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الدليل ـ برلين

بنوك العالم تعيش من أموال العرب ، البترول 
العربي هو "موتور" االقتصاد العالمي وفي نفس 
العرب، والعربي أصبح  الناس هم  أفقر  الوقت 

عالميا إرهابي ومحتقر ، أيضا في ألمانيا.   
سياسيا، إعالميا واجتماعيا أصبح العربي رمز 
كتاب  والفوضى.  واإلجرام  والفساد  التخلف 
على  يحصلون    Bildzeitung و  سارتستين 
الماليين بتشويههم سمعة العرب والتعدي على 
أي  هناك  ليس  العربية.  الجالية  كرامة وحقوق 
صوت  رفع  تحاول  رابطة  أو  عربية  سفارة 

االحتجاج والدفاع.
هناك آالف من العرب يعملون في المجتمع في 
ومثالية  وإخالص  وصدق  بجهد  المجاالت  كل 
وعمال  وتجاروموظفين  ومهندسين  أطباء  من 
الشريفة.  والتجارة  والمصانع  الشركات  في 
هذه األكثرية الصامتة تعاني بشدة وألم في هذا 

المجتمع.
في  وعملها  وتعايشها  وتأقلمها  اندماجها  بسبب 
االنتقاد  تواجه  مباشرة  األلماني  المجتمع  ومع 
والعنصرية واإلهانة والتضييق وليس هناك من 
يذكرها ويشكرها ويقدرها ال في السياسة وال في 
اإلعالم. أما األقلية الشاردة من الجالية العربية 
ال يهمها ولن تكترث بكل ذلك ألنها بعيدة عن 
هذا المجتمع واإلعالم والسياسة وعن االحتكاك 

المباشر مع األلمان.

الغربة بحد ذاتها هي أعلى مدرسة علمية تطبيقية 
من  وعبرة  بوعي  نتعلم  أن  تساعدنا  الحياة  في 
دروسها، وتميزنا عن المواطن هنا وفي وطننا. 
أسباب الهجرة هي في الوطن وسياسته ومشاكله. 
لألسف الشديد أننا نواجه هنا العديد من الجالية 
أمراض وطنهم  تطبيق  يحاولون  الذين  العربية 
من جهل وحزبية ومذهبية وطائفية وعنصرية 
وفساد وضياع.  العديد منهم تقدم اقتصاديا وبقي 
هؤالء،  من  وعلميا.  واجتماعيا  معنويا  متخلفا، 
لهم العديد من األوالد يسجنونهم هنا في بيوت 
صغيرة وفي الوطن يبنون القصور الخالية من 
الحياة واألرواح وتحتهم سيارات ثمنها أكثر من 
100 ألف يورو، ومنهم من يُعلم أوالده الطريق 

إلى  الطريق  يعلمهم  أن  قبل   Jobcenter إلى 
المدرسة والعلم. 

يلعبون  وقوانينه  وسياسته  األلماني  المجتمع 
المجال، ونحن كما  دورهم ويساعدون في هذا 

نحن ال نريد أن ندري.
المدارس، الجامعات، المعاهد، قاعات الموسيقى 
الكالسيكية، األندية الرياضية، المعارض الفنية، 
عدوة  ليست  وغيرها  االجتماعية  المؤسسات 

ألدياننا وأطفالنا وحياتنا بل على العكس.
والخطأ  لها  سفير  هو  الجالية  من  فرد  كل 
في  أنظمة سياسية  يمثلون  االتكال على سفراء 
وطنهم وليس مصلحة الوطن والجالية. المساجد 
والجوامع يجب أن تكون محايدة وليست حزبية 
لكل مسلم  مفتوحة  تكون  طائفية عنصرية وأن 
كل  وفي  الصحيح.  اإلسالم  هو  وهذا  ومؤمن 
زيارة  مسلم  لكل  يمكن  واألعياد  المناسبات 

الكنائس وهذا ال يخالف مبادئ اإلسالم.

الروابط  ليست  هي  ألمانيا  في  العربية  الجالية 
األكثرية  هي  الجالية  والمنظمات،  واألحزاب 
تنتظر  التي  المتعلمة  الواعية  العاملة  الصامتة 

االعتراف بها وتقدير دورها في هذا المجتمع.
الروح العربية استيقظت و ستحقق أهدافها مهما 
كانت الصعوبات والثمن ، فالتخلص من الظلم 
هو أسهل من الثورة في جوهرها والتخلص من 
نفسيات معقدة متخلفة من الجهل والفراغ، وهذا 

ما يعاني منه قسم من الجالية العربية.
الروح العربية ستؤدي إلى وطن للحرية والتقدم 
والعدل  واالستثمار  والنمو  والوعي  والعلم 
والعدالة والمساواة وحقوق اإلنسان أيضا حقوق 
النتيجة ستؤثر مباشرة  النساء واألطفال ، وفي 

على الجالية العربية في ألمانيا.
وبرجال  بالمجتمع  عالقاتنا  نستغل  أن  علينا 
السياسة واإلعالم والوزراء والمسؤولين وليس 
أجل  من  فقط  بل  معهم،  تذكارية  صور  لنأخذ 
إيجاد حلول وسبل فعالة من أجل خير وحقوق 

الجالية ومستقبلها وأطفالها.
اليوم  نحن  نزرعه  ما  الهدف.  هو  السبيل 

سيحصده أطفالنا غداً.
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الجئة إفريقية تطلق على مولودتها 
اسم »أنجيال ميركل«

المجلس المركزي للمسلمين في 
ألمانيا يحمل أوروبا مسؤولية

 أزمة الالجئين
حمل المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أوروبا 
وصفه  ما  بسبب  الحالية  الالجئين  أزمة  مسؤولية 
بقصر نظرها في السياسة الجغرافية التي تنتهجها.

وقال رئيس المجلس أيمن مازيك ''االتحاد األوروبي 
إبان  والمترددة  الخاطئة  سياسته  ثمن  اآلن  يدفع 
الربيع العربي في شمال أفريقيا والشرق األوسط''.

للدعم  خطة  إلى  حاجة  هناك  كان  أنه  وذكر 
االقتصادي والسياسي للدول التي شهدت ثوراث في 
العالم العربي قبل أربعة أعوام، مضيًفا أنه تم بداًل 

من ذلك ترك تلك الدول بمفردها.
مثل  أزمات  من  تعاني  دول  إلى  إشارة  في  وقال 
الدول  تلك  إن  مصر  أو  ليبيا  أو  وسورية  العراق 
''ومن  وأضاف:  وخيمة،  عواقب  من  حالًيا  تعاني 
بالنسبة ألوروبا في عدم  ذلك تنشأ مسؤولية كبيرة 
تلك  من  اآلن  يفرون  الذين  أمام  أبوابها  إغالق 

المنطقة المأزومة''.

استهدفت  التي  الهجمات  عدد  أن  الشرطة  أعلنت 
خالل  ألمانيا،  في  المسلمين  تخص  ومبان  مساجد 
 23 بلغ  الحالي،  العام  من  األولى  الستة  األشهر 

هجوماً.
وأوضحت صحيفة  "دي فيلت" أن استمرار الهجمات 
لم  اكتشاف هجمات  إلى  الحالي، باإلضافة  بمعدلها 
إلى تجاوز عدد  المحتمل أن يؤدي  يُبلّغ عنها، من 
التي  الهجمات  عدد  الحالي،  العام  خالل  الهجمات 
تعرضت لها المساجد والمباني التي تخص المسلمين 

في ألمانيا، خالل عام 2014 وبلغت 45 هجوماً.
وأشارت "دي فيلت" إلى انه من غير الممكن معرفة 
العدد المحدد للهجمات التي يتعّرض لها المسلمون 
في ألمانيا بسبب عدم رصدها ضمن تصنيف خاص.
وشهدت ألمانيا في الفترة الممتدة من كانون الثاني 
)يناير( إلى حزيران )يونيو( 2015 وفق الصحيفة، 
المقارنة  يتسن  ولم  لإلسالم،  معادية  تظاهرة   64

بالعام الماضي بسبب عدم توافر البيانات.

أطلقت امرأة من غانا حصلت على حق اللجوء في 
ألمانيا اسم انجيال ميركل على ابنتها التي وضعتها 
في  بالبقاء  لها  للسماح  االمتنان  عن  تعبيًرا  حديًثا 

البالد.
اوفيليا  إن  المواليد في هانوفر  وذكر مكتب تسجيل 
أدي )26 عاما( - والقادمة من بلدة صغيرة بالقرب 
من أكرا عاصمة غانا - أطلقت على مولودتها اسم 

أنجيال ميركل أدي.
يدير  الذي  األحمر  الصليب  باسم  المتحدثة  وقالت 
أرادت  المرأة  "إن  السيدة  به  تعيش  الذي  المأوى 
التي  ميركل  تجاه  باالمتنان  شعورها  عن  التعبير 

تراها من وجهة نظرها امرأة عظيمة".
فلسطينية  فتاة  ميركل  واجهت  تموز  يوليو  وفي 
صغيرة في برنامج تليفزيوني شرحت أمامها بأدب 
أن عائلتها ربما تتم اعادتها إلى لبنان بعد أن أمضت 
في  الفتاة  بدأت  أن  وبعد  ألمانيا.  في  سنوات  اربع 
البكاء ربتت على كتفها لكنها اخبرتها بأن ألمانيا ال 
العيش بها. ولم يتم  تستطيع قبول كل شخص يريد 

ترحيل هذه العائلة بعد.
أوربا  إلى  المهاجرين  من  قياسية  أعداد  وتصل 
الغربية كثير منهم هارب من الحرب في سوريا ومن 
صراعات أخرى بالشرق األوسط أو الفقر وهو ما 
يفوق قدرات دول االتحاد األوربي على االستيعاب.

خالل  لجوء  طلب  ألف   160 نحو  ألمانيا  وتلقت 
النصف األول من 2015 وتتوقع وصول أكثر من 

600 ألف مهاجر هذا العام.
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ألمانيا  تتعهد بمحاربة »فوبيا األجانب«
اليمينيين  المتشددين  لكبح  توماس دي مزير، دعوات  الداخلية  قاد وزير 
أمام  والشرطة  بين محتجين  االشتباكات  ثانية من  ليلة  بعد  والعنصريين 

مأوى لالجئين في بلدة هايدناو بشرق ألمانيا.

وبعد يوم من إصابة 31 شرطيا في احتجاجات عنيفة ضد طالبي اللجوء، 
نارية  ألعابا  هايدناو  في  مخمورون  معظمهم  متشدد   200 نحو  ألقى 
وزجاجات على الشرطة وكان بعضهم يردد التحية النازية، وفقا لرويترز.

وفي الوقت، الذي تكافح فيه أوروبا تدفق المهاجرين الفارين من الحروب 
في بالدهم مثل سوريا والعراق يشعر سياسيون ألمان بالقلق إزاء اآلثار 
االتحاد  دول  من  دولة  أكبر  وهي  بالدهم،  على  واالجتماعية  المالية 

األوروبي تستقبل الجئين.
إلى  العام ليصل  أمثاله هذا  إلى 4  ألمانيا أن يزيد عدد الالجئين  وتتوقع 
القضية  إن  المستشارة  السكان، وتقول  ألف أي نحو 1% من عدد   800

تمثل مشكلة أكبر ألوروبا من أزمة ديون اليونان.             
ووصف دي مزير الوضع بأنه تحد كبير وأدان الهجمات على الالجئين، 
ناس  موجة  فيه  نرى  الذي  الوقت  "في  زونتاغ:  أم  بيلد  لصحيفة  وقال 
يطلبون المساعدة نرى تزايدا في الكراهية واإلهانات والعنف ضد طالبي 

اللجوء. هذا أمر مسيء وال يليق ببالدنا".             
وتابع: "من يتصرف بهذه الطريقة سيواجه بقوة القانون".

أعمال  عقب  يميني،  إرهاب  من  الشرطة  نقابة  حذرت  السياق  نفس  في 
الشغب المعادية لألجانب التي قام بها يمينيون متطرفون في مدينة هايدناو 

بوالية ساكسونيا شرقي ألمانيا.
وقال رئيس النقابة راينر فنت: "إن توليفة السياسة المفتقدة للتخطيط وتدفق 
لنشأة  مثالية  بيئة  يعد  أوروبا،  وداخل  ألمانيا  إلى  كبيرة  بأعداد  الالجئين 

إرهاب يميني متشدد في ألمانيا".
وتخطيط  نظر  بعد  هناك  يكون  حتى  قدماً  المضي  من  "بداًل  وأضاف 
استراتيجي، تعجز األوساط السياسية تماماً عن مواجهة األمر، وال يتوافر 
لديها مبدأ للتعامل معه، ما يسفر عن العنف والتطرف واإلرهاب اليميني".

ووفقاً لتقديرات رئيس نقابة الشرطة كان متوقعاً أن يكون هناك "موجات 
هجرة جماعية كبيرة نتيجة حرية التنقل داخل أوروبا، التي أسفرت عن 

أوضاع اجتماعية مروعة في بعض الدول".
على  القدرة  "إلعادة  حالياً  األولوية  تكون  أن  على ضرورة  فنت  وشدد 

السيطرة على تدفق الالجئين".
على  دائمة  مراقبة  وحدات  تأسيس  وحدها  ألمانيا  على  يتعين  "ال  وقال: 
ولكن  أمنة،  أوروبية  دولة  من  يأتون  الذين  األشخاص  ورفض  الحدود، 
بداًل من مراقبتها  الدول األوروبية األخرى فعل ذلك أيضاً،  يتعين على 

بشكل غير منهجي أو عدم مراقبتها على اإلطالق".
وشدد على ضرورة تقديم مساعدة عاجلة للدول التي ال يمكنها تحقيق ذلك 

بجهدها الذاتي كمقدونيا مثاًل.

توعد جهاديان يتحدثان األلمانية ـ من المنتمين الى تنظيم الدولة االسالمية اإلرهابي 
في سوريا ـ  بشن هجمات ضد ألمانيا، وذلك في شريط فيديو.

اما على  ألمانيا لتشجيعهم  الى "االخوة واألخوات" في  الفيديو  الرجالن في  وتوجه 
وإما شن هجمات  الدولة اإلسالمية،  تنظيم  يسيطر عليها  التي  المناطق  الى  التوجه 

فردية في ألمانيا والنمسا عبر استهداف "الكفار داخل منازلهم".
منها  المتطرف  التنظيم  ينتقم  أن  متعهدا  ميركل،  المستشارة  الى  أحدهما  وتوجه 
أريقت في  التي  المسلمين  التنظيم و"لدماء  لمواجهة  المانيا  تقدمه  الذي  للدعم  وذلك 

أفغانستان"، حيث ينتشر الجيش األلماني.

وتظهر نهاية الشريط المصور الذي بثه التنظيم في والية حمص )وسط سوريا( إعدام 
شخصين مجهولين في آثار مدينة تدمر التي سيطر عليها التنظيم اإلرهابي في أيار/ 

مايو الماضي.
ووفقا لوسائل إعالم تقدر أجهزة االستخبارات األلمانية عدد الجهاديين الذين توجهوا 

من ألمانيا الى سوريا بـ 700 شخصاً.

الجهادي ابو عمر االلماني )يسار( كما ظهر في شريط الفيديو )اف ب(

أيدان  واالندماج،  والالجئين  الهجرة  لشؤون  األلمانية  الحكومة  مفوضة  أعربت 
أوزغوز، عن أملها في قيام الواليات األلمانية بالمزيد من المساعي من أجل توفير 

رعاية جيدة لالجئين الشباب في المدارس.
وشددت أوزغوز في تصريحات لوكالة األنباء األلمانية على أهمية توفير دعم لغوي 
إضافي إلى جانب التعليم العادي، وقالت: "الكثيرون يفعلون ذلك، ولكن ليس الجميع".
وأضافت أنه يتعين على الواليات فعل المزيد من أجل الالجئين الذين تبلغ أعمارهم 
هناك  أن  إلى  مشيرة  اإللزامي،  التعليم  مرحلة  تجاوزوا  والذين  عاماً،   17 أو   16

قصوراً في العروض المقدمة لالجئين الشباب على نطاق المدارس المهنية.
في  الحال  هو  كما  اإللزامي،  للتعليم  العمرية  المرحلة  تمديد  أن  أوزغوز  وأضافت 
به للغاية في ألمانيا،  يعد أمراً مرغوباً  والية بافاريا األلمانية، حتى بلوغ 21 عاماً 

وقالت: "ال يمكن القول إنه مع بلوغ 17 عاماً ينتهي التعليم اإللزامي".
ومن المعروف أن فترة التعليم اإللزامي تنتهي في أغلب الواليات األلمانية في سن 

الثامنة عشر.
عشر  السادسة  سن  في  ألمانيا  إلى  يأتون  الذين  الالجئين  الشباب  أن  بالذكر  جدير 
يواجهون صعوبة في االلتحاق بالتعليم المدرسي المنتظم، ألن التعليم اإللزامي ينتهي 

في هذه المرحلة العمرية.
وأضافت أوزغوز أن هناك احتياجاً أيضاً لتدريب المدرسين المختصين بتعليم اللغة 
األلمانية كلغة ثانية وكذلك في تشغيل أخصائيين اجتماعيين بالمدارس، مضيفة: "ال 

بد من القيام بالمزيد في هذا الصدد أيضاً".

