاطئ ميامي- أحلى أيام العمر- البعض يذهب للمأذون مرتين - الشقة من حق الزوجة 

- الجراج - المعتوه - عالم عيال عيال - وأضواء المدينة - البحث عن فضيحة ".

كوتوموتو يا حلوة يا بطة
من أكثر المسرحيات التي تركت أثر مع الجمهور المصري مسرحية " كوتوموتو يا حلوة يا بطة " بين 
التى كان يرتدى فيها جورج مالبس سيدة، ومع  المسرحية  الثالثي " جورج وضيف وغانم"، وهى ذات 

الرقص الذى كان يقدمه انبهر جميع المشاهدين، ومازال األمر حتى اآلن بسبب خفة ظلهم.
أصيب الفنان " جورج سيدهم " بجلطة في المخ أثرت على مركز الكالم مما أدى إلى ابتعاده عن الفن ما 

يقرب من 18 عاًما.
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التي  برلين"،   - العربي  الفيلم  "مهرجان  لـ  العاشرة  الدورة  فعاليات  اختتمت 
انطلقت الشهر الماضي في العاصمة األلمانية. 

في  الفنية  المهرجانات  أكبر  أحد  برلين"   – العربي  الفيلم  "مهرجان  ويعتبر 
بمبادرة  العربية، وهو مهرجان غير ربحي تأسس  بالسينما  تهتم  التي  أوروبا 
من جمعية أصدقاء الفيلم العربي في عام 2009، ويهدف للتقريب بين صناع 

السينما العرب والعالميين وفتح آفاق التعاون بين السينما العربية والغربية.
وتنوعت عروض المهرجان هذا العام بين األفالم الروائية الطويلة والقصيرة، 
واألفالم التسجيلية، وأفالم الرسوم المتحركة، كما عقدت على هامشه لقاءات 

وحلقات نقاش بين الجمهور ومخرجي األعمال.

وشارك ضمن المسابقة الرسمية الفيلم الناطق باللغة الكردية "زاغروس" للمخرج 
سهيم عمر خليفة، وفيلم الرسوم المتحركة النرويجي "البرج" للمخرج ماتس 
غرود، والفيلم الجزائري القصير "يوم الزفاف" للمخرج إلياس بلقادر، والفيلم 
التسجيلي السوري "فوضى" لسارة فتاحي، والفيلم السعودي "عمرة والعرس 
الثاني"، للمخرج محمود صباغ، والفيلم اللبناني "طرس، رحلة  الصعود إلى 
الالمرئي" للمخرج غسان الحلواني، والفيلم التونسي "في عنيا" للمخرج نجيب 
بلقاضي، والفيلم المغربي "صوفيا" للمخرجة مريم بن مبارك، والفيلم التونسي 
القصير  الفلسطيني  والفيلم  هنية،  بن  كوثر  للمخرجة  الشيخ"  "بطيخ  القصير 

"العبور" للمخرج أمين نايف.
واحتلت السينما المصرية مكانة خاصة في دورة هذا العام، حيث افتتحت الدورة 
العاشرة بعرض فيلم "يوم الدين" للمخرج أبوبكر شوقي، وهو العمل الذي مثل 
مصر في جوائز األوسكار ضمن فئة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ونافس على 

جائزة السعفة الذهبية.
كما شارك ضمن فاعليات المهرجان فيلم "ليل/خارجي" للمخرج أحمد عبدالله 
السيد، والفيلم التسجيلي "الحلم البعيد" للمخرجين مروان عمارة ويوهانا دومكي، 
فيما اختتمت العروض بفيلم "عودة االبن الضال" للمخرج الكبير الراحل يوسف 

شاهين، من إنتاج عام 1976.

"الذي  سوريا  في  الفني  الوسط  على  الذعا  هجوما  بركات  أديل  الفنانة  شنت 
يفرض عقبات مجحفة في طريق الفنانات نحو الشهرة والنجاح، وخاصة اإلناث 
اللواتي يتعرض الكثير منهن في طريقهن إلى النجومية البتزازات جسدية مقابل 

توفير الفرص وعوامل النجاح.
قالت المطربة أديل بركات: "ال يوجد شركات سورية تدعم األغنية والمطربين 
هذا  إلى  وصلنا  لذلك  الفنان،  من  شخصي  إنتاج  هو  إنتاج  من  نراه  ما  وكل 
المستوى الرديء من األغاني في سوريا، أما المطرب السوري الذي يحترم  
نفسه فال يجد له مكانا وسط هذا الضجيج، في حين يعتبر الفنان بكل بالد الدنيا 

من النخبة إال هنا لألسف يعامل 
بقلة احترام واضحة".

"في  أنه:  إلى  الفنانة  وأشارت 
سوريا  في  للنجاح  الفنان  سعي 
إما  لهما،  ثالث  يوجد طريقان ال 
بتسوق  ويقوم  المال  يملك  أن 
يقدم  أن  أو  أعماله،  وإنتاج 
لبعض  بالنسبة  تصل  تنازالت 
المطربات أو الفنانات إلى التنازل 
عن أجسادهن مقابل الشهرة، وأنا 
فنانة  كأي  وأتعرض  تعرضت 
ليس  والحقيقة  لالبتزاز،  سورية 
المواهب،  تتبنى  شركات  هناك 
الفنانات  من  الكثير  فأصبحت 
مقابل  للضغوطات  يرضخن 
الذي  الله  أحمد  وأنا  الشهرة، 
فلست  النفس،  عزة  منحني 

وهذا  سورية،  ومطربة  كسيدة  مكانتي  من  تقلل  فاتورة  أي  لدفع  مضطرة 
الموضوع بالنسبة لي مرفوض رفضاً قاطعا".

سبيل  في  تبذله  ما  إزاء  التقدير  شهادات  من  العديد  على  بركات  وحصلت 
سفيرة   ،2018 آذار  مارس/  شهر  عينت  أن  بعد  السالم،  وإحالل  اإلنسانية 
للسالم والنوايا من قبل منظمة اإلغاثة الدولية لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة، 

ثقافة  قصر  في  أقيمت  التي  الندوة  كايد  هشام  "ممشى"  فيلم  مخرج  حضر 
الفيلم، ضمن فعاليات مهرجان اإلسماعيلية  انتهاء عرض  اإلسماعيلية، عقب 

لألفالم التسجيلية والقصيرة، لمناقشة العمل مع الجمهور.
لبنان، ورغم  مقيم في  فلسطيني الجئ  فيلم "ممشى" عن شاب  وتحكي قصة 
إدراكه لمخاطر الهجرة غير الشرعية إال أنه يقرر الهجرة عبر سلوك الطريق 
انتشار  الفيلم  المقصود، ويناقش  للبلد  اليونان ومنها  باتجاه  تركيا  البحري من 
لبنان  منها  تعاني  التي  الظروف  بسبب  والعائالت  الشباب  بين  الهجرة  فكرة 

وافتقارها لمقومات الحياة.
وقال هشام كايد إنه كان في ألمانيا بالصدفة لتصوير فيلم، وتفاجأ بقصة شابين 
وأشار  لالجئين،  يحدث  ماذا  وتكشف  مؤثرة  كونها  للعالم  نقلها  على  فحرص 
إلى أنه كان هناك تحدي حتى يدخل ألعماق الشباب، ويصور مع أهلهم في 

المخيمات الفلسطينية ألن هذا يعرضهم لمسائلة قانونية.
نفس  من  يعانون  فكثيرين  لفلسطين،  نموذج  الشباب  هؤالء  أن  "كايد"  ولفت 

لمشكلـــــــــــــة،وهو  ا
أن  أراد  كفلســطيني 
كثير  حال  عن  يعبر 
وأصدقائه،  أهله  من 
الفيلم سيناريو وإخراج 
كايد  هشــــــام  وإنتاج 
فلسطيني  مخرج  وهو 
لبنــــــــان  في  يعيش 
ودرس األعمال وفنون 

األتصال.
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كلبش 3: أمير كرارة نبيل نور الدين أحمد عبدالعزيز هالة فاخر 
يتقدم )سليم األنصاري( باستقالته من وزارة الداخلية إ، ويتجه )سليم( بعد ذلك لتأسيس 
بينهما،  الخالفات  بعض  تظهر  بعد  فيما  لكن  )أكرم صفوان(،  ويشاركه  أمن،  شركة 

تتحول إلى عداوة وصراعات. 
 

بركة: عمرو سعد كمال أبو رية هالة صدقي هنادي مهنى 
)بركة( وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشا في القاهرة لكن مع مرور 
الوقت يبدأ في جمع المال ومن هنا يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب 

النفوذ، وال يسانده في هذه المشاكل إال والدته وبنت الجيران التي تحبه. 
 

زلزال: محمد رمضان حال شيحة حنان سليمان أحمد صيام 
منزال  يشتري  رجل  عن   ،1992 زلزال  فترة  في  زلزال"   " مسلسل  أحداث  وتدور 
القسط األخير، يطالب صاحب  يأتي موعد سداد  المدة والقيمة، وحين  بأقساط محددة 
يقع  أن  إلى  يُماطل  البائع  أن  إال  ملكيته،  عن  والتنازل  باسمه  البيت  بتسجيل  المنزل 

"زلزال 1992" الذي يلقى فيه الشاري حتفه 

ولد الغالبة: أحمد السقا جالل الزكي عبدالرحيم حسن فايق عزب 
التي  المادية  الظروف  بسبب  مهنتين  في  للعمل  يضطر  الفقر  يعاني  صعيدي  رجل 
يتعرض لها خالل األحداث، األولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل 

لياًل سائق تاكسي، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف لإلتجار في المخدرات. 
 

لمس أكتاف: ياسر جالل كارولين خليل حنان مطاوع فتحي عبدالوهاب 
يتورط المالكم )أدهم( في أعمال إجرامية، وعندما يقرر التوبة رغبة في عيش حياة 

آمنة مستقرة، يتم مطاردته من عصابات ورجال المافيا. 
 

ترجمان األشواق: عباس النوري غسان مسعود شكران مرتجى سلمى المصري 
مسارات  بهم  وتفرقت  اليساري،  الفكر  اعتنقوا  أصدقاء  ثالث  قصة  المسلسل  يروي 
الحياة، فاعتنق أحدهم الفكر الصوفي، وحافظ الثاني على مبادئه اليسارية مما جلب عليه 
المتاعب، وهجر الثالث خارج سوريا، وبعد نشوب الحرب األهلية في سوريا، يعود 

الصديق الثالث للبحث عن ابنته المفقودة. 

هوجان: محمد إمام كريم محمود عبدالعزيز صالح عبدالله عبير صبري 
لكونه  نظًرا  “هوجان”،  بـ  الشعبية  منطقته  أهل  من  ُملقب  األحداث حول شاب  تدور 
من ذوي القدرات الخارقة، لتذيع شهرة “هوجان” في األفق، ويصبح واحًدا من صفوة 

المجتمع. 
 

أبو جبل: مصطفى شعبان محمود البزاوي حسن حسني رشا بن معاوية 
تدور األحداث حول أسرة وعائلة تاجر كبير اسمه )أبو جبل(، الذي يمر بالعديد من 
ميراث  على  الصراع  مشكلة  خاصة  نفسه،  على  السيطرة  يفقد  تجعله  التي  األزمات 

والده. 

حرملك: جمال سليمان باسم ياخور باسل خياط سالفة معمار 
يتناول المسلسل وصول المماليك إلى السلطة والتحكم بمفاصل المشهد السياسي العام، 

وإلحاق الهزيمة ألعداء األمة المفترضين. 

حكايتي: ياسمين صبري وفاء عامر هنادي مهنى إدوارد 
فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمام عيَنْيها، وتدخل في 

خالفات مع عائلة والدته و تسافر من الصعيد إلى هناك، وتنطلق األحداث
 

فكرة بمليون جنيه: علي ربيع طارق عبدالعزيز صابرين صالح عبدالله 
مجتمعه  بها  يمر  التي  المشكالت  من  لكثير  حاًل  فيها  ويرى  ما،  بفكرة  يؤمن  شاب 

الصغير، فيحاول تنفيذها؛ مما يدخله في كثير من األحداث والمفارقات الكوميدية 

آلخر نفس: ياسمين عبدالعزيز فتحي عبدالوهاب محمد عز عواطف حلمي 

وبنت  ولد  ولديها  المواقف، ومتزوجة من ضابط شرطة  لكثير من  تتعرض  مهندسة 
خالل األحداث، التي تدور في إطار درامي اجتماعي مشوق. 

 
عذراء: شجون الهاجري أحمد إيراج سعاد علي مشاري البالم 

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تراجيدي حول مجموعة من السجينات الالتي 
تالقت حكايتهن خلف أسوار السجن وظلمته. 

سبع أبواب: سعد الفرج جاسم النبهان هيفاء عادل بيومي فؤاد 
مجموعة قصص تقع في ثنائيات، وثالثيات، وخماسيات ، وسباعيات، بأسماء مختلفة 

مثل: "حالة حنان" و"عريس ليلة خميس" و"مضاوي أكلها الذيب" وحكايات أخرى. 

سالسل ذهب: بسام كوسا كاريس بشار صباح الجزائري ديما بياعة 
صائغ محنّك في سوق الذهب، يتميز بمعرفة عميقة بنفسيات النساء وحّسه كـ »زير 
النسوة سـ  فهؤالء  أخرى.  والالحقات من جهة  السابقات  نساء« من جهة، وضحاياه 
النوع من األعمال، إذ يبرزن مكانتها  المرأة في قالب غير نمطي في هذا  »يُظهرن 

وتحكمها في قرارها 

خمسة ونص: قصي خولي نادين نسيب نجيم معتصم النهار سينتيا صموئيل 
قصة حب غير مألوفة بين حبيبين، تحاول فيها المرأة ترويض حبيب يشتهي مجد المال 

ويعاني من الحقد وصراعات على السلطة، وقدرتها على لعب دور نافذ في حياته. 

وما أدراك ما أمي: إلهام الفضالة هيا الشعيبي يعقوب عبدالله محمد العجيمي 
من  تعاني  التي  )غنيمة(  شخصية  حول  درامي  اجتماعي  إطار  في  األحداث  تدور 

ظروف صحية مركبة تتطلب معاملتها بطريقة خاصة . 
 

الهيبة )الحصاد(: تيم حسن سيرين عبدالنور منى واصف عبدو شاهين 
في هذا الجزء يقع جبل )تيم حسن( في حب الفتاة )سيرين عبدالنور(، وسط الصراعات 

المدوية التي يدور بداخلها جبل. 
 

باب الحارة )ج 10( حارة الصالحية: نجاح سفكوني نظلي الرواس مرح 
جبر يامن حجلي 

تتناول األحداث اعتداء االحتالل الفرنسي على دمشق وقصفها بالمدافع، ما أدى 
إلى تدمير )حارة الضبع(، وانتقال األهالي إلى حارة )الصالحية(. 

حدود الشر: حياة الفهد أحمد الجسمي إنتصار الشراح ياسة 
مسلسل حقبوي، تقع أحداثه في فترة الستينيات داخل الكويت من خالل قصة 
إنسانية مشوقة، عن امرأة )حياة الفهد( تمتلك من محاريث الشر الكثير والكثير، 

تتسبب في تدمير كل من حولها، إال أن كل ذلك يتحول بعد وقوع مفاجأة.

دقيقة صمت: عابد فهد رنا شميس خالد القيش ستيفاني صليبا 
تنطلق حكاية المسلسل من شخصيتين هما امير ناصر، وأدهم منصور، يحكم عليهما 
السجن بشكل فجائي  يقدم مدير  الفجر األولى من أحد األيام،  باإلعدام، وفي ساعات 
إحراق  أولها  بالظهور،  تبدأ  غريبة  أحداثاً  لكن  الحكم،  بتنفيذ  سريعاً  قراراً  لضباطه 

مهجعاً للمساجين، وثانيها تعيين مدير جديد للسجن.

الواد سيد الشحات: أحمد فهمي هنا الزاهد محمد عبدالرحمن أكرم حسني 
تدور قصة المسلسل في اطار كوميدي حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب 
الناس من هذا الزواج وخالل األحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ماليين 
جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ منه. 

 
أنا عندي نص: سعاد عبدالله استقالل أحمد محمد العجيمي هدى الخطيب 

قضية اجتماعية داخلية في إطار الكوميديا السوداء، من خالل قصة امرأة تبحث عن 
حقوقها في المجتمع سواء الحقوق المدنية أو الشخصية. 
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حتى الميزة التي كانت آبل تتباهى بها في هواتف آيفون، يبدو أنها تنهار، إذ قال 
المشغل ألجهزة   iOS ”إس أو  “آي  نظام  في  نسخة  اكتشفوا  إنهم  أمنيون  باحثون 
استهدفت  التي   EXODUS ”إكسودس“ الخطيرة  التجسس  برامج  سلسلة  من  آيفون 
نظام التشغيل أندرويد، والتي شوهدت في وقت سابق من هذا العام على متجر جوجل 

بالي الرسمي.
المعلومات، إن  أمن  المتخصصة في مجال   ،Lookout باحثو شركة “لوك آوت”  وقال 
والصور  االتصال  جهات  وسرقة  جمع  على  قادرة  آيفون  هواتف  على  الفيروس  نسخة 
الجهاز. ويمكن أن تؤدي  الصوتية ومعلومات GPS وموقع  الفيديو والتسجيالت  ومقاطع 

أيًضا عمليات تسجيل صوتي عند الطلب.
رت من قبل شركة تطوير التطبيقات اإليطالية، “كونكسا”  برامج التجسس، EXODUS، ُطّوِ

Connexxa، المعروفة بأنها تزود السلطات اإليطالية بأدوات التجسس والمراقبة.
وبرزت Exodus عندما اكتشف باحثو األمن من منظمة “أمن بال حدود” الشهر الماضي أن 

مخبأة  التجسس  برامج 
تحميله  تم  تطبيق  داخل 
على متجر جوجل بالي، 
عمالء  يستهدف  والذي 
اإلنترنت  خدمة  مزود 

.ISP اإليطالي
إن  الباحثون  وقال 
مجموعة  تمتلك   Exodus
ميزات  من  متطورة 
أعطت  التي  التجسس 
السيطرة  المهاجمين 
األجهزة  على  الكاملة 
باحثو  وقال  المصابة. 
حدود”  بال  “أمن  منظمة 
إنهم اكتشفوا ما يقرب من 
25 تطبيًقا مختلًفا مصاًبا 
تم   Exodus ببرامج 
تحميلها من متجر بالي 

على مدار العامين الماضيين.
وأفادت تقارير نُشرت في مؤتمر Kaspersky Security Analyst Summit، أن فريق 
Lookout اكتشف نوًعا مختلًفا من برامج التجسس في نظام آي أو إس خالل تحليلهم عينات 

Exodus التي عثروا عليها العام الماضي، وفقا للبوابة العربية لألخبار التقنية.
إلى  أدى  هذه  أندرويد  عينات  “تحليل   :Lookout لدى  األمني  الباحث  باور،  آدم  وقال 
اكتشاف البنية التحتية التي تضمنت عدة عينات من منفذ آي أو إس”. وأضاف باور إنه 
تم عرض نسخة آي أو إس للتنزيل من خالل مواقع التصيد التي تشبه شركات المحمول 

اإليطالية والتركمانية.
وحسب الباحثين، كانت تطبيقات آي أو إس المصابة بـ Exodus موقعة مع شهادات 
المؤسسات الصادرة من آبل، والتي سمحت للضحايا بتثبيت التطبيقات الضارة، حتى 
من خارج آب ستور، مع اإلشارة إلى أن آبل ألغت هذه الشهادات في وقت الحق.
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شركة  العلمية  النشر  دار  أصدرت 
تؤلفه  كتاب  أول  نيتشر  سبرنجر 

خوارزمية تعلم آلة.
أيون- بطاريات  هو  الكتاب  عنوان 

الليثيوم: ملخص مولد آلًيا عن األبحاث 
 247 صفحاته  عدد  ويبلغ  الحالية، 
أبحاث  إلى  مباشرة  ويتطرق  صفحة، 
الليثيوم،  أيون  بطاريات  عن  بارزة 
الذكاء  ألفها  كتابات  في  ويلخصها 

االصطناعي. 
ويعرض الكتاب محتواه بأسلوب يبرهن 
إطالع  على  االصطناعي  الذكاء  قدرة 
إليه  توصلت  ما  آخر  على  العلماء 
أن  بالذكر  وجدير  وأبرزها.  األبحاث 

الخوارزميات باتت قادرة على الخوض في كمية كبيرة من المؤلفات وانتقاء 
أكثر التفاصيل أهمية.

ُسّمي مؤلف الكتاب »بيتا رايتر« الكاتب الشبح، وهو خورازمية طورها علماء 
من جامعة غوته األلمانية.

وفًقا للموقع اإللكتروني جزمودو، تصفح بيتا رايتر خالل تأليف الكتاب عدًدا 
مناسًبا من المقاالت عن بطاريات أيون الليثيوم بعد أن نشرتها مجالت أكاديمية 

مملوكة لشركة سبرنجر نيتشر، ثم خلص إلى أكثر المعلومات أهمية.
مواضيع  نحو  رايتر  بيتا  لتوجيه  تخطط  أنها  نيتشر  سبرنجر  شركة  وذكرت 
لتأليف كتب عن مجاالت  ذاتها  التقنية  استخدام  بإعادة  بحثية أخرى مستقباًل، 

علمية مختلفة.
وكتبت الشركة في إحدى صفحات الكتاب »نهدف إلى تشكيل نقاش واسع ناطق 
مع المجتمع البحثي والخبراء في المجاالت ذات الصلة عن الفرص المستقبلية 

وتحديات هذه التقنية وقيودها.«

أشارت  وفيها  جديدة،  علمية  ورقة  لجوجل  التابعة  مايند  ديب  شركة  نشرت 
إلى أن أكثر أنظمة الذكاء االصطناعي تطوًرا لدى الشركة رسب في اختبار 
رياضيات، وجدير بالذكر أن الطالب االنجليز في سن السادسة عشرة يخوضون 

اختبارات من المستوى ذاته.
منافس اصطناعي

ووفًقا لبحث نشرته شركة ديب مايند، ُدّربت الخورازمية على حل أسئلة الجبر 
المنهاج  دارس  تواجه  التي  الرياضية  المسائل  ومختلف  والتكامل  والتفاضل 

الوطني اإلنجليزي في الصف الحادي عشر.
وجاء في مقال على موقع ميديام أن الباحثين اختبروا أنماًطا عدة من الذكاء 
أسئلة  ترجمة  في  صعوبة  تواجه  الخوارزميات  أن  فاكتشفوا  االصطناعي، 
االختبارات، ألنها تزخر بالكلمات والرموز واالقترانات، ما يحول دون تحويلها 

إلى عمليات فعلية يمكن للخورازمية التعامل معها.
استنتج البحث أن حل مجرد مسألة رياضية بسيطة ينطوي على قدر كبير من 

القدرات الذهنية، إذ يحاول الناس خاللها فهم العمليات الرياضية تلقائًيا وحفظ 
الترتيب المالئم لها، ويدرسون كذلك كيفية تحويل كلمات المسألة إلى معادالت.
تهدف أنظمة الذكاء االصطناعي إلى دراسة البيانات والبحث عن األنماط ثم 
تحليلها، إال أن نتائج اختبارها في ذلك لم تكن مرضية، إذ أحرز ذكاء شركة 

ديب مايند 14 عالمة فقط من أصل 40.

هذا  من  سابق  وقت  في   Lookout باسم  جديدا  تطبيقا  جوجل  شركة  أطلقت 
لتوفير   AI الذكاء الصناعي تقنيات  األسبوع، ويعتمد تطبيق Lookout على 
المزيد من االستقالل لنحو 253 مليون شخص من المكفوفين وضعاف البصر 

حول العالم. 
 Lookout تطبيق  ويساعد 
الجديد األشخاص المكفوفين 
أو اللذين يعانون من ضعف 
التعرف  في  وذلك  البصر، 
حولهم،  األشياء  وتحديد 
على  للحصول  باإلضافة 
األشياء  حول  معلومات 
جوجل  وقالت  المحيطة، 
يعتمد  الجديد  تطبيقها  أن 
لتطبيق  مماثلة  تقنية  على 
Google Lens، حيث ما 
على الشخص أو المستخدم 

إال توجيه الهاتف ناحية أي شيء أو في أرجاء المكان للحصول على معلومات.
وأضافت جوجل أنها طورت Lookout للعمل في المواقف التي يحتاج فيها 
مساحة  أو  مكان  على  التعرف  مثل  وذلك  المساعدة،  لطلب  غالبا  المكفوفين 
جديدة ألول مرة، باإلضافة إلى قراءة النص والمستندات، أو استكمال المهام 
اليومية مثل الطبخ والتنظيف والتسوق، حيث يمكن ارتداء الهاتف حول الرقبة 
يحصل  واحدة،  خالل ضغطة  ومن  للقميص،  األمامي  الجيب  في  وضعه  أو 
المستخدم على معلومات عن األشخاص والنصوص واألشياء حولهم في أثناء 
التنقل، ما على المستخدم إال في الحفاظ على توجيه الهاتف إلى األمام، ولن 

يحتاج المستخدم بعدها للنقر على أي زر آخر داخل التطبيق.
المئة،  في   100 بنسبة  مثالية  تجربة  يوفر  ال   Lookout أن  جوجل  وقالت 
لكنها سيتطور مع الوقت، وذلك من خالل االستماع إلى تعليقات واقتراحات 
المستخدمين، ويتوفر Lookout اآلن مجانا لمستخدمي هواتف بكسل فقط في 
الواليات المتحدة من خالل متجر جوجل بالي، على أن يتوفر بعدها للمزيد 

من المستخدمين.
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في غضون عامين، ستكون مالبس النوم »الذكية« 
بين  تكلفتها  تتراوح  التي   – الذكية  البيجامة  أو   –
نحو 99 و196 دوالراً، والتي تراقب وتساعد على 

تحسين النوم، متاحة في األسواق.
لن يالحظ الشخص الذي يرتديها أنها تشتمل على 5 

أجهزة استشعار تعمل بالطاقة الذاتية.
القلب  لنبضات  مستمرة  متابعة  له  ستوفر  ولكنها 
في  تسهم  عوامل  وكلها  النوم،  ووضعية  والتنفس 

طريقة النوم ومقدار الراحة التي توفرها.
المزودة  الذكية  المالبس  تُحدث  »قد  خبراء:  وقال 
في  ثورًة  الذاتية،  بالطاقة  تعمل  استشعار  بأجهزة 
من  االستفادة  طريق  عن  اإلنسان  سلوك  مراقبة 

المالبس اليومية وتزويدها بأجهزة استشعار«.
عناصر  دمج  هو  األساسي  »العنصر  وأضافوا: 
االستشعار ومصادر الطاقة المحمولة في المالبس 
بوزن  االحتفاظ  مع  ظاهرة،  تجعلها  ال  بصورة 
بيجاماتنا  »تغلبت  المألوفة«.  واألقمشة  المالبس  ومتانة  ووظيفة  وملمس 
الحواسيب  مع مهندسي  أيضاً  التقنية، وعملنا  التحديات  الذكية على عديد من 
من  والقادمة  لها  حصر  ال  التي  اإلشارات  لمعالجة  الكهربائيين  والمهندسين 

أجهزة االستشعار، حتى نحصل على معلومات واضحة وسهلة الفهم«.
تشتمل »الفيجاما Phyjama«، كما يسميها العلماء، على 5 لوحات توصيل 
نسيجية منفصلة تحتوي على أجهزة استشعار، وتربط بينها خيوط نايلون مطليَّة 

بالفضة ومغلَّفة بالقطن.
مطبوعة  إلكترونية  دوائر  لوحة  في  لوحة  كل  من  الخارجة  األسالك  وتنتهي 

بحجم الزر ومثبَّتة في الموقع نفسه الذي يحتله زر البيجامة.
وتُرَسل البيانات ال سلكياً إلى جهاز استقبال يستخدم جهاز إرسال صغيراً يعمل 

بالبلوتوث، وهو جزء من الدوائر الموجودة في الزر.

كشف متحدث باسم شركة "Virgin Media" البريطانية، التي تقدم خدمات 
اإلنترنت.  سرعة  تعزيز  في  تساعد  أن  يمكن  بسيطة  حيل   6 عن  اإلنترنت، 

وبحسب الشركة، جاءت كاآلتي:
- مسح ذاكرة التخزين المؤقت: يمكن أن يؤدي مسح ذاكرة التخزين المؤقت 

على المتصفح، إلى تسريع تشغيله.
الثالثة  النقاط  فوق  الضغط  يجب  كروم"،  "جوجل  متصفح  في  بذلك  وللقيام 

الرأسية في الزاوية اليمنى العلوية، ثم اختيار "أدوات إضافية".
وبعد ذلك، يمكن الضغط فوق "مسح بيانات التصفح"، وتحديد اإلطار الزمني 

الضغط فوق "مسح  ثم  تريد حذفها،  التي  والبيانات 
البيانات".

محاولة  إن  المتصفح:  من  نسخة  أحدث  تحميل   -
تصفح اإلنترنت عبر النسخ القديمة، يمكن أن تبطئ 

من عمل المتصفح.
وتحتوي معظم المتصفحات على أدلة بسيطة حول 

كيفية التحقق من استخدام أحدث إصدار.

برامج  تكون  أن  يمكن  اإلنترنت:  فيروسات  مكافحة  برنامج  بتحديث  قم   -
مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة، مهمة لحماية الكمبيوتر من القراصنة. 

ولكنها تسرع من عمل المتصفحات أيضا.
- إغالق التطبيقات غير المستخدمة: يمكن أن تؤثر البرامج والتطبيقات، التي 

تعمل في الخلفية دون علمك، على سرعة متصفح اإلنترنت.
من  الكثير  تستهلك  التي  البرامج،  جميع  إغالق  المهام"  "إدارة  خيار  ويتيح 

الذاكرة، وتبطئ سرعة اإلنترنت بطبيعة الحال.
أعلى  في  التوجيه  جهاز  وضع  حاول  فاي":  الـ"واي  جهاز  موقع  تغيير   -
مستوى ممكن، أو في غرف مختلفة بالمنزل، لتحديد الموقع األفضل في مجال 

تسريع اإلنترنت.
فسيُرسل  النافذة،  بالقرب من  التوجيه  في حال وضع جهاز  النوافذ:  تجنب   -

بعض اإلشارات إلى الخارج، وبالتالي لن تكون قوية في المنزل.
ويُنصح بتجنب وضع األجهزة بالقرب من أحواض األسماك، حيث يمكن للمياه 

امتصاص اإلشارة الالسلكية.

يخزن مستخدمو آيفون سلسلة من المعلومات حول جميع األماكن التي قصدوها، 
دون علمهم وإدراكهم لذلك. 

وعلى  الرغم من أن ميزة موقع آيفون مفيدة للغاية عندما يتعلق األمر بالمالحة 
والحركة، فإن التفكير في تتبع كل حركة قد يبدو أقل جاذبية بالنسبة للمستخدمين.
ولكن هاتفك آيفون يحتفظ فعليا بسجل يضم جميع األماكن التي قمت بزيارتها 
وذلك  بزيارتها،  قمت  ومتى  فيها  زرتها  التي  المرات  عدد  وكذلك  مؤخرا، 

للتعرف على األماكن "المهمة" بالنسبة لك.
بخدمات  المستخدمين  لتزويد  المعلومات  هذه  تُستخدم  آبل،  لشركة  ووفقا 

مخصصة، مثل "توجيه حركة المرور وبناء صور أفضل الذكريات".
فيه وموقع عملك،  تعيش  الذي  المكان  المثال، من خالل معرفة  وعلى سبيل 
يمكن أن يوفر الهاتف معلومات توقيت مخصصة حول رحلتك، للمساعدة في 

تنقالتك المستقبلية.
ويجري تشفير البيانات وتخزينها على هاتفك فقط، وتقول آبل إنها لن تشاركها 
مطلقا دون موافقة المستخدمين، وبالتالي لن يتمكن أي هاكر من الوصول إلى 
يتمكن  فلن  هاتفك،  استخدام  أصدقائك  أحد  حاول  لو  وحتى  المهمة.  مواقعك 
من الدخول إلى المواقع المهمة المسجلة، دون تجاوز معرف "Face ID" أو 

"Touch ID" أوال، لذا فإن البيانات آمنة جدا.
مكان  حول  عنك  آيفون  يعرفه  مما  التحقق  في  ترغب  كنت  حال  في  ولكن 
تواجدك، أو حتى مسح السجل وإلغاء تفعيل النظام تماما، يجب القيام بالخطوات 

التالية:
1- قم بتشغيل اإلعدادات على جهاز آيفون

2- اضغط على قسم الخصوصية
3- انقر على خدمات الموقع

4- اختر خدمات النظام
5- انتقل إلى عالمة تبويب المواقع الهامة

رمز  أو  األصبع  بصمة  أو  الوجه  معرف  باستخدام  الدخول  بتسجيل  قم   -6
المرور

وبمجرد تسجيل الدخول، سترى قائمة طويلة من المدن التي زرتها، ويمكنك 
النقر على كل مدينة للحصول على تفاصيل المواقع ومشاهدتها على الخريطة. 

كما ستتمكن من معرفة وقت زيارتك لها وعدد المرات أيضا.
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 B مدة التدریب المھني لحاملي شھادة قیادة السیارة العادیة
لفئة ”الباص“ 6 أشھر.

مدة التدریب المھني لحاملي شھادة قیادة الباص لفئة ”عربة 
خلفیة D/DE“     أشھر.

الخاصة  األلمانیة  اللغة  تعلیم  أیضاً،  الدورة  ھذه  تتضمن 
ھذا  یساعدك  وبالتالي  المجال،  لھذا  الالزمة  بالمصطلحات 

.IHK على اجتیاز امتحان غرفة التجارة والصناعة

شروط التأھیل:
- دورة في اللغة األلمانیة 
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- الحد األدنى للعمر 21 سنة.
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يواصل العشرات من رواد صناعة السيارات على مدار أكثر من عقدين من 
الحد  استهالك  على  قادرة  للسيارات  جديدة  محركات  وابتكار  تطوير  الزمان 
األدنى من الوقود وتقديم الحد األقصى من األداء، بم في ذلك السيارات الهجينة 

التي تجمع بين الوقود والكهرباء.
يأتي ذلك تماشًيا مع التوجهات العالمية الرامية إلى تقليل االنبعاثات الكربونية 
الناتجة عن حرق الوقود األحفوري بأشكاله والتي تؤثر سلًبا على حياة البشر 

والبيئة، باإلضافة إلى التوفير في اإلنفاق على المحروقات بشكل عام.
وتعتبر السيارات من أبرز العوامل التي ترفع حرارة األرض بما تخلفه من 
محركاتها،  غرف  داخل  الوقود  احتراق  عملية  عن  ناتجة  كربونية  انبعاثات 
األمر الذي دفع دول االتحاد األوروبي إلى تطبيق نظاًما أكثر صرامة خاص 

باالنبعاثات الكربونية للسيارات وتم تفعيلة مطلع سبتمبر الجاري.
االنبعاثات  مخاطر  من  والحد  البيئة  على  الحفاظ  في  المساهمة  أجل  ومن 

من أجل البيئة.. 
نصائح لالستعمال المناسب للسيارة

الكربونية، يمكن اتباع الخطوات التالية التي يقدمها خبراء والتي بواسطتها يقل 
استهالك السيارة للوقود:

1- السرعات العالية: قيادة السيارات بسرعات عالية دون الحاجة إلى ذلك، 
ظل  في  السيارة  بقيادة  ينصح  لذا  كبير،  بشكل  الوقود  استهالك  إلى  يؤدي 

السرعات المقررة.
منخفضة  حرارة  وبدرجات  طويلة  لفترات  التكييف  استخدام  التكييف:   -2

يستهلك الوقود بشكل كبير، لذا ينصح باستخدامه األوقات الضرورية فقط.
3- النوافذ المفتوحة: ترك نوافذ السيارة مفتوحة أثناء القيادة يعمل على رفع 
معدل مقاومة بدن السيارة للهواء، ويزيد من جهد المحرك واستهالكه للوقود، 

لذا ينصح بغلق النوافذ أثناء السير وفي أقل تقدير إغالقها بشكل جزئي.
4- األحمال الزائدة: من المعروف أن األحمال الزائدة ترفع من معدل استهالك 

السيارات للوقود، لذا ينصح بالتخلص من أكبر قدر ممكن من األحمال.
5- ضغط اإلطارات: اإلطارات من األجزاء الهامة واألكثر تأثيًرا بالسيارة، 
وعند اختالل الضغط بداخلها سواء بالزيادة أو النقصان فإن ذلك يزيد 
تناسب  من  التأكد  يجب  لذا  الطريق،  على  المقاومة  معدل  من 

ضغط الهواء داخل اإلطارات األربعة.
6- صيانة المحرك: اإلهمال في صيانة المحرك بشكل 
دوري يؤدي إلى استهالك الوقود بشكل أكبر، ولذلك 
بشكل  المحرك  حالة  متابعة  المفضل  من 

مستمر لتفادي بذل مزيد من النفقات.
٧- محركات صغيرة: يسعى البعض عند 
المزودة  اختيار  جديدة  سيارة  شراء 
من  للحد  وذلك  صغير  بمحرك 
توفر  كما  الوقود،  استهالك 
الحديثة  السيارات  بعض 
إحدى  إغالق  إمكانية 
حجرات المحرك وذلك من 
التقليل  في  يسهم  أن  شأنه 
الوقود،  استهالك  من 
توفرها  المزية  هذه  ولكن 
للسيارات  المنتجة  الشركات 
العالية  القوة  ذات  الفارهة 
"إيقاف  بنظام  يعرف  ما  وهو 

أسطوانات المحرك".



على الرغم من األزمة االقتصادية التي اجتاحت العالم في الفترة األخيرة وطالت العديد من القطاعات المختلفة، إال أن صناعة السيارات ال تعترف بذلك أبًدا، كونها أحد العالمات المميزة على الرقي والثراء .
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يعد "الدينامو" أو مولد الكهرباء من األجزاء بالغة األهمية في محرك السيارة، 
أثناء  السيارة  في  الموجودة  األجهزة  من  العديد  بتشغيل  يقوم  باختصار  فهو 
تحركها مثل األضواء علي سبيل المثال، كما أنه يقوم بإعادة شحن البطارية 
لتصبح مؤهلة لالستخدام عند بدء تشغيل السيارة، وتعرض الدينامو للتلف من 
شأنه أن يلحق أضرار بالغة بالسيارة من بينها عدم القدرة علي تشغيل السيارة 
وتلف بعض أجهزتها، لذا يوضح خبراء السيارات أبرز العالمات التي تشير 

إلي وجود أعطال بدينامو السيارة وهي : 
ما  -  حدوث خلل 
التوصيالت  في 
في حال التأكد من 
الدينامو،  سالمة 
سالمة  وأيضاً 
الحركة  نقل  حزام 

أو سير الدينامو .
تلف  حدوث   -
أو  الشحن  منظم 

ما  إلي  الكهرباء  ضخ  في  باالستمرار  الدينامو  قيام  إلي  يؤدي   "cut out"
النهاية، ما قد يتلف العديد من أجهرة السيارة .

- توقف البطارية عن العمل أو حدوث عطل ما بها كعدم وجود شحنة كهربائية 
كافية لتساعد علي تشغيل السيارة، يعد أحد أبرز المؤشرات علي وجود مشكلة 
في دنيامو السيارة، حيث ال يتمكن من إعادة شحن البطارية بصورة كافية علي 
اإلطالق، والسيما إذا تم التأكد من أن التوصيالت واألسالك الكهربائية ال يوجد 

بها أي أعطال .
- قد ينبعث من محرك السيارة رائحة مميزة مصدرها الدينامو، وهي ناجمة عن 
احتراق عوازل األسالك الكهربائية من جراء ارتفاع الحرارة وهو ما ينتج عنه 

عدم مقدرة الدينامو علي القيام بمهامه األساسية كما ينبغي أن تكون 
- يعد تذبذب أضواء السيارة سواء الخارجية أو الداخلية أحد العوامل التي تشير 
إلي وجود خلل ما في الدينامو، ويتبعها أيضاً ضعف في آلية فتح وغلق النوافذ 
الكهربائية، لذا فإنه يتم فصل عمل بعض التجهيزات في السيارات الحديثة مثل 
تدفئة المقاعد وتوجيه طاقة عمل الدينامو نحو إضاءة المصابيح الخارجية إلي 

أن يتم الكشف وإصالح  ذلك العطل .
- إضاءة لمبة لوحة القياس الخاصة بالدينامو، وهنا يستشعر كمبيوتر السيارة 
المعدل  من  أكثر  أو  أقل  شحنه  كان  إذا  والسيما  بالدينامو،  ما  عطل  وجود 
المشكلة  من  المتقدمة  المرحلة  وفي  التحذير،  بيان  لمبة  تضاء  وهنا  الطبيعي 
يجب  مشكلة  وجود  يعني  وهذا  تنظفيء،  ثم  ومن  وجيزة  لفترة  اللمبة  تضاء 

االلتفات إليها وعدم إغفالها أو إهمالها .

عادة ما يقوم كمبيوتر السيارة في الموديالت الحديثة بتنبيه السائق إلى وجود 
نقص في الوقود في الوقت المناسب، ولكن ماذا يحدث إذا توقفت السيارة فجأة 

بسبب نقص الوقود؟
بالهيئة  السيارات  خبير  هيس،  تورستن  أوضح  االستفسار  هذا  على  لإلجابة 
األلمانية للفحص الفني، أنه في حال قيادة السيارات القديمة حتى فراغ خزان 
ما  وكثيرا  الوقود،  دورة  في  إلى أضرار  غالًبا  يؤدي  ذلك  فإن  تماما،  الوقود 

تظهر أعطال بمضخات الحقن أو مضخة البنزين.
حيز  في  ميكانيكي  حقن  بنظام  المزودة  القديمة  الديزل  لسيارات  وبالنسبة 
من  يدويا  الهواء  لتصريف  مجهدة  عملية  إجراء  يتطلب  األمر  فإن  المحرك، 

دورة الوقود.
من  كبير  حد  إلى  محصنة  بأنها  الحديثة  للسيارات  العالمية  الشركات  وتروج 
السير حتى فراغ خزان الوقود تماما، إال أن ذلك قد يحدث في بعض األحيان.

وعلى الرغم من استعمال فالتر الوقود، إال أن محركات السيارات الحديثة قد 
فراغ  السير حتى  عند  الوقود،  في  تترسب  التي  االتساخات،  تمتص جزيئات 

الخزان تماما، وبالتالي ال يمكن ضمان االحتراق النظيف للوقود.

كشفت شركة "PAL-V" رسمياً عن أول سيارة طائرة في العالم، في معرض 
جنيف األخير.

التنقل  على  بقدرتها   "Liberty" سيارة  تتميز  اليوم،  روسيا  موقع  وبحسب 
كسيارة عادية على الطرقات، والتزود بالوقود مثل السيارات تماماً، كما تتمكن 
من  واحدة  المراوح،  من  زوج  على  معتمدة  كمروحية صغيرة،  التحليق  من 

الخلف وأخرى من األعلى، يمكن طيها عند الحركة على األرض.
وزودت هذه السيارة الطائرة بمحركين يعمالن بالبنزين، األول بقوة 99 حصانا 
مخصص لتحركيها على األرض، بسرعة تصل إلى 160 كلم/ ساعة، ومحرك 

آخر للطيران، وتتسع مقصورتها لشخصين..
العامين  السيارة في األسواق سيكون خالل  أنتاج  إلى أن   "PAL-V" وكشفت
لقيادة  رخصة  الرخص،  من  نوعين  امتالك  إلى  سيحتاج  سائقها  المقبلين، 

السيارات، وأخرى لقيادة المروحيات والطائرات الصغيرة.
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التي تعمل بالطاقة  الدولية "أمنستي" صناعة المركبات  العفو  هاجمت منظمة 
الكهربائية ألنها تقدم نفسها على أنها صديقة للبيئة، فيما تنتج العديد من بطارياتها 

باستخدام وقود أحفوري ملوث، ومن مصادر معدنية غير أخالقية.
نعة يمكن أن تكون  وقال بيان صادر عن المنظمة الحقوقية إن البطاريات المصَّ

أن  حين  في  الكربون،  كثيفة 
المستخدمة  المعادن  استخراج 
حقوق  بانتهاكات  يرتبط  فيها 

اإلنسان، مثل عمالة األطفال.
صدر  الذي  البيان،  ويقول 
أمنستي  إطالق  مع  بالتزامن 
لمبادرة "قمة الشمال للمركبات 
العاصمة  في  الكهربائية"، 
الكهربائية  "السيارات  أوسلو: 

هي محور التحول من صناعة السيارات بعيدا عن الوقود األحفوري، لكنها في 
الوقت الحالي ليست أخالقية كما يريد بعض تجار التجزئة أن نعتقد".

وقالت منظمة العفو الدولية إن إنتاج بطاريات الليثيوم أيون من أجل المركبات 
الصين  في  له  المنتجة  المصانع  وتتركز  بكثافة.  الكربون  يستخدم  الكهربائية 
وكوريا الجنوبية واليابان، حيث يعتمد توليد الطاقة إلى حد كبير على الفحم أو 

أنواع الوقود األحفوري األخرى.
وتستثمر شركات صناعة السيارات العالمية مليارات الدوالرات لزيادة إنتاج 
لرفع  العمالقة  األلمانية  فاغن"  الكهربائية. وتخطط شركة "فولكس  المركبات 
اإلنتاج السنوي من هذه المركبات من 40 ألفا عام 2018، إلى 3 ماليين بحلول 

عام 2025.
بطارية  إيجاد  الكهربائية  المركبات  صنّاع  من  الدولية  العفو  منظمة  وطلبت 

أخالقية ونظيفة في غضون خمس سنوات.

تمثل الحساسية تجاه حبوب اللقاح كابوسا مزعجا للمرضى عند قيادة السيارة 
خالل فصل الربيع؛ حيث يهدد العطس سالمة وأمان القيادة.