المطالبة بتوفير رعاية جيدة لالجئين الشباب
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محمد عبد المنعم

العلم  متابع  جيد  قارئ  أو  باحث  على  يخفى  ال 
أبناء  سلوكيات  اختالف  التربوي  االجتماعي 
كما  جذري،  اختالف  األلمان  أبناء  عن  المهاجرين 
من  باحثان  بها  تقدم  التي  الدراسة  هذه  في  يبدو 

الشرق.
فاأللمان مثال يعودون أبناءهم منذ البدء على التربية 
المدرسي  للتحصيل  وتمهيدهم  وتثقيفهم  المبكرة 
المهاجرون األتراك والعرب كل  يترك  فيما  الجيد، 
تقييم  إن  للمدرسة.  والتربوية  العلمية  المسؤولية 

الباحثين هذا يشد االنتباه.
أسباب  أهم  أن  في محكها  نجد  الدراسة  هذه  بتمعن 
فشل الطلبة األجانب، السيما بأصول عربية وتركية 
الصارمة  والعقوبات  اآلباء  سلطة  طاعة  في  تتمثل 

ونقص التعليم في مرحلة الطفولة.
بهذه  وعربي"  "تركي  اجتماعيان  باحثان  قام  لقد 
الدراسة، ليس لحصولهما على الكم العلمي فحسب 
ولتداخلهما  شرقيتان  بيئتان  من  النحدارهما  وإنما 
تركيا  في  األم  وموطنهما  المنشأ  حيث  ألمانيا  بين 

وسوريا.
الحقيقة األولى المرة هي أن ثلث أبناء المهاجرين في 
ألمانيا يعانون من مشاكل حادة في المدارس. من أهم 
أسباب تواتر هذه المشاكل وتسببها المباشر في فشل 
تالميذ األجانبـ  التدني بالمستوى التعليمي وااللتزام 
بالقواعد العامة ـ هي األسباب المذكورة سابقا، وفقا 
لبحث الباحثين ولكن هناك بعد ثالث خطير هو الهوة 
بين البيت والمدرسة من ناحية التحصيل األكاديمي 
وإسقاطهما  واالجتماعي  الثقافي  التباين  وكذلك 
بالتالي على األطفال مما يؤدي إلى حالة اضطراب 

وفشل في المدرسة.
الباحثان  تفرغ  األلمانية  بدعم من منظمة "كونراد" 
األتراك  األجانب  أطفال  فشل  مشكلة  عن  للتقصي 
والعرب في المدارس، يقول الباحثان بأن سلوكيات 
تالميذ األجانب العرب واألتراك تعكس في حد ذاتها 
التالميذ  مع  التعامل  ماهية  وكذلك  المشكلة  أسباب 

األلمان وبقية التالميذ األجانب اآلخرين.
هنا يخلص الباحثين إلى أن ظاهرة الفشل هذه نابعة 
وأخرى  ثقافية  أسباب  بين  تتوزع  قائمة طويلة  من 
عائلية تربوية أو إسقاط، خيفة تذويب الهوية العربية 

اإلسالمية في المجتمع األلماني بدًء بالمدرسة.
ذكر الباحثان في توصيتهما أنه يجب زيارة منازل 
التالميذ ومقابلة اآلباء للتحدث معهم وليس االعتماد 

على مكاتبتهم فقط.

هو  تجربته  من  هذا  بحثه  في  الباحثين  أحد  ينطلق 
بأن  يقول  إذ  األلمانية،  المدارس  إحدى  في  كأستاذ 
آباء التالميذ العرب واألتراك يعتقدون بأن المدرسة 
أبنائهم  تربية  عن   %100 المسئولون  هم  واألستاذ 

وتعليمهم.

هذه هي تقاليد ورثوها في مواطنهم األم إذ ال يمكن 
للعائلة التدخل في شؤون أبنائهم الطالب طالما كان 
األستاذ والمدرسة قائمان على أمورهم، ويضيف بأن 
أبناء المهاجرين العرب واألتراك يدخلون المدارس 
على  عائالتهم  قبل  من  مدرسي  تأهيل  أي  دون 
صعيدي اللغة األلمانية وكذلك السلوكيات ـ التعامل 
المختلف،  اآلخر  السيما  اآلخرين  مع  المتوازن 

األوروبي. 
إذ يتضح لنا بمقارنة تقييم ونظرة المهاجرين للمدرسة 
باأللمان، بأنهم يقتحمون دور المدرسة واألساتذة إلى 
درجة يختفي فيها دورهم تماما على صعيدي التربية 
والتضييق والتحصيل األكاديمي، إلى جانب هذا نجد 
نسبة عالية من العائالت العربية ال تهتم بما يحدث 
االجتماعات  في  تشارك  وال  المدارس  في  ألبنائهم 
الطوعية أو اجتماع اآلباء في المدارس لمتابعة سير 
التالميذ  مع  التعامل   / والتربوي  المدرسي  أبنائهم 

واألساتذة.
أما العائالت األلمانية فيشرحها بروفسور تربوي في 
جامعة "دورتموند" بأنهم يتدخلون بشدة في شؤون 
للنجاح  الطفولة  منذ  بتأهيلهم  ليس  الطالب  أبنائهم 
ومحاسبتهم  بل  األساتذة،  مع  ومتابعتهم  المدرسي 
ورميهم بالفشل في التدريس إذا أخطئوا مع أبنائهم 

في أتفه األمور الدراسية أو التوجيهات التربوية.

أخيرا يذكر الباحثان بأن توجه التربية الدينية الخاطئة 
على  العمياء  الطاعة  تفرض  التي  األبوية  والسلطة 
درجة  إلى  والتهذيب  الكبار  مع  تعاملهم  في  األبناء 
األلماني،  والتعامل  التربية  مع  تتضارب  التقديس 
مع الذات نفسها واآلخرين. فالمدارس األلمانية وفقا 
ترفض  أوروبية  مدارس  هي  المذكور  للبروفسور 
اإلذعان وتدعم الجرأة لتفتح الشخصية واستقالليتها 
بين  الجسور  هدم  اإلمكان  بقدر  تحاول  أنها  كما 

األديان والثقافات واألعراف.
ويطل الباحثان في تحليلهما لسلوكيات التالميذ العرب 
واألتراك مؤكدين على ظاهرة "اآلخر المختلف" أي 
أن التالميذ األجانب الشرقيين ال ينتمون إلى الطلبة 
وسلوكياتهم  حضارتهم  مع  تواكبوا  مهما  األلمان 
متباينة  وأعراف  آخر وحضارة  بدين  فهم شرقيون 

لموروثاتهم ومنظوماتهم الغريبة.
بعض  الباحثان  يوضح  ولكي 
الظاهرة  هذه  وانعكاسات  مالمح 
االنفراد  ظاهرة  ليحلال  يرجعان 
كما  فاأللمان  بالذات:  االستقاللي 
يريا يعتنون منذ البدء باستقاللية 
شخصية أبنائهم في اتخاذ القرار 
واإلعراب عن رغباتهم ورفضهم 
مناسب  غير  يرونه  لما  كذلك 
ذلك،  على  اآلباء  أصر  وأن  لهم 

"المنظومة  قيد  واألتراك  العرب  التالميذ  يظل  فيما 
أبنائهم  تربية  على  يتطبعون  الشرقية"  االجتماعية 
أطفالهم  فيها  يفقد  درجة  إلى  الشرق  وموروثات 
مالمحهم الشخصية وال يتخذون قرارا شخصيا إال 

"وسمعة وشرف العائلة نصب أعينهم.
يقول الباحثان بأن خوف اآلباء من تذويب أبنائهم في 
الحضارة الغربية يظل هاجس رغم أنه غير مبرر 
وليس موجودا على أرض الواقع، فالمدرسة تحاول 
بقدر اإلمكان إبراز المالمح الشخصية لألطفال دون 

تقييد أو تأثير مباشر من أي جهة أو شخص.
المدرسي  والتصرف  السلوك  دقائق  إلى  بالعودة 
يوضح البحث ظاهرة االنضباط كقاسم مشترك بين 
المدرسة والبيت، فاألطفال العرب والسيماـ  األتراك 
ـ  لألوامر  واإلذعان  العمياء  الطاعة  إلى  يعودون  ـ 
يصطدم هذا التوجه باالنضباط المدرسي إذ يطالب 
باللوائح  وااللتزام  االنضباط  التالميذ  المعلمون 
يسعدهم  ما  وكثيرا  لها  وتوضيح  فهم  إلى  استنادا 
أن يناقشهم التالميذ في أهمية تقبلها أو رفضها، إذ 
تكون هذه الجرأة ثمرة للتحرر الفكري ورسم لبوادر 

الشخصية المستقلة.
ويضيف البحث بأن عدم تقبل اآلباء األتراك والعرب 
لفشل أبنائهم المدرسي وعدم تمكنهم من إبراز نتائج 
جيدة لاللتحاق بكليات الطب أو القانون أو الهندسة 
مثال، ال يقوم على أسس منطقية البتة، فهم يضعون 
آماال خيالية على عاتق المدرسة باعتبارها المربي 
ومشاركة  جهد  أي  دون  للمستقبل  الذهبي  والمفتاح 

من قبل التالميذ وآبائهم !
يقول أحد الباحثين بأن جملة "نظام التعليم األلماني 
مرارا  تتكرر  جملة  أبنائي"  فشل  في  السبب  هو 
لدى اآلباء العرب الذين ال يقبلون حتى الحوار عن 

مشاكل أبنائهم المدرسية.
كان وقد ذكرنا بأن الباحثين قد وضعا ضمن حلولهما 
والعرب  األتراك  التالميذ  سلوكيات  الضطراب 
وفشلهم في المدرسة أن تكون هناك زيارات مشتركة 
على  والتعرف  وأدق  أكثر  لمتابعة  التالميذ  آلباء 
برامج مجموعات  وكذلك  اآلخر  الحل  أما   ، بيئتهم 
والوسط  المتفوقين  التالميذ  بين  المختلفة  الدراسة 

واآلخرين األسوأ تحصيال.
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نشرت "ذي صن"، الصحيفة ذات التوجهات اليمينية 
التي تحظى بشعبية في بريطانيا، مقااًل بقلم أحد أكثر 
كتابها استفزازاً تحت عنوان: "قوارب إنقاذ؟ أود أن 
استخدم سفناً حربية لوقف المهاجرين". وذهب كاتب 
العمود إلى أبعد من ذلك فشبه المهاجرين بأنهم مثل 
"طاعون من البشر المتوحشين" الذين حولوا البلدات 

البريطانية إلى "قروح متقيحة". 
وعقب ساعات من نشر المقال، بدأت أخبار المأساة 
الظهور،  في  المتوسط  األبيض  البحر  في  األخيرة 
حيث قضى ما ال يقل عن 800 مهاجر، بمن فيهم 
العديد من األطفال، حتفهم إثر غرق قاربهم الخشبي 

المتهالك قبالة الساحل الليبي.
الذي  والمحرر  بل  الكاتب،  يكون  أن  المرء  ويأمل 
نشر المقالة، قد شعر بشيء من الخزي على األقل. 
ولكن لهجة المقال، وحقيقة أنه أثار قدراً كبيراً من 
ردود الفعل المؤيدة من القراء، يوضح بجالء المأزق 

الذي يواجه االتحاد األوروبي اآلن بشأن الهجرة.
ورغم التحسر واألسف الذي أبداه الرأي العام على 
السياسيين األوروبيين  التي وقعت ، إال أن  المأساة 
ذلك  الخوف.  من  كبير  بقدر  القضية  مع  يتعاطون 
الدول  جميع  في  كبير  نحو  على  للجدل  مثيرة  أنها 
األعضاء في االتحاد األوروبي، والشيء المسلم به 
في أوساط السياسيين هو أن الظهور بمظهر "اللين 
والمتعاطف" بشأن الهجرة، طريق مضمون لخسارة 

أصوات الناخبين.

والجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية رفضت نهاية 
االنتخابات  اعتبارها  في  آخذة  ربما  الماضي،  العام 
العامة المزمع إجراؤها الشهر القادم، دعم استمرار 
التي  واإلنقاذ  البحث  جهود  وهي  ـ  بحرنا"  "عملية 
تقوم بها إيطاليا في منطقة البحر األبيض المتوسط ـ 
متعللة بأن ذلك يعد "عامل جذب" يشجع المزيد من 

المهاجرين للقدوم إلى أوروبا.

تقليص جهود اإلنقاذ رغم نمو أعداد المهاجرين
وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من المفوضية 
والمنظمة  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية 
الدولية للهجرة، لم يتدخل االتحاد األوروبي لتوفير 

التمويل لمواصلة "عملية بحرنا".
بداًل من ذلك، أطلق "عملية تريتون"، وهي جهد أقل 
الحدود في  المعنية بمراقبة  الوكالة  بقيادة  يتم  بكثير 
"فرونتكس"،  باسم  تعرف  التي  األوروبي،  االتحاد 
االتحاد  مياه  في  بدوريات  القيام  على  التركيز  مع 

األوروبي بداًل من البحث واإلنقاذ.
فقد  مأساوي:  بشكل  التحذيرات  تحققت  واليوم، 
ساعدت االضطرابات التي تعصف بكثير من دول 
زيادة  في  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 

لتصل  المتوسط  األبيض  البحر  في  الوفيات  أعداد 
إلى 1,800 شخص، وهو رقم يفوق مثيله في مثل 

هذه الفترة من العام الماضي بنحو 30 مرة.

إذن ما هي اإلجراءات التي ينوي االتحاد األوروبي 
القيام بها للحيلولة دون تحقق مثل هذه التوقعات؟

في اجتماع طارئ وضع وزراء الخارجية والداخلية 
في االتحاد األوروبي خطة عمل من 10 نقاط. ومن 
بين المقترحات األكثر وضوحاً تضييق الخناق على 
وتدميرها،  قواربهم  مصادرة  طريق  عن  المهربين 

وتعزيز التحقيقات على نطاق أوروبا.
عمليات  منطقة  توسيع  األخرى  المقترحات  وتشمل 
"تريتون"، وضمان أخذ بصمات جميع المهاجرين، 
ولكن ال يوجد حتى اآلن اقتراح بتوسيع مهمة اإلنقاذ.
المفوضية  رئيس  تورك،  فولكر  يدعو  جانبه،  من 
للحماية  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية 
الدولية، إلى بذل المزيد من الجهود. ويقول أنه يود 
أن يرى التزامات لتوفير المزيد من القنوات القانونية 
رحالت  على  يُقِدمون  الذين  اليائسين  لألشخاص 
محفوفة بالمخاطر عبر ما يعد اآلن المساحة األكثر 

خطورة من المياه في العالم.
من  بالمائة   40 إلى  يصل  ما  أن  المفوضية  وتقدر 
هذا  المتوسط  األبيض  البحر  يعبرون  الذين  أولئك 
الصراع  من  الفارين  اللجوء  طالبي  من  هم  العام 
وأماكن  وإريتريا  والعراق  سوريا  في  واالضطهاد 

أخرى.