قائد  يغلق  العطس  أثناء  أنه  شنيلهارت  يان  األلماني  السيارات  خبير  وأوضح 
السيارة  قيادة  يعني  تقريبا، ما  ثانية واحدة  لمدة  السيارة بشكل الإرادي عينيه 

لمسافة 14 مترا تقريبا بدون رؤية الطريق، ما يرفع خطر وقوع حادث.
منتظمة  صيانة  بإجراء  الحساسية  مرضى  شنيلهارت  ينصح  ذلك،  ولتجنب 
الورش  اللقاح في حال امتالئه لدى إحدى  فلتر حبوب  الهواء وتغيير  لمكيف 
حبوب  انتشار  موسم  بدء  قبل  ذلك  يتم  أن  األفضل  ومن  المتخصصة،  الفنية 

اللقاح؛ نظرا ألن امتالء الفلتر يمنعه عن أداء وظيفته بكفاءة.
كما ينبغي تنظيف مقصورة السيارة بانتظام لتخليصها من الغبار، وذلك بواسطة 

مكنسة كهربائية، مع مسح األسطح الداخلية بواسطة قطعة قماش رطبة.
ومن المهم أيضا غلق نوافذ السيارة أثناء القيادة وتشغيل المكيف على وضع 

تدوير الهواء.

تعد العناية الصحيحة والمنتظمة مفتاح الحفاظ على رونق السيارة وقيمتها.
أهمية عدم  بيتزولت، على  كريستيان  األلماني  بالسيارات  العناية  خبير  وشدد 
ترك االتساخات على طالء السيارة لفترة طويلة، كما أكد ضرورة إزالة جميع 
أو أي ترسبات  الطيور والصمغ  العادية مثل فضالت  أنواع االتساخات غير 
الذي  الضرر،  تمر دورا في مدى  تلعب كل ساعة  الفور؛ حيث  أخرى على 
المادة  الوقت تصيب هذه االتساخات  أنه مع مرور  بالسيارة. وأوضح،  يلحق 
العازلة للطالء، ثم الطالء ذاته، كما يمكن أن تتسبب أشعة الشمس في احتراقها 
وتصلبها وزيادة أضرارها، التي ستحتاج إلى عالج مكلف مثل التلميع والعزل.
إزالة  في  تتسبب  المتكررة  التلميع  عمليات  أن  إلى  األلماني  الخبير  وأشار 
الدقيقة للطالء، وبذلك تقل طبقات الطالء ومعها طبقة الحماية من  الجزيئات 
األشعة فوق البنفسجية. ومع إزالة كميات كبيرة من الطالء يتناقص عمق اللون 
وتتالشى ألوان األصباغ. وينبغي الحفاظ على طالء السيارة عن طريقة مادة 

عزل جيدة، وغسل السيارة بانتظام.
- الطريقة الصحيحة

وأكد بيتزولت، أن الطريقة الصحيحة للعناية بالسيارة هي الطريقة الكالسيكية 
المتمثلة في الغسل اليدوي، والذي يتألف من دلوين، أحدهما به ماء فاتر بدون 
اضافات واآلخر يحتوي على شامبو التنظيف الخاص بالسيارات، مع مراعاة 
أال تحتوي أدوات الغسل مثل اإلسفنجة على أية اتساخات سابقة حتى ال تتسبب 

في إحداث خدوش بطالء السيارة.
ويتم غسل السيارة من أعلى ألسفل بشكل جزئي؛ حيث يتم البدء بالسقف، ثم 
غطاء حيز المحرك، ثم غطاء صندوق األمتعة. وبعد ذلك يتم تنظيف النصف 
على  يشتمل  ما  عادة  السفلي  الجزء  إن  حيث  السيارة؛  جوانب  من  العلوي 

اتساخات شديدة. 
ويتم تنظيف الجزء السفلي من الجوانب باستخدام أدوات غسل مختلفة سواء 

كانت اإلسفنجة أو القفازات.
التقاط الجزيئات من السطح  وتتوفر "عجينة" طالء خاصة تتمثل مهمتها في 
الخارجي، حتى ال تتسبب في خدش الطالء بعد ذلك، وهو األمر الهام للخطوات 

التالية مثل التلميع والعزل.
وحذر الخبير األلماني، من عدم االنتباه لوقت التعرض للمواد الكيميائية؛ حيث 
إن استمرارها لفترة طويلة على الطالء يُلحق ضررا بالطالء ويهاجم العناصر 

المطاطية واألسطح المؤكسدة.
- عدد مرات الغسل

وأشار بيتزولت إلى عدد مرات غسل السيارة يعد أمرا تقديريا يرتبط بمعدالت 
السير السنوية واالتساخات، التي تظهر على جسمها، علما بأن تأثير الحصوات 

الصغيرة على الطالء يزيد بداية من سرعة 180 كلم/س.
وبالنسبة لسيارة تسير في المتوسط 12 ألف كلم في العام، فإنه يُنصح بالغسل 
مرة كل أسبوع أو عند إصابة سطح الجسم باتساخات وذلك على الفور. ويساعد 
هذا على حماية الطالء وتقليل مرات التلميع، كما تتم عملية العزل مرتين في 

السنة لحماية الطالء.
ويتمثل معيار تحديد حاجة الطالء لمادة عزل جديدة في تكّون القطرات؛ حيث 
ينبغي تجديد مادة العزل، إذا لم تتشكل القطرات على الطالء. وال يُنصح بإجراء 

عملية التلميع إال بعد ظهور آثار واضحة على الطالء.



44

للصوم فوائد كثيرة تنعكس إيجابياً على كل أعضاء 
العادات  على  يقضي  أيضاً  والصوم  الجسم  وخاليا 
من  بالعديد  اإلصابة  تجنب  وبالتالي  السيئة  اليومية 

األمراض والمشاكل الجسدية والنفسية.

ـ الصوم يساعد الجسم في التخلص من السموم 
هضم  في  المبذول  العبء  من  الجسم  الصوم  يريح 
الطعام مما يسمح ألجهزة الجسم بأن تخلص نفسها 
من  جديدة  كميات  دخول  من  ويقلل  السموم،  من 
العامة  السمية  ذلك خفض  يترتب على  مما  السموم 
للجسم، كما أن الطاقة التي يستخدمها الجسم إلتمام 
المناعي  الجهاز  إلى  توجيهها  يعاد  الهضم  عملية 
وبالتالي ينخفض العبء الملقى على جهاز المناعة 

بدرجة كبيرة
ـ الصوم يعالج مشاكل الجهاز الهضمي

الهضمي  الجهاز  مشكالت  من  كثيراً  الصوم  يعالج 
وزيادة  الهضم  وعسر  العصبي  القولون  مثل 
الصائم عن  امتناع  ومع  البطن،  وانتفاخ  الحموضة 
فرصة  يعطي  الصوم  فترة  طوال  والشرب  األكل 

لعضالت وأغشية الجهاز الهضمي ألن تتقوى ويزيد 
عملها وحيويتها

ـ الصوم يخفف من أعراض أمراض القلب 
الصوم يذيب الدهون من األوعية الدموية مما يحسن 
اإلصابة  خطر  يخفف  والصوم   ، القلب  عمل  من 

بتضيق الشرايين بنسبة %40 
كما يعمل على تراجع العوامل المرتبطة باألمراض 
الهيموسيتيئين  ومادة  )سي(  التفاعلي  البروتين  مثل 

وفرط لزوجة الدم
فوائد الصوم لألوعية الدموية

يعمل الصيام على إذابة الدهون والشحوم المتراكمة 
خالل  الدم  تدفق  ويزداد  الدموية،  األوعية  بجدران 
الواصل  والغذاء  األكسجين  الدموية ونسبة  األوعية 
إلى الخاليا، كما تتحرك كريات الدم البيضاء بكفاءة 

أكبر وبالتالي تزداد حيوية .
فوائد الصوم لمرضى الحساسية

التي  الحساسية  أمراض  بعض  عالج  في  يساعد 
تزيد بتناول أنواع معينة من األطعمة مثل السمك، 

البيض، الشوكوالته، الموز 

أثناء الصيام يرتاح الجسم من هذه األطعمة وبالتالي 
يشعر مرضى الحساسية براحة كبيرة مع الصيام

فوائد الصوم لألسنان 
الصيام يساعد في تخفيف العبء على األسنان من 
التي  والرواسب  والتخمرات  الطعام  مضغ  عناء 
تتكون بعد تناول الطعام، هذا ما يجعلها تكتسب قدرة 

أكبر في مقاومة التسويس والتهابات اللثة.
الصوم يحسن البشرة 

الصيام يساعد على تحسن البشرة والتقليل من حب 
الشباب والبثور كونها تزداد بازدياد الوجبات العالية 

بالدهون
الصوم يقوي الجهاز المناعي

يساعد الصوم على تقوية الجهاز المناعي من خالل 
زيادة المؤشر الوظيفي للخاليا اللمفاوية

مضادات  بعض  مستوى  يرتفع  ذلك  جانب  إلى 
األجسام استعداداً للدفاع عن الجسم في حال تعرضه 

للميكروبات والفيروسات
الصوم ينشط خاليا الدماغ

الصوم يحسن من توازن وتركيز العناصر الغذائية 
في الدم وهذا ما يساعد المخ من أداء وظائفه 

على نحو أفضل
فوائد الصوم لضغط الدم

يعتبر الصوم عاماًل مهماً في تنظيم ارتفاع 
ضغط الدم أو على األقل الحد من صعوده.

الصوم لتخفيف الوزن
يساعد الصوم على تخفيف الوزن كونه يمنع 

الصائم عن األكل والشرب لفترة طويلة 
فوائد الصوم للكبد

الكبد  خاليا  تجدد  سرعة  في  الصوم  يؤثر 
وتقليل نسبة اإلصابة بالتشمع الكبدي

الصائمين  من  الكثير  هناك  لألسف  ولكن 
الصوم  شهر  من  اإلستفادة  يحسنون  ال 
المشاكل  من  العديد  حدوث  إلى  يؤدي  مما 

الصحية .
 

شهر  في  شيوعاً  الصحية  المشاكل  أكثر 
رمضان وكيفية عالجها والتخفيف منها :-
- اإلمساك ويحدث نتيجة قلة شرب السوائل 
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 يسعدنا أن نقدم لكم النشرة الطبية.  فكرة هذه النشرة أن يتعلم القارئ بطريقة طبية ، كيف يتعرف 
على الداء  كي يجد الدواء.  وكذلك  للفت النظر إلى االهتمام  بالبدن  وطرق الوقاية من األمراض.  
مواضيع  النشرة متعددة  ومختلفة ، وبها  تحليل دقيق ومبسط حتى نصل إلى ما نرجوه ، أال وهو 

» صحتك بالدنيا« .

ما  استهالك  وعدم  والدهنيات  اللحوم  تناول  وكثرة 
يكفي من الخضار والفواكه باإلضافة إلى كثرة شرب 
الشاي والقهوة وقلة الرياضة ، ولعالج ذلك يفضل 
اإلكثار من تناول األغذية الغنية باأللياف كالخضار 
والفواكه وخاصة سلطة الخضار وشوربة الخضار 
وكذلك الفاكهة المجففة وتناول الخبز المصنوع من 
الطحين الكامل مع القشرة - اإلكثار من شرب الماء 
وحتى  اإلفطار  ساعة  من  الماء  وخاصة  والسوائل 
لشرب  السحور  وقت  في  واالستيقاظ  النوم  وقت 
الماء- ممارسة الرياضة والمشي يومياً والتقليل من 

شرب المنبهات .
- عسر الهضم حيث يعاني الصائم من حرقة وانتفاخ 
البطن وتجشؤ نتيجة تناول كميات كبيرة من األطعمة 
التوابل  من  الكثير  على  والمحتوية  بالدهون  الغنية 
والحلويات  المشروبات  إلى  باإلضافة  والبهارات 
يفضل  الهضم  حدة عسر  من  وللتخفيف  والمنبهات 
 – والدسمة  النشوية  المواد  استهالك  من  اإلقالل 
في  االعتدال   – المقلية  األطعمة  تناول  من  التقليل 
تناول األطعمة والمشروبات – التقليل من استعمال 
عدم   – جيداً  الطعام  مضغ   – والتوابل  البهارات 
في  االعتدال   – الطعام  مع  والسوائل  الماء  شرب 
تناول المقبالت والمخلالت والمكسرات  والحلويات 
تقسيم  يفضل  الغازية   المشروبات  عن  واالمتناع 
من  اإلكثار   – صغيرتين  لوجبتين  اإلفطار  وجبة 
 – واليانسون  كالبابونخ  المغلية  األعشاب  شرب 
المشي وممارسة الرياضة كون الحركة أفضل عالج 

لمشاكل الهضم .
النهار حيث  الدم  ويحدث في أخر   - هبوط سكر 
يؤدي إلى صداع وتعرق وتعب  وسرعة في ضربات 
السكريات  من  اإلكثار  نتيجة  ذلك  ويعود  القلب 
السحور  وجبة  في  االمتصاص  السريعة  البسيطة 
استهالك  يفضل  السكر  هبوط  مشكلة  ولتجنب 
السحور  في وجبة  المعقدة  بالسكاكر  الغنية  األغذية 
مثل الخبز األسمر واألرز األسمر والحبوب الكاملة 
مثل  االحتراق  السريعة  األغذية  وتجنب  والبطاطا 

السكر األبيض والخبز األبيض .
تواجه  التي  المشاكل  إحدى  هي  الوزن  زيادة   -
الحلويات  نتيجة استهالك كميات كبيرة من  الصائم 
الالزم  الحد  يفوق  والمكسرات في شكل  والدهنيات 
وتنوع  والعزائم  المناسبات  تعدد  إلى  باإلضافة 
أمام  الطويل  والسهر  والحلويات  الشهية  األطباق 
في  يساهم  والكسل  الخمول  حياة  واعتياد  التلفزيون 

إضافة المزيد من الوزن.
مراعاة  يفضل  الوزن  في  الزيادة  مشكلة  من  للحد 

العديد من النصائح أهمها :  
واإلقتصار   الطعام  تناول  في  اإلسراف  عدم  ـ 
من  التقليل   – والسحور  الفطور  وجبتي  على 
تناول الحلويات والمقليات  والوجبات الدسمة – 
ممارسة الرياضة وخاصة المشي – عدم المبالغة 
من  اإلكثار   – الطعام  تناول  في  اإلسراع  وعدم 
السلطات  تناول  على  التركيز   – الماء  شرب 
المشروبات  بدل  الطبيعية  والشوربات والعصائر 
الغازية والمحالة. ضرورة تناول الطعام الصحي 
والمتوازن الغني بالعناصر األساسية التي يحتاجها 

الجسم .
عن  المفاجيء  التوقف  عن  الناتج  الصداع   -
رمضان  شهر  في  والتدخين  المنبهة  المشروبات 
ويمكن التغلب على هذه المشكلة عن طريق التخفيف 
التدخين  ومن  والشاي  كالقهوة  المنبهات  شرب  من 

خالل األسابيع القليلة التي تسبق الصوم .
- النعاس والرغبة في النوم نتيجة المبالغة في تناول 
الطعام التي ترغم الجسم على توجيه أكبر نسبة من 
الدم إلى الجهاز الهضمي وذلك على حساب الكمية 
المخصصة للدماغ مما يؤدي إلى النعاس وللتخفيف 
من ذلك يفضل عدم المبالغة في تناول الطعام وإنما 
تناول ما يكفي فقط من الطعام وضرورة التروي في 

التهام األكل .
بعض  عند  تحدث  حيث  العضلية  التشنجات   -
الكافية  إحتياجاتهم  يتناولون  ال  الذين  الصائمين 
ويمكن  والكلس  والبوتاسيوم  المغنيزيوم  معادن  من 
الغنيين  والموز  التمر  تناول  ذلك عن طريق  عالج 
ومشتقاته  الحليب  وتناول  والمغنيزيوم  بالبوتاسيوم 

الغنية بالكلس .
- الرمال البولية نتيجة عدم شرب ما يكفي من الماء 
إلى  يؤدي  مما  الحار  الجو  في  وخاصة  والسوائل 
تكون رمال بولية والتي تسبب أعراض مزعجة مثل 
األلم وظهور الدم في البول والحرقة البولية وعالج 

ذلك يكون بشرب السوائل والماء بكثرة .
- األرق ويحدث ذلك نتيجة اإلفراط في تناول الطعام 
الصعبة  الطعام  الدسمة وأصناف  وخاصة األطعمة 
الهضم وللتخفيف من األرق يفضل عدم اإلفراط في 
البسيط  الغذاء  تناول  وإنما ضرورة  األغذية  تناول 
تناول  بعد  فوراً  النوم  إلى  الذهاب  وعدم  الصحي 

الطعام .
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المأساة السورية تزداد تشابكا وتعقيدا مع تزايد تدخل 
السوري، حيث  الشأن  في  والدولية  اإلقليمية  القوى 
أن الوضع في سوريا تحول إلى أكبر كارثة إنسانية 
في هذا القرن. لقد تجاوزت الحالة السورية ما يسمى 
ب "الصوملة" و "األفغنة" و "اللبننة" و"العرقنة". 
السورية  القضية  دّول  والشرس  السافر  التدخل  هذا 
وجعل من أرضها ساحة لتحقيق المصالح وتصفية 
الحسابات، بينما أصبحت أصوات ومصالح الشعب 
السوري مهمشة إلى درجة الغياب الكامل والتجاهل 
المفرط من ِقبل الدول المتدخلة. هذا التجاهل سلب 
السوريين، نظاما ومعارضة وشعبا، سيادة  من كل 
القرار وجعل من سوريا دولة تحت الوصاية الدولية، 

دون وصي معروف.
مصالح  لديها  السوري  الشأن  في  المتدخلة  الدول 
وخطط تعمل على تحقيقها، ولكن مصالح هذه الدول 
أحيان  في  وتنسجم  األحيان  أغلب  في  تتضارب 
أخرى. وما يحصل في إدلب والشمال السوري من 
الحلول  أن  إلى  يشير  الكبار  الالعبين  بين  تجاذبات 
وهذا  السوريين،  مصلحة  في  تكون  لن  المطروحة 

يأخذوا  أن  السوريين  يحتم على 
الدول  هذه  وطموحات  مصالح 
عنها  المعلن  االعتبار،  بعين 
حقيقة  انها  على  معلن،  والغير 
معها  التعامل  ويجب  وواقع، 
وعن  المثاليات  عن  واالبتعاد 

التصورات الخيالية. 
حلّت  التي  الكارثية  الحالة  هذه 
على الشعب السوري تتطلّب من 
جميع السوريين أن يضحوا أكثر 
عن  يتنازلوا  وأن  السابق  من 
أنانيتهم وأن يتسامحوا فيما بينهم 
وأن يعملوا سوية من أجل إنقاذ 
وطنهم، وأن يبتعدوا عن التفكير 
عبر نظرية المؤامرة التي تحّمل 
اآلخرين مسؤولية كل الشرور، 
دون اإلشارة إلى واجباتهم التي 
تقع على عاتقهم من أجل وضع 
الصحيحة  السكة  على  بلدهم 
للنجاة. ورغم ان الثمن الذي دفعه 

الشعب السوري باهظ جدا، ولكن عليه أن يدفع أكثر 
من أجل ايقاف الحرب اوال لكي يستطيع بدء العمل 
والديمقراطية واالزدهار،  والكرامة  الحرية  لتحقيق 
بالورود  مفروشة  ليس  الطريق  بأن  يعلم  أن  وعليه 
وانما بكل انواع المآسي والصعاب والبد من التغلب 
عليها من أجل مواكبة الشعوب المتطورة. وهنا يقع 
زمام  تأخذ  أن  السورية  الوطنية  القوى  عاتق  على 
رسم  في  فّعال  دورا  لها  ليكون  يدها  في  المبادرة 
مستقبل سوريا، والعمل على أن تجعل مصالح الدول 
تنسجم  وربما  تتقارب  السوري  الشأن  في  المتدخلة 
االدنى،  بالحد  ولو  السوري  الشعب  مصالح  مع 
من أجل الوصول إلى حل سريع لألزمة السورية. 
السورية  الوطنية  القوى  على  فما  ذلك  على  وبناء 
التي تبحث عن الحل السلمي في سوريا إال أن تأخذ 
بعين  واإلقليمية  الدولية  والتعقيدات  التشابكات  هذه 
االعتبار وأال تتجاهل مصالح هذه الدول الفاعلة في 
تتقاطع  حٍل  إلى  الوصول  على  تعمل  وأن  سورية، 
الوطنية  المصلحة  مع  الفاعلة  الدول  مصالح  فيه 
السورية، إلقناعهم بمبدأ االستثمار في السالم خير 

من االستثمار في الحرب.
وقف  على  تعمل  كثيفة  دبلوماسية  جهود  هنالك 
مع  فيها،  الوضع  وتهدئة  سوريا  في  النار  إطالق 
اختالف دوافعها وغاياتها ومنها على سبيل المثال، 
وتركيا،  وإيران  روسيا  بين  أستانا  في  المحادثات 
المجموعة  أو  واشنطن  إعالن  مجموعة  وكذلك 
وبريطانيا  وفرنسا  أمريكا  تضم  التي  المصغرة 
إلى  إضافة  ومصر،  واألردن  والسعودية  والمانيا 
المتحدة  والواليات  روسيا  بين  الدائمة  المناقشات 
ذلك،  بالرغم من كل  لكن  المستويات.  أعلى  وعلى 
من  واالهتمام  المتابعة  من  المزيد  إلى  حاجة  هناك 
القوى  لهذه  واألساسية  الحقيقية  المصالح  فهم  أجل 
أفكارا  وتطوير  والدولية،  منها  اإلقليمية  الفاعلة، 
حول كيفية الوصول مع هذه الدول إلى صيغة حل 
يمكن من خالله إزالة التصعيد وإنهاء النزاع بأسرع 

وقت ممكن.
إن مشاركة النخب المثقفة من السوريين في الوصول 
إلى حل للصراع في سورية هي ضرورة ماسة من 
الدفاع عن  أجل زيادة فرص المجتمع السوري في 

جمال قارصلي / برلماني ألماني سابق
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من   %80 حوالي  أن  حيث  فّعال،  بشكل  مصالحة 
العمليات  إلى من يمثله في  يفتقر  السوري  المجتمع 
السياسية والمفاوضات الدائرة في جنيف أو أستانا، 
وأن أغلبية الشعب السوري ليس مع النظام وال مع 
المعارضة السياسية أو المسلحة، بل هو القسم األكبر 
الصامت على أفعال وممارسات الجهة التي تسيطر 
على أماكن تواجده وتواجد أقاربه ألسباب عدة ومنها 

الخوف من االنتقام وربما من أطراف عدة.
السوريين  والخبراء  الحكماء  من  مجموعة  إن 
والسوريات الذين لديهم خبرات طويلة وتفكير مبتكر 
الجغرافيا  ويمثلون  مجتمعاتهم  في  محترمة  ومواقع 
السوريا ومكوناتها بنظرة واقعية ووسطية، تستطيع 
العمل على وضع خطط توافقية للمصالح المشتركة 
بين كل دولة لها تأثير في األزمة السورية ومصالح 
الشعب السوري، حيث بإمكانها أن تصيغ مقترحات 
مع  للجميع"  "مكسب  بمثابة  يكون  لحل  مناسبه 
على  األخرى.  الدول  مصالح  االعتبار  بعين  األخذ 
هذه المجموعة أن تصيغ مقترحات وحلول لألزمة 
السورية مع كل دولة مؤثرة في الشأن السوري لكي 
السورية  األطراف  بين  والتفاوض  الحوار  تسهل 
دعم  إلى  تحتاج  المجموعة  هذه  الخارجية.  والقوى 
االختصاصات  مختلف  من  ومختصين  خبراء  من 

ومن عموم الشعب السوري.
 أهم التطمينات التي يجب أن تقدمها هذه المجموعة 

إلى الدول الفاعلة في سوريا هي التالية:
- ال بد من أن تتحّول سوريا إلى دولة حيادية، حيث 

تصبح ال مقرا وال ممرا لتهديد دول الجوار. 
برلماني،  أو  رئاسي  شبه  الحكم  يكون  أن  يجب   -
ويلتزم بتحقيق التنمية االقتصادية المتوازنة. وتحويل 
إلى  واألمن  عقائدي  ال  احترافي  جيش  الى  الجيش 
مؤسسة تحمي أمن المواطن في الداخل وأمن الدولة 

من الخارج. 
التأكيد على ديمقراطية وعلمانية وحيادية سوريا   -
المستقبل أمام جميع مواطنيها والتي سيكون لها دورا 
كبيرا في تقارب السوريين فيما بينهم وتجنب الكثير 

من التوتر بين مكونات المجتمع. 
العالم  دول  مع  االقتصادي  االنفتاح  على  العمل   -
والتركيز على الالمركزية االقتصادية داخليا، وعدم 
المياه،  أو  البضائع  أو  الطاقة  مرور  احتكار طرق 
حيث سيلعب هذا دورا هاما في إيجاد الحل لألزمة 
بضمانات  مدعوما  ذلك  كان  إن  وخاصة  السورية 

قانونية أو حتى دستورية.
ومحترف  جاد  بشكل  يتعاملوا  أن  السوريين  على 
وبعيدا عن العواطف واألمنيات من أجل إقناع الدول 

الفاعلة بأن االستقرار في سوريا سيضمن مصالحها 
بانه  االعتبار  بعين  األخذ  يجب  هنا  اإلستراتيجية. 
للسوريين  وليس  دولي  بعد  ذات  مصالح  هنالك 
الحنكة  الى  نحتاج  وهنا  عليها،  التأثير  إمكانية 
الخروج  أجل  من  الرفيعة  والدبلوماسية  السياسية 
من  التخفيف  أو  المتناقضة  المصالح  مطبات  من 
تأثيرها على عملية إحالل السالم، البد من االلتزام 
التصدي  السوريون  يستطيع  حتى  الحياد  بموقف 
للمصالح الدولية ذات الطابع االستعماري، والمغلفة 
بمصالح مشروعة، وهذا متعارف عليه في العالقات 
الدولية، وكذلك التصدي للمصالح الدولية التي تجد 
مطامعها  تحقيق  في  لها  هدفا  الحرب  استمرار  في 

اإلستراتيجية الغير مبررة. 
البد للسوريين من ان يضعوا ثقتهم في مجموعة من 
للقيام بعمل  السوريين  السياسيين  الحكماء والخبراء 
شاق مع الدول المتدخلة، من أجل إقناعها بالحوافز 
الكامنة في حالة تحقيق السالم، عوضا  االقتصادية 
العبين  ودعم  والدمار  الموت  في  االستثمار  عن 
السوريين  تطلعات  عن  البعد  كل  بعيدين  محليين 

وآمالهم.
ثقة  محل  المجموعة  هذه  أعضاء  يكون  أن  يجب 
وذوي مصداقية، وأن تكون لديهم الخبرة والمقدرة 
مضمون  وغير  وهام  كبير  عمل  بهكذا  القيام  على 
نظرهم  وجهات  وتقبل  دعمهم  يجب  ولكن  النتائج، 
التي قد ال تعجب الكثيرين، الن لغة العقل والمنطق 
في بعض األحيان تكون بعيدة جدا عن لغة العاطفة 
يتقبل  أن  ويجب  نتيجة،  أية  إلى  توصلنا  ال  التي 
السوريون واقعهم بأنهم مختلفون فيما بينهم، وعليهم 
يصغوا  أن  عليهم  بحكمة.  خالفاتهم  يديروا  أن 
لبعضهم البعض وأن يأخذوا بعين االعتبار ما يريده 
الشريك اآلخر، ال ما يجودون به عليه، هذا من حيث 
المبدأ، والبد من شخصيات حكيمة ومتمرسة وبعيدة 
عن الشعبوية، وتعرف كيف تخاطب الدول وتكسب 
الدول كشريك مستقبلي ال  اليها  تنظر  ثقتها، بحيث 
تابع. هنا سنستعرض أهم مصالح الدول المؤثرة وفق 
وجهات نظر سورية مختلفة، وماذا تريد تلك الدول 
من سوريا، وماذا يمكن لنا ان نقدمه نحن كسوريين 
لهذه الدول، وما هي مصالحنا المشتركة مع الدول 
على  التأثير  في  دولة  كل  ادوات  هي  وما  الفاعلة، 
الحرب والسالم في سوريا. ال يسعنا هنا إال أن نشير 
وننوه بأن التحليل والوصف وفهم الدوافع والمصالح 
ال يعني التبرير ألي طرف كان أو شرعنه مقصودة 
ألية فكرة كانت. الدول المتدخلة ال يهمها ما يسعى 
إلى تحقيقه السوريون، اال إذا اقترن ذلك بمصالحها.



Mo. 6. Mai 2019: 10:30 - 17:00 Uhr  
Di.   7. Mai 2019: 10:30 - 16:00 Uhr  

Agentur für Arbeit Berlin Mitte, 
Berufsinformationszentrum (BIZ)
Eingang: Friedrichstraße 39, 10969 Berlin (U6 Kochstraße)

 Ausbildungsmesse 
Vielfältige Unternehmen stellen sich vor! 

Willkommen in der Ausbildung!

KAUSA Servicestelle Berlin: www.kausa-servicestelle-berlin.de, kausa@bwk-berlin.de, Tel. 030 / 61792994

Wo?

Wann?
Beratungen 

Berufsorientierung mit 

Virtual Reality Brille

am 06. Mai

Beat Box-Workshop

Partner

Ausbildungschancen in kultureller Vielfalt

ARRIVO
BERLIN Wege zum 

Berufsabschluss

Beratungen 

Berufsorientierung mit 

Virtual Reality Brille

am 06. Mai

Beat Box-Workshop

Beratungen 

Berufsorientierung mit 

Virtual Reality Brille

am 06. Mai

Beat Box-Workshop

Beratungen 

Berufsorientierung mit 

Virtual Reality Brille

am 6. Mai

Beat Box-Workshop
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العالم يحتاج سالم و ليس الى احالف عسكرية 
انطلقت في العاصمة األلمانية برلين المسيرة التقليدية بمناسبة عيد الفصح السنوية و التي 
احالف  ليس  و  سالم  إلى  بحاجة  العالم   : شعار  تحت  للسالم   التنسيق  لجنة  إليها  دعت 
عسكرية. و رفع المتظاهرون شعارات طالبت بوقف الحرب على اليمن و سوريا وكوريا 
و فنزويال و أيضا وقف التسلح و طالبوا الحكومة األلمانية بوقف إرسال الغواصات و بيع 

األسلحة لمناطق التوتر.
الفلسطينية  الجالية  أبناء 
األلمانية  العاصمة  في 
و  النداء  لبوا  برلين 
الحرية  شعارات  رفعوا 
لفلسطين وأيضا شعار : 
فقط بإنهاء االحتالل يبدأ 
إلي  باإلضافة  السالم. 
رفع اإلعالم الفلسطينية  
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NOTDIENSTE
Polizei, 110
Feuerwehr, 112
Kindernotdienst,
610061  /  19720
Arzt-Notruf,
310031  /  19242 
Fahrdienst
für Behinderte,  478820
Apotheken-
bereitschaft, 0800 0022833
Giftnotruf, 19240
Zahnärztlicher
Notdienst, 
89004333
Auskunft
- Inland,  11833
- Ausland, 11831
Flughäfen (Infos), 
0180 5000186
Deutsche Bahn AG,  
Auskunft, 0180 5996633
BVG, 19419
Omnibus-
Bahnhof,  
Funkturm / Auskunft, 
3018028
Vattenfall,
(Störung) 26712525

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

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

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

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

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

Ausländerangelegenheiten
Landeseinwohneramt

Außenstelle:

^m¯n÷]Ê<∞flm˜]
ãÈ€§]
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gfi^q˘]<·ÁÚç<gj”⁄
D∞÷ÜeE

Keplerstr. 2, 10589 Berlin
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 نبحث عن سائقين مع رخصة نقل ركاب
 نحن نساعدك في استخراج رخصة نقل الركاب ونتحمل

كل المصاريف،  في حالة عدم حصولك عليها
وتم لدينا  للعمل  السائق  صديقك  توصية  حالة   في 

التعاقد معه، فإنك تحصل على مبلغ حتى ٣٥٠ يورو

BKE Team: 0176 - 3205 9890
               0174 - 685 96 86

نبحث عن سائقين للعمل

دينيس سمير حنطوررقية محمد عناني
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste سفارات، مساجد، شئون األجانب، حاالت الطوارئ

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

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

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

53117 Bonn 
Dr. med. Dent. Kathrin El Khaldi
Theaterplatz 2
53177 Bonn
Dr. Hosain El Karkani
Kinderarzt - Allergologie
Pfeilstr.1, 53919 Weilerswist
Dr. Khaled Hamam
Kinder- & Jugendmedizin / Kinderkardiologie
Marktstr. 101, 56564 Neuwied
Tel.: 02631/31713
Physiotherapie
Jalal Al Suleiman
Beueler Bahnhofplatz 26, 53225 Bonn
Tel. 0228-471317
Apotheken
Herz Apotheke
Apotheker Maher Hamam
Oppelnerstr. 130, 53119 Bonn
Tel.: 022897626845
Rhein Apotheke
Apotheker Al-Hafez
Gerhard-von-Are-Str. 4-6
53111 Bonn 
Hofgarten Apotheke
Kaiserplatz 16
53113 Bonn
Ahorn Apotheke
Reichsstr. 51
53125 Bonn
Apotheke Theaterpassage
Koblenzer Str. 60
53173 Bonn
Alte Apotheke
Koblenzerstr. 58
53173 Bonn
Einzelhandel
Agadir Shop
Bonnerstr. 3,53173 Bonn
Asif Pervaiz Asian Food Shop
Stiftsplatz 2, 53111 Bonn





ھل تریدین الحصول على بشرة رائعة؟ حسناً، كفاك بحثاً لدینا ستُشارك خبیرة البشرة نصائحھا السریّة في إصالح 
مشاكل البشرة وستتباھین ببشرة رائعة كعارضات األزیاء، مھما كان نوع بشرتك، لذلك نقدم لك عزیزتي مجموعة 

من جلسات العنایة بالبشرة على أیدي مختصین.

لنحت وشد الوجة والجسم.
البالزما الباردة لعالج مشاكل البشرة وتحفیز الكوالجین .

الدیرمابن لعالج الحفر، الندبات، تحفیز الكوالجین، الحد من التجاعید وإعادة نضارة البشرة.
التقشیر الماسي، تقشیر سطحي إلزالة الطبقة المتقرنة عن طریق بلورات أكسید األلمنیوم.

تقنیة الموجات الصوتیة للتقلیل من التجاعید والخطوط الدقیقة على البشرة.
أحماض الفواكھ عالج بتركیزات مختلقة ذو نتائج رائعة بشكل خاص مشاكل حبوب الشباب والبشرة الدھنیة.

البیبي جلو لتوحید لون البشرة وتفتیحھا ومقاومة التجاعید.
الموجات الصوتیة إلنعاش البشرة الباھتة عن طریق تزوید الجلد بالمواد المغذیة واالكسجین.

البالزما بن ( بدیل الجراحة) لرفع وشد الجفون والتخلص من التجاعید عن طریق طاقة البالزما.
قناع الذھب عیار 24 قراط لتجدید البشرة وأعطائھا النضارة والحیویة.

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

أوقات الدوام:   
من اإلثنین إلى الجمعة من الساعة ۹ لغایة الساعة ۳٫۳۰ 

یوم السبت للمواعید المسبقة 

البالزما بن ( بدیل الجراحة) لرفع وشد الجفون والتخلص من التجاعید عن طریق طاقة البالزما.

جانبیة  اثار  بدون  التخسیس  جلسات  لدینا  یتوفر  كما   -
ونتائج فعالة.

- نقدم لزبائننا كذلك فحص بشرة مجاني.

Öff nungszeiten:
Mo. - Fr.: 09:00 - 15:30 Uhr
Sa.: nach Vereinbarung
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Bagdad Shop
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Bagdad Market
Plittersdorferstr. 553173 Bonn
Basra Feinkost
Christian-Lassen-Straße 10b
53117 Bonn
Islamischer Laden M•S
Bonner Strasse 15, 53173 Bonn 
Maroc Shop
Plittersdorfer Str. 5, 53173 Bonn 
Mevlana Market
Oppelner Str. 23, 53119 Bonn 
SES GmbH
Südstr. 124, 53175 Bonn
Ümit Market
Rochusstr. 222, 53123 Bonn
Schulen
Bonn International School
Martin-Luther-King-Straße 14, 53175 Bonn
Tel.: 0228 / 30854-0
König-Fahd-Akademie Bonn
Staatlich genehmigte Grund- &
Teilhauptschule
Mallwitzstr. 2-4, 53117 Bonn 
Tel. 0228-346001
Restaurants
Cafe Club Safad
Bonnerstr. 19, 53173 Bonn
Divan
Kölnstr. 13
53111 Bonn
Hauraman
Moltkestr. 38
53173 Bonn
Phoenicia Lounge
Clemens-august-str. 34
53115 Bonn
Serhat
Bertha-von-Suttner-Pl. 11, 53111 Bonn
Tel.: 0228-5552982
Fahrschulen
Zerhouni
Röntgenstr. 19, 53177 Bonn
Tel. 0228-4468710
Friseur-Salon
Babylon
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Tel. 0228-3361641
Coiffeur Fida
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-9663552
Lorenz
Am Fronhof 4-10, 53117 Bonn
Tel. 0228-3509476
Miss Beauty
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-660867
Arab. Mix
Ansari Service
Bonner Str. 9, 53173 Bonn
Tel. 0170-3097254
BOCHUM
Drogerie
F&S
Tel.: 0178-5005067
BREMEN
Botschaften
Marokko
Wegesende 3, 28195 Bremen
Tel.: 0421-3 30 73 85
Sudan
Getreidestraße 7, 28217 Bremen
Tel.: 0421-6 18 08 90
Moscheen
Al-Mustafa Gemeinschaft e.V. 
Nordstr. 331,28217 Bremen
Islamische Gemeinde 
Bremervörder Str. 45,28219 Bremen
Tel.: 0421-395687
Apotheke
Knochenhauer Apotheke 
Knochenhauerstraße 48, 28195 Bremen
Tel.: 0176-45698576
Ausländer
Ausländerbehörden
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
Tel.: 0421-361-15275/ 361-15004
Notdienste
Ärztlicher Notdienst
Tel.: 1 92 92
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 1 22 33
Kinderärztlicher Notfalldienst
Tel.: 3 40 44 44
Fundamt Bremen
Tel.: 361-1 00 79

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

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zahnarzt
Alter Markt 7, Tel.: 0202-7696531
Dr. B. Lutfi
Zahnmedizin 
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal  
Tel.: 0202-2443508
Dr. Hashim Askaryar
Praktischer Arzt 
Schwarzbach 87, 42277 Wuppertal    
Tel.: 0202-660274    
Dr. Hssan Boukllouä
Allgemeinmedizin, Ernährunsmedizin
Schwarzbach. 87, Wuppertal
Tel.: 0202/660274
Dr. Imadeddin Mouzayen
Allgemeinmedizin 
Klotzbahn 11, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-4598652
Dr. Ismail Karsoua
Zahnmedizin
Klotzbahn 16-18, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-447730/ 0202-4469130
Dr. Magdolin Abu-Salim
Urologie 
Blombachstr. 8, 42369 Wuppertal    
Tel.: 0202-2462166      
Dr. Mohammed Al-Kayem
Augenheilkunde
Langobardenstr.4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-594648
Dr. Mohamed Kani
Gynäkologie und Geburtshilfe
Langerfelder Str. 115, 42389 Wuppertal
Tel.: 0202-602525
Dr. Omar Abo Basha
Augenheilkunde
Herzogstraße 17, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-451433
Dr. Seyed-Kazim Mahmoudi  Chirurgie 
Alhausstraße 6, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-708667
Dr. U. Demeisi
Zahnmedizin, Kieferorthopädie 
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-2443508
Vereine 
Marokkanischer Freundschaftsverein
Hofaue 25 , 42103 Wuppertal   
Tel.: 0202-453352
Palästinensischer Arbeiterverein
Höhne 102 , 42275 Wuppertal    
Tel.: 0202-595396    
Palästinensischer Freundschaftsverein e.V.
Gathe 11, 42107 Wuppertal    
Tel.: 0202-2572814
Frisier-Salons
Friseur Mageed
Kipdorf 31, 42103 Wuppertal    
Tel.: 0202-447417
Friseur Perres
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-662975
Autos & Kfz-Techniker
A.T.S. Kfz-Sachverständigenbüro
Khaled Abu Rugaya 
Hofkamp 100, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-2443337
Import-export
El-khawas
Einzel –und grosshandel
Ostersbaum32a, 42107 wuppertal
Lebensmittel
Arabisch Lebensmittel
Berlinerstr. 71, Tel.0202-2996928
El-Khawas
Winchenbachstr. 10 A, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-7478577
Lilian Markt
International Dasnöckel 114,
42329 Wuppertal, Tel.: 0202-2574178
Zahran Supermarkt
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-2622598
Restaurants 
Al Howara
Aue 54, 42103 Wuppertal, 
Tel.: 0202-3179034
Mamounia
Hansastrasse 89, 42109 Wuppertal
Tel.: 0202-7594770
Oase Restaurant
Karlstr. 18, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-4597421
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Neukölln
Finowstr. 27, 12045 Berlin, Tel. 68088490
U-Bhf.  Rathaus Neukölln  Bus M41/104/167
Neukölln
Glasower Str. 54, 12051 Berlin, 
U-Bhf. Grenzallee  Bus  344
Reinickendorf
Ollenhauerstr. 114, 13403 Berlin, Tel. 030-
45020107  U-Bhf.  Kurt-Schumacher-Platz        
Bus  M21 / X21 / 122
Tiergarten
Rathenower Str. 16, 10559 Berlin, Tel. 030-
3957629        Bus  123/178
Tempelhof
Manteufelstr. 4, 12103 Berlin
U-Bhf.   Alt-Tempelhof    Bus  M 46/246/140
Tempelhof
Colditzstr. 27/29, 12099 Berlin
Te.: 030-73728274
U-Bhf Ullsteinstr., Bus 170
Wedding
Drontheimerstr. 32 A, 13359 Berlin, Tel.030 
49500803  U-Bhf.  Osloer Str. Bus  125/128
Wedding
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin, Tel: 030- 978 
88763   U-Bhf.  Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
Drontheimer Str. 16, 13356 Berlin, Tel. 030-
49912704   U-Bhf.  Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
Torfstr. 14, 13353 Berlin, Tel. 0177-5268716
U-Bhf.  Amrumer Str.   Bus  142/ 221
Wedding
Brunnenstr. 70-71, 13355 Berlin, Tel. 030-46 
309555
U-Bhf.  Voltastr.   Bus  247    Tram   10
Wedding
Al-Firdaus , Brüsseler Str. 39, 13353 Berlin
U-Bhf. Leopoldplatz / Seestr.
Bus 120/ 106/142/221/247/327/M13/N6/N9

مصر

- الجزائر

ـ البحرين

ـ جيبوتي  

ـ اريتريا

- اليمن

- األردن

ـ العراق

- قطر

 
- الكويت

- لبنان

ـ ليبيا

- المغرب

- موريتانيا

ـ عمان

- فلسطين

- السعودية

- السودان

- سورية

- تونس

ـ اإلمارات
 

ـ الجامعة العربية

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

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

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

ـ االتحاد الثقافي العربي

 
ـ المعهد الثقافي العربي

 
ـ إتحاد اآلباء العرب

ـ االتحاد

ـ جمعية التضامن الخيرية

ـ البالغ

ـ الدار

ـ الديوان

ـ الحولة

 
ـ اإلرشاد

 

ـ الكرامة
 

ـ الكرمل

ـ جمعية المبرات الخيرية

ـ النادي
 

ـ جمعية أصدقاء اليرموك

ـ الجمعية العربية األلمانية
  للتبادل الثقافي

  
ـ معهد البحوث اإلجتماعية

 

ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة

 
ـ المركز العربي

  األلماني

ـ جمعية الرسالة 
اللبنانية األلمانية

ـ جسر الصداقة األلماني
  اللبناني

ـ الرابطة
  اللبنانية

ـ اإلتحاد اللبناني
  األلماني لإلصالح

ـ جمعية الجسر

رابطة المغتربين
السوريين

ـ القنطرة

 
ـ الصداقة المغربية

 
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية

ـ الغرفة

 
ـ بيت الشباب العربي األلماني

 

ـ إدفاد

 
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة

 

ـ مؤسسة إنسان

ـ الجالية العراقية

 
ـ الرافدين

 
ـ اإلغاثة اإلسالمية

ـ جنين

 
ـ مركز األسرة والشباب

ـ الجالية األردنية
برلين/براندبورغ

 

ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا

-جمعية و مدرسة 
الرسالة اللبنانية األلمانية

 
ـ الجمعية الطبية العربية

ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
 

ـ نادي شباب
  فلسطين

  
- التجمع الفلسطيني في ألمانيا

- جمعية السالم
 

ـ مركز الشبيبة الرياضي
  اإلندماجي 

ـ الجالية السودانية
 

ـ الصالت
  الطيبة السودانية

ـ النادي السوداني

ـ الجالية
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

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

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

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

- الكنيسة الكاثوليكية

- الكنيسة القبطية المصرية

- كنيسة الروم األرثدوكس

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

ـ مسجد عمر

- مركز اإلمام الصدر

- مسجد النور

- مركز القائم

- مسجد دار السالم

- مركز المصطفى

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

ـ لمرضى اإليدز
 
  

ـ للمعوقين

ـ لتأهيل الشباب

 
ـ استشارة للنساء

 
ـ جمعية األسرة

 
ـ استشارت لكل األسرة

 
ـ لكل المعوقين

  
ـ استشارة

  األسرة و المدرسة
 

ـ إستشارات
  إجتماعية

 
ـ للشباب والعائالت

 

ـ مركز عالج 
األطفال

 
ـ لالجئين

 