هل يوجد خالف أوروبي؟
األوروبي  االتحاد  وزراء  بدا  خطتهم،  تقديم  خالل 
متفقين. وقالت فيديريكا موغيريني، منسقة السياسة 
الخارجية لالتحاد األوروبي، أنه تم التوصل أخيراً 
اتفاق على ضرورية أن تتحرك أوروبا بشكل  إلى 

جماعي.
من  للوحدة،  العلني  االستعراض  هذا  خلف  ولكن 
الدول األعضاء في  دولة من  لدى كل  أن  الواضح 
كيفية  حول  جداً  مختلفة  أفكاراً  األوروبي  االتحاد 
األبيض  البحر  منطقة  في  األزمة  مع  التعامل 

المتوسط.
البريطانية  الداخلية  تيريزا ماي، وزيرة  أعلنت  فقد 
بشكل جلي أنها تفضل التركيز على تضييق الخناق 

على المهربين.
الداخلية  وزارة  أن  يُعتقد  عالنية،  أقل  نحو  وعلى 
األسترالية  الحكومة  تنتهجها  التي  السياسة  تفضل 
وهي اعتراض قوارب المهاجرين وردها إلى حيث 
أتت. وقد جلبت هذه السياسة انتقادات حادة من قبل 
المنظمة أن  المتحدة، حيث قال أحد مسؤولي  األمم 

اقتراحاً من هذا القبيل "يصيبنا باإلحباط".

حتى  تلقت  التي  ألمانيا،  تريد  اآلخر،  الجانب  على 
االتحاد  في  اللجوء  طلبات  من  عدد  أكبر  اآلن 
األوروبي، أن ترى المزيد من تقاسم األعباء، بحيث 
بين  عداًل  أكثر  بطريقة  اللجوء  طالبي  توزيع  يتم 
تقبل  أن  تخيل  الصعب  من  ولكن  األعضاء.  الدول 
اليورو،  منطقة  إزاء  تشككها  يتزايد  التي  بريطانيا، 
بطالبي اللجوء الذين سعوا أواًل إلى الحصول على 
الحماية في ألمانيا، كجزء من اتفاق لتقاسم األعباء.

صعوبات  تواجهان  اللتان  واليونان،  إيطاليا  وتعتقد 
شواطئهما،  على  اليومية  المآسي  مع  التعامل  في 
المزيد  تقديم  المشترك  االتفاق  يشمل  أن  ينبغي  أنه 
من الدعم المالي للبلدان التي تقع على خط مواجهة 
أزمة الهجرة. ولكن التداعيات السياسية المحلية في 
حال مطالبة ألمانيا، مرة أخرى، بتحويل أموال إلى 
التي  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء  الدول  بعض 
األمر  هذا  يجعل  الجنوب،  في  مالية  تواجه ضائقة 

غير مرجح.
وفي نهاية المطاف، قد تثبت المصالح الوطنية أنها 
في  األرواح  إنقاذ  في  الجماعية  الرغبة  من  أقوى 

البحر األبيض المتوسط. 
وفي ديسمبر الماضي، حذر زيد بن رعد الحسين، 
اإلنسان،  لحقوق  المتحدة  لألمم  الجديد  المفوض 
قد  الهجرة  بشأن  سياسته  أن  من  األوروبي  االتحاد 
تحول أوروبا إلى "كراهية األجانب" وإلى "مجتمع 
على  الدم  بقع  إلى  النظر  مواطنوه  يتجنب  ُمسيّج" 

الدرب".
وإذا لم يستطع االتحاد األوروبي التوحد من منطلق 
زيد  منه  حذر  ما  يصبح  فربما  واإلنسانية،  السخاء 

حقيقة واقعة.

سعيد السقا
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د.  أمير  حمد

المقال وضع السياسة واألجانب  فلنقرأ معا في هذا 
الراهن فيها. 

ربما تتجاوز وتتفاوت اللوائح القانونية اإلحصائيات 
بألمانيا في ماهية أنها أصبحت دولة مهجر، بالرغم 
وقد  هذا  نقول  الحقيقة.  هذه  على  السياسة  تكتم  من 
أصبحت ألمانيا بالحق دولة مهجر إذ أنها تحتاج إلى 
العجز  لسد  سنويا  أجنبي  مليون  نصف  من   أكثر 
الديموجرافي ـ السكاني، وتطوير ودفع معدل النمو 
االقتصادي والبحوث لمجابهة تيار العولمة الحديث. 
كان وقد ذكرت صحيفة "تاتس" البرلينية في مقال 
رائع حول ماهية اعتراف ألمانيا بتحولها لدولة مهجر 
والالجئين  األجانب  لوضع  موجز  جذاب  وعرض 
بداخلها، لتحدد قائلة بأن عام 1964 كان أكثر عام 
بألمانيا وانحدرت سراعا هذه  الوالدة  لصعود نسبة 
النسبة بدًء من عام 1965 لتصل إلى حد الخوف من 
الحادي  القرن  مطلع  في  األلماني  الشعب  انقراض 
من  كل  بدى  تام  تناقض  في  الراهن.  والعشرين 
السكرتير العام للحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم 
"CDU" و "توماس دي ميزير" وزير الداخلية من 
نفس الحزب إذا ارتأى األول منهما ضرورة تعديل 
دولة  ألمانيا  أن  إلى  استنادا  لألجانب  الهجرة  قانون 
بأنه  برأيه  متمسكا  الداخلية  فيما ظل وزير  مهجر، 

ال ضرورة لتعديل قانون الهجرة ولوائح األجانب.
المعارض  الخضر  لحزب  الرسمي  المتحدث  يقول 
"دي  يكابد  التي  التقليدية  ألمانيا  تعد  لم  ألمانيا  بأن 
ميزير" جل جهده ألن تظل كما كانت غير  معترفة 
بهجرة األجانب، وفارضه هويتها وقوانينها وأخالقها 
"إنجلترا".  مثل  متطورة  لدول حوار  عليهم، خالفا 
انشاء  مسألة  في  حادا  نقدا  ميزير"  "دي  جابه  لقد 
معسكرات استجواب سريع لالجئين بشرق أوروبا، 
بمثابة معسكرات  المعسكرات  اعتبرت مثل هذه  اذ 
لطردهم وتخويف لمواطني شرق أوروبا من طلب 
بأن  مدافعا:  ميزير"  "دي  يقول  ألمانيا.  في  لجوء 
اللجوء هو حق سياسي بادئ ذي بدء ومن ثم  حق 
انساني ال غير، الالجئون من شرق أوروبا قادمون 
إال  ألمانيا  إلى  هجرتهم  وما  سياسيا  آمنة  دول  من 
ولتضييق  االجتماعي  الدعم  خزينة  استغالل  ألجل 
الفرص على الجئي الحروب المهمشين الذين عبروا 
صحارى وبحارا هربا من الموت والدمار الشامل، 

كان وقد جلب "هلموت كول" ـ المستشار األلماني األسبق ـ البولنديين إلى ألمانيا إلنعاش اقتصادها. قِدم البولنديون كحرفيين وعمال مزارعين 
في الحقول، إال أن بعضاً منهم تحول بسرعة إلى متورط في أعمال إجرامية وكثرت وقتها سرقة السيارات من ألمانيا وبيعها بالتالي إلى عصابات 

أخرى في دول شرق أوروبا. 
توجب في طقس كهذا انعاش االندماج ومكافحة الجرائم وذلك باالستفادة من تجارب ألمانيا السابقة مع األجانب. لم يمض وقت طويل وها هي 
"ميركل" ـ المستشارة الراهنة والوزيرة سابقا في حكم "هلموت كول" ـ تجابه أخطاء الماضي مجددا في كيفية التعامل مع األجانب وتحسين قوانين 

الهجرة واللجوء. 
تقول ميركل في لقاء بأنها ال تمانع بتولي منصب المستشارة مجددا إن رشحها حزبها في الدورة القادمة، فتصبح مثل "كول" حاكمة لمدة 16 

عاما، وهي أطول مدة حكم لرئاسة الوزراء )المستشارية( في ألمانيا. 

أطفالهم  وحياة  حياتهم  لتأمين  أوروبا  إلى  ليصلوا 
والتمتع بالديمقراطية واحترام حقوق االنسان. 

تهتم  الراهنة  األلمانية  السياسة  بأن  المعلوم  من 
الحرب  ضحايا  سوريا،  بالجئي  األولى  بالدرجة 
شرق  الجئي  كذلك  أخرى  جهة  من  هناك،  الدائرة 

أفريقيا / إريتريا عمال باللجوء اإلنساني.
وضع  إلى  "إنفو"  اذاعة  تعرضت  الصدد  هذا  في 
في  الجدد  السوريين واألفغان واإلرتريين  الالجئين 
حي "بانكو" ببرلين ووصفتها بحالة يذرى لها، إذ بلغ 
عددهم أكثر من 1000 الجئ في انتظار تسجيلهم 
الالجئين  متحدث حماية  يقول  في طلباتهم.  والنظر 
في هذا الحي بأن الالجئين وقفوا صفوفا وفي العراء 
تحت شمس ملتهبة )40 درجة( وظلوا يعانون من 
العطش وانتقاء سكنات تليق بهم وأبنائهم كبشر. ال 
يخفى على متتبع الوضع السياسي بأن وزير الداخلية 
ووزير العدل يعانيان في الوقت الراهن انتقادا عنيفا 
الالجئين،  والسيما  األمن  سياسة  في  كليهما  لفشل 
الصمت  في  وتورطهما  األمنية  الخروقات  إلى  هذا 
الوثائق األلمانية إلى الواليات المتحدة  على تسرب 
على  التجسس  شبكة  وتوسيع  الصحفيين  واعتقال 

اإلنترنت والحصانة الشخصية للمواطنين.
أن  نجد  السابق  "تاتس"  صحيفة  مقال  إلى  بالعودة 
األجانب،  تجاه  الراهن  التقليدي  السياسي  الواقع 
والالجئين منهم، ال يختلف كثيرا عما قبله. نقول هذا 
ونتذكر  "تيلو  زارتسين" وزير المالية األسبق في 
برلين وحملته العشواء على العرب واألتراك  "بائعو 
ُخضر ال غير" ، كما قال.  و رونالد كوخ ـ رئيس 
وزراء والية "هيسن" الباغض لألجانب والذي عاد 
مجددا إلى السياسة وأيضا رئيس وزراء والية بادن 
بدال  ألمان  أطفال  "إنجاب  القائل  سابقا  فورتمبرج  
من جلب الهنود". نعم ، تضاربت المسارات القديمة 
على  وكفاءاتهم  األجانب  واقع  لينتصر  والحديثة 
العنصرية النازية والشعارات السياسية المبتذلة، فها 
هم الهنود اآلن مهندسو كمبيوتر محترفون في أكبر 
الشركات األلمانية وأبناء األجانب نخب ال يستهان 
رئيس  مثل  أحزاب  ورؤساء  وقادة  وساسة  بل  بها 
حزب الخضر سابقا "تركي األصل" ، كذلك رئيس 
"عربي  "هيسن"  والية  في  الحاكم  الخضر  حزب 
األصل" والمتحدثة باسم الخارجية األلمانية " عربية 

األصل".

من سجل الهجرة واللجوء:
ألمانيا  أن  إلى  السياسية  والشواهد  الحقائق  تشير 
األحزاب  بعض  تكتم  رغم  مهجر  دولة  أصبحت 
المسيحي  الحزب  ذلك،  على  السياسية  والرموز 
االشتراكي CSU وبالطبع أحزاب اليمين المتطرف 
يظل  آخر  جانب  ومن  جانب،  من  هذا   "NPD"
السؤال الملح هو، أتريد ألمانيا هجرة أجانب مفتوحة 
كما تفعل وفعلت أمريكا ؟ .. هجرة يضبطها السوق 
االقتصادي نفسه ومقدرة ورغبة وأهداف المهاجرين 
الجدد أم هجرة موجهه كما صنعت كندا أخيرا / نظام 
النقاط ؟  وكما يبدو أن ألمانيا تعد نفسها أكثر لتتربع 
منصب ريادة الرابطة األوروبية، األمر الذي ال يقبل 
وإنما  المحافظة،  الداخلية  وسياستها  دولتها  بإقليمية 

فتح باب الهجرة والترحيب باألجانب. 
أوروبا  أكثر دول  الراهن  الواقع  في  ألمانيا  إن  نعم 
استقطابا لالجئين، وهو مؤشر على انفتاحها وسعيها 
في الوقت نفسه إلى سد النقص الديموجرافي وتشكيل 

جيل جديد بهوية وثقافة ألمانية. 
كان وقد اتفقت األحزاب األلمانية بعقد قمة "مؤتمر 
لضرورة  إال  القادم  نوفمبر  شهر  في  الالجئين" 
سبتمبر  في  بعقده  اإلسراع  تقرر  القضية  وأهمية 
الحالي. ترى ميركل  وكذلك حزب CSU الحليف 
البلقان   / أوروبا  شرق  دول  عدد  توسيع  ضرورة 
اآلمنة سياسيا للحد من هجرة مواطنيها إلى ألمانيا.  
يقول متحدث حزب CSU بأن انشاء مراكز لتعجيل 
البت في طلبات لجوء هؤالء الالجئين سيكون بمثابة 
الجئون  هؤالء  يقول  تسفيرهم،  قبل  مبدئي  اجراء 
السياسي جراء  اللجوء  فرص  يقلصون  اقتصاديون 
الحروب كالسوريين مثال. واعترض حزب الخضر 
رمزية  سياسة  واعتبرها  السياسة  هذه  مثل  على 
وبعض  الغجر  مأساة  إلى  وأشار  أكثر  ال  وادعاء 
شرائح دول شرق أوروبا مما يدعو إلى تقبل طلبات 
النظر  تعدد وجهات  إلى  ونشير  هذا  نقول  لجوئهم. 
البرلمان  في  رئيسه  يرى  المعارض  اليسار  حزب 
ضرورة دعم الدول األوروبية األخرى ماديا مقابل 
تبنيها لنسبة الجئين أكبر ليخف العبء على ألمانيا. 
كذلك  اليساري  "تورنجن"  رئيس وزراء والية  أما 
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الالجئين  المهاجرين  دول  دعم  ضرورة  فيرى 
المهني  والتدريب  التعليم  وتطوير  الفقر  لمكافحة 
السياسيان عن  الحكام. خرج هذان  ومناهضة فساد 
بكرة الحزب األصلية الخاصة باللجوء والتي ترتأى 
فتح باب اللجوء والهجرة وفق شروط قليلة وبسيطة.  
يظل هذا الحزب انساني وغير واقعي في كثير من 
 FDP األحيان، األمر الذي جعل الحزب الليبرالي
بالخروج ومناكفة آرائه في مجملها ووصفه بالوعظ 

األخالقي من على منبر البرلمان. 
الالجئين  مع  تتعاطف  أنها  اليهودية  الجالية  تقول 
هم  وها  نعم،  والتشرد،  الحروب  مأساة  لمعرفتهم 
 150 بمرور  األمريكان  السود  مع  يحتفلون  اآلن 
عاما على الغاء العبودية في أمريكا ويناشدون ألمانيا 
ومناهضة  الالجئين  واستقطاب  الهجرة  باب  بفتح 

العداء للسامية.
 : تناقض  في  اليهودية  الجالية  تتحرك  هكذا 
تاريخهم  من  انطالقا  الالجئين  مع  متعاطفة  مرة 
لحقوق  هاضم  وجالد  بل  مترفعة  ومرة  المأساوي 
الفلسطينيين!!!  لقد شغلت حادثة بكاء الطفلة العربية 
الالجئة أمام المستشارة ميركل كل اإلعالم األلماني. 
تفاعلت المستشارة معها وتقرر منحها وعائلتها حق 

اللجوء في ألمانيا. 
بأن  فيلت"  "دي  صحيفة  في  سياسي  محلل  يقول 
المستشارة قد أصبحت يسارية سياسيا لجل اهتمامها 
بقضايا اللجوء وانفتاحها على سياسة تهجين ألمانيا 
بجيل أجانب جديد، وتقبلها لمطالب المثليين وزواجهم 
كاتب  انتقد  الحليف.  التقليدي   CSU لحزب  نقيضا 
ألماني آخر هذا الرأي إذ يرى بأن ميركل "سياسية 
تجيد إدارة الحوار" ال غير وآرائها وقراراتها قادمة 
بعد تداول طويل مع حاشيتها السيما "شويبله" وزير 
المالية و "دي ميزير" وزير الداخلية. ويذهب مدافعا 
الجناح  إلى  المستشارة  وميول  باعتدال  رأيه  عن 
اليميني بزيارتها األخيرة إلى دول البلقان ومطالبتها 
طلب  من  جدوى  وال  دولهم  في  المواطنين  بارتقاء 
اللجوء في ألمانيا، إذ سريعا ما يسفرون إلى دولهم. 
في  المستشارة  وقد صرحت  كان  آخر  جانب  ومن 
دورة حكمها مع الحزب الليبرالي بأن هذه الدورة / 
الحكومة أفضل حكومته مرت على ألمانيا إذ أزدهر 
السيما  األلمانية،  المنتجات  وتصدير  االقتصاد 
والصين  الخليج  دول  الصفقات مع  وإبرام  األسلحة 

وإسرائيل!
بلوغ  يهمها  ورأسمالية  ليبرالية  يمينية  سياسة  هذه 
كانت  ولو  حتى  وسيلة،  بأي  االقتصادي  االنتعاش 
تجارة السالح وبيع الغواصات إلسرائيل في حربها 
مع الفلسطينيين، وبيع لدول غير ديمقراطية هاضمة 
لحقوق المواطنين وداعمة لإلرهاب. إذا فالمستشارة 
ميركل ليست يسارية لمجرد تعاطفها مع طفلة الجئة 
مواطنين شرق  لتشارك  مطر  معطف  أو الرتدائها 
السيول كما حدث  تشييد حواجز إليقاف  ألمانيا في 
منذ أعوام. نعم نجحت "ميركل" في ارضاء الشعب 
ونجحت  ميركل"  "األم  يسميها  فأصبح  األلماني 
الرابطة  وتزُعم  األوروبي،  االقتصاد  ريادة  في 
األوروبية، األمر الذي كانت تخشى منه "مارغريت 
تاتشر" رئيسة وزراء انجلترا سابقا.  ومثلما نجحت 

وأحبها شعبها كرهها اليونانيون شر كراهية لفرضها 
عليهم سياسة التقشف، وتحفظ األجانب بألمانيا بإبداء 
رأيهم فيها لتقلبها وعدم جرأتها على االعتراف بأن 
ألمانيا دولة مهجر وكذلك االعتراف باإلسالم كدين 

رسمي في ألمانيا. 
فماذا سيسفر عنه مؤتمر الالجئين هذا الشهر؟  وهل 
بينهم  األجانب  وجود  أهمية  بالفعل  األلمان  يدرك 
وحوجتهم لما ال يقل عن ربع مليون مهاجر سنويا ؟

توجه جديد
تعد  لم  بالده  بأن  تركيا  رئيس  أردوغان  صرح 
تعيش  فتركيا  األوروبية،  بالرابطة  تكرارا  تطالب 
رفاهية اقتصادية تحلم بها الرابطة األوروبية نفسها. 
جاء تصريحه هذا اثر أن انتقدت الحكومة األلمانية 
إذ  التركية  الجالية  أمام  كولون  مدينة  في  خطابه 
اعتبرته خطابا مناكفا لمسار اندماج األجانب وخلق 
مجتمعات موازية.  يقول "كاودور" السكرتير العام 
للتحالف االتحادي األلماني   csu, cdu  بأن إيقاف 
مد المجتمعات الموازية هي أولى تحديات السياسة 

األلمانية لدمج الالجئين الجدد. 
لدعم  ورفضه  السياسية  بصرامته  "كاودر"  ُعرف 
ألمانيا لليونان، اذ اعتبر هذه المساعدة هدر ألموال 

خزينة الضرائب األلمانية. 
ألمانيا إلى ضبط بل وإيقاف هجرة  ومثلما توجهت 
الالجئين من دول البلقان، كألبانيا، لتستطيع العناية 
شددت  كالسوريين،  الجدد  السياسيين  بالالجئين 
إيواء  عقوبات  وصعدت  الهجرة  قوانين  انجلترا 
يقول   ، وتشغيلهم  الخاصة  المنازل  في  الالجئين 
"كميرون" رئيس وزراء انجلترا بأن طرقات بالده 
األوروبي  االتحاد  بالذهب، وطالب  ليست مرصعة 

مجددا بتغيير قوانين ولوائح اللجوء. 
إن ألمانيا مقبلة على توجه سياسي جديد فيما يخص 
إلى  مشيرين  هذا  نقول  واللجوء.  األجانب  قضايا 
تدفق أكثر من عشرة آالف الجئ جديد ورغبة ألمانيا 
في استقطابهم لسد نقصها الديموجرافي وتنشئة جيل 
ويواصل  المعاشات  ميزانية  في  النقص  يسد  جديد 
في مسيرة االنتاج االقتصادي والبحوث. جيل جديد 
والالجئين،  األجانب  هوية  مع  تتوافق  بهوية جديدة 
ومتعالية  عنصرية  غير  متزنة  ألمانيا  إلى  والتوجه 

ومغلقة على ذاتها. 
 Bertelsmann مان"  "بريتلس  منظمة  ذكرت 
Stiftung البحثية بأن تواجد نسبة عالية جديدة من 
انحدرت  وإال  تجاوزها  يمكن  ال  األجانب ضرورة 
نسبة القوى العاملة إلى 36% أي من 45 مليون إلى 

29 مليون!!
الكفاءات  واستقطاب  لتشغيل  جديد  سياسي  توجه 
األجنبية بمنحهم تصريحات عمل والبطاقة الزرقاء 
كما حدث مع الكفاءات الهندية وتدرجهم شيئا فشيئا 
ليحصلوا على الجنسية األلمانية، ويتم أيضا تحويل 
كوادر  إلى  سياسيين  الجئين  من  الالجئين  شريحة 
حوجة  تسد  عالية  علمية  وكفاءات  مؤهلة  مهنية 
المجتمع األلماني، السيما األرياف والمدن الصغيرة 

البعيدة. 
بأن  "فونكس"  تلفزيون  في  اجتماعي  باحث  يقول 

تدفق األجانب والالجئين إلى ألمانيا سيغيرها إيجابيا 
منفتح  جديد  مجتمع  إلى  تحوصلها  من  ستتحول  إذ 
على العالم ومستفيد من التجارب االنسانية وصورة 
واأليدي  والمؤهالت  والكوادر  المختلف،  اآلخر 
العاملة األجنبية توجه جديد قائم بادئ ذي بدء على 
تجديد  بضرورة  األلمانية  والسياسة  األلمان  اقتناع 
الدم األلماني وتجميل الحياة ودفع عجلة االنتاج قدما 

عل أيدي األجانب والالجئين. 
الذكر  سابق  االجتماعي  الباحث  طالب  وقد  كان 
و   CSU حزب  رئيس  هوفر"  "زي  يتوافق  بأن 
"ميركل" على البدء بقوانين جديدة للهجرة وتعجيل 
الموافقة على طلبات الالجئين بدال من الصمت على 
الشعارات المستفزة لألجانب ومعتقداتهم بل وأبنائهم. 

ألمانيا تحتاج لسياسات واقعية
وإنجلترا  االسكندينافية  الدول  بعض  تكون  قد 
لتشفى من  به  نموذج يحتذى  أمريكا أفضل  وأخيرا 
وإثراء  كإضافة  المختلف  اآلخر  وتقبل  النازية  داء 
اقتصادها، فمثلما سقط جدار  الثقافية ودعم  لهويتها 
غربي  مجتمع  إلى  الشرقية  ألمانيا  وتحولت  برلين 
إلى  العاجزة  االقتصادية  بنيتها  وتحولت  متحضر 
الوهمي  الجدار  يسقط  أن  يمكن  اقتصاد دولي قوي 
واألجانب  جهة  من  األلمانية  والسياسة  األلمان  بين 
والالجئين من جهة ثانية، وتتحول ألمانيا إلى دولة 
مهجر متعددة الثقافات والمعتقدات ومعترفة باإلسالم 

كدين رسمي. 
هذا هو التوجه الجديد الذي سيتحقق شيئا فشيئا كما 
تحولت أمريكا ـ ولو نسبياـ ليرأسها "أوباما" الكيني 

األسود...!!!
يقول Müller عمدة برلين الجديد بأن ألمانيا تواجه 
مد الجئين ضخم ألول مرة وأن برلين تعيش حالة 
طوارئ، وواصل قائال في لقاء اذاعي بأنه سيوسع 
عدد العاملين في مكاتب الالجئين وسيشيد مباني ولو 

رمزية الستقطابهم. 
عهد جديد أللمانيا جديدة تتوازن فيها فرص العمل 
واحترام الحريات والمعتقدات، وتنشئة هوية جديدة 
وثقافة  األجنبي  المواطن  تاريخ  من  قواها  تستمد 
االقتصادي  وتقدمه  األلماني  التنويري  العقل  وتقدم 

المتسارع.
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أمام  الحدود  من  الكثير  الغاء  الى  العولمة  أدت 
البضائع لكن الهواجس االمنية والرغبة في التصدي 
للهجرة غير الشرعية، حملت على تشييد جدران في 
في  يشككون  الخبراء  كان  وان  العالم،  انحاء  جميع 

فاعليتها على المدى البعيد.
 16 كان  قرن،  ربع  قبل  برلين  جدار  سقوط  فلدى 
اليوم فعددها  العالم. اما  جدارا تدافع عن حدود في 
خمسة وستون انجز بناؤها او قيد اإلنجاز، كما تقول 

الباحثة اليزابيث فاليه من جامعة كيبيك.
يبدوا  ان  في  الراغبون  السياسة  رجال  ويزيد 
متشددين حيال مسائل الهجرة واالمن، من االستعانة 
االسرائيلي  الفصل  كجدار  والحواجز،  بالجدران 
وحاجز  الفلسطينيين(،  نظر  في  العزل"  )"جدار 
االربعة آالف كلم المزود بأسالك شائكة الذي اقامته 
الهند على حدودها مع بنغالديش، او الحاجز الرملي 
العمالق الفاصل بين المغرب والمناطق الواقعة تحت 

سيطرة حركة البوليساريو في الصحراء المغربية.
وفي شهر يوليو، بدأت الحكومة المجرية المحافظة 
طول  على  امتار  اربعة  ارتفاعه  يبلغ  حاجز  ببناء 
من  الفارين  الالجئين  تدفق  لعرقلة  الحدود صربيا، 

سوريا والعراق وأفغانستان.

باسم  متحدث  وقال 
االتحاد االوروبي آنذاك 
في  الجدران  "هدمنا 
ويجب  أخيرا،  اوروبا 
أال نبني جدرانا جديدة".
بلدان  ثالثة  وتعزز 
كينيا  هي  اخرى 
وتركيا  والسعودية 
تسلل  لمنع  حدودها 
من  اآلتين  الجهاديين 
المجاورة،  البلدان 
والعراق  كالصومال 

وسوريا. 
تشكل  انها  رغم  وعلى 
تبقى  عدوانية،  رموزا 
كما  نسبية،  فعاليتها 

يقول متخصصون.

األمن الوهمي واألمان الفعلي
واكد "دي سينتيو" مؤلف كتاب "جدران، رحلة على 
بين  المشترك  الوحيد  "الشيء  ان  السواتر"،  امتداد 
لمسرح".  ديكورا  تشكل  انها  هو  الجدران  هذه  كل 
وهميا  شعورا  "تؤمن  الجدران  هذه  ان  واضاف 

باألمن وليس شعورا فعليا باألمان".
في  المهاجرون  يتمكن  العقبات،  هذه  رغم  وعلى 
على  الكوكايين  يتضاءل  ولم  المرور.  من  الواقع 
طاوالت المقاه وال السجائر المهربة في حول العالم. 
وعلى رغم وجود الحراس الذين يطلقون النار على 
من  حتى  التسلل  من  البعض  تمكن  يرونه،  ما  كل 

جدار برلين.
ويعتبر انصار الجدران ان تسرب المياه افضل من 
من  ان  يقول  سينتيو  دي  مارسيلو  لكن  الفيضان، 
تلك  لبناء  النفسية  العواقب  تجاهل  بمكان  الصعوبة 

الحواجز والجدران.
االسباب  من  شيئا  الواقع  في  الجدران  تغير  وال 
هذه  كل  فتشييد  الهجرة.  أو  األمن  النعدام  العميقة 
او  اللجوء  طلبات  عدد  ارتفاع  من  يحد  لم  السواتر 
على  المجموعات  حملت  بل  االرهابية.  الهجمات 

التأقلم فقط.

األمن الوهمي واألمان الفعلي

يقول ريس جونز االستاذ في جامعة هاواي ومؤلف 
االرهاب  على  وحرب  امن  حدود:  "جدران  كتاب 
في الواليات المتحدة والهند واسرائيل"، انها ليست 
فعالة إال ضد المعوزين واليائسين. وأضاف "تتوفر 
االرهابية  والمجموعات  المخدرات  لكارتيالت 
الوسائل لاللتفاف عليها، وفي معظم االوقات بفضل 

وثائق مزورة".
نقل  الى  إال  يؤدي  ال  الحدود  "اغالق  ان  وقال 
صحاري  عبور  على  المهاجرين  فيحمل  المشكلة، 
رهيبة او ركوب سفن متهالكة في البحر المتوسط. 

وهذا ال يؤدي إال إلى زيادة عدد الضحايا".
ولقي أكثر من 40 الف شخص مصرعهم منذ العام 
العام  ذكرت  كما  الهجرة،  محاولتهم  لدى   2000

2014 المنظمة الدولية للهجرة.
إن  الكندية،  فيكتوريا  جامعة  من  بروفيسور  وقال 
من  تجعل  الراهن  الوقت  في  المهاجرين  "موجات 
.. فهي  السياسة  بالتأكيد ضرورة  لرجال  الجدران 
الحدود  عن  القديمة  االساطير  االذهان  الى  تعيد 
الرمل .. ومن الصعب على  المرسوم على  والخط 
وتقاسم  الدبلوماسي  التعاون  أن  القبول  العام  الرأي 

المعلومات هما اشد فعالية على المدى البعيد ".

سامي عيد

imago_GranAngular

برلين  ختى عام 1989
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على  المواطنين  يخشاها  رئيسية  مخاوف   6 هناك 
اختالف مشاربهم فى جميع انحاء العالم.. يتقدم هذه 
المخاوف “التغير المناخى” الذى مثل اكبر المخاوف 
التى عبر عنها المستطلعين فى احدث دراسة اجراها 
لقياس  لألبحاث،  االمريكى   ”pew بيو  مركز” 
تصورات وتصنيف التحديات الدولية التى يواجهها 
أجريت  قد  والدراسة  الجديدة..  االلفية  فى  البشر 
فى 40 بلدا تمثل قارات العالم المختلفة، وتضمنت 
استطالع رأي نحو 45.435 شخصا في الفترة من 

25 مارس – 27 مايو 2015 ..

ـ وقد ُوجد ان “التغير المناخى” يسيطر بشكل خاص 
وأفريقيا،  الالتينية  أمريكا  في  البشر  مخاوف  على 
عن  هناك  البلدان  معظم  في  األغلبية  عبر  حيث 
التغير  كان  حيث  المشكلة،  هذه  من  الشديد  قلقهم 
المناخى هو مصدر القلق االكبر فى نحو 19 دولة، 
 %61 نحو  الالتينية  امريكا  فى  القلق  متوسط  وبلغ 
بين األفارقة جنوب الصحراء  النسبة  بلغت  بينما   ،
نحو 59% الذين ابلغوا عن قلقهم البالغ وكان لديهم 

مخاوف كبيرة حول تغير المناخ.
كذلك كان “تغير المناخ” سبب قلق بالغ في نصف 
البلدان اآلسيوية التي شملها االستطالع، حيث حصل 
على نسبة تقدر بنحو 41 %، وكان الهنود هم االكثر 
اما   ..)  %72( الفلبينيون  يليهم   )%73( بنسبة  قلقا 
اوربا فقد جاء قلقهم بالنسبة للتغير المناخي منخفض 
نسبيا عن بقية اجزاء العالم، وقد وُجد ان تغير المناخ 
التهديدات  كبار  من  اثنين  من  واحدا  ليس  العالمي 
فقد سجل  في أي دولة أوروبية شملها االستطالع، 
المستطلعين القلقين جدا بالنسبة لهذا التهديد %42 ، 
و كانت اعلى نسبة فى اسبانيا )59% (، وادنى نسبة 

فى بولندا )%14(.