ـ للسكان
 

ـ إستشارات قانونية لألجانب
  

ـ لمرضى السرطان

الصداقة 
المصرية األلمانية

- مسجد المركز اإلسالمي

- مركز الحسنين

- مسجد الودادية

- مسجد دار الحكمة

ـ مركز التراث

ـ الخليل إبراهيم

- مسجد المركز الثقافي 

- مسجد الرحمن

- مسجد بالل

ـ مسجد الصحابة

ـ مسجد الرسالة

مسجد الفردوس



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

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

معالجة الخوف من طبیب األسنان
 جدید: - أشعة رقمیة

تركیب األسنان بدون طبعات و خالل فترة قصیرة

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



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

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

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

العنوان الجدید
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Ärzte أطباء

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

Bae Hamid
Kaiserin-Augusta-Str. 11, 
12103 Berlin, Tel. 030 / 751 01 01
Chabarek Abdul Aziz
Kongostr. 52-54, 13351 Berlin, 
Tel./ Fax: 030-4525102 
Ghattas Fathi
Skalitzer Str. 33, 10999 Berlin
Tel. 030-61 23 794
Hodroj A
Nansenstr. 2, 12047 Berlin, 
Tel. 030-62300 80
Mohamed Jamal
Karl-Marx-Str. 214, 12055 Berlin, 
Tel. 628 38 31
Mohamed Al-Raai
Alt-Rudow 70, 12355 Berlin
Tel.: 030-5350535
Rafii
Schildhornstr. 85, 12163 Berlin. 
Tel.: 030/7 91 43 46
Ramez Jalal
12055 Berlin , Herzbergerstr.30,
Tel. 030 / 687 12 20
Seidel Dalal
Amsterdamer Str. 6, 13347 Berlin, 
Tel. 030-4556081
Torabi
Sonnenallee 73, 12045 Berlin, 
Tel. 030-6234702
Ästhetische Medizin
Shadha Balgon
Danckelmannstr. 34, 14059 Berlin
Tel.: 030-97986741
AUGENÄRZTE
Mamoun Schuches
Tauenzienstr. 1, 10789 Berlin,
Tel. 030-2188088 
CHIRURGIE
Ahmadi Awni
Kottbusser Strasse 3, 10999 Berlin,
Tel. 030 / 6141080
Awad Aziz
Wiclefstr. 55/56, 10551 Berlin. 
Tel. 030-3952027
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin, 
Tel. 030-5415021
Dr. med. A. Domah
Hohenzollendamm 124, 14199 Berlin, 
Tel. 030-2522569
Dr. med. M. Mahjoub
Joachimstaler Str. 21, 10719 Berlin
Tel. 030-8816333
Dr. med. Munther Sabarini
Paulsborner Straße 2, 10709 Berlin
Tel. 030/2360830
Dr. Sulayman
Methfesselstr. 50, 10965 Berlin
Tel. 030-74684134

Tibeh M.
Pallasstr. 25, 10781 Berlin, 
Tel. 030/2175 1363
FRAUENÄRZTE
Awwadeh
Leipziger Platz 7, 10117 Berlin, 
Tel. 030-2008950-0
El-Sharafi Khaled
Prinzenallee 84, 13357 Berlin
Tel. 030-4941044
F. Samman
Hermannstr. 158A, 12051 Berlin
Tel. 030-6251007
Mona Abu Dakah,
Stendler Str. 24, 12627 Berlin, 
Tel. 030-9927790
HALS, NASEN,
OHREN
Basem Abu-Lubdeh
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin, 
Tel. 030-62989828
Hachem
Bismarckstr. 63, 13585 Berlin.
Tel. 3335848
Mousa
Tempelhofer Damm 139, 12099
Berlin, Tel.: 030-7514064
INNERE MEDIZIN
Al-Radhi A-R
Steglitzer Damm 68, 12169 Berlin
Tel. 030-7961750
Ayade Khalil
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel.030- 785 23 36
Khalili, A.
Senftenberger Ring 3a,
13439 Berlin, Tel. 030-41937041
Saeed, Latef
Karl-Marx-Str. 239, 12055 Berlin, 
Tel. 030-68087670
KINDERÄRZTE
Adnan Al-Radhi
Reichstr. 108, 14052 Berlin
Tel. 030-3025656
Dekra AL-Saidi
Grammestr. 15, 13629 Berlin,
 Tel. 030-38304442
Najeeb Al-Saidi
Hänselstr. 45, 12437 Berlin
Tel.: 030-5329237
Sana Ayade
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel. 030-785 23 36
KINDERCHIRURGIE
Dr. med. Ali Maarouf
Oranienstr. 158, 10969 Berlin,
Tel. 030-6141619
Dr. Gannam
Nürnberger Str. 67/ 10787 Berlin
Tel.: 030- 21021840
KINDERPSYCHIATRIE
Najeeb Al-Saidi
Hänselstr. 45, 12437 Berlin
Tel.: 030-5329237
LUNGEN- & 
BRONCHIALHEILKUNDE
Dr. Med. Bader Askar
Rotkamp 2, 13053 Berlin, Tel. 030-
96200700
NEUROLOGIE
Omar Kamal Eddin
Manfred-von-Richthofen-Str. 15,
12101 Berlin, Tel. 030-7863037
Said Masri
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin, 
Tel. 030-7513632
ORTHOPÄDIE 
Abd El-Aziz, Ashraf
Litzenburger Str. 54, 
10719 Berlin, Tel. 030887133950
Ahmadi Awni
Kottbusser Str. 3, 10999 Berlin, 
Tel. 030/6141080
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin, 
Tel. 030-5415021
Mahmoud Atef
Havemannstr. 24,12689 Berlin,
Tel. 030 / 93523437
Raslan,Tarek
Prinzenallee 90, 13357 Berlin,
Tel. 030-49915110
SPORTMEDIZIN
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin, 
Tel. 030-5415021

الحساسية
- د/ موديستو

 

عام
- عباسي

 

دة/ ذكرى

ـ د/ باي
 

ـ د/ شبارق

 
ـ د/ غطاس

 

ـ د/ حدرج

ـ د/ محمد

ـ د/ الراعي

 
- د/ رافعي

 

ـ د/ رامز
 

ـ دة/ دالل
  

د/ ترابي
 

الطب التجميلي

عيون
ـ د/ مأمون 

جراحة
ـ د/ أحمدي

ـ د / عوض

ـ د/ دهشان

- د/ عابد دومه
 

ـ د/ محجوب

- د/ منذر

د/ سليمان

- د/ طيبة
 

نساء
ـ دة / هنادي عوادة

- د / خالد الشرافي 
 

ـ دة / سّمان

ـ دة / منى أبو دقة

 
أنف، أذن، حنجرة

 
ـ د/ باسم

 

ـ د/ هاشم

ـ د/ موسى

 
باطنية

 ـ د/ الراضي

 
- د/ خليل

ـ د/ خليلي

ـ د/ لطيف سعيد

أطفال
ـ د/ عدنان

 

- دة / ذكرى

 
- د / نجيب

 

ـ دة/ سناء

جراحة أطفال
ـ د/ علي معروف

ـ د/ بسام غنام
 

طب نفسي لألطفال

أمراض الصدرية
   

 ـ د/ بدر عسكر

 
طب األعصاب

ـ د/ كمال الدين
 

ـ د/ مصري

 
عظام

ـ د/ أشرف عبد العزيز

 
- د/ أحمدي

 
ـ د/ دهشان

 

ـ د/ محمود عاطف
 

ـ د/ رسالن

طب رياضي
ـ د/ دهشان

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

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

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

Mi., Fr.  9:00-12:00 



لدينا مختبر حديث لصناعة األسنان خالل 24 ساعة
إمكانية تقسيط مريحة لتكلفة العالج

زراعة أسنان بالتقسيط المريح
تبييض وتجميل األسنان

تركيب تيجان وجسور
حشوات أسنان بيضاء ليزرية

سحب عصب بدون ألم
أحدث أساليب التخدير لضمان المعالجة بدون ألم

العيادة مقابل الباب الخلفي لبلدية نويكولن

بإشراف الدكتور عماد عبود

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

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

Öff nungszeiten:
Mo. - Do.: 09:00 - 19:00 Uhr
Fr.           : 09:00 - 14:00 Uhr

 مطلوب
مساعدة طبيب أسنان

موظفة استقبال

ة - التركية
ث: العربية - األلماني

ن نتحد
نح
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UROLOGIE
Eid Ali Faragallah
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin, 
Tel. 030/ 6866504
El-Seweifi Aref
Karel-Marx-Str.88, 12043  Berlin,
Tel. 030/ 23937904
Hasan Igde 
Tempelhofer Ufer 36, 10963 Berlin,
Tel. 030-2621424
Hegazy, Houssam
Müllerstr. 143, 13353 Berlin,
Tel. 0800-265080-24293
ZAHNÄRZTE
A. Najm
Waldenserstr. 7a, 10551 Berlin
Tel. 030-3957071
Alkhodor Youssef
Oranienstr. 16, 10997 Berlin
Tel. 030-6152222
Al-Wakeel Eman
Zabel-Krüger-Damm 39, 13469 Berlin, 
Tel. 030-4025952
Al-Souri, Asmaa
Mehringdamm 47, 10961 Berlin, 
Tel. 030-6930393
Amar Shakir
Karl-Marx-Str. 118, 12043 Berlin, 
Tel. 030-68053524

Benabdallah 
Hermannstr. 147, 12051 Berlin
Tel. 030-3256878
Birgit Samarrai 
Sophia-Charlotten-Str. 73-74, 14059 Berlin
Tel. 030-31998710
Douedari G.
Bundesplatz 12, 10715 Berlin 

Tel. 030/8531362
Hajir Jamal
Exerzierstr. 17, 13357 Berlin
Tel. 030-4651184
Hanan Hafez-Holz
Karl-Marx-Str. 84-86, 12043 Berlin
Tel.030-689773930
Mohammad Hijazi
Berliner Str. 25, 13507 Berlin (Tegel) 
Tel. 030-4374 8465
Ishaq, Ibtisam,
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172
Khalouf Emad
Badstr. 19, 13357 Berlin,
Tel.030-4932050
Mohamed Abu Hamada
Rami Abu Warrd
Finowstr. 25a, 12045 Berlin, 
Tel.:030- 687 5077
Mohammed-Wael Alah Raschi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868

مسالك بولية
- د/ فرج هللا

 

- د/ السويفي
 

- د/ حسن

د/ حجازي

أسنان
ـ د/ ع. نجم

 
ـ د/ يوسف

 

ـ دة / الوكيل

 
ـ دة /  الصوري 

ـ د/ عمار شاكر
 
 

ـ د/ بن عبد هللا

ـ دة/ سمارائي

 
- د/ دويداري

- د/ حجير

ـ دة/ حنان حافظ

ـ د/ محمد حجازي

ـ دة / إبتسام إسحاق

  
ـ د/ عماد خلوف

ـ د. أبو حمادة
ـ د. أبو ورد

ـ د/ وائل

Karl-Marx-Str. 80
12043 Berlin

Tel.: 030-686 65 04
Fax: 030-627 30 433
Mo. - Di.: 8.30 - 16.00 Uhr.
          Mi.: 8.30 - 13.00 Uhr.

            Do.: 11.00 - 18.00 Uhr.
        Fr.: 8.30 - 12.00 Uhr.

Ärzte أطباء

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

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

Sa: 09.00 - 12.00 Uhr

Ì⁄^¬<Ìu]ÜqÊ<›^¬<gõ
pÅ]ÁuÊ<l^ ^√â]

ÂÅÖÊ˘]Ê<∞Ë]Üé÷]<Ìu]ÜqÊ<›^ø√÷]<Ìu]Üq
Ÿ^Àõ˘]<4„�i<l^È◊€¬Ê<l^È◊€¬
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‡{È÷Üe<ª<oËÇ{£]<9�÷]<à{{{“Üπ]

Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Mohamad Badr
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Mustapha Lagrou
Müllerstr. 151, 13353 Berlin, 
Tel. 030-4538089
Saroukh Salah 
Zwingelistr. 9, 10555 Berlin,
Tel.030/3916614
Soraya Jalali 
Wilmersdorfer Str. 55,
10627 Berlin, Tel.030-3139800
Tarik Teter 
Mecklenburgische Str. 17, 
10713 Berlin. Tel.: 030-8243402
Tuffaha, Mushtaq
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin, 
Tel. 030-2161073
Amin Hafiz
Heidebrinker Str. 1, , 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60
KIEFERORTHOPÄDIE
Dr. Boutros , Fadel
Berliner Str. 18,10715 Berlin
Tel. 030-86420730
Dr. Yanal Alla-Rachi
Radickestr. 26, 12489 Berlin, 

Tel. 6713793

Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868

ـ د/ محيي الدين

د/ محمد بدر

ـ د/ مصطفى

ـ د / ساروخ
 

ـ دة / ثريا جاللي

  
ـ د/ طارق التتر

 
ـ د/ مشتاق تفاحة

- د/ أمين حافظ

تقويم األسنان
ـ د/ فاضل

 
ـ د/ ينال اله رشي

د. محيي الدين 
 

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

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

Privat & Alle Kassen



Tel.: 030 493 40 60 Gesundbrunnen
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin

.���- ��� א��א�� א��א
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.
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- 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.

- �	כ� א���א� א��א��� �א����	כ�.
.��� �א������- א����א� א��
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Öff nungszeiten: Mo., Di., und Do.: 09:00 - 17:00 Uhr | Mi.: 11:00 - 19:00 Uhr | Fr.: 09:00 - 14:00 Uhr
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Ärzte أطباء

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

Mi, Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

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

Tel 030 625 10 07

Fachärzte für Frauenheilkunde & Geburtshilfe

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

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

Telefonische Anmeldung erbeten

Dr.  Khaled El-Sharafi
Dr. Zamzam Abu Showaisha



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

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

زراعة أسنان بأسعار منافسة
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- زرع وتركیب األسنان بأسعار مدروسة.- زرع وتركیب األسنان بأسعار مدروسة.- زرع وتركیب األسنان بأسعار مدروسة.- زرع وتركیب األسنان بأسعار مدروسة.- زرع وتركیب األسنان بأسعار مدروسة.- زرع وتركیب األسنان بأسعار مدروسة.
- تقویم وتجمیل األسنان للكبار.- تقویم وتجمیل األسنان للكبار.- تقویم وتجمیل األسنان للكبار.

- عالج القناة الجذریة بحرفیة مھنیة.
- حشوات تجمیلیة لألسنان.

- تنظیف وتبییض األسنان باحترافیة.- تنظیف وتبییض األسنان باحترافیة.- تنظیف وتبییض األسنان باحترافیة.- تنظیف وتبییض األسنان باحترافیة.

غلقة
دة م

العیا

أیار 
و / 

ر مای
دایة شھ

من ب

صیانة
ال ال
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Ärzte أطباء

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

د. مصطفى محجوب
Dr. med.

Moustafa Mahjoub

Arzt für Chirurgie
Gefäßchirurgie, Sportmedizin, 

Orthopädische Therapie, 
Schönheitchirurgie

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

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

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

Prophylaxe

Kronen- und Brückenversorgung

Zahnprothesen

Kinderzahnheilkunde

Zahnfleischbehandlung

Spezielle Zahnreinigung und Politur

Anbringen von Zahnschmuck

Bleaching (Zahnaufhellung)

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

Tel 030 687 21 72
Praxis-Sprechzeiten:

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

und nach Vereinbarung
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Designed By Dalil



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

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

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

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

امكانیة المعالجة عند خوف االطفال تحت الدواء المھدئ او التخدیر العام

خدماتنا الطبیة
- معالجة آالم االسنان والرضوض

- تنظیف االسنان والوقایة ضد التسوس
- استشارة تغذیة

- حشوات بلون السن
- معالجة التھاب عصب اسنان الحلیب

- تلبیسات خاصة باسنان االطفال
- حافظ مكان ثابت ومتحرك

- تقویم االسنان
- معالجة تحت التھدئة او التخدیر العام

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

عیادة طب األسنان للصغارعیادة طب األسنان للصغار

Zeina Wehbe
Cassandra von Hopff garten
Jana Ghobadian

د. زینة وھبي
د. كاساندرا فون ھوبفغارتن

د. یانا غوبادیان

U6 Ullsteinstr.

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

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

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

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

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

Z A H N A R Z T P R A X I S
Mustapha Lagrou M.Sc
ماجستیر في زراعة األسنان
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w w w . z a h n a r z t - k r e u z b e r g . c o m

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

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

Zossener Str. 36, 10961 Berlin | Zossener Str. 36, 10961 Berlin | 

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

U GneisenaustraßeU GneisenaustraßeU Gneisenaustraße

MUHANNAD. ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde

Zahnimplantate
Zahnersatz und Füllungen
Zahnfleischbehandlung
Zahnreinigung, Bleaching
Kinderbehandlung

زراعة األسنان وفق أحدث الطرق
تبییض األسنان بأحدث الطرق اآلمنة

الحشوات الضوئیة التجمیلیة
تركیب األسنان الثابتة والمتحركة

عالج أمراض اللثة بأنواعھا الحادة والمزمنة
المساعدة في التخلص من روائح الفم غیر المحببة

عالج األلم بدون خوف
معالجة األطفال

MUHANNAD ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde
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د. مانفرد بوم                                                             
     Dr. Manfred Böhm

د. فرانسيسكا كريتزيغ
Dr. Franziska Krätzig

د. طارق قرشويل.                                                      
                                           Dr. Tarek Karasholi

د. رشا قباين
Rasha Kabbani

العيادة السنية التخصصية لزراعة
األسنان والجراحة الفموية

نتكلم العربية واألملانية و االنكليزية

الخدمات العالجية 
زراعة االسنان )إستشارة مجانية-أسعار مقبولة وبالتقسيط(

املعالجة الجراحية اللثوية 
قلع أرضاس العقل  

قطع ذرى األسنان املعالجة لبياً   
عمليات الجيب الفيك                                                                                                

معالجة الكسور و الرضوض السنية  
الجراحة التحضريية للتعويضات السنية 

التشخيص باألشعة ثالثية األبعاد 

إجراء املعالجة الجراحية تحت التخدير العام أو املوضعي، أو بالتنويم

عيادتنا تقدم خدمة توصيل املجاين للمرىض
املسنني والعجزة من وإىل العيادة

FACHZAHNÄRZTE FÜR 
ORALCHIRURGIE 
Storkower Straße 207B
10369 Berlin
T 030 972 01 50

SPRECHZEITEN
Montag–Freitag 8–20 Uhr
Samstag nach Vereinbarung

VERKEHRSANBINDUNG
S8, S41, S42 oder S85 bis
Storkower Straße

Bus 156 oder 240 bis 
Storkower Straße

www.oralchirurgie-im-storkowerbogen.de

مطلوب موظفني وموظفات، ومتدربات
www.oralchirurgie-im-storkowerbogen.de/karriere





التجميل الجراحي:
- تكبير الصدر واألرداف بالسيليكون أو زراعة الدهن.

- شد وتصغير الصدر.
- شد البطن وترهالت الجسم.

- شفط الدهون.
- شد الوجه والجفون.

- تجميل المناطق الحميمية.

التجميل غير الجراحي:
- تبييض البشرة.

- إبرة إذابة الدهون.
- تكبير الشفايف بواسطة حقن الفيلر (هيالورون).

- شد التجاعيد (تعبئة، بوتوكس، زراعة الدهن، 
    الشد بالخيوط).

- معالجة تساقط الشعر بالبالزما ومحفزات النمو.

Chirurgisches Leistungsspektrum 
- Ästhetische Brustchirurgie
- Ästhetische Gesichtschirurgie
- Körperkonturierung
- Intimchirurgie 

Danckelmannstraße 34,
14059 Berlin
030 97 98 76 41
0176 23 14 92 62
info@balgon-aesthetics.de
www.balgon-aesthetics.de

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

Ästhetische Medizin
- Hautaufhellung 
- Fetttwegspritze
- Lippenvergrösserung mittels 
  Hyaluronsäure 
- Faltenbehandlung (Botulinum, 
  Hyaluronsäure, Fetttransplantation, 
  Fadenlifting)
- Behandlung Haarausfall mittels PRP   
  und Wachstumsfaktoren

S H A D H A  B A L G O N
Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie

Danckelmannstraße 34,

info@balgon-aesthetics.de
www.balgon-aesthetics.de

- ال نتعامل مع التأمين الصحي.
- يرجى تحديد موعد مسبق.

- أسعارنا مناسبة وخدمتنا ممتازة.
- خبرة طويلة في مجال جراحة التجميل.

- الطاقم نسائي بالكامل.

- Nur Selbstzahler
- Terminvereinbarung erbeten
- Wir bieten faire Preise und 
  exzellenten Service.
- Langjährige Erfahrung auf dem 
  Gebiet der ästhetischen Chirurgie 
  und Medizin
- Weibliches Personal ab 3000€  تكبير الصدر بالسيليكون

ab 1200€  شد الجفون
ab 4500€  تصغير الصدر

ab 4200€  شد الصدر
ab 4500€  شد البطن

ab 800€  pro Zone شفط الدهون
ab 5000€  شفط وزراعه الدهون لجسم متناسق

ab 1200€  تجميل المنطقه الحميميه
ab 129€  تكبير الشفايف بالفيلر

ab 99€  معالجه التجاعيد بالبوتوكس
 ab 129€  معالجه التجاعيد بالفيلر

ab 90€  شد التجاعيد بالخيوط
ab 90€ PRP  تجميل البشره بالبالزما

ab 3000€ab 3000€



80

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

مستشفى إبن سينا

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

St. Joseph-Krankenhaus
Bäumerplan 24, 12101 Berlin - Tempelhof 
Tel. 7882-0, Bus: 140, 184 
Vivantes Wenckebach-Klinikum
Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin - Tempelh. 
Tel. 7561-0, U-Bahn: Kaiserin-Augusta-Str 
Elisabeth-Krankenhaus
Lützowstr. 24-26, 10785 Berlin - Tiergarten 
Tel. 2506-1, Bus: 341 
Krankenhaus Hedwigsh
Buntzelstr. 36, 12562 Berlin - Treptow 
Tel. 6741-0, Bus: 163 
Deutsches Herzzentrum Berlin
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
Wedding, Tel. 4593-0
U-Bahn: Amrumer Str., Bus: 221, 248 
DRK-Kliniken Mark Brandenburg
Drontheimer Str. 39-40 , 13359 Berlin
Wedding, Tel. 3035600-0
U-Bahn: Osloer Str., Bus: 150, 228 
Universitätsklinikum Charité
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
Wedding, Tel.450-50
U-Bahn: Amrumer Str., Bus: 126, 221, 248 
Park-Klinik Wessensee
Schِönstr. 80, 13086 Berlin - Weißensee 
Tel. 96280 
Park-Sanatorium Dahlem
Hammersteinstr. 20, 14199 Berlin
Wilmersdorf, Tel. 82 99 91-0, Bus: 110 
St. Gertrauden-Krankenhaus
Paretzer Str. 12, 10713 Berlin - Wilmersdorf 
Tel. 8272-0, U-Bahn: Heidelberger Platz,
S-Bahn: S4, S45, S46 Heidelberger Platz 
Ev.Krankenhaus Hubertus
Spanische Allee 10-14, 14129 Berlin
Zehlendorf, Tel. 81 00 8-0, Bus: 118, 318 
Krankenhaus Waldfriede
Argentinische Allee 40, 14163 Berlin - Zeh-
lendorf, Tel. 81 81 0-0, U-Bahn: U1 Krumme 
Lanke, Bus: 112, 211, 629 
Krankenhaus Zehlendorf
Gimpelsteig 9, 14165 Berlin Tel. 8102-0  

Krankenhäuser, Apotheken, Naturheilkunde, Versicherungen مستشفيات، صيدليات، عالج  طبيعي، تأمينات

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel

Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice

Beratung & Versorgung

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

Methfesselstraße 50, 10965 Berlin

www.abdul-sanitaetshaus.de

Tel  030 627 277 76  Fax  030 627 278 69

E-Mail  info@abdul-sanitaetshaus.de
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Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96

- ص/ أشرف خويطر

- ص/ عبد الناصر السقا

- ص/ نبيل الدسوقي

ـ ص/ عالء الحلو

ـ  ص/ محمد نوفل

ـ  ص/ مالك فاعور

 
- ص/ ياسين مطر

 
- ص/ سمير حسنى

 

- ص/ طالل بناور

- ص/ أنيا

 
- ص/ نهاد األشقر

 
ـ ص/ محمد العزوزي

ـ ص/ العريان

- ص/ إبراهيم نصار

- ص/ موسى مسالمة

 
- ص/ ياسر الشرافي

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

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

- د/ محمد محمد

ـ عدنان المحضر

ـ بالل للعالج الطبيعي

Blissestrasse 5, 10713 Berlin

Tel 030 861 06 86  Fax 030 861 06 87
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BRILLENSTUDIO
ABDALLAH