ـ بينما مثل خطر انتشار وتقدم “داعش” في العراق 
المروعة،  العلنية  اإلعدام  لعمليات  وتكثيفه  وسوريا 
اكبر قلق لدى كال من األوروبيين والشرق أوسطيين 
حيث احتل التنظيم قمة المخاوف الرئيسية لديهم .. 
حيث قال مواطنو 14 دولة فى االستطالع ان أكبر 
ففي  االرهابى.  داعش”  “تنظيم  هو  للقلق  مصدر 
جدية  مخاوف  عن  بالمتوسط   %70 عبر  أوروبا، 
التنظيم. وكانت  الذي يشكله نمو نفوذ  التهديد  حول 
نسبة  وادنى   ،)%77( إسبانيا  في  قلق  نسبة  اعلى 
كان  ، حيث  فقط   )%29 ( بولندا  فى  كانت  تخوف 
التخوف من “داعش” هو ثانى اعلى المخاوف بعد 

القلق من التوترات بين روسيا وجيرانها.
بتنظيم “داعش”  الشرق االوسط كان االهتمام  وفى 
مرتفعا بشدة في البلدان المجاورة، حيث عبر أكثر 
عن  لبنان  في  اشخاص  عشرة  كل  من  ثمانية  من 

كان  و   )%84( بلغت  بنسبة  التنظيم  من  تخوفاتهم 
اما  لبنان،  في  المسلمين  بين  الخوف مرتفع خاصة 
فى الجارة الغربية سوريا: بلغت نسبة التخوف 90 
% بين السنة و87 % بين الشيعة، مقارنة مع 76 % 
النصف  من  أكثر  النسبة  وبلغت   .. المسيحيين  بين 
 )%54( الفلسطينية  واألراضي   )%62( األردن  في 
كما احتل القلق من التنظيم مرتبة عالية في إسرائيل 
حدودها  عبر  الالجئين  تدفق  شهدت  التي  وتركيا، 
فكانت  مصر  في  أما  العنف،  تصاعد  مع  الجنوبية 

النسبة منخفضة جدا )%11(.
والكنديين   )  %68( األميركيين  غالبية  عبر  كذلك 
يلوح  الذى  التهديد  حول  للغاية  قلقهم  عن   )%58(
القلق  ساد  كذلك   ، داعش”   ” تنظيم  من  األفق  في 
ذلك  في  بما  اآلسيوية،  الدول  من  عدد  في  المرتفع 
كوريا الجنوبية )75%(، اليابان )72%(، وأستراليا 
قليل  عدد  عبر  بينما   .)%65( وإندونيسيا   )%69(
نسبيا في أفريقيا وأمريكا الالتينية عن القلق الشديد 
إزاء هذا التهديد، ماعدا تنزانيا حيث عبر ما يقرب 
من النصف )51%( عن مخاوف كبيرة، وهى أعلى 

نسبة في أي بلد بالمنطقة.

العالمي  االقتصادي  االستقرار  عدم  احتل  بينما  ـ 
البلدان،  من  للكثير  االكبر  الهم  ومثل  بارز  وضع 
وهو ثاني أكبر قلق لدى نصف البلدان التي شملها 
الرئيسى  التهديد  القلق  هذا  مثل  وقد   .. االستطالع 
صوت  حيث  روسيا،  فيها  بما  بلدان،  خمسة  في 
بينما  االقتصاد،  بشأن  الشديد  القلق  لصالح   %  43
صوت حوالي ثلث األوكرانيين )35%( للقلق بشان 
إزاء  قلقهم  بعد  الثانية  بالمرتبة  الذى جاء  االقتصاد 

التوترات مع روسيا.
وكان عدم االستقرار االقتصادي من بين التهديدات 
الكبرى في أمريكا الالتينية، حيث بلغت نسبته نحو 
اشخاص  عشرة  كل  من  اشخاص  فستة   ،  %  54
للغاية  قلقون  انهم  قالوا  وفنزويال  البرازيل  في 
في  نسبة  أعلى  وهي  االقتصادية،  القضايا  بشأن 
النمو  قليال من  البلدين  الالتينية حيث شهدتا  أمريكا 
يزداد  ام  المتوقع  الماضي، و من  العام  االقتصادى 

تعمق انكماش االقتصاد فى عام 2015.
وقد اصبحت المخاوف االقتصادية مصدر قلق مماثل 
للبلدان في أفريقيا. و جاءت النسب مرتفعة فى غانا 
)67%(، اوغندا )62%( والسنغال )59%( ، ولكن 
اثنين  من  واحدا  االقتصادي  االستقرار  عدم  يعتبر 
من كبار المخاوف في كل بلد شملهم االستطالع في 
االقتصادى  االستقرار  عدم  بشان  والقلق   .. أفريقيا 
بلدان،  سبعة  في  تهديد  أعلى  ثاني  باعتباره  صنف 
بما في ذلك بعض أكبر االقتصادات في العالم وهى 

الصين وفرنسا والهند وإيطاليا.

ـ ولقد كشفت الدراسة عن تضاؤل القلق بشان الخطر 
الفضاء  في  القرصنة  وهجمات  االيرانى  النووى 
الجمهور  هم  اإلسرائيليون  كان  لقد  و   ، الحاسوبي 
قلقهم  معدل  كان  و  االستطالع  الذى شملهم  الوحيد 
من ايران هو االبرز و شغلهم الشاغل بين القضايا 
الدولية التي تم اختبارها. حيث قال أكثر من نصف 
اإلسرائيليين )53%( ان لديهم مخاوف كبيرة بشأن 
التهديد الذي يمثله البرنامج النووي االيراني. بلغت 
كانت  بينما  اإلسرائيليين )%59(  اليهود  بين  النسبة 

لدى عرب اسرائيل )23%( فقط.
إيران  برنامج  اعتبروا  األميركيين  أيضا  كذلك 
يقرب من ستة من كل  فما  النووي قضية رئيسية. 
عشرة اشخاص بنسبة )62%( قالوا انهم قلقون جدا، 
مما يجعل إيران التهديد الثاني أعلى مرتبة بالنسبة 
لالمريكيين.. فى اوروبا عبر 42 % من األوروبيين 
عن قلقهم الشديد إزاء إيران، وكانت المملكة المتحدة 
أكبر خطرين  من  واحدا  ايران  وكانت  االعلى  هى 
الالتينية وأفريقيا  قليل نسبيا في أمريكا  هناك. عدد 
وآسيا والشرق األوسط قالوا انهم قلقون للغاية بشأن 

البرنامج النووي االيراني.
اما بالنسبة لخطر الهجمات الكترونية على الحكومات 
القلق  صدى  يتردد  فلم  الشركات  أو  والمصارف 
انحاء  العليا فى جميع  الطبقة  بشأنها إال فى اوساط 
المنتظمة  القرصنة  بشأن  المخاوف  وكانت  العالم، 
لشبكات الكمبيوتر هي االعلى في الواليات المتحدة 
)59%( وكوريا الجنوبية )55%(، وكالهما من ذوي 
المستوى في  الكترونية رفيعة  الهجمات  الخبرة فى 
السنوات األخيرة. وكانت النسبة أقل من النصف في 

كل بلد آخر شملها االستطالع .

ـ اما التوترات بين الجيران ضمن المناطق االقليمية، 
الصين،  أو  روسيا  بين  التوتر  بشأن  كالمخاوف 
وجيرانهما، واقتصر صعودها ضمن سلم المخاوف 
إلى حد كبير مرتبطا بالجغرافيا. فقد صوت 24 % من 
كل المستطلعين لصالح القلق من التوتر بين روسيا 
والدول المجاورة لها، ولكن ارتفعت النسبة بالطبع 
فى أوكرانيا )62%( وبولندا )44% (، وكالهما دول 
كانت  أوروبا،  وفي  السابقة..  السوفيتية  الكتلة  من 
في   ،  )%40( وألمانيا   )%41( بريطانيا  فى  النسبة 
حين كان هناك اهتمام يذكر في جميع أنحاء العالم 
وجيرانها،  الصين  بين  اإلقليمية  النزاعات  حول 
وهو واحد من اثنين من كبار المخاوف في عدد من 
الدول اآلسيوية، بما في ذلك فيتنام )60%( والفلبين 
على  الصين  مطالبة  تتحدى  البلدين  وكال   .)%56(
جزر في بحر الصين الجنوبي، حيث كانت الحكومة 
االصطناعية  الجزر  مؤخرا  شيدت  قد  الصينية 

لفرض االمر الواقع.

خالد مجد الدين
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المحتدم  االمريكى  الصينى  التسلح  سباق  اطار  فى 
واسع  مخطط  بكين  بدأت  قريبة،  سنوات  عدة  منذ 
الجيل   ” من  المقاتلة  الطائرات  تصنيع  و  إلنتاج 
 F-22 االمريكية  نظيرته  تماثل  التى   ، الخامس” 
شكوك  وسط   ،  Raptor ، F-35 Lightning II
الصينيين  بأن  األمريكيين  المسئولين  من  للعديد 
يستخدمون التكنولوجيا االمريكية التى تم قرصنتها 
الخاصة  المقاتالت  انتاج  برامج  بناء  فى  للمساعدة 
ايضا  الصين  فيه  استفادت  الذى  الوقت  فى   ، بهم 
من تكنولوجيا التصنيع ثالثية االبعاد من أجل زيادة 
الطائرات  تصنيع  و  تصميم  في  والكفاءة  السرعة 

التى اصبحت تنافس مثيلتها االمريكية .
 J-20 الصينية  المقاتلة  ان  الى  التقارير  وتشير 
Black Eagle يمكن أن تصبح فى التشغيل الكامل 
االكثر  الثاني  النموذج  بينما   ،2018 عام  بحلول 
الخدمة  فى  فستكون   J-31 Gyrfalcon تطورا 
جيل  من  واشنطن  تخشى  و   .. عام 2020  بحلول 
المقاتالت الصينية الجديد الذى سيكون له تأثير كبير 
المجال  تعتبره  الدفاع عن أي ما  على قدرتها على 
الجوي الصينى السيادي، أو شن اى هجوم جوي في 

زمن الحرب، وخاصة ضد تايوان .

وكانت الصين قد بدأت فى الفترة بين عامي 1990 
و 1992 فى البدء بإحداث تعديالت طفيفة بتصميم 
التى تم شرائها من روسيا ،   Su-27 24 طائرات
الذى جعل  ، وهو االمر   +J-11 B و تحويلها الى 
 150 بنحو  تايوان  بتزويد  تقوم  المتحدة  الواليات 

.F16 طائرة من طراز

 Su-27s الرابع  الجيل  لطائرات  الصين  وباقتناء 
التى  الجوية  قواتها  تحديث  من  تمكنت   ، الروسية 
وفي  الحين.  ذلك  منذ  قدرة  أكثر  تدريجيا  أصبحت 
 PLAAFعام 2010، كان ال يزال نصف أسطول
للحقبة  تاريخها  يرجع  طائرات  من  يتألف  الصينى 
السوفيتية بالخمسينيات و الستينيات مثل ميج 19 ، و 
ميج 21 ، و لكن االن اصبح االسطول يعتمد بشكل 

اساسى على طائرات J-11 المقاتلة .
الجوية  قوتها  إبراز  على  الصين  قدرة  زادت  وقد 
الماضية، وفي اآلونة  بشكل كبير خالل 5 سنوات 
 24 شراء  على  االتفاق  من  بكين  تمكنت  األخيرة، 
Su-35 Super Flan- طراز من  روسية   مقاتلة 

إلى  إضافة  ذلك  و   4++ الجيل  من  هى  و   kers
الجيل  تكنولوجيا  مع  قريبا  المقرر  الصين  اندماج 

الخامس.
ومنذ عام 2008 بدأت الصين على تصميم وتصنيع 
الطائرات الخاصة بها وفقا لمفاهيم الجيل الخامس، 

على  ولبيعها  الخاص  الستخدامها  سواء  حد  على 
نطاق عالمي. وقد عملت شركتين في الصين على 
 Chengdu مجموعة”تشنجدو  هما:  و   ، التصاميم 
“شنيانج  شركة  و   ،  )J-20( الطائرات  لصناعة   ”
و   ،  )J-31( الطائرات  لصناعة   ”Shenyang
الطيران  لصناعة   )AVIC( مؤسسة  يتبعان  كالهما 

المملوكة للدولة في الصين.
ليكمال   J-31 و   J-20 صناعة  و  تصميم  ويتم 
 ” اسطول  بترسانة  دمجهما  عند  البعض  بعضهما 
 J-20 الصينى ، و تعد طائرات ” PLAAF بالف
هى االقرب إلى مرحلة التشغيل، حيث بدا اختبارها 
تشغيلها  يبدأ  أن  المتوقع  ومن  ؛   2011 عام  فى 
ان كال من  الرغم من  بحلول عام 2018. و على 
الطائرتين ال تزاال نموذجا أوليا وقدراتهما على وجه 
 J-20 الدقة ليست محددة ، إال ان هناك تكهنات بأن
سيوفر نظام توجيه ضربات بعيدة المدى قادرة على 
المحيط  غرب  منطقة  في  مكان  أي  إلى  الوصول 
.. كذلك  الشبح  الطائرات  يشبه  الهادي، وتصميمها 
المرجح   J-20 الطائرات  تتمكن  ان  المرجح  من 
التغطية  من  الحد  مهمة  مع  الجوى  للقتال  نشرها 

الرادارية وتوجيه ضربات بعيدة للعدو.
و  مكملة  تكون  أن  يمكن   J-31 الطائرة  بينما 
بين  الشراكة  غرار  على   ،20-J للطائرات  فعالة 
حين  ففي   .F-35 و   F-22 االمريكيتين  الطائرتين 
من المتوقع أن تمتلك طائرات J-20 قدرات متفوقة 
لخوض المعارك الجوية)dogfighting( ، وستكون 
الطائرة J-31 بمثابة المقاتل المثالي للجيش الصينى 
للقيام بتنفيذ االستراتيجيات وعمليات حظر الطيران 

و الوصول في غرب المحيط الهادئ.

وتتميز الطائرة J-20 بأنها أسرع قليال، مع سرعة 
2ماخ  سرعة  مقارنة  ماخ   2.5 إلى  تصل  قصوى 
التى تطير بها طائرات J-31 ، و كالهما قادر على 
تغطية دائرة قتالية نصف قطرها حوالي 2000 كم .
ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن الطائرة J-31 سوف 
من  االمريكية  المقاتالت  قدرات  تتجاوز  أو  تطابق 
الجيل الرابع مثل الطائرة F-15 Strike Eagle و 
الطائرة F/A-18 Super Hornet ، بل يمكن حتى 
األمر  أو F- 35. ولكن هذا   F-22 تتنافس مع  ان 
يتوقف إلى حد كبير على عدة عوامل بما في ذلك 
نوعية الطيارين الصينيين وكمية المقاتالت التى يتم 
المعدات  الرادار وغيرها من  تصنيعها ، وموثوقية 

على متن الطائرة.

مؤسسة  لرئيس  كان   ”  ،2014 عام  أواخر  في 
صناعة الطيران الصينية AVIC ،  تصريحا حمل 
تنبأ أكثر جرأة، حينما قال: “عندما ستصعد الطائرة 
إسقاط  بالتأكيد  يمكنها  فإنها  السماء،  إلى   J-31

. .”]F-35[ الطائرة األمريكية
ومع ذلك يرى الخبراء و المحللون انه حتى إذا لم تكن 
أي من الطائرات المقاتلة الصينية على قدم المساواة 
تماما مع الجيل الخامس من المقاتالت االمريكية ، 
فإنها ال يزال يمكنها احداث تغيير جذري ديناميكى 
المتحدة  الواليات  مع  الصراع  فى  سواء  حد  على 

أوفى اى سيناريو حربى مثل غزو تايوان.

أحمد الجمال
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في ذلك اليوم الذي أعلنت تركيا فيه دخولها بقوة في 
حرب التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة 
في سوريا  )داعش(  اإلسالمية"  "الدولة  تنظيم  ضد 
والعراق، بدأت حملة جوية ضد أحد أكثر الجماعات 
التي تقاتل التنظيم المتطرف والتي أوقفت تقدمه في 
األراضي السورية والعراقية بعد فشل جيشي البلدين 

في صده.
ومنذ 14 يوليو، شنت تركيا مئات الغارات الجوية 
على ما تقول إنها مواقع لحزب العمال الكردستاني 
منظمة  والمصنف  العراق،  شمال  في  كا(  كا  )بي 
الواليات  أن  المعروف  ومن  تركيا.  في  إرهابية 
تنظيم  مسلحي  لطرد  األكراد  مع  تتعاون  المتحدة 
داعش من األراضي التي استولوا عليها منذ يونيو 

2014 في العراق وسوريا.
ورغم أن الواليات المتحدة سعت منذ فترة النخراط 
تركيا أكثر في الحرب ضد داعش، الذي استفاد كثيرا 
من عبور مقاتلين اجانب الحدود التركية الممتدة مع 
سوريا لالنضمام لصفوفه، إال أن التطورات األخيرة 

تعكس التباين في أهداف واشنطن وأنقرة.
العمال  حزب  وبينهم  األكراد،  المقاتلون  وكان 
الكردستاني، قد حققوا انتصارات في مواجهة تنظيم 
من  تركيا  وتتخوف  والعراق.  سوريا  في  الدولة 
اغتنام )بي كا كا( الفرصة إلقامة موطئ قدم له على 

الحدود السورية التركية.
الحزب  بين  إليها  التوصل  تم  هدنة  انهارت  وقد 
العراق.  شمالي  قواعده  بقصف  قامت  حين  وتركيا 
وتحارب أنقرة الحزب منذ 1984. وقتل أكثر من 

40 الفا منذ ذلك الحين.
وصعد حزب العمال الكردستاني صعد من هجماته 
على قوات األمن التركية بعد استئناف القوة الجوية 

التركية قصفها لمواقعه في شمال العراق.
كردي  حزب  هو  الكردستاني  العمال  وحزب 
منذ  المسجون  أوجالن  الله  عبد  يقوده  محظور 
في  المعسكرات  من  عددا  يدير  والحزب   .1999

شمال العراق التي تستهدفها الغارات التركية.
وكان الحزب تنازل عن مطلبه بتأسيس دولة كردية 
ذلك  واستعاض عن  الماضي،  القرن  تسعينيات  في 
المناطق  في  االستقاللية  من  أكبر  بدرجة  بالمطالبة 
وقف  إلى  أوجالن  دعا   2013 عام  وفي  الكردية. 