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

ـ جومانا النجمي

ـ جميل مطر

- نمر األحمد

ـ رامي الصياد



Tel.: 030 606 41 52

Zahnarzt 
Mohamad Anis Almohamad

د. محمد أنیس المحمد
Zahnarzt 

Omar Shalabi
د. عمر شلبي

Fachzahnarzt für Oralchirurgie 
Mukhtar Daiban

د. مختار ذیبان
اختصاصي جراحة أسنان

www.zahnarztpraxis-neukoelln.de

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

نتحدث األلمانیة، العربیة والتركیة
Mo. - Do.: 

08:00 - 20:00 Uhr
Fr.: 

08:00 - 18:00 Uhr
Sa.: 

10:00 - 16:00 Uhr

اإلثنین - الخمیس الجمعة السبت
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20 Jahre Dalil Magazin

Abokal Najat
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
Ahmed Abed
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
ِAhmad Chahrour
Anzengruberstr. 8, 12043 Berlin
Tel.: 030-9210 6670
Ibrahim Housam
Müllerstr. 156 A, 13353 Berlin,
Tel. 030-469062822
Jawabreh, Imad
Kurfürstendamm 152, 107097 Berlin, 
Tel. 030-3974470
Naser Mansour 
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin, 
Tel. 030-69533626
Nasereddin Josef
Bastianstr. 5, 13357 Berlin
Tel.: 030-66403045
Riad Khalil
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin, 
Tel. 030-69533628
Tarig Elobied
Togostr. 1, 13351 Berlin, Tel.030-
50360777

ـ اة/ نجاة أبوقال

ـ ا/أحمد عابد

ـ ا/ أحمد شحرور

ـ ا/ حسام ابراهيم

ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

ـ ا/ طارق العبيد

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

SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,

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

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

- د/ عبد هللا

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

   ـ أميركو
للتجارة      

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

- شركة برلين للنظافة

- شركة لحام
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Choraka Saleh
Lüderitzstr. 79, 13351 Berlin, 
Tel.030- 4528656
Dr. Elektiar A.
Aachener Str 40, 10713 Berlin, 
Tel. 030-2138830
Fouad Moussa
Bundesallee 32, 10717 Berlin, Tel.: 0176-
7005 5678
Ismail Khalil
Weichsel Str. 7, 12043 Berlin, 
Tel. 0177-5987984
Khadem , Mustapha   
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin, 
Tel. 030-2517742
Hatem El-Batta
Swinemünder Str. 48B, 13355 Berlin,
Tel. 030-7914857
Khleif, Moussa
Greifenhagener Str. 48, 10437 Berlin, 
Tel. 030- 4455725
Naim Ashour
Schöneberger Str. 5, 10963 Berlin
Tel.: 030-33986886
Nickodaim, Richard
Hermannstr. 21, 12205 Berlin, 
Tel. 030/6228211
Sudgi Hamdan
Kurfürstenstr. 37a, 12249 Berlin-Lankwitz, 
Tel. 030- 81001323 / 0163-7280250

ـ ا/ صالح

ـ د/ أحمد اإلختيار
 

ـ ا/ فؤاد موسى

ـ ا/ إسماعيل

ـ ا/مصطفى

ـ أ/ حاتم البطة

ـ ا/ موسى

ـ أ/ نعيم عاشور

ـ ا/  ريتشارد

ـ ا/ صدقي حمدان

Adam Travel
Pariser Platz 4A, 10117 Berlin
Tel.: 030-300145541
Al-Hanan
Sonnenallee 94, 12045 Berlin, 
Tel. 030-68053236
Almadina Travel Service
Flughafenstr. 33, 12053 Berlin,
Tel. 030-26558448
Amal
Selchower Str. 5, 12049 Berlin, 
Tel. 030-62707140
Babylon Reisen
Grunewaldstraße 60, 10825 Berlin 
Tel. 030 -78715751
Dania Reisen
Müllerstr. 119, 13349 Berlin, Tel. 030-
81799643
Hauptstadt Reisen
Werbellinstr. 5, 12053 Berlin
Tel.: 030-67 51 84 91
Hayat Reisen
Drontheimer Str. 24, 13359 Berlin
Tel.: 030-7024 6347
Hegazi

ـ آدم للسياحة

ـ الحنان للسياحة والسفر

 
ـ سفريات المدينة

- سفريات أمال

 
- سفريات بابيلون

ـ سفريات دانيا

ـ سفريات العاصمة

 
ـ سفريات حياة

- سفريات حجازي

Tauentzienstr. 16, (Kudamm), 
Tel. 030-2139062
HTC-Harb
Potsdamer Str. 93, 10785 Berlin, 
Tel. 030-2651627
Kiez Reisen 
Wrangelstr. 57, 10997 Berlin, 
Tel. 030-6185149
Kudus Reisen 
Gneisenaustr. 90, 10961 Berlin, 
Tel. 030-6948974
Maschari Reisen
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin
Tel. 030-61621767
Watan Reisen GmbH
Sonnenallee 55, 12045 Berlin, 
Tel. 030-56828971-73
Safadi Touristik Service 
Hardenbergplatz 2,
10623 Berlin,  Tel. 030-26558448
Safa Reisen 
Baruther Str. 1, 10961 Berlin, Ecke 
Mehrindamm 25, Tel. 030-61202799
Travelservice Berlin
Schwedenstr. 3B, 13357 Berlin, 
Tel. 030-49915005
Town Travel
Sonnenallee 122, 12045 Berlin, Tel. 030-
2363 2927

ـ مكتب حرب

ـ سفريات الحي

ـ مكتب القدس

ـ سفريات المشاريع

ـ سفريات الوطن

ـ الصفدي للسياحة

ـ سفريات الصفا
 

ـ سفريات برلين

ـ تاون ترافيل

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

- إلكترونيك لين

- إلكترو فن

- موبيل سات

- ريكس

ـ ساتكوم

Abdelwahed
Alt-Lietzow 22, 10587 Berlin, 
Tel.: 030 / 3413512
Al-Salihi, Nour-Al-Din
Afrikanische Str. 153D, 
13351 Berlin, Tel. 030-45081540
Al-Samarai
Ermslebener Weg 4, 10713 Berlin, 
Tel. 030 / 8246968
Amado
Pariser Str. 63, 10719 Berlin, 
Tel. 030/8851895
Bouchra El Hajyel
Beusselstr. 77, 10553 Berlin, Tel. 030-
91574731

ـ ا/عبد الواحد

  
ـ نور الدين الصالحي

 

ـ ا/ السامرائي

 
ـ ا/ أمادو

ـ أة/ بشرى الحجيل

Aachener Str. 40, 10713 Berlin
(U-Bhf: Heidelberger Platz  Bus: 249)

E-Mail post@elektiar.de
Tel 030 213 88 30  Fax 030 213 88 40

Funk 0171 838 97 31

Dr. A. Elektiar
dolmetscher

د/ أحـمد اإلختيار
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Fahschule A
Wiesenstr. 45, 13357 Berlin, 
Tel. 030-21460723
Sonnen Fahrschule
Sonnenallee 82, 12045 Berlin
Tel.: 030-68072096
Turbo Fahrschule
- Bredowstr. 2,10551 Berlin, 
  Tel. 030-39837537 / 0174-2050030
- Donaustr. 101, 12043 Berlin
  Tel. 030-56821280

- أ / أبو كف

ـ أ / محمد

- أ / حبيب

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

ـ فوتو فريد

ـ ستوديو ميديا

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

ـ فرات العبيدي

ـ د. ناجح العبيدي

...... Elektronik, Reisebüro, Übersetzer und Dolmetscher الكترونيات، سفريات، مترجمون، تأمينات، ، مدارس قيادة،
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Firma Mattar
Tel. 0176-26888250
Hajjir Umzüge
0176-70739151
Mattar Transport
0176-61799437

- شركة مطر

ـ نقليات حجير

ـ مطر للنقليات

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

ـ النهار

ـ الحمد

AliTel
Brisestr. 5, 12053 Berlin
Tel.: 0176-71050656
Bassal-Shop
Sonnenallee 36, 12045 Berlin
Tel. 030-62725201
City Phone
Sonnenalle 42, 12045Berlin
Tel. 030-62989399
Handy World
Karl-Marx-Platz 1, 12043 Berlin
Tel.: 030-50915236
Handy & Technik
Erkstr. 7, 12043 Berlin
Tel. 030-33029960
I like Handy
Kottbusser Damm 70, 10967 Berlin,
Tel.: 030-6807 0391
Tam Tam
- Karl-Marx-Str. 65,12043 Berlin
  Tel. 03087339250
- Karl-Marx-Str. 175, 12051 Berlin
  Tel. 030-68088030

ـ علي لالتصاالت

- هواتف بصل

- هولتف المدينة

ـ عالم الموبيل

- رمضان

ـ عبد هللا سعد

- طم طم

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

- سفينة الحكمة

- الناصرة

- بيت لحم

ـ المعهد الثقافي العربي
 

ـ الفالح

ـ البيان

ـ مدارس ألفابت

 
ـ الحولة

ـ اإلرشاد
 

ـ تعليم اللغة العربية

 
ـ مدرسة األندلس

 

ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات

 

ـ الرابطة 
 اللبنانية

ـ مدرسة النور

ـ دار الحكمة

المدرسة العربية / الكرامة

 
- مدرسة فلسطين

AKI
Falkstr. 23, 12053 Berlin, Tel.68081472
Alfalah
Koloniestr. 30, 13359 Berlin 
Tel. 41719694
Al-Baian
Huttenstr. 31, 10553 Berlin, 
Tel. 34357644
Alphabet
- Nehringstr. 8, 14059 Berlin
- Crellstr. 38, 10824 Berlin
Tel.: 01520151947
Al-Huleh
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 6214959
Al-Irschad eV.
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin,
Tel. 030-62983410
Arabischer Unterricht
Uthmannstr. 23, 12043 berlin
Tel. 030- 21806954
Al Andalus
Falkstr. 22, 12053 Berlin, 
Tel. 030-68054435
Cordoba
- Finowstr. 27, 12045 Berlin; 
  Tel. 030-51630581
- Drontheimer Str. 32a, 13359 Berlin,
  Tel. 030-49908859
- Flughafenstr. 43, 12053 Berlin
  Tel. 030-62731998
Deutsch-Libanesische Gemeinde 
Kurmärkische Str. 1-3, 
10783 Berlin, Tel. 030-8335332
El-Nur
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 030-
56823914
Haus der Weisheit
Rathenower Str. 16, 10533 Berlin, Tel. 
030-39808625
Karame e. V.
Puttkamer Str. 19, 10969 Berlin, Tel. 
0176-  40198574
Palästina Sportvereine e.V.
Prinz-Eugen-Str. 17, 13347 Berlin, 
Tel. 030-2111562

Schulen, Kindergärten, Immobilien, Baufirmen, Mobilfunk مدارس، رياض أطفال، عقارات، أعمال البناء، تليفونات

Jamil, Kamal 
Wolframstr.5, 12105 Berlin, Tel. 030-7511433
Khadem, Mustapha
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin, 
Tel. 030-2517742
Nouri, Noureddine
Linienstr. 46, 10119 Berlin, 
Tel. 030-28879659
Safadi
Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin, 
Tel. 030-20454766
MALER
Firma A. Khellouf
Braunschweiger Str. 68, 12055 Berlin, 
Tel. 030-6834583
Firma KS tec
Tel. 030-48826242 / 0176-61799437

- م / كمال جميل

- م / مصطفى خادم

- م / نور الدين نوري

- م / حاتم الصفدي

أعمال الدهان
- خلوف ألعمال الدهان

- صفصوف للنقل واإلعمار

ـ البصراوي لألجهزة 
 المنزلية   

 والكهربائية

Al Basrawy : 
Waschmaschinen, Geschirrspüler, 
Trockner
0157-5789 1714

AN- & VERKAUF 
AB Automobil
Barnetstr. 53, 12305 Berlin
Tel.: 030-7456418
Autoservice Abo Ward
Neuendorfer Str. 64, 13585 Berlin
Tel.: 030-61365550
Jallous Automobile
Lübarser Str. 35, 13435 Berlin
Tel. 030-4024415
Wehbe Autohandel
Kiefholzstr. 388, 12054 Berlin,
Tel. 030-62804435
VERMIETUNG
Ascar
Mehringdamm 63, 10961 Berlin,
Tel. 030-695797-6
REPARATUR
ASD Auto Design u. Service GmbH
Koloniestr. 104, 13359 Berlin,
Tel. 030-4926372
Chebli, Hikmet u. Ghazi
Koloniestr. 127, 13359 Berlin, 
Tel. 030-4939073
KFZ-GUTACHTER
BAG, Belal Ahmed
Schierker Str. 28, 12051 Berlin
Tel.: 030-62900013 Funk: 0177-4725337
KFZ-Gutachter, El-Amassi
Osloer Str. 112, 13359 Berlin.
Tel.: 030-52134969 Funk: 0176-76778115
KFZ-Ingenieurbüro AS
Mariendorfer Damm 45, 12109
Belin, Tel.: 030-89000201
Samer dahan
Hohenzollerdamm 157, 10713 Berlin,
Tel.: 030-33 988 148
SVS, Abotair & Biary
Klausingring 1, 13627 Berlin
Tel.: 030-49207543

بيع وشراء السيارات

تأجير السيارات

إصالح السيارات

خبير الحوادث
ـ بالل أحمد

ـ محمد العمصي

ـ على عواضة

ـ سامر دهان

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

berger Allee 180 c-d in 10369 Berlin
Telefon: 97 60 51 98
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Rathaus Lichtenberg
Möllendorffstr.6, 10367 Berlin
Di 15–18 (ohne Voranmeldung) 
Ball e.V.
Beratung und Wohnunterstützung 
Sozialberatung 
Marchwitzastr. 24–26 in 12681 Berlin 
Telefon: 5 42 21 55
Völkerball 
Interkulturelle Begegnungsstätte Berlin-
Lichtenberg 
Josef-Orlopp-Straße 52 in 10365 Berlin
Telefon: 55 49 20 45

MARZAHN-HELLERSDORF 
Arbeitslosenverband ALZ Marzahn 
Glambecker Ring 80 - 82 in 12679 
Berlin
Telefon: 93 49 65 04
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Beratung + Leben 
Allgemeine Soziale Beratung und Mig-
rationserstberatung für Erwachsene 
Landsberger Allee 400 in 12681 Berlin
Telefon: 9 35 20 63
Gewerkschaftlicher KIEZ-Treff
Mehrower Allee 28-32 in 12687 Berlin 
Telefon: 93 66 50 66
ALG II Beratung

MITTE (Mitte, Tiergarten, Wedding) 
Arbeiterwohlfahrt 
Zentrum für Migration und Integration
Stettiner Straße 12 in 13357 Berlin
Telefon: 66 64 39 - 0
Berliner Arbeitslosenzentrum (BALZ) 
Nazarethkirchstraße 50 in 13347 Berlin 
(direkt am U-Bhf. Leopoldplatz)
Telefon: 45 60 60 15
Beratung auch zum Arbeitslosengeld I.
Caritasverband 
Allgemeine Soziale Beratung
Oldenburger Straße 47 in 10551 Berlin 
Tel.: 6 66 33 - 71 70
Deutsches Rotes Kreuz 

Friedrichstraße 231 I 10969 Berlin (3. OG)
Tel.: 030/9940496-80
Fax: 030/9940496-81
info@funds-taxes.de
www. funds-taxes.de

F&S Taxes Steuerberatung

U-Bahnlinien: 
U6- Hallesches Tor | U1- Kochstraße  
Bus: M29, M41

أسعارنا مناسبة وشفافة

Dienstleistung

Finanzbuchführung Jahresabschluss
Steuerberatung Steuererklärung

Lohnbuchhaltung und 
Lohnbuchoptimierung

Unternehmens- und 
Wirtschaftsberatung

Vermögensberatung Existenzgründerberatung

Vorsorge

خــدمــاتنــا
االستشارات والنصائح االقتصادیة مسك الدفاتر

إدارة األصول واألموال الخاصة الحسابات الختامیة

تأمین المستقبل المساعدة في تأسیس 
المشاریع الجدیدة

المشورات والنصائح في مجال ضریبة اإلرث والھبات

خــدمــاتنــا

Dienstleistung

االستشارات والنصائح االقتصادیة
إدارة األصول واألموال الخاصة

Beratungsstellenاستشارات اجتماعية



موائد إفطار یومی فی شهر رمضان المبارك وأکالت شهیۀ متنوعۀ وأصناف مختلفۀ من الشوربات والفتوش
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Tel.: 030 52676058

أجود أنواع المعجنات العربیۀ والشرقیۀ

تشکیلۀ واسعۀ من مقبالت وأکالت المطبخ الشرقی.

عروض رمضان
ش یفیفی یمیمی

ع



88

20 Jahre 
Dalil Magazin

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

NEUKÖLLN 
Caritasverband 
CARIsatt-Beratung Allgemeine Soziale 
Beratung 
Dieselstraße 11 in 12057 Berlin 
Telefon: 66 63 37 90
Diakoniewerk Simeon 
Soziale Beratung 
Morusstraße 18 A in 12053 Berlin
Telefon: 68 24 77 - 11
Migrantensozialdienst 
für Ratsuchende nicht-deutscher
 Herkunft
- Morusstraße 18 A in 12053 Berlin 
Telefon: 68 24 77 - 18
- Joachim-Gottschalk-Weg 41 in12353 
Berlin 
Telefon: 66 09 09 17
mitHilfe
Boddinstraße 58 in 12053 Berlin 
Telefon: 68 97 71 50 / 68 40 92 30 
Beratung in existenziellen Notlagen 
zur Vermeidung oder Behebung von 
Wohnungsnot
Nachbarschaftsheim Neukölln
Sozialberatung 
Schierker Straße 53 in 12051 Berlin

PANKOW 
Beratung + Leben 
Sozialberatung Pankow
Zelterstraße 14 in 10439 Berlin 
Telefon: 41 72 20 33 
Caritasverband 
Allgemeine Soziale Beratung
Dänenstraße 19 in 10439 Berlin
Telefon: 4 45 74 30

REINICKENDORF 
Rathaus Reinickendorf
Eichborndamm 215 - 239 in 13437 
Berlin
Raum 119 B 
Kostenlose Rechtsberatung für Einkom-
mensschwache. 
HVD Neustart 

Beratung und Wohnunterstützung
Alt-Reinickendorf 7 in 13407 Berlin 
Telefon: 4 14 68 74 
SPANDAU 
Beratung + Leben 
Sozialberatung Spandau
Hasenmark 3 in 13585 Berlin 
Telefon: 3 31 30 21
Deutsches Rotes Kreuz 
Allgemeiner Sozialer Dienst 
Galenstraße 29 in 13597 Berlin 
Telefon: 43 72 89-95 
Gemeinwesenverein Heerstraße Nord 
Beratungsstelle Treffpunkt 
Obstallee 22 d in 13593 Berlin 
Telefon: 3 63 41 12
 
HÎNBÛN
Internationales Bildungs- und Be-
ratungszentrum für Frauen und ihre 
Familien 
Brunsbütteler Damm 17 in 13581 Berlin 
Telefon 3 36 66 62 
Treffpunkt Regenbogen 
Lynarstraße 9 in 13585 Berlin
Telefon: 3 36 10 36
STEGLITZ-ZEHLENDORF 
Diakonisches Werk Steglitz und Teltow-
Zehlendorf
Johanna-Stegen-Straße 8 in 12167 
Berlin
Telefon: 7 71 09 72

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Arbeit und Leben (DGB/VHS)
Keithstraße 1-3 in 10787 Berlin 
Telefon: 30 10 48 65
Diakonisches Werk Tempelhof-Schö-
neberg 
Stadtteilzentrum „KoKuMa“ 
Rathausstraße 28 in 12105 Berlin-
Mariendorf 
Telefon: 74 00 44 65
HVD Neustart
Beratung und Wohnunterstützung 
Kaiserin-Augusta-Str. 75 ,12103 Berlin 
Telefon: 32 51 34 43 
Stadteilverein Schöneberg 
im Stadtteilladen „Halk-Kösesi“ 
Crellestraße 38 in 10827 Berlin 
Telefon: 78 70 40 50
im Pallasladen PallasT
Pallasstraße 35 in 10781 Berlin
Telefon: 2 16 64 73
TREPTOW-KÖPENICK 
Bürger Informations Zentrum Ober-
schöneweide 
Wilhelminenhofstraße 42 B in 12459 
Berlin 
Telefon: 5 35 36 88 

Al-Muhammadawi
Einemstr. 4, 10787 Berlin
Tel. 030-25358338-9
Ramadan Maschinenhandel
Tel. 030-40713701
Munkari, Kutayba
Ahrweilerstr. 22, 14197 Berlin
Tel. 030-8213222 

- المحمداوي للسيارات

- رمضان

- قطيبة

ENTERTAINER
Al Atlal 
Tel. 030-3424988
Dj. Al-Afrah 
Tel. 030-85977769 / 01761-63886003
Dj. Farid
Tel. 030-60507180
Dj. Hanin 
Tel. 0176-22045953
Dj. Zakareya 
Tel. 0171-8792784
Essam 
Tel. 0162-3523883
Nagham 
Tel. 0173-6178173
Ronaldo
Tel.0179-5571314
FESTSAAL
Alafrah Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel 0176-63886003
AWA Saal
Wiebestr. 49, 10553 Berlin
Tel. 030-88531058
Charisma Festsaal
Colditzstr. 29, 12099 Berlin
Tel. 0173-2059765
Elegance Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447181-83
Kontrast Festsäle
Handwerkerstr. 33, 15366 Berlin
Tel.: 0151-66505050
LUX Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel.: 030-536 04 033
Orient Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Queen Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin, ِ(Seitenflügel)
Tel. 030-75447183
Royal Event Center
Am Juliusturm 55, 13559 Berlin
Tel.: 03036757709
Saphire Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Sato Festsaal
Neuköllnische Allee 25, 12057 Berlin
Tel. 030-68055036
Sultan Event Center
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel.: 030-536 04 033

ـ األطالل

ـ األفراح

ـ فريد

ـ حنين

ـ زكريا

ـ عصام زمبيبال

 ـ نغم 

ـ ممدوح

ـ صالة األفراح

ـ صالة األمل واألحالم

 
ـ صالة كاريزما

ـ صالة األناقة

ـ صالة كونتراست

ـ صالة لوكس

ـ صالة الشرق

ـ صالة الملكة

ـ الصالة الملكية

 
صالة زفير

ـ صالة شاتو

ـ صالة سلطان

ـ أبو ظبي

 
ـ الجزائر

 

ـ األردن

ـ العراق
 

ـ لبنان

ـ سورية

 

ـ قطر

 
ـ دبي

 

ـ مصر

ـ السودان

 

ـ الكويت

 ـ البحرين

  
ـ ُعمان

 

ـ المغرب

ـ فلسطين

 

ـ السعودية

 
ـ اليمن

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

Festkichkeiten, Autos, Im- & Export, Reinigungاحتفاالت، سيارات، استيراد وتصدير، أعمال نظافة،



89

Ahmad
Weisestr. 8, 12049 Berlin,
Tel. 030-21803302
Alouisal
Sonnenallee 99, 12045 Berlin 
Te. 0176-85247263
Alouisal
Weichselstr. 56, 12045 Berlin
Tel.: 030-6130 9162
Al-Faisal
Exerzierstr. 3, 13357 Berlin 
Tel. 030-69525178
Aamir
Voltastr. 35, 13355 Berlin, 
Tel. 030-46456799
Belal
Gotzkowskystr. 32, 10555 Berlin
Tel. 030-20953282
BON BON
Sonnenallee 68, 12045 Berlin
Tel.: 030-22460787
Byblos
Scharnweber Str. 122, 13405 Berlin
Tel. 0176-67667070
Kleopatra
Fritschestr. 49, 10627 Berlin, Tel. 030- 
37591085
Elegance
Sonnenallee 112, 12045 Berlin 
Tel. 030/6872483
El-Sufara
Maxstr. 15, 13347 Berlin
Tel.030-81799075

ـ صالون أحمد 

ـ صالون الوصال ( أبو الخير) 
 

ـ صالون الوصال ( سليم)

ـ صالون الفيصل

ـ صالون أمير

 
ـ صالون بالل

ـ صالون بون بون

ـ صالون بيبلوس

ـ صالون كليوبترا

ـ األناقة 

 
ـ السفراء

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

- مصر للطيران

الخطوط القطرية

- الخطوط السورية

Vandam
Tel.: 015759643529
Goldene Finger
Sonnenallee 13, 12047 Berlin
Tel. 030-62985725
Haissam
Gneisenaustr. 83, 10961 Berlin
Tel. 0173-8248026
Hussein coiffeur
Prinzenallee 36, 13359 Berlin
Tel. 030-21471352
Kassem
Mittenwalder Str. 43, 12049
Berlin Tel. 0176-82076032
Kristall
Urbanstr. 37, 10967 Berlin
Tel. 0176-26598848
Malla Styling
Sonnenallee 44, 12045 Berlin 
Tel. 030/62001839
Mohsen
Hermannstr. 92, 12051 Berlin
Tel. 030-68328673
Nasser
Warthestr. 67, 12051 Berlin, 
Tel. 030-62842801
Street Cut
Brunnenstr. 94, 13355 Berlin
Tel.: 030-94866121
Super Cut
Badstr. 48, 13357 Berlin 
Tel. 030-55955388
Venezia
Triftstr. 3, 13353 Berlin
Tel. 030-46988442
Wael
Sonnenallee 161, 12059 Berlin 
Tel. 030-43910087
Wael Coiffeur
Reinickendorfer Str. 48, 13347 Berlin
Tel. 030-4526016
Yassin
Ostender Str. 4, 13323 Belin,
Tel. 0157-73461990
Youssef
Stettiner Str. 62, 13357 Berlin
Tel. 030-49989960

ـ حسين فاندام

ـ األصابع الذهبية 

ـ هيثم  

ـ كوافير حسين

ـ صالون قاسم

ـ كريستال
 

ـ صالون المال

ـ صالون  محسن

ـ صالون ناصر

ـ صالون هنادي
 

ـ صالون فينسيا

- صالون وائل

ـ كوافير وائل

ـ صالون ياسين

ـ صالون يوسف

 ,Airlines, Frisiersalonsشركات طيران، صالونات
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Sonnenallee 13, 12047 Berlin  U-Bhf Hermannplatz
Mo 12.00 - 20.00 Uhr  Di - Fr 10.00 - 20.00 Uhr  Sa 10.00 - 18.00 Uhr

Tel 030 629 85 725
Funk (O2) 0162 957 19 68
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Al-Ahram,
Schiffbauerndamm 40, 10117 Berlin, 
Tel. 030-2064690
Iraq Network,
Postfach 1456, 63128 Dietzenbach
www.aliraqnews.com
webmaster@aliraqnews.net
Tel. 0178-9712017
KUNA,
Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin, 
Tel. 030-20913695
Maghreb Presse,
Dricksenstr. 50, 10171 Berlin, 
Tel. 030-2096172

ـ جريدة األهرام

  
ـ شبكة األخبار العراقية

 
ـ وكالة األنباء الكويتية

ـ وكالة األنباء المغربية

Biomedizinische Kosmetik
Kadiner Str. 23, 10243 Berlin, 
Tel. 030-42021213
Docure
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
Kant-Beauty
Kantstr. 47, 10625 Berlin
Tel. 0173-6148018
Kleopatra
Feitschestr. 49, 10627 Berlin, 
Tel. 030-20093965

ـ ريم اسماعيل

ـ زهرة بوركادي

ـ كانت للتجميل
 

ـ كليوبترا

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

ـ بيسان

 
ـ الشرق

 
ـ موبليات سويدان

Adil Mode
Südstern 4, 10961 Berlin
Kottbusser Damm 103, 10967 Berlin
Tel./ Fax: 030-69507373
Al-Hanan
Sonnenallee 98, 12045 Berlin
Tel. 030- 56822927
La Majesté
Sonnenallee 96, 12045 Berlin
Tel.: 030-51736441
Tabarak
Erkstr. 4, 12043 Berlin,
Tel. 030-68080633
Nour
Sonnenallee 92, 12045 Berlin
Tel.: 0179-1319048

ـ أزياء عادل

 

ـ الحنان
 

- بوتيك المايستي

ـ تبارك

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

ـ مجوهرات األفراح

ـ مجوهرات األمان
  

ـ الهادي

 
ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الرضا

 
ـ مجوهرات دبي

 
ـ مجوهرات الخليج

- نعمة

Barbar Aga
Karl-Marx-Str. 46, 12045 Berlin
Tel. 030-62985881
El-Salam
Sonnenallee 44, 12045 Berlin, Tel. 
62726510
Goldene Shicha
Graefestr. 65a, 10967 Berlin
Tel. 0176-29873909
Sahara
Boddinstr. 4, 12053 Berlin, 
Tel. 62989528
Sehraya
Großbeerenstr. 79, 10963 Berlin 
Tel. 030-25938733
Tausend und eine Nacht
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin
Tel. 030-32890986 
Um Kalthum
Sonnenallee 40/70, 12045 Berlin, 
Tel. 030-2732509
Ya Hala
Pankstr. 51, 13357 Berlin, 
Tel. 030-46905038

ـ بربر أغا

ـ السالم

 
ـ الشيشة الذهبية

ـ صحارى

ـ سهراية

 
ــ ألف ليلة و ليلة

ـ أم كلثوم
 
 

ـ ياهال

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

ـ ملحمة البتول

ـ أبو سامر

 
ـ الهنا

  
ـ القدس العربي

ـ ملحمة المصطفى

  
ـ الريان

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

 ـ الجليل

ـ سوق الشام

ـ عزام

ـ بغداد

 
ـ البركة

ـ الفيصل

ـ المنى

ـ ملحمة الرضا

 ـ ملحمة السالم

ـ ملحمة الشهباء

ـ ملحمة جبل عامر

ـ حبيبي

ـ حرب
 

ـ محل القناعة

ـ محالت دامس

ـ وائل

 ـ الشرق

ـ جوهرة الشرق

ـ سبيتي

ـ ملحمة يوسف

ـ زغيب

ــ األندلس
 

- الحمرا

ـ األمراء

ـ الباشا

ـ مطاعم الرحمة

- الصفا

 
ـ السلطان

 
ـ أكروم

ـ مطعم أميرة

ـ أسعد

 
ـ اصالة

 
ـ بابل

 

ـ بهارات

ـ بركة

ـ بربر أغا

 
ـ إكسال

ـ فروج المدينة
 

ـ بيت المدينة

ـ الشحرور

ـ معجنات الضيعة

 
- الرضا

 

ـ الريف
 

ـ جمال الشام

ـ حبيبي

 

ـ يافا

- الزان

ـ مندي

 
ـ مرووش

ـ مروش

ـ مسايا

Al-Andalus
Sonnenallee 40, 12045 Berlin
Al Hamra 
Raumer Str. 16, 10437 Berlin
Tel. 030-42850095
Al Omaraa
Kaiserin-Augusta-Allee 85, 10589 Berlin
Tel. 030-33006543
Al Pascha
Sonnenallee 77, 12045 Berlin
Tel.: 030-62903549
Al-Rahme
 ,Flughafenstr. 49, 12053 Berlin  ـ
    Tel.: 0179-171 30 11
  ,Karl-Marx-Str. 194, 12055 Berlin  ــ
    Tel.: 0176-2684 6030
Al-Safa 
Sonnenallee 75, 12045 Berlin
Tel. 030-62737894
Al Sultan
Mehringdamm 44, Berlin
Tel. 030-78897239
Akroum
Sonnenallee 45, 12045 Berlin
Tel. 030-23619319
Amira
Donaustr. 131, 12043 Berlin
Tel. 030-6233790 
Asaad
Luxemburger Str. 6, 13353 Berlin
Tel. 030-81799951
Assala
Hohenzolerndamm 11, 10717 Berlin
Tel. 030-47595598
Babel
- Gabriel-Max-Str. 16, 10245 Berlin
  Tel. 030-29368784
- Kastanienallee 33,10437 Berlin
  Tel. 030-44031318
Baharat
Winterfeldstr. 37, 10789 Berlin
Tel. 030-2168301
Baraka
Lausitzer Plaz 6, Kreuzberg
Tel.030-6126330
Barbar Aga
Karl-Marx-Str. 45,12045 Berlin  
Tel. 030-6242708
Casalot
Claire-Waldoff-Str. 5, 10117 Berlin
Tel. 030-27572210
City Chicken
Sonnenallee 59, 12045 Berlin
Tel. 030-6248600
City House
Sonnenallee 73, 12045 Berlin
Tel.: 030-62904952
El Chahrour
Ohlauer Str. 10, 10999 Berlin
Tel. 030-6117115
El-Daia Snack
Sonnenallee 46, 12045 Berlin
Tel: 030-63413250
El Reda
Huttenstr.  69, 10553 Berlin
Tel. 030-3911119
El-Rief
Schönhauser Allee 46 a, 10437 Berlin
Tel. 030-44043370
Jamal Elshaam
Pettenkoferstr. 2, 10247 Berlin,
Tel.: 030-37472929
Habibi
- Winterfeldplatz, Tel. 030-2153332 
- Akazienstr. 9, Tel. 030-7874428
- Körtestr, 35, Tel.: 030-2922401
Jaffa
Pariserstr. 39-40, 10707 Berlin
Tel. 030-88702908
Lasan
Adelbertstr.96, 10999 Berlin
Tel. 030-69814098
Mandi
Seestr. 57, 13347 Berlin
Tel.: 030-20095700
Marooush
Knesebeckstr. 48, Ecke Ku‘damm
10719 Berlin, Tel. 030-887118335
Maroush
Adelbertstr. 93, 10999 Berlin
Tel. 030-69536171
Masaya
Wilhelmstr. 22, 10963 Berlin

Tel. 030-25931818
Nour
Kaiserdamm 89, 14057 Berlin,
Tel. 03033008145
Qadmous
Am Friedrichshain 1, 10407 Berlin
Tel.030-4246255
Rousche
Putbusser Str. 44, 13355 Berlin
Tel.: 030-34722645
Sabil
Boxhagener Str. 28, Friedrichshein
Tel. 030-29009227
Salam
Rankstr. 3, 10789 Berlin
Tel. 030-8813461
Salamat
Dunnckerstr.18, 10437 Berlin
Tel.030-4443136 
Salsabil 1
- Göhrener Str. 6, 10437 Berlin
Tel. 030-44053504
- Wörther Str. 16 10405 Berlin
Tel. 030-44046073
Sanabel
Gabriel-Max-str. 16, 10245 Berlin
Tel. 030-29000699
Scarabeo
Ludwigkirchstr. 6, 10719 Berlin
Tel. 030-8850616
Sesam
Gneisenaustr. 22, 10961 Berlin
Tel. 030-6946801
Shaam Restaurant
Karl-Marx-Str. 177, 12043 Berlin
Tel.: 030-68084054
Sharazad
Dahlmannstr. 27, 10629 Berlin
Tel. 030-53216767
Tiba
Karl-Marx-Str. 175, 12043 Berlin
Tel. 030-68087535
Ya Hala
Pankstr. 51, 13357 Berlin
Tel. 030-46067274
Um Kalthoum
Sonnenallee 34, 12045 Berlin
Tel.: 0151-45012777

ـ نور

ـ قدموس

 ـ روشة

ـ سبيل
  

ـ سالم

 
ـ سالمات

- سلسبيل 

  
ـ سنابل

 
ـ سكارابيوس

ـ سمسم

ـ شام

ـ شهرزاد

ـ طيبة

 
ـ ياهال

ـ أم كلثوم

Abu Laila, 
Beusselstr. 68, 10553 Berlin
Tel. 030-39848063
Albascha
Huttenstr. 5, 10553 Berlin
Al Iman
Schierker str. 33, 12051 Berlin
Tel. 030-6272 8443
Aljazeera
Sonnenallee 15,12047 Berlin
Tel.: 030-62725489
Al Manar
-Huttenstr. 71, 10553 Berlin, Tel. 34347770
- Lüderitzstr. 10, 13351 Berlin,
Tel.: 030-4514818
Goldene Bäckerei
Kiehlufer 115, 12059 Berlin
Tel.: 030-6808 1077
Habibi 
Erkstr. 6, 12043 Berlin, Tel. 030-6820381
Nuss Depot
Sonnenallee 73,12045 Berlin, 
Tel. 030-62727797
Um Kulthum
Sonnenallee 50, 12045 Berlin, Tel. 62734399

ـ أبو ليلى

 
- الباشا

-اإليمان

ـ الجزيرة

ـ المنار

ـ المخبز الذهبي

ــ حبيبي

 ـ المحمصة العربية

 
ـ أم كلثوم

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

ـ نادى البداوى

 
ـ نادي الكوثر

ـ نادي الكرامة

 
ـ  نادي فلسطين

- نادي القدس

Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliere مطاعم، أفران وحلويات، مواد غذائية، مقاه عربية، مجوهرات
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السياحة في المغرب لها سحر خاص ومتعة وإثارة 
لن تجدها في بالد كثير. بها شيء من الخيال وواقع 

من روعة وجمال وسحر.
من  تقع  مميز حيث  بموقع جغرافي  المغرب  تتمتع 
كما  المتوسط  األبيض  البحر  على  الشمال  ناحية 
يفصل بينها وبين اسبانيا من الحدود الشمالية مضيق 
جبل طارق، يحدها من الجنوب جمهورية موريتانيا 
على  فهي  الغرب  من  أما  اإلفريقية،  والصحراء 
حدود المحيط األطلسي ومن الشرق تقع على حدود 

الجزائر.
 في هذا العدد تعرف على أجمل األماكن السياحية، 
التي يجب عليك زيارتها أثناء السياحة في المغرب.

مدينة مراكش 
مراكش مدينة مليئة باأللوان وغنية بالتاريخ. يمكنك 
هناك القيام بأشياء كثيرة , فقط اعتماداً على كم من 
الوقت سوف تقيم بالمدينة يمكنك وضع جدول يومي 

لزيارة أجمل اإلمكان فيها واستكشافها والتمتع بها.
تزدحم  بالحياة  ونابضة  صاخبة  ملونة  مدينة  هي 
بالزوار من جنسيات مختلفة . تجد في المدينة مزيج 
بين  وتداخل  حديثة  وأخرى  القديمة  الثقافات  بين 
الثقافات الشرقية والغربية ” فهي مدينة نصف شرقية 

ونصف غربية ! ”
فهناك تجد الباعة الجائلين وأصحاب األكشاك , كما 
تجد البهلوانات وسحرة الثعابين والمشعوذين والعديد 
األماكن  من  العديد  وهناك  المختلفة.  الفئات  من 
مثل  مراكش,  في  بها  القيام  يمكنك  التي  واألنشطة 
ضريح  يوسف,  بن  مدرسة   , الكتبية  جامع  زيارة 

السعديين , قصر البديع.

الفنا هي  الفنا ، مراكش: تعتبر ساحة جامع  جامع 
بأجواء  تشتهر  والتي  مراكش  في  الرئيسية  الساحة 
متنوعة  مشاهد  من  تضمه  ما  مع  الكرنفال  تشبه 
الحناء  الثعابين والموسيقيين وفناني  تبدأ من سحرة 
وحتى  تقليدية،  مالبس  يرتدون  الذين  والراقصين 
مع  المغربي  الشارع  طعام  من  مجموعة  تجربة 
التسوق بين األكشاك الملونة التي تقدم أجمل الهدايا 

التذكارية ومنتجات الحرف اليدوية الرائعة.

قصر الباهية ، مراكش: يعتبر قصر الباهية قصر 
مذهل في مراكش ويعود تاريخه إلى أواخر القرن 
على  الكبير  المجمع  هذا  ويحتوي  عشر.  التاسع 
والساحات  الحدائق  عن  فضاًل  الغرف،  من  العديد 
الواسعة مع زخارف رائعة على الجدران والسقوف 
القصر  أنحاء  جميع  في  واألبواب  واألرضيات 

التاريخي.

الدار البيضاء 
هي مدينة كبيرة يبلغ عدد سكانها 4 ماليين نسمة ، 
وتعد العاصمة االقتصادية والمالية للمغرب ، وهي 
مدينة أكثر حداثة حيث يأتي اآلالف من األجانب من 
ولكن  المدينة،  لزيارة  فقط  ليس  العالم  أنحاء  جميع 
أيضا للعمل والعيش في هذه المدينة المليئة بالتاريخ 

مع تراث معماري مذهل.
الدار  تعد  المغرب،  مدن  أكبر  ضمن  وباعتبارها 
ثقافة  على  للتعرف  المناسب  المكان  هي  البيضاء 
رائعة  قاعدة  أنها  كما  وشعبه.  وتاريخه  المغرب 
في موقع مركزي للتجول في الساحل، مع اكتشاف 
يعد  والتي  الرئيسية  السياحية  المعالم  من  الكثير 
رمز  يعتبر  والذي  الثاني  الحسن  مسجد  أشهرها 
الفخامة بالمدينة . فهو بناء فخم صمم بشكل هندسي 
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معقد حيث أن بناءه قائم على قطع الرخام المنحوتة 
الحضارة  ورمز  بالحياة  النابضة  والفسيفساء 
اإلسالمية القديمة. وبالفعل يمثل مكان رائع ال تفوت 

زيارته أثناء السياحة في المغرب.

مدينة فاس
جنبا إلى جنب مع مراكش، مدينة فاس هي الوجهة 
األخرى في المغرب الكتشاف الثقافات العريقة، ما 
بين األزقة الخلفية مع الشوارع المرصوفة بالحصى، 
واألبواب القديمة التي تمنحك فرصة رائعة للتوقف 
والتقاط الصور في كل زاوية في زوايا هذه المدينة 

التاريخية الساحرة.
المغربية هي منطقة  أهم ما يميز مدينة فاس  ولعل 
الجذب  مناطق  من  واحدة  تعد  التي  الجلود  دباغة 
مع  جنب  إلى  جنبا  ذلك  المدينة،  في  شعبية  األكثر 
التاريخية  واألبواب  األسوار  ذات  القديمة  المدينة 

التي تستحق االكتشاف.

طنجة 
مدينة من أهم مدن المغرب وهى مركزا للشركات 
والبنوك ونظرا لتقدمها االقتصادي أصبحت مركزا 
أيضا للثقافات الفنية وبها العديد من مسارح الفنون 
والموسيقى والمتاحف وغيرها من الجمعيات الثقافية 
المشهورة. ورغم ذلك تعد طنجة ذات طراز خاص 
مع  البوهيمي،  الطراز  على  بالمقاهي  تتمتع  حيث 
في  بما  الساحرة،  السياحية  المعالم  من  مجموعة 
إضافة  الكبير،  والسوق  التاريخية  القصبة  ذلك 
المثيرة  الترفيهية  الفرص  أجمل  من  مجموعة  إلى 
لالهتمام والتي تبدأ من التسوق وحتى تناول الشاي 
أشهر  أحد  وهو  المميز  الحافة  مقهى  في  بالنعناع 

األماكن في المدينة، بفضل موقعه المميز وإطاللته 
الخالبة على أجمل المشاهد الطبيعية الساحرة.

شفشاون 
من  رائعة  متاهة  مع  الجميلة،  الريف  بجبال  تتمتع 
المباني ذات اللون األزرق الذي يحتوي بهجة رقيقة 
ومكان  وهادئة  سلمية  مدينة  أنها  يصدق.  ال  بشكل 

 . الوقت  من  فترة  لديك  كان  إذا  لالسترخاء  عظيم 
وهى واحده من مناطق الجذب السياحي في المغرب 

فال تفوت زيارتها إثناء السياحة في المغرب.
وتعد زيارة ساحة وطاء الحمام أحد أجمل األماكن 
النابض  القلب  باعتبارها  شفشاون  في  السياحية 
فتعد  لذا  اليوم،  مدار  على  حيوية  واألكثر  للمدينة 
وجهة مثالية للزيارة من قبل السائحين جنبا إلى جنب 
مع السكان المحليين، فضال عن ذلك، ال تفوت زيارة 
المدينة القديمة الرائعة التي تعج بالمشاهد التاريخية 

المثالية والعديد من المباني المغربية التقليدية.

مكناس
عاصمة  مكناس  كانت  أن  منذ  السنين  مئات  مرت 
من  الكثير  قائمة  على  تعد  فلم  وبالفعل  المغرب، 
وجهة  كونها  رغم  األخيرة،  اآلونة  في  السائحين 
السياحية  األماكن  من  الكثير  تضم  ممتعة  سياحية 
أفضل  من  عدد  مع  المذهلة،  األثرية  والمعالم 

مجموعات المواقع التاريخية في المغرب، والتي تقع 
األقدام  على  سيرا  قصيرة  مسافة  بعد  على  جميعها 
من بعضها البعض وداخل المدينة القديمة الخالية من 
تجدها  قد  التي  الكبيرة  السياحية  والحشود  المتاعب 

في العديد من المدن المجاورة.
ويبقى لباب المنصور هذه البوابة العمالقة التي تتمتع 
بمثابة  نوعه،  من  وفريد  مذهل  ديكور  و  بتصميم 
إحدى األماكن األثرية الرائعة ، والتي تميز مدخل 

المدينة القديمة من خالل الجدران المحصنة.
أنها  كما   , ضخمة  وبوابات  عالية  أسوار  يحيطها 
تضم العديد من المعالم التاريخية واألماكن الطبيعية 

وتعتبر قريبة من وليلي الرومانية.
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الصويرة
البحر  رائعة على شاطئ  قرية  الصويرة وهي  تعد 
تتميز  إذ  المغرب،  في  سحرا  األماكن  أكثر  من 
بزوارق الصيد الملونة التي تتمايل على الماء بشكل 
ساحر، مع مجموعة من المعالم السياحية والتاريخية 

الرائعة، ما يجعل منها مكان جميل.

تطوان
تطوان  تقدم  أخرى،  مغربية  مدينة  أي  عكس  على 
لشمال  الثقافات  المتعدد  للتاريخ  فريداً  منظوراً 
فإنها   ، نسبياً  الصغير  حجمها  وبسبب   ، المغرب 
المعالم  الكثير من  للزائرين فرصة استكشاف  توفر 
المدن  مع  بالمقارنة  وسهولة  هدوء  في  السياحية 

الكبرى كما هو الحال في فاس ومراكش.

أكثر  من  المدينة  في  الخامس  محمد  طريق  ويعد 
لالستمتاع  هناك  السائحين  يقصدها  التي  األماكن 
والمطاعم   ، والمطاعم   ، المقاهي  بين  ما  بالترفيه 
كما  المتجولين،  والباعة   ، السياحية  والمحالت   ،
تضم المدينة عدد من األماكن السياحية التي تناسب 
كافة أنواع المسافرين ، بما في ذلك المدينة القديمة 
من  وغيرها  الرائعة  التقليدية  واألسواق  الجميلة 

المتاحف المتنوعة.