إلطالق النار، لكن العنف بدأ مرة أخرى.
الكردستاني  العمال  حزب  إن  مراقبون  ويقول 
تركيا،  قبل  من  الدولة  تنظيم  من  أكثر  استُهدف 
الغارات  تكون  أن  ينفون  األتراك  المسؤولين  لكن 
الموجهة ضد أهداف لتنظيم الدولة هي مجرد غطاء 

لمنع حزب العمال من تحقيق مكاسب.
وقد ااتهم قيادي في حزب العمال الكردستاني تركيا 
الهجوم  خالل  من  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  بحماية 

على المقاتلين األكراد.

وقال جميل بايك المسؤول الكردي البارز في مقابلة 
مع بي بي سي إنه يعتقد أن الرئيس التركي رجب 
لمنع  الدولة،  تنظيم  نجاح  يتمنى  إردوغان  طيب 

حزب العمال الكردستاني من تحقيق مكاسب.

التابعة   – الكردية  الشعب  حماية  وحدات  وتعتبر 
حلفاء  أكثر   - السوري  الديمقراطي  االتحاد  لحزب 
الواليات المتحدة فعالية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، 
وعلى الرغم من ذلك ينفي المسؤولون األمريكيون 
أي عالقة لوحدات حماية الشعب مع حزب العمال 
إرهابيا.  تنظيما  واشنطن  تصنفه  الذي  الكردستاني 
وكان لوحدات حماية الشعب الفضل األكبر في منع 
داعش من السيطرة على مدينة عين العرب )كوباني( 
األمر  أبيض  تل  مدين  ووسعت من سيطرتها على 

الذي أقلق األتراك.
وقد غضت الواليات المتحدة الطرف عن الغارات 
الجوية التركية على شمال العراق واالتهامات التي 
وجهها مسؤولون أكراد ألنقرة باستهداف مدنيين في 

شمال العراق.

''منطقة آمنة''
في مقابل ذلك، فتحت تركيا قاعدة انجرليك الجوية 
وقواعد أخرى أمام الواليات المتحدة والتحالف لشن 
غاراته على مواقع داعش، شرط عمل منطقة عازلة 
التركية السورية تكون مأوى لالجئين  على الحدود 

السوريين الذين أثقلوا كاهل االقتصاد التركي.
السوريين  الالجئين  من  عدد  أكبر  تركيا  وتؤوي 
مقارنة بأي دولة أخري ويصل عددهم، حسب أرقام 

األمم المتحدة، إلى 1.8 مليون الجئ.
أوغلو،  داوود  أحمد  التركي،  الوزراء  رئيس  أعلن 
عزم بالده إقامة منطقة آمنة على الشريط الحدودي، 
ودول  المتحدة  الواليات  بمساعدة  سوريا،  شمالي 
المنطقة  هذه  إن  مقابلة  في  أوغلو،  وقال  أخرى. 
الحكومة  قوات  هجمات  من  للمدنيين  األمن  ستوفر 

السورية أو تنظيم "الدولة اإلسالمية".
إلقامة  المتحدة  الواليات  مع  سيعمل  إنه  وأضاف 

في  النزاع  من  الهاربين  للنازحين  آمنة"  "منطقة 
باسم وزارة  المتحدث  تونر  سوريا، غير أن مارك 
الخارجية األمريكية ألمح إلى أن الواليات المتحدة لم 

توافق على إنشاء منطقة آمنة.
ويقول محللون إن قرار تركيا االنضمام إلى القتال 
التي  بالمكاسب  منه  جزء  في  مدفوع  داعش  ضد 
واألراضي  الكردية  الشعب  حماية  وحدات  حققتها 
التي استولت عليها بد طرد داعش منها في سوريا.

مستقلة،  بدولة  تاريخيا  حلما  المنطقة  أكراد  ولدى 
أردوغان  وقال  بشدة.  تركيا  تعارضه  الذي  األمر 
في تصريحات صحفية إن تركيا "لن تسمح بتأسيس 
دولة جديدة على حدودنا الجنوبية في شمال سوريا".

استراتيجية اردوغان
ضد  أردوغان  استراتيجية  أن  إلى  محللون  ويشير 
العدالة  فحزبه  سياسية.  دوافع  ذات  العمال  حزب 
يونيو  انتخابات  في  البرلمانية  أغلبيته  فقد  والتنمية 
الماضي، ما حرمه من تشكيل الحكومة منفردا للمرة 
تغذية  إلى  أردوغان  منذ 13 عاما. ويهدف  األولى 
القوميين  أصوات  لكسب  تركيا  في  القومية  النزعة 

الذين يعارضون منح األكراد حكما ذاتيا.
قد  »الكردي«  الديمقراطي  الشعوب  حزب  وكان 
على  وحصل  االنتخابات  في  مدويا  انتصارا  حقق 
شكل  ما  التركي  البرلمان  في  مقعدا   80 من  أكثر 
لتحويل  كان يخطط  الذي  أردوغان  لحزب  انتكاسة 
يعطي  رئاسي  نظام  إلى  تركيا  في  الحكم  نظام 

صالحيات أكثر للرئيس.
ويسعى حزب أردوغان إلى تنظيم انتخابات مبكرة 
حزب  ضد  يشنها  التي  الحرب  تساعد  أن  عسى 
التي  المقاعد  على  في حصوله  الكردستاني  العمال 
أن  بعد  وذلك  منفردا،  الحكومة  تشكيل  من  تمكنه 
ائتالفية مع حزب  فشلت مفاوضات تشكيل حكومة 

الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة. 
ثمنا ألحالم  تدفع  األرواح  يهم كم من  ذلك ال  ومع 

السلطنة والعودة للعثمانية .. للماضي !!

حرب تركيـــــا

سامي مجدي
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السياسية  المناورات  فيه  تدور  الذي  الوقت  في 
سوريا  حول  الساخنة  العسكرية  والمغامرات 
والعراق، يتم تجاهل ما يجري في ليبيا وكأن هناك 

اتفاقا ضمنيا دوليا على ذلك.
وبالتالي، ليس غريبا أن تصدر دول غربية )الواليات 
المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا( 
التي  "الهمجية"  باألعمال  فيه  تندد  مشتركا  بيانا 
ليبيا، وترفض في الوقت  ارتكبها تنظيم داعش في 

نفسه التدخل العسكري لحل النزاع هناك.
الصمت الغربي عن تواجد عناصر تنظيم "القاعدة" 

في ليبيا بدأ منذ ما قبل مقتل العقيد معمر القذافي.
تصول  القاعدة  كتائب  كانت  الذي  الوقت  وفي 
وتجول في مساحة ما يقرب من 1000 كلم مربع 
بين بنغازي وسرت في نهاية عام 2011 بعلم كافة 
أجهزة االستخبارات الغربية )الفرنسية والبريطانية 
واألمريكية بالذات(، كان يجري توجيه األنظار إلى 
ما يجري في سوريا فقط، والتعلل من جهة أخرى 

بضرورة التخلص من معمر القذافي.
القاعدة  عناصر  بمساعدة  الناتو  حلف  قام  أن  وبعد 
في "فتح طرابلس" بقصف جوي مكثف من أعلى، 
ومن ثم دخول تلك العناصر تحت هذا الغطاء الجوي 
العزيزية،  وقصر  الخضراء  الساحة  إلى  المحكم 
سيطرة  تحت  تقريبا  ليبيا  نصف  من  أكثر  أصبح 

"القاعدة" وتنظيمات أخرى.
وعلى الفور تمت إقامة والية "درنة" اإلسالمية، ثم 
ظهور تنظيم "داعش" الذي احتل غالبية المساحات 

التي كانت تسيطر عليها القاعدة.
سرت،  على  االستيالء  تم  داعش،  وبظهور 
بينما تدور المعارك في جنوب ليبيا في الوقت 
أهداف  لتحقيق  سبها،  في  وبالذات  الراهن، 
تغيير  رأسها  وعلى  الخطورة،  غاية  في 
لصالح  البالد  لجنوب  الديموغرافية  التركيبة 

سيناريوهات فرنسية سوف تتضح فيما بعد.
كل ذلك يجري في هدوء مع لفت األنظار إلى 
ما يجري في سوريا والعراق فقط، وتجاهل 
ليبيا،  في  تجري  التي  الحقيقية  المجازر 
بعشرات  أخطر  بقعة  إلى  البلد  هذا  وتحويل 
انطالق  وكقاعدة  أفغانستان،  من  المرات 
في  فقط  ليس  اإلرهابية  للتظيمات  مستقبلية 
وربما  كلها،  أفريقيا  وفي  بل  أفريقيا،  شمال 
عن  كثيرا  تبعد  ال  التي  نفسها  أوروبا  تهديد 
ليبيا وشمال القارة السوداء. وهو ما سيشكل 

األساس القانوني مستقبال للتدخل هناك.
تطلب  دوليا  بها  المعترف  الليبية  الحكومة 
من الدول العربية توجيه ضربات جوية ضد 
تنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية، وتتهم 
المثير  والصمت  بالتخاذل  الدولي  المجتمع 

للشكوك إزاء ما وصفته بـ "جرائم داعش" فى ليبيا، 
بممارسة  والحليفة  الصديقة  للدول  مطالبتها  مجددة 
مزيد من الضغوط على مجلس األمن الدولي لرفع 

الحظر عن توريد السالح للجيش الليبي.
معارضة  "فصائل  فيه  تطلب  الذي  الوقت  وفي 
غربيا  أو  تركيا،  أو  أمريكيا  دعما  مسلحة" سورية 
تلبية ذلك في أسرع وقت ممكن، ويتم  يتم  عموما، 
لهذا  الدوالرات  من  الماليين  مئات  رصد  أيضا 
الهدف، بينما عندما تطلب حكومة شرعية ومعترف 
بها دوليا الدعم ضد اإلرهاب الواضح، ال يستجيب 
الحكومة  إمداد  بأن  المزاعم  تنطلق  بل  لطلبها.  أحد 

الشرعية بالسالح يعتبر خطرا على مستقبل البالد!
جهود  أي  الغربية  الدول  كبَّلت  أخرى،  جهة  من 
عربية لتطبيع األوضاع في ليبيا، وتقديم المساعدات 
للحكومة المعترف بها، وأوقفت كل المبادرات التي 
الليبية.  الحكومة  لمساعدة  عربية  دول  بها  تقدمت 
ذلك  وبث  يوميا  هناك  العشرات  ذبح  يجري  بينما 

عبر وسائل التواصل االجتماعي.

البيان  على  وقعت  التي  الست  الغربية  الدول  إن 
المثير للشكوك حول أن "الحل العسكري للنزاع في 
ليبيا غير مطروح حاليا"، تفعل ذلك في الوقت الذي 
العربية إمكانية رفع حظر  الدول  تبحث فيه جامعة 
السالح عن الجيش الليبي من جانب الدول العربية 
اإلرهاب،  على  حربها  في  المؤقتة  الحكومة  لدعم 

وليس التدخل العسكري في ليبيا.
المتحدة  األمم  لدى  الدائم  ليبيا  مندوب  كان  وإذا 

إبراهيم الدباشي قد انتقد موقف مجلس األمن الدولي 
إزاء ممارسات "داعش" في سرت، مشددا على أن 
أي  على  يوافق  ولن  واضح،  األمن  مجلس  موقف 
طلب لتسليح الجيش الليبي قبل تشكيل حكومة وفاق 
وطني حتى لو احتل تنظيم "داعش" كل ليبيا وقطع 
رؤوس جميع الليبيين، فإن ليبيا كلها في حقيقة األمر 
التي  التنظيمات  من  داعش وغيره  وطأة  تحت  تئن 

أصبحت تشكل خاليا عنكبوتية.
الفرنسي  األمريكي  الصراع  أيضا  الواضح  ومن 
إذ تصر فرنسا على عدم تمزيق  ليبيا وحولها.  في 
مساحة نفوذها، وتواصل "اللعب" في مناطق عديدة، 
قدر من  أكبر  الليبي، لضمان  الجنوب  في  وخاصة 

المصالح المستقبلية.
ومن الصعب تصور السيناريوهات الفرنسية بمعزل 
عن قيام باريس باستقطاب بعض دول الجوار الليبي 
الدول  جامعة  في  تصويت  أي  نجاح  عدم  لضمان 

العربية لصالح دعم الحكومة الليبية المعترف بها.
وهذا بالضبط ما تقوم به أيضا الواليات المتحدة مع 

بعض دول الجوار األخرى لنفس الهدف.

هراوة  أو  بنغازي  أو  سرت  تعد  لم  اآلن  المسألة 
يتم  التي  ليبيا  النوفلية، بل كل  أو  أو درنة  أو سبها 
لتدخل  تمهيدا  حقيقية،  أفغانستان  لتصبح  تجهيزها 
أوروبي – أطلسي، يمهد بدوره لنهب هذا البلد، أو 
هدمه تماما إلى أن يتم االتفاق على الحصص، ومثال 

العراق ال يزال قائما أمام أعين الجميع.

أشرف الصباغ
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حراكا  األخيرة  اآلونة  في  السوري  الملف  يشهد 
سياسيا نشطا يمكن أن يبشر بحل لألزمة المستعرة 
هذا  ويبدو  سنوات.  خمس  منذ  العربي  البلد  بهذا 
الحراك ، بحسب مراقبين ، ثمرة لالتفاق التاريخي 
بشأن  الكبرى  الدول  مع  ايران  اليه  توصلت  الذي 

ملف طهران النووي في يوليو الماضي.
بكثير من  االتفاق  لهذا  التوصل  االعالن عن  ودفع 
المحللين الى التكهن بإمكانية أن ينسحب ايجابا على 
ملفات المنطقة المعقدة ، ومن بينها األزمة السورية.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة دمشق أسامة 
دنورة إن “االتفاق النووي المبرم مؤخرا بين طهران 
والقوى العالمية الست له بالتأكيد تأثير إيجابي على 
ملفات  ذلك  في  بما  المنطقة،  في  الشائكة  القضايا 

االزمة السورية، والعراقية واليمنية”.
ورأى أن “الموجة األخيرة من الدبلوماسية السورية 
باتجاه بعض العواصم االقليمية والعربية هي المؤشر 
األول للخير وراء اتفاق بشأن األزمة في المنطقة”.

وأبرمت القوى الست الكبرى وإيران، والتي تعتبر 
يوليو   14 في  السوري،  للنظام  الرئيسي  الداعم 
الماضي اتفاقا تاريخيا حول برنامج طهران النووي 

بعد مفاوضات ماراثونية شاقة.
وفي أقل من شهر منذ التوقيع على االتفاق النووي 
إلى  طريقها  تجد  المبادرات”  “حمى  بدأت  تقريبا، 
الساحة السورية، التي ظلت لفترة طويلة متوقفة مع 
استمرار العنف والمعارك بين االطراف المتصارعة 

، إضافة لعدم وجود أفق سياسي لحل األزمة.
في  السياسي  للحل  مبادرة  مؤخرا  إيران  واقترحت 
النار،  إلطالق  الفوري  الوقف  من  بدءا  سوريا، 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة كتابة الدستور، 

وإجراء انتخابات تشريعية تحت إشراف دولي.
مصادر  عن  للحكومة  موالية  اعالم  وسائل  ونقلت 
قولها إن الحكومة السورية مع أي مبادرة طالما سيتم 

وضع كل خطوة لالستفتاء العام.
بعد  المبادرة جاءت  إن هذه  إيرانية  وقالت مصادر 
مثل  اإلقليميين،  الالعبين  مع  طهران  مشاورات 
تركيا وقطر الداعمين الرئيسيين لمقاتلي المعارضة 
المسلحة ، باإلضافة إلى مصر وأعضاء في مجلس 

األمن الدولي.
الروسي،  المقترح  بعد  اإليراني  االقتراح  وجاء 
والذي  السورية،  للحكومة  اآلخر  الرئيسي  الحليف 
تضّمن تشكيل تحالف إقليمي لمكافحة اإلرهاب يمكن 
أن يشمل تركيا والمملكة العربية السعودية وسوريا.

وكان الرئيس الروسي فالديمير بوتين طرح خالل 
الى  المعلم،  وليد  السوري  الخارجية  لوزير  زيارة 
لمكافحة  الرباعي  التحالف  هذا  إقامة  فكرة  موسكو 
هاما  مؤشرا  محللون  اعتبره  الذي  االمر  االرهاب 

على تغير المشهد في المنطقة.
الروسية،  بالمبادرة  ورحبت دمشق مرارا وتكرارا 
لكنها ترى في هذا االمر “مسألة تحتاج الى معجزة”، 

مؤكدة في الوقت ذاته انها مستعدة لمثل هذا التعاون.
روسيا  أن  عن  أخيرا  سياسيون  مراقبون  وتحدث 
بدأت تعد لعقد اجتماع ثالث في موسكو بين ممثلي 
الحكومة وأحزاب المعارضة السورية ، خاصة بعد 
عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف لقاء 

مع زعيم المعارضة السابق أحمد معاذ الخطيب.

وفي خضم النشاط في طرح المبادرات، زار وزير 
المبادرة  لبحث  المعلم طهران  وليد  خارجية سوريا 
مع  ايران  الى  المعلم  زيارة  وتزامنت  االيرانية. 
ميخائيل  الروسي  الخارجية  وزير  نائب  زيارة 
على  المعلم  شدّد  حيث  طهران،  إلى  بوجدانوف 
إقليمي  بتشكيل تحالف  بوتين  تنفيذ مبادرة  ضرورة 
الدبلوماسية  رئيس  ناقش  كما  اإلرهاب.  لمكافحة 
اجتماعات  نتائج  بوجدانوف  مع  أيضا  السورية 
الحقة مع مسؤولي دول الخليج ، وفقا لوكالة األنباء 

السورية )سانا(.
المعلم  زار  طهران  في  لقاءاته  من  االنتهاء  وبعد 
ُعمان، وهي أول دولة خليجية يزورها منذ قطعت 
دول الخليج عالقاتها مع الحكومة السورية منذ أكثر 

من أربع سنوات.
العماني  ونظيره  المعلم  اتفق  )سانا(  لوكالة  ووفقا 
حان  قد  الوقت  ان  الله  عبد  بن  علوي  بن  يوسف 

لجمع “جهود بناءة” إلنهاء األزمة السورية.
وقال المحلل السياسي دنورة إن “زيارة المعلم إلى 
مسقط هو طفرة في عالقة الدول العربية مع سوريا 
اتصال  قناة  ستكون  عمان  أن  المعروف  من  ألنه 
والواليات  الخليجية  الدول  من  وغيرها  بين سوريا 
المتحدة”. ويشير الى امكانية ان تلعب عمان ، دور 
المملكة  بين  ثالثي  اجتماع  إلى  للتوصل  الوسيط 

العربية السعودية وسوريا وإيران.
في  تغيرا  لعمان  المعلم  زيارة  “تعكس  رأيه  وفي 
الموقف السعودي تجاه األزمة السورية، خصوصا 
بعد االجتماع الذي عقد مؤخرا في المملكة العربية 
السعودية بين رئيس مكتب األمن الوطني السوري 
وزير  السعودي  العهد  ولي  ولي  مع  مملوك  علي 

الدفاع األمير محمد بن سلمان”.
ونقلت صحيفة )الحياة( اللندنية عن مصدر سعودي 
وصفته بأنه رفيع تأكيده أن األمير محمد بن سلمان 
استضاف اللواء مملوك في السابع من يوليو الماضي 
اللقاء  حضر  وقد  المعجزة”.  “اللقاء  بـ  سمي  فيما 

مسئوالن رفيعان من االستخبارات والخارجية.
مصير  ربطت  السعودية  أن  الصحيفة  وذكرت 
سوريا  في  سياسية  بعملية  األسد  بشار  الرئيس 
شرطها األول انسحاب ايران والمليشيات التابعة لها 
و )حزب الله( ثم اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 

تحت اشراف األمم المتحدة.
النووي  لالتفاق  اإليجابي  التأثير  نتائج  أن  ويعتقد 
االيراني على الملف السوري “سوف يستغرق وقتا 
واحدة  هي  األخيرة  الدبلوماسية  فورة  ولكن  طويال 
من تلك المباشرة التي تربط الملفات اإلقليمية كافة”.
وتابع الُمحلل يقول “نحن نشهد العديد من المبادرات 
مع  تتفاعل  أن  الضروري  من  ليس  التي  والجهود 
موازية  أنها  المؤكد  من  ولكن  البعض،  بعضها 
وسوف تدمج في نقطة واحدة تساعد في حل االزمة 

السورية سياسيا”.
وبصرف النظر عن االتفاق اإليراني، قال إن الوضع 
الحالي على االرض وتوسع المجموعات المتطرفة 
الراديكالية في المنطقة جعل من الضروري أن تفكر 

القوى العظمى جديا في إنهاء الصراع سياسيا.
تلك  تخوف  الى  السوري  السياسي  المحلل  ولفت 
خصوصا  بلدانهم  نحو  اإلرهاب  امتداد  من  القوى 
بعد التفجيرات التي هزت المملكة العربية السعودية 
لتلك  )داعش(  االسالمية  الدولة  وتبني  وتركيا، 

التفجيرات.
تتسارع وسنرى قريبا  قال “إن األحداث  من جانبه 
وحقيقيا  صحيحا  ائتالفا  نرى  وسوف  الحل  مالمح 
ضد اإلرهاب على عكس قوات التحالف التي تقودها 

الواليات المتحدة والتي لم تفعل شيئا يذكر.
تلعب  أن  كدولة  الوقت إليران  لقد حان   ” وأضاف 
دورا رئيسيا في المنطقة، خصوصا بعد أن أنجزت 

االتفاق النووي”.

االتفاق النووي االيراني 

عادل فهمي
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مسلمون ولكن للكاتب كمال سليم كتاب يرصد بعض 
انعكاسها  وكيفية  الغربية  والدينية  الفلسفية  األفكار 

على تصورات المسلمين ومعتقدهم وسلوكهم. 
خاللها  من  الكاتب  رصد  التي  الزوايا  تعددت  وقد 
تأثرهم  بسبب  المسلمين  حياة  في  الواقع  الخلل 
في  وضعها  وقد   ، والديني  الفلسفي  الغربي  بالفكر 
اثني عشر فصاًل هي على التوالي: تجزية الحق – 
اللغة  إماتة   – المجردات  أصنام   – بالقهر  التربية 
المطلقة –  النسبية  اآللية-  النسبية  السوبرمان –   –
 – يحملوا  ولم  ُحملوا   – اإلسالم  ثوب  في  المادية 
اإلسالم بطعم المسيحية - الوجودية – فلسفة الحداثة.

أجزاء  بعض  اقتطاع  بها  ويقصد  الحق:  تجزئة 
المنهج الرباني وتطبيقها منفصلة عن تكامل المنهج 
العناصر  وتكامل  االستقامة  تعني  التي  ووسطيته 
والجمع بين األضداد ، ال نقطة الوسط بين طرفين. 
في مقوالت  المسيحي  الديني  الفكر  تأثير  تمثل  وقد 
مثل "ساعة لقلبك وساعة لربك" وفي تعامل كثير من 
المسلمين مع دينهم على طريقة مقولة السيد المسيح 
عليه السالم "أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله" 
، ثم تجلي فيمن يصنف نفسه أنه "مسلم يساري" أو 
"مسلم قومي" مستداًل بالقرآن الكريم والسنة النبوية 
واالشتراكية  الليبرالية  إلى  يدعو  اإلسالم  أن  على 
أي الحرية والمساواة بين الناس رغم أن المنطلقات 
الفكرية التي انطلقت منها هذه التصورات في الغرب 
والمتجاوز  للكنيسة  الُمعادي  الخاص  تاريخها  لها 
لفكرة االعتقاد بالله ومن ثم تأتي تطبيقها في المجتمع 

المسلم لمعانيها تماًما.

انتهاًكا  الفصحى  بانتهاك  اللغة: وذلك  إماتة 
ظواهر  عدة  في  المؤلف  يرصده  صارًخا 
منها استخدام الكلمات خارج معناها الداللي 
عن  للتعبير  يحلقله  و  )ينفضله  منفر  بشكل 
عالقة  نحت  ومنها  ما(.  شخص  تجاهل 
)مثل:  إليه  تشير  وما  الكلمة  بين  اعتباطية 
ومن  نيتشه  لتطبيقات  وهي صورة  فاكس( 
بعده جاك دريدا في الستينيات لما يراه عالقة 
اعتباطية بين الدال والمدلول ، في مقابل ما 
يسميه المؤلف "العالقة الربانية" بين الكلمة 
وما تشير إليه. ومن هذه التطبيقات - وهي 
ظاهرة   – يقول  كما  باللغة  تردًيا  األكثر 

الفرانكو عربي.

الكتاب  يقدمها  التي  المهمة  األفكار  ومن 
التي  الزائفة،  النخبة  لصناعة  تحليله  أيًضا 
فلسفة  في  السوبرمان  لفكرة  تجٍل  هي 
المتحرر  اإلنسان  هو  والسوبرمان  نيتشه. 

واألعراف  الدين  في  "المتمثلة  القطيع"  "ثقافة  من 
االجتماعية". والسوبرمان مرجعيته في ذاته فال تحد 
حركته سلطة خارجة عنه. والسوبرمان – وهم قلة 
من البشر- تنشئ ممارسته "ثقافة األسياد" في مقابل 
ثقافة العبيد –وهم بقية البشر، وهي تمثب الحق دائًما 
ألنها مبنية على إرادة القوة ، وعلى العبيد االنصياع 
لها بالضرورة ألن أخالق العبيد الضعفاء قبلت منذ 
قيمهم  وأخذ  السادة  السير على درب هؤالء  البداية 

وأفكارهم عنهم.

الزائفة  النخبة  أما كيف تجلت فكرة السوبرمان في 
تأثر  يوضح  سليم  كمال  لألستاذ  مهًما  نًصا  فأنقل 
الفكرة. يقول: "في ضوء هذا  مجتمعنا المسلم بهذه 
يمكن فهم كيف تصنع النخب الزائفة ، ألنهم ببساطة 
جمهور   – لتقبلهم  خصبة  بيئة  في  زراعتهم  تتم 
إلى  الوصول  كيفية  عن  كثيًرا  يكترث  ال  عريض 
النجاح بل ينتشي بالنجاح في ذاته. ال يهمه إذا كان 
هو  أم  أفكاره  مع  متسًقا  بحبه  هو  المتيم  النخبوي 
ذئًبا  يكون  أن  فقرر  جيًدا  الغابة  قانون  علم  إنسان 
أغلب  يعتقد  بيئة  في  النخبة  تنمو شجرة  ال خروًفا. 
هذا  إلى  الوصول  أناس عاجزون عن  أنهم  سكانها 
النجاح المبهر بعدما أعمتهم آلة الضوء المبهر حول 
أن  يحاول  جمهور  هو  المتأله.  النخبوي  اإلنسان 
هؤالء  في صورة  إليه  يصل  لم  الذي  نجاحه  يرى 
بتهافتهم  اإلنسان"  "شبه  دور  يلعبون  فهم  النخبة. 
على صانعيهم من النخبة الزائفة ومع تكرار التهافت 
على شاكلة "ممكن أتصور معاك وممكن تمضيلي 

الكتاب  أو  األوتوجراف  على 
بتاعك" يصدق النخبوي الكذبة 
وتصير حقيقة. فكما قال نيتشه 
الناس  نسي  أكاذيب  "الحقائق 

أنها أكاذيب" ص 66.

الالفتة  الجزئية  األفكار  ومن 
والمهمة  الدقيقة  الكاتب  تفرقة 
في  "الحركة"  و  السعي  بين 

القوانين  وهي   – اآللية  السببية  عن  حديثه  سياق 
صياغة  أعادت  التي  للحركة-  نيوتن  صاغها  التي 
تصورات المجتمع األوروبي في مطلع القرن الثامن 
فالسعي  واإلنسان.  والكون  للخالق  ورؤيته  عشر 
وليست  خلقه  من  الله  بمراد  متصلة  واعية  "حركة 
الذاتية" ص  والرغبات  األهواء  من  نابعة  "حركة" 

.72

فاألول منطلق من تصور أن الله خلق الكون ويدبره 
ويحفظه ، وأن النفخة اإللهية التي في اإلنسان تجعله 
التي تسري على ما  الصارمة  المادة  قوانين  خارج 
خلق  الله  أن  فمنطلق  الثاني  أما  وحسب.  جسد  هو 
السببية  بقوانين  يعمل  تركه  ثم  المحكم  الكون  هذا 
إلى هذا  يحتاج  أن  فيه دون  أودعها  التي  الصارمة 
اإلله بل ودون قدرته على أن يتدخل في هذا الكون 
الرسل  إرسال  تنتفي ضرورة  ثم  ومن  أخرى  مرة 

والتوجه إلى الله بالعبادة والدعاء.

كتاب
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Jubiläumsangebot 2015
Montag bis Donnerstag
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Saal, 1 Kellner, Cola, Fanta, 
Wasser, 3 Etagen Torte, DJ & 
Orchester, 1 Videokamera, 30 
Fotos, 1 Poster.
Essen Schawarma für 

200 Personen 

Saal, 1 Kellner, Cola, Fanta, 
Wasser, 5 Etagen Torte, DJ & 
Orchester, 1 Videokamera, 30 
Fotos, 1 Poster.
Essen Schawarma für
 
400 Personen 

Saal, 2 Kellner, Cola, Fanta, 
Wasser, 5 Etagen Torte, DJ & 
Orchester, 2 Videokamera, 40 
Fotos, 2 Poster.
Essen Schawarma für
 
500 Personen 

ZENTRALE ELEGANCE EVENT
Elegance - Charisma - Orient - Saphire

Colditzstr. 27-29, 12099 Berlin

Tel.: 030-7544 7183,   Fax: 030-7544 7182

SATO CITY
Ziegrastr. 15-19, 12057 Berlin

Tel.: 030-6805 5036, Fax; 030-6805 5038
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9 Jahre

Elegance   -   Charism
a   -  Orient  -   Saphire   -   Sato

Organisator: Abdel Aal

0173-205 97 65
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أول  وهو   ، للمرأة  منغص  أكبر  النكدية  الزوجة 
مسمار يدق نعش الحياة الزوجية المستقرة ، بعض 
الزوجات يعتبرن أن النكد شطارة أو وسيلة لتأديب 
الرجل ، ولكنه على العكس تماماً ، ألنها بذلك تهدد 
البيت  من  الزوج  “طفشان”  أو  بالطالق  إما  حياتها 
وارتمائه في أحضان زوجة أخرى تحتويه بكل حب 

وحنان.
العربية  بالمرأة  النكد  تهمة  إلصاق  من  وبالرغم 
وخراب البيت ونشر األجواء التعيسة إال أن األمر 
مشترك أحيانا ، وقد يساهم الزوج في تحول زوجته 
أثبتته دراسة علمية  ما  ، هذا  أحياناً  كئيب  لشخص 
قامت بتبرئة الزوجة من ذلك مشيرة إلى عدم صحة 
اتهام الزوجة بأنها ” نكدية ” ، وأنها السبب فى تحول 
البسمة  تعرف  ال  بيت  إلى  الهادي  الزوجية  عش 

الطريق إليه .