أغادير
وهي جوهرة مطلة على الساحل المغربي، أحد أجمل 
المدن التي يمكنك االستمتاع بزيارتها عند السياحة 
الشوارع  بروعة  لالستمتاع  وذلك  المغرب،  في 
الواسعة والشوارع المزينة بالنخيل والمباني البيضاء 

المشرقة.
وجهات  أفضل  من  واحدة  هي  أغادير  وتعتبر 
العطالت في المغرب، حيث يقصدها السائحين من 
الجميلة  بالشواطئ  لالستمتاع  العالم  أنحاء  جميع 
مثالية  أجواء  مع  الشمس  أشعة  من  يوم   300 و 
لالستمتاع على مدار العام، األمر الذي يجعل منها 
الطبيعية  المعالم  بعض  الستكشاف  رائعة  قاعدة 

الرائعة.

وادي دادس
إذا كنت من محبي التجول والتنزه والطبيعة الخالبة 
والتمتع  دادس  وادى  إلى  تفوت رحلة  أن  ينبغي  ال 
القرى  العديد من  الجميلة، حيث  الطبيعية  بالمناظر 
وحقول  استثنائية  طيور  اكتشاف  وفرصة  األنيقة 
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خصبة تمتد بقدر ما تستطيع أن ترى.

قصبة الوداية
المعالم  إحدى  وتعد  جوهرة  وهى  الرباط  في  تقع 
األثرية العريقة هناك . واهم ما يميز القصبة هو قوة 
الذي  السميك  بالحجز  بنيت  التي  جدرانها  وصالبة 
تم طالءه بالطين . أما األبواب فحجمها كبير يعلو 
إطارها زخارف ونقوش في قمة الجمال والروعة. 
نوافذ  وبها  القصبة  بجدران  ملتحمة  أبراج  ويوجد 
صغيرة الحجم، ومدافع حربية، مما يدل على الدور 

الدفاعي الذي لعبته قصبة الوداية على مدى أحقاب 
زمنية ماضية.

“ Volubilis ” وليلي
الغربية، من  الحدود  تقع على  هامة  مدينة رومانية 
الفتوحات الرومانية في المغرب. وتتميز بأراضيها 
زيت  مثل  متنوعة  منتجات  تنتج  التي  الخصبة 
إلى  تصدر  كانت  التي  المختلفة  والحبوب  الزيتون 
روما. وقد تم ترحيل معظم الرومان من المغرب في 

آخر القرن الثالث.

أيت بن حدو
مراكش  بين  القوافل  على طريق  المدن  إحدى  هي 
اآلن  النهر واغلب سكانها  . تطل على  والصحراء 
يعيشون في قرى حديثة، ولكن هناك أقلية ما زالت 
وغنية  عريقة  مدينة  وهى   . أسوارها  داخل  تعيش 
بالتاريخ وقد ظهرت في العديد من األفالم السينمائية 

مثل المصارع، وعرب لورنس.

شاطئ الجزيرة ، سيدي إفني
يمتد شاطئ الجزيرة الصخري على امتداد الساحل 
ويشتهر   ، المغرب  في  األطلسي  للمحيط  الجنوبي 
بمنحدراته الحمراء وقوسه الحجري الطبيعي. وعلى 
يزال  ال  الرائع،  الحجري  الممر  انهيار  من  الرغم 
ذو  الساحر  الساحل  آخر.  متبق  جميل  قوس  هناك 
تجتذب  الرياح  ظروف  تجتذب  كما  خالبة،  مناظر 

وهواة الطيران بالمظالت.

شالالت أوزود ، تاناجميلت
تقع شالالت أوزود على مقربة من قرية تاناجميلت 
من  كبيرة  سلسلة  وهي  الكبير،  األطلس  جبال  في 
اللون  ذات  المنحدرات  بها  تحيط  التي  الشالالت 
للزوار  يمكن  الخضراء.  والوديان  المحمر  األحمر 
عليها  تصطف  التي  المسارات  طول  على  المشي 
من  السفلي  الجزء  إلى  للوصول  الزيتون  أشجار 

الشالالت وسط أجمل المشاهد الطبيعية.

جبل توبقال
ويبلغ   ، المغرب  في  أعلى جبل  توبقال  يعتبر جبل 
جبال  من  جزء  ويمثل  متر،   4167 ارتفاعه 
األطلس العالية ، حيث يجذب المسافرين المغامرين 
الجبل  قمة  كما  الطلق،  الهواء  ومحبي  والمتنزهين 
آفاقاً واسعة وتمتلئ الحديقة الوطنية المحيطة  توفر 

بالحياة البرية المثيرة لالهتمام.

إفران
في  إفران  إلى  يشار  الوسطى،  أطلس  جبال  داخل 
كثير من األحيان باسم سويسرا في المغرب. إذ تعد 
إفران  لمنتزه  رئيسية  بوابة  الساحرة  المدينة  هذه 
طويلة  لمسافات  المشي  فرص  مع  القريب  الوطني 
عبر الغابات الكثيفة والمشاهد الرائعة التي ال تنسى.



04.05.2019
WWE
Festsaal Kreuzberg, Am Flutgra-
ben 2, 12435 Berlin-Treptow

12.05.2019
Brummi Fest Berlin 2019
Zentraler Festplatz, Kurt-Schu-
macher-Damm 207, 13405 
Berlin-Reinickendorf

17.05.2019
WWE - Live 2019
Mercedes-Benz Arena, Merce-
des-Platz 1, 10243 Berlin-Fried-
richshain

18.05.2019
Champions League Volley 2019
Max-Schmeling-Halle, Am 
Falkplatz 1, 10437 Berlin-Prenz-
lauer Berg

25.05.2019
Nachbarschaftsfest am Rathaus 
Schöneberg
John-F.-Kennedy-Platz, 10825 
Berlin-Wilmersdorf

03.05.2019
Crazy Hips: Orientalische 
Tanzshow
Dietrich-Keuning-Haus, Leopold-
str. 50-58, 
44147 Dortmund

03.05. – 05.05.2019
CNBS 2019: Hanfmesse, 
Konferenz, Festival.
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

08.05. – 09.05.2019
Messe: Logistics & Distribution
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

17.05. – 19.05.2019
Messe. Hund & Katz
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

07.05. -08.05.2019
Print & Digital Convention
CCD. Stadthalle, Rotterdamer 
Straße, 40474 Düsseldorf

22.05. – 23.05.2019
Campusmesse 2019: Recruiting-
tag
Heinrich-Heine -Universität, 
Universitätsstr. 1, 40225 Düssel-
dorf

16.05.2019 
Kampfsport: WWE 
Barclaycard Arena, Sylvesteral-
lee 10, 22525 Hamburg

18.05. - 19.05.2019
VELOHamburg: Fahrradfestivals
Rindermarkthalle St.Pauli, Neuer 
Kamp 31, 20359 Hamburg

29.05.2019
Universal Robots - Cobots Live 
on Tour 
Volksparkstadion, Sylvesterallee 
7, 22525 Hamburg

02.05. – 04.05.2019
micromobility expo
Messegelände, 30521 Hannover

05.05.2019
Terrarienbörse
Congress Centrum, 
Theodor-Heuss-Platz 1, 30175 
Hannover

15.05. -  16.05.2019
Clean Transport
Messegelände - Halle 19/20 , 
30521 Hannover

01.05.2019
DFB-Pokal�nale der Frauen
RheinEnergieSTADION, Aache-
ner Str. 999, 50933 Köln 

30.05. - 31.05.2019 
Porzer Inselfest
Prozer Insel, Köln - Süd

09.05. – 12.05.2019
Messe: High End
MOC Veranstaltungscenter, 
Lilienthalallee 40, 80939 
München

14.05. – 17.05.2019
Messe: Fesba
Messegelände, 81823 München

11.05.2019
Mondlicht - eine Kulturnacht im 
Ramadan
Linden-Museum, Hegelplatz 1, 
70174 Stuttgart

30.05. – 31.05.2019
Ukulele-Festival
Laboratorium, Wagenburgstr. 
147, 70186 Stuttgart

ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDE-
RUNGEN KOMMEN
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Mai 2019, 32. – 34. Spieltag
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Wolfsburg
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Leipzig
Stuttgart
Frankfurt
Augsburg
Hannover
Nürnberg



أنا دبلوماسي عالميأفقي

الحلول في الصفحة ۹۸

01

02

03

04

05

06

07

08

09

-1 كاتبة وأدیبة سوریة كبیرة
-2 مدینة ساحلیة مصریة

-3 نھر ینبع من جبال طوروس ویمر بسوریة- بسط (معكوسة)- 
وجع

-4 ضمیر منفصل- العب كرة قدم مشھور
-5 انتحب- للسقایة- أحد الوالدین

-6 نشل (مبعثرة)- من مجموعة الثعابین السامة
-7 اسم علم مذكر- من حاالت اكتمال القمر

-8 مملكة أثریة قدیمة في سوریة- مجوھرات
-9 ممثل سوري كبیر

-1 ممثلة سوریة
-2 لوحة فنیة عالمیة

-3 حرف أبجدي- مطربة لبنانیة
-4 تغطي وتحجب- یضيء ویتوھج (معكوسة)

-5 ثلثا أكل- ما فوق الفخذ من اإلنسان- متشابھان
-6 عاصمة أوروبیة- عظمن وبجلن.

-7 سد مائي في الیمن من أقدم سدود العالم- ثلثا أزل
-8 عبر- عملة عربیة

-9 اسم علم مذكر- الفاصل
-10 وردوا الماء- حرف استثناء

-11 عاصمة دولة أوروبیة

11    10     09     08     07     06    05     04     03     02     01

دولة آسیویة؟
ما اسم الدولة؟
ماھي العاصمة؟

من یحكمھا؟

العاصمة

رأسي

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

۱- أقدم لغة مكتوبة في العالم؟
۲- أكثر مشروب إنتشاراً في العالم؟

۳- أطول جسر معلق في العالم؟
٤- أكبر أسطول بحري مدني؟

٥- أول من وضع قاموس لإلنكلیزیة؟
٦- آخر من تولى منصب الصدر األعظم  

في الدولة العثمانیة؟
۷- أكثر ملوك الفراعنة المصریین الذین 

حكموا مصر مدة في الحكم؟
۸- أول جریدة یومیة صدرت في انجلترا؟

۹- أكبر محاصیل الفواكھ في العالم؟
۱۰- أكثر العناصر شیوعاً في الكون؟
۱۱- أندر أنواع الغازات في الطبیعة؟
۱۲- أكثر تجمع للبحیرات في العالم؟



سؤال یحتاج جواب ...

لكن  النظافة،  في  غاية  العرب  بيوت  تبدو  لماذا 
شوارعهم تملؤها القاذورات؟

منازلهم،  يمتلكون  أنهم  يشعرون  العرب  أن  السبب 
شوارعهم تملؤها القاذورات؟

منازلهم،  يمتلكون  أنهم  يشعرون  العرب  أن  السبب 
شوارعهم تملؤها القاذورات؟

ولكنهم اليمتلكون أوطانهم.
منازلهم،  يمتلكون  أنهم  يشعرون  العرب  أن  السبب 

ولكنهم اليمتلكون أوطانهم.
منازلهم،  يمتلكون  أنهم  يشعرون  العرب  أن  السبب 

Sprüche أقوال مأثورة    

لكن  النظافة،  في  غاية  العرب  بيوت  تبدو  لماذا 

أقوال مأثورة    

Robert Fisk
روبرت فیسك

مجزرة تسافو ھي مجرزة تم ارتكبت من قبل أسدین فقط 
في ۱٤دیسمبر عام ۱۸۹۸، وذلك في لیلة مبیت عمال 

في سكة حدید أوغندا التي تربطھا بكینیا.
عامالً   ۲۸ قتال  األسدین  إن  اإلحصائیات  أقل  وتقول 
بالروایة  یشكك  ھناك من  أن  في حین  وھندیاً،  أفریقیا 

البریطانیة ویقولون إن عدد القتلى ھو ۱٥۰.
لم یعرف سبب المجزرة حتى اآلن، لكن أقوى التقاریر 
االنسان  اقتراب  مع  بالخطر  شعرت  األسود  أن  ھي 

فأرادت المبادرة في الدفاع عن نفسھا.
في األخیر تمكن الكولونیل «جون باترسون» من قتل 
األسدین وحولھما إلى سجادة باعھا إلى متحف أمریكي 
البالد  أھل  یراھا  والتي  للمجزرة  التأریخ  من  كنوع 

كتقدیر لألسدین ولیس كرھا لھا!.

المزید عنھ في صفحة الحلول ۹۸

أغرب مجزرة ارتكبها حيوان بحق انسان

ماھو الرقم المفقود؟

دمر  الذي  اآلشوري  الملك  من   -۱
بابل؟

انتصر  بحریة  معركة  أي  فى   -۲
السرح  أبي  ابن  بقیادة  المسلمون 

على البیزنطیین؟
في  الكامل  كتاب  صاحب  من   -۳

التاریخ؟
العنكبوت  ینسج  مادة  أي  من   -٤

خیوطھ؟
٥- ما المعنى الحرفي لكلمة جغرافیا؟

جاروس  روالن  یعمل  كان  ماذا   -٦
للتنس  باریس  دورة  تحمل  الذي 

أسمھ؟
األصلیة  النسخة  توجد  أین   -۷

لمصحف عثمان؟
أصناف  من  مجموعة  أكبر  ما   -۸

الحیوانات الثدییة؟
رأس  إلمارة  القدیم  األسم  ما   -۹
الخیمة في اإلمارات العربیة المتحدة؟

ھارون  خالفة  امتدت  سنة  كم   -۱۰
الرشید؟

۱۱- ما ھي السلطة الرابعة؟
معدن  غلیان  درجة  ھي  كم   -۱۲

الذھب بالسنتغراد؟
۱۳- أین تقع صحراء لوط؟

۱٤- كم سنة عاش الكاتب األرجنتیني 
خورخي لویس بورخیس؟

۱٥- بماذا لقب القائد األلماني رومل؟
۱٦- أین یوجد أكبر تجمع للبراكین؟

نوبل  جوائز  من  عدد  أكثر  ما   -۱۷
حصلت علیھ دولة مرة واحدة؟

تمتصھا  التي  األشعة  ھي  ما   -۱۸
طبقة األزون؟

۱۹- إلى ماذا یؤدي نقص البوتاسیوم 
عند اإلنسان؟

الباھاما  جزر  عاصمة  ھي  ما   -۲۰
التي كانت ملتقى القراصنة فى القرن 

۱۸؟
۲۱- ما ھو الطفل المبستر؟

التكعیبیة  المدرسة  نشأت  متى   -۲۲
التي كان على رأسھا بابلو بیكاسو؟

۲۳- ما ھو خط العرض الذى یفصل 
شبة القارة الكوریة الى دولتین

۲٤- فى أي دولة نشأت كرة القدم؟
۲٥- كم دولة خلیجیة نالت استقاللھا 

عام ۱۹۷۱؟
المشتركان في  اللونان  ۲٦- ما ھما 

مرض عمى األلوان؟
في  العربیة  الشاعرة  ھي  من   -۲۷

الجاھلیة التي اشتھرت بالرثاء؟
۲۸- من ھي بالد الشمس المشرقة؟

۲۹- من ھو المستشار األلماني الذي 
لُقب بالمستشار الحدیدي؟

یقطعھا  التى  المسافة  ھى  ما   -۳۰
وحتى  القلب  من  خروجھ  بعد  الدم 

یعود إلیھ ثانیاً؟
۳۱- ما اسم غانا قبل االستقالل؟

۳۲- ما اسم رئیس أمریكا الذي أمر 
بإلقاء القنبلة الذریة؟

األھلیة  الحرب  انتھت  متى   -۳۳
األمریكیة؟



لدیك  الزالت  لكن  المقاییس  بكل  علیك  خیر  شھر  سیكون 
أحالم لتحقیقھا ستكون قادراً على سحر وجذب كل من حولك 
ستكون مفعماً بالحیویة والنشاط خالل ھذا الشھر لكن یجب 

علیك اتخاذ بعض القرارات بكل ثقة وحزم.

عید میالد سعید حذاري من االشخاص المحیطین بك خصوصاً 
الحساد منھم الذین قد یجعلون من حیاتك جحیماً اذا حدث و 
أصبح أحدھم مدیرك في العمل فیجب علیك التفكیر بالتخلي 

فعلیاً عن عملك.

إنھ شھر یحمل لك السرور والبھجة والمرح ربما تفكر في 
فكر  واالستغناء عن خدماتھم  األشخاص  التخلي عن بعض 
جیداً قبل اتخاذ ھذا القرار فقد تحتاجھم فیما بعد، ستكون في 

مزاج جید لالستمتاع بكل ما یدور حولك من أحداث شیقة. 

ھذا الشھر سیبدأ مع تحقیق إحدى أمنیاتك التي لطالما حلمت 
بتحقیقھا من المحتمل أن تكون على الصعید المھني قد تكون 
ترقیة في العمل مثالً طیلة ھذا الوقت سیكون بجانبك شخص 

أكبر منك سناً سیفیدك بخبراتھ و تجاربھ في میدان العمل.

لیس ھناك تطورات مھمة ستحدث لك خالل ھذا الشھر لن 
تكون بدایة الشھر موفقة كما اعتقدت سابقاً بل على عكس 
ذلك ستقع في ورطة في العمل بسبب لسانك السلیط لن تكون 

في مزاج جید للحب والعالقات الغرامیة.

أنت ترغب في إكمال قراءة روایتك لكن الوقت یسرقك دوماً 
استراتیجة  نھج  من  ستمكنك  ذھنك  في  تدور  جیدة  أفكار 
جدیدة لبلوغ ھدفك مع نھایة الشھر ستكون خارجاً في رحلة 

أو سفر لمكان بعید بھدف التجدید وإحداث تغییر.

فعالً  ھذا  الشھر  ھذا  بیتك وعائلتك خالل  أكثر على  ستركز 
شيء جید ستتنازل عن فكرتك ووجھة نظرك في عدة أمور 
إلرضاء حبیبك واألخذ بوجھة نظره لن تحظى بحظ جید؛ لكن 
مع منتصف الشھر ستسیر كل األمور وفق الشكل المطلوب. 

بدایة الشھر ستكون موفقة لن تقع أحداث كثیرة إلى غایة 
منتصف الشھر بعدھا ستمضي كل أمورك بسالم ویسر كل 
شيء یعمل لصالحك التكن كثیر الشكوى فلن تنفعك في شيء.

تمتع باألسبوع األول من الشھر فستعترضك بعض المشاكل 
فیما بعد فكل المحیطین بك سیحاولون التدخل في اختیاراتك 
ومالبسك بعض ضغوطات العمل تبعدك عن حیاتك الشخصیة. 

كل األمور على ما یرام، أنت في مزاج جید للرقص، تحاول 
تتراجع  یجعلك  الخسارة  من  خوفك  لكن  عدة  بأمور  القیام 
التقلق فأحیانا الخوف الزائد الداع لھ ال تجعلھ یوقفك ویصدك 

عن تحقیق أھدافك.

لیس ھناك الكثیر من األحداث لذكرھا إال من بعض مصادر 
بعض  مع  روابطك  ستقوي  حیاتك  في  الجدیدة  اإلزعاج 

شركائك في العمل ستثور في وجھ الشخص الخطأ.

ثرثاراً لجمیع  لدیك الكثیر لقولھ ھذا الشھر، ستبدو شخصاً 
الطاقة  ھذه  كل  ومع  تزاید  في  ذكاءك  أن  إال  بك  المحیطین 
ستتمكن من اتخاذ قرار ھام سیفتح أمامك العدید من األبواب.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مین؟
كوفي عنان األمین العام األسبق لألمم المتحدة

أنا فین؟
جمھوریة أرمینیا / یریفان / آرمین سركسیان

فرافیش
۱- اللغة السومریة./ ۲- الكوال./ ۳- في إنجلترا عام ۱٤۱۰م./ ٤- موجود في الیابان./ 
٥- د. صموئیل جونسون./ ٦- أحمد توفیق باشا./ ۷- رمسیس الثاني حكم ٦۷ سنة./ 
۸- دیلي كورنیت./ ۹- الموز./ ۱۰- الھیدروجین./ ۱۱- تسمى الغازات النبیلة./ ۱۲- 

في كندا ویوجد حوالي ٥۰٪ من بحیرات العالم. 

فكر شویة!
األرض./٦-  الحریر./٥- وصف  األثیر./٤-  ابن  الصواري./۳-  ذات  ۱- سنحاریب./۲- 
سنة./۱۱-   ۲۳ جلفار./۱۰-  القوارض./۹-  كابي./۸-  توب  متحف  في  طیاراً./۷- 
الصحافة./۱۲- ۳۰٦۰ درجة./۱۳- إیران./۱٤- ۸۷ سنة./۱٥- ثعلب الصحراء./۱٦- 
اضطراب  إلى  البنفسجیة./۱۹-  فوق  األشعة  مرات./۱۸-   ٥ إندونیسیا./۱۷- 
القلب./۲۰- ناساو./۲۱- من كانت مدة حملھ أقل من ۹ شھور./۲۲- ۱۹۰۷./۲۳- خط 
األحمر  والبحرین./۲٦-  وقطر  اإلمارات  ھم  دول   ۳ إنجلترا./۲٥-   -۲٤/.۳۸ العرض 
واألخضر./۲۷- الخنساء./۲۸- الیابان./۲۹- ھیلموت كول./۳۰- ۱٦۰۰۰۰ كم./۳۱- 

ساحل الذھب./۳۲- ھاري ترومان./۳۳- ۱۸٦٥م.

س     العقرب     الميزان      العذراء      األسد      السرطان    الجوزاء      الثور       الحمل
الحوت       الدلو       الجدي      القو
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Robert Fisk
روبرت فیسك

الخاص  المراسل  ھو  وحالیاً  بریطاني  یولیو ۱۹٤٦) صحفي   ۱۲) فیسك  روبرت 
لمنطقة الشرق األوسط لصحیفة األندبندنت البریطانیة، وھو یعیش حالیا في بیروت، 
لبنان ویعتبر فیسك أشھر مراسل غربي خالل ثالثین سنة من تغطیتھ ألبرز األحداث 
منھا الحرب األھلیة اللبنانیة وكان شاھداً على مذبحة صبرا وشاتیال والثورة اإلیرانیة 
والحرب العراقیة اإلیرانیة ومجزرة حماة وحرب الخلیج األولى وغزو العراق ۲۰۰۳ 

ومذبحة قطاع غزة ۲۰۰۹/۲۰۰۸.
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Treptower Str. 32
12059 Berlin
Tel.: 0176-3205 9890 | 0174-6859686
bketeam@hotmail.com

Wir suchen Fahrer mit P-Schein für 
Berlin, Frankfurt und Köln.

Bei Fahrer Empfehlung bis zu 350€ 
dazu verdienen.

Wir übernehmen die gesamten Kosten 
für den Erwerb des P-Scheins, und 
helfen Ihnen bei der Eintragung.

.P-Schein نبحث عن سائقين مع رخصة نقل ركاب

شوفير»   /  P-Schein» استخراج  في  نساعدك  نحن 
ونتحمل كل المصاريف.

وتم  لدينا  للعمل  السائق  صديقك  توصية  حالة  في 

€350التعاقد معه، فإنك تحصل على مبلغ حتى