العربية براءة
من  بالرغم  العربي  الزوج  أن  الدراسة  وأوضحت 
إال   ، العمل  مجاالت  لكل  وخروجها  زوجته  تعلم 
أنه يريد دائما أن يظل “سي السيد” في البيت وبين 
أفراد أسرته ،ومن هذا المنطلق ، يعتبر أن زوجته 
أصبحت ملكية خاصة به عقب عقد القران ، وعليها 
البيت  في  وجه  أكمل  علي  واجباتها  بأداء  تقوم  أن 
وخارج البيت ، بل تساهم في مصروف األسرة في 
أحيان  في  المعيلة  “المرأة  وتكون   ، األحيان  بعض 

أخري.
وأثبتت الدراسة أنه في الوطن العربي أكثر من %30 
من النساء تعولن األسرة والزوج ، هذه المعاملة من 
جانب الزوج والضغوط التي تحاصر الزوجة سواء 
في البيت أو في العمل قد تحولها في بعض االحيان 
وصفها  لذلك   ، الشكوي  كثيرة  عبوس  امرأة  إلي 

بعض األزواج بالمرأة النكدية .
وفي هذا الصدد ، أجمع علماء النفس علي أن المرأة 
بصفة عامة والمرأة العربية بصفة خاصة قادرة علي 

المشاكل  ومواجهة   ، والصعاب  المسئوليات  تحمل 
التقدير  الزوج  من  تنتظره  ما  وكل  أنواعها  بجميع 
المناسب حتى ولو كان “كلمة حلوة” ، ولكن الزوج 
“كلمة  أن  ويعتقد  مشاعره  في  بخيل  عادة  العربي 
تفسيرا  تفسر  قد  للزوجة  منه  التي تصدر   ، الحب” 
خاطئا وربما تفهم بأنها ضعف منه، وعندما ال تجد 
الزوجة المقابل النفسي من جانب الزوج تتحول في 

معظم األحيان إلي زوجته النكدية .
لكن مع منطق الدراسة تبقى هناك نسبة صغيرة من 
النساء يلجئن إلى النكد كوسيلة لتدليل الزوج بطريقة 
خاصة جداً ، ولكن احرصي أيها الزوجة فقد يتسبب 
النكد في إصابتك وإصابة زوجك باألمراض واآلالم 

المزمنة ، وهذا ما أكدته مجموعة من الدراسات .

يؤثر على صحة القلب
تلعب  الزوجية  العالقة  أن  طبية  دراسات  وأفادت 
دورا مهما في المحافظة على صحة القلب والشرايين 

أو تدهورهما.
فقد اكتشف العلماء وجود ارتباط مباشر بين الحياة 
األوعية  وضعف  الدم  ضغط  وارتفاع  الزوجية 
من  الناجحة  غير  العالقة  تزيد  حيث  الدموية 
مستويات التوتر في الجسم مما يؤثر سلبا على صحة 
القلب. ووجد الباحثون أن جدار القلب أقل سمكا عند 
األزواج الذين يتمتعون بحياة مستقرة وسعيدة مقارنة 
في  ويعيشون  الحياة  لهذه  يفتقرون  الذين  باألزواج 

حالة نكد وتوتر دائم.
بحلوها  الزوجية  الحياة  أن  إال  الخبراء  أشار  كما 
الدم  ضغط  على  إيجابياً  أو  سلبياً  تأثيراً  ومرها 
الحياة  هذه  نوعية  على  اعتمادا  لإلنسان  الشرياني 
والتوافق بين الزوجين فإذا كان الزواج جيدا وناجحا 
ضغط  كان  ومثالية  طبيعية  الزوجين  بين  والعالقة 
ومخيبة  سيئة  العالقة  كانت  إذا  أما  منخفضا  الدم 
لآلمال فإنه من األفضل االبتعاد عن الشريك وتجنب 

قضاء الوقت معه.

النكد وراثة
العاشق  الشخص  على  يطلق  النفسي  الطب  في 
تقول  النمط  وعن   ، االكتئابية   الشخصية  للنكد 
 : شمس  بعين  النفسي  الطب  أستاذ  عيسوي  د . هبة 
أكثر  بالحياة  يشعرون  الناس  من  نوعية  هناك  أن 
ويرغبون  عليهم  ملقاة  عديدة  مسئوليات  وجود  في 
لحياتهم ,   بمعني  يشعرون  فبذلك  يشغلهم ,   فيما  دائما 
إال أن سيطرة الشعور بالحزن والكآبة علي اإلنسان 
واستغراقه الدائم فيه هو أمر غير طبيعي ,  ويعد نوعا 
من االضطراب في الشخصية ، وغالبا ما يكون لدي 

الشخص استعداد وراثي تجاه ذلك . 
لذا توصى د . هبة األسرة بأن يالحظوا هذا الجانب 
المثال ال  ابنهم علي سبيل  أبنائهم ,  فإذا وجدوا  لدي 
يتفاعل مع األفالم الكوميدية ,  وال يحب المداعبات ,  
من  اإلكثار  واألم  األب  من  كاًل  يحاول  أن  يجب 
يسوده  منزل  في  األبناء  فينشأ  والدعابات ,   المزاح 
اإلصابة  من  لآلباء  حماية  تعد  انها  كما   ، المرح  

باألمراض المزمنة. 
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األهل  يحرص 
تنمية  على  دوماً 
ذكاء وقدرات أطفالهم 
التركيز  على  ومساعدتهم 
والتعلم. فيبذلون كل ما بوسعهم 
أجل  ومن  دوماً،  األفضل  ليكونون 
تحقيق ذلك الهدف األساسي والمهم لألهل، 
األطعمة  من  المجموعة  هذه  على  اليوم  سنعرفكم 
والتي يمكن أن تساعد األطفال على زيادة تركيزهم 
وذكائهم . لتحرصوا على إضافتها إلى طعام أطفالكم 

ومنحهم المزيد من الذكاء.

الكبير  بغناها  الثمرة  هذه  تركيبة  تتميز  األفوكادو: 
بالفيتامينات والمعادن والتي يمكنها منح طفلك الكثير 
من النشاط والذكاء وذلك كاٍف إلدخال هذه الفاكهة 

إلى طعام طفلك اليومي.

التوت: لتعزيز ذكاء وطاقة طفلك عليك إذاً االستعانة 
بالتوت الفاكهة الغنية باأللياف والفيتامينات الرائعة 

لتطوير دماغه.
األطعمة  أفضل  من  الفستق  زبدة  إن  الفستق:  زبدة 
للطفل والتي تساعد على زيادة نموه الذهني وتطوير 
عن  المسؤولة  بالدهون  لغناها  اإلدراكية  مهاراته 

الذكاء.
غنية  المكسرات  أن  المعروف  من  المكسرات: 
باألحماض الدهنية واألوميغا 3 إلى جانب البروتينات 
والتي تساهم جميعها في زيادة النشاط الدماغي لدى 

طفلك فامنحيه كمية معتدله منها يومياً.
الغنية  األطعمة  أفضل  أحد  الدسم:  كامل  الحليب 
فهو  األول  عامه  بلوغه  بعد  أيضاً  للطفل  والرائعة 
غني باألحماض الدهنية والكوليسترول الذي يحتاجه 
لبناء  السنتين.  يتجاوزوا  لم  ممن  وخاصة  األطفال 

وتنشيط الخاليا العصبية والدماغية.

طفلك  يعشقها  التي  الشوكوال  نعم  الشوكوالته: 
وتحاولين أنت منعه من تناولها. بعد اليوم ستغيرين 
المعّزز  الكاكاو  فوائد  من  تحرميه  ال  كي  رأيك 

للقدرات الذهنيّة.
والعناصر  بالبروتينات  جداً  غني  البيض  البيض: 
وتحسين  الطفل  لنمو  الضروري  كالكولين  الغذائية 

قدرته على التعلم والذاكرة.
و  الرائعة  األطعمة  من  أيضاً  هي  التونة:  أسماك 
من  الدهنية  باألحماض  غنية  فهي  للذكاء  الُمنشطة 
نوع أوميغا-3 التي تتواجد في خاليا الدماغ بصورة 
طبيعية، وهي ضرورية لسالمة العقل والجسم عند 
الطفل لذا البد من أن يتعود على تناول أسماك التونة.
لطفلك  جداً  ضرورية  أيضاً  هي  الحمراء:  اللحوم 
الحتوائها على كميات كبيرة من الحديد والبروتينات 

B12 واأللياف والفيتامينات وخاصًة فيتامين

مجتمع.  أي  في  األساسية  البناء  لبنة  العائلة  تعد 
سعيداً.  مجتمعاً  بالمقابل  تخلق  السعيدة  فالعائالت 
ويرغب الجميع في العيش وسط عائلة سعيدة، حيث 
إن العائلة هي المكان الذي يجد فيها اإلنسان رضاه 
و سعادته في الحياة. وتأتي أهمية العيش ضمن عائلة 
سعيدة في صقل اإلنسان ليصبح شخصاً مسؤواًل في 

المجتمع.
و تعتبر العائلة و البيت المكان الذي يعيش فيه الكبار 
و  المشاركة،  و  باألمان،  اإلحساس  مع  الصغار  و 
المحبة  و  التوافق،  و  المتبادل،  فالتفاهم  االهتمام. 
االهتمام  مع  و  العائلة،  أفراد  بين  الروابط  تقوي 
ببعض الجوانب تستطيع أي عائلة أن تكون سعيدة.

التواجد من أجل كل فرد في العائلة
يعتبر التواجد من أهم العوامل لتقوية عالقة األفراد. 
وعلى الوالدين أن يكونا متواجدين من أجل أطفالهم، 
لتلبية احتياجاتهم و كذلك ينطبق األمر على عالقة 
العائلة  أفراد  جميع  على  لذا  ببعضهما.  الزوجين 
تأخذ معك  العائلة. ال  أوقاتهم مع  يقضوا معظم  أن 
ضغوطات العمل أو أي مسببات أخرى للتوتر داخل 
و  المنزل  فقط  الرئيسي  اهتمامك  واجعل  البيت، 
شؤونه. حاول أن تجد وقتاً للحديث مع كل فرد من 
فيها  يشارك  التي  النشاطات  بعض  نظم  و  العائلة، 

الجميع.

تواصل بفعالية و بانتظام
يعتبر التواصل مفتاح لبناء عائلة سعيدة. 
مع  تواصلك  في  صادقاً  و  إيجابًيا  كن 
محيط عائلتك. تحدث بانتظام مع جميع 
ذلك  على  ويساعدك  عائلتك،  أفراد 
تخصيص وقت يومي تقضيه العائلة مع 
مكاناً  يكون  أن  يجب  فالمنزل  بعضها. 

يرغب الجميع بالتواجد فيه.

طقوس المحبة و االحترام
بالطقوس  االلتزام  أن  الخبراء  يقول 
على  للمحافظة  ضرورية  العائلية 
بعض  وتتضمن  أفرادها.  بين  العالقات 
تساعد على ربط  التي  العائلية  الطقوس 

طعام  تناول  المحبة:  بأواصر  العائلة  أفراد  جميع 
القيام برحالت ترفيهية شهرياً،  ويوميا،  الغذاء معاً 
و زيارة األقارب، و تخصيص يوم تعد فيه العائلة 
الطعام سوياً .. إلخ، و يطلق على مثل هذه األنشطة 
بطقوس االحترام حيث تساعد كل فرد من العائلة في 

فهم اآلخر و احترامه.

سلوكيات  الغضب..  و  اآلخرين،  لوم  و  الخالفات، 
مدمرة

و  أطفالهم،  أمام  يختلفوا  أن  من  الحذر  اآلباء  على 
السيئة عند  لوم بعضهم على األخطاء. والتعبيرات 
الوالدان  يختلف  فعندما  أيضاً  العائلة  تدمر  الغضب 
أمام األطفال فإنهم في الواقع يعلمان أطفالهما درساً 
يجعل  اآلباء  فاختالف  التواصل.  كيفية  عن  خاطئاً 
يحبون  ال  و  مستقباًل  متمردين  أشخاصاً  األطفال 

االختالط باآلخرين.

المساواة هي أفضل ميزة
اإلنسان هي  يملكها  قد  التي  الميزات  أفضل  تعد  و 
اعتبار كل فرد من أفراد العائلة مساوياً لآلخر وعدم 
االنحياز ألحد، فعندما يتساوى كل فرد في األسرة 
باآلخر توطد ثقته بنفسه، و يزداد إحساسه باألمان 
اتخاذ  العائلة عند  أفراد  آراء جميع  تقبل  المحبة.  و 
قرار يتعلق بالعائلة، و قم بتسهيل االحترام المتبادل 
في محيط عائلتك، إذا كنت تتمنى أن تجعل عائلتك 

عائلة سعيدة.
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عدل  عدم  منها  كثيرة  أسباب  األطفال  بين  للغيرة 
عند  الغيرة  مجرد  أو  باألبناء  االهتمام  في  األبوين 
قدوم أخ جديد أو محاولة للفت نظر األبوين، لذلك 

من المهم االنتباه لها وتقويمها من البداية.
ومن أهم القواعد التي تساعد على تقليل الغيرة بين 

األشقاء:
األبناء  بين  حد  أقصى  إلى  العدل  بمسألة  اهتمي   -
والبنات أو بين الكبار والصغار وال تنسي أحد أبنائك 

من دائرة اهتمامك أبًدا.
- اهتمي بالتواصل العاطفي بينك وبين األبناء على 

الدوام سواء بالحوار أو بالقبالت واألحضان.
- اعرفي مهارته وابحثي عنها واهتمي بها وأبرزيها 
وامتدحي مهارة كل طفل، فقد يكون لكل منهم تفوقه 

العلمي أو الرياضي أو الفني.
- ازرعي فيهم الثقة بالنفس واجعليهم يعتمدون على 

أنفسهم.
- ال تقارنيه باآلخرين أبًدا سواء إخوته أو أقاربه.

يقضي الرجل في العادة غالب الوقت خارج المنزل، 
يتفرغون  وال  االنشغال  دائمي  منهم  العديد  وهناك 
منهن  واحدة  كنت  فإذا  والزوجة واألطفال،  للمنزل 

إليك هذه النصائح:
ـ المصارحة مع الزوج: عليِك بالتحدث مع زوجِك 
له  عبري  تام،  بكل صراحة ووضوح  حاجتِك  عن 
الطريقة  تلك  عاطفي،  فراغ  من  به  تشعرين  عما 
يقضي  المشكلة وستجعله  تساعدك على حل  سوف 

بعض الوقت مع عائلته.
عموماً  الرجال  يحب  لشريكِك:  الجيد  االستماع  ـ 
التحدث عن أعمالهم وانجازاتهم، لذا فعليك االستماع 
إلى زوجِك وال تهملين حديثه فهو يحتاج لمن يدعمه 

ويسانده في تلك األمور ويستمع إليه.
تنظيم  علي  الزوج  بمساعدة  قومي  الوقت:  تنظيم  ـ 
وقته ما بين عمله واألمور الشخصية، بتلك الطريقة 
سوف تساعدينه على الرجوع لألوقات الرومانسية 

والحميمة بينكما.
النشاطات  بممارسة  عليِك  النشاطات:  ممارسة  ـ 
فممارسة  ثقافية،  أو  رياضية  كانت  سواء  المختلفة 
على  يساعدك  وتطويرها  والهوايات  األنشطة  تلك 
تغيير نمط الحياة التي تعيشينها من غير زوجِك، وال 
بداخلك طاقة وروح  اليأس ويجعل  قلبك  إلى  يدخل 

ايجابية في عالقتك مع زوجِك.

تعتمد عليها  التي  األساسية  الدعائم  أحد  الثقة  تعتبر 
الزوجية  العالقة  بين شخصين، وخاصة  أية عالقة 
التي تعتبر شراكة دائمة بين الزوجين، وتعتمد بشكل 

رئيسي على مقومات مثل الصدق والنزاهة.
وتختلف الثقة اختالفاً كلياً عن الحب، ألن الحب ليس 
أمراً مكتسباً على نقيض الثقة التي تكتسب مع مرور 
في  المكتسب  الوحيد  الحيوي  العامل  وهي  الوقت. 
العالقة الزوجية. وتمر عملية بناء الثقة بين الزوجين 

بخمس مراحل أساسية على النحو التالي:
هذا  يدفعنا  ما،  لشخص  ننجذب  عندما  التواصل:   -
أكانت  سواء  معه  عالقة  لنبدأ  معه  التواصل  إلى 
عالقة رومانسية، أم عالقة صداقة، أم عالقة شراكة. 
الالزم  الوقت  استثمار  على  يحفزنا  التواصل  فهذا 

للتواصل وبذل الجهد في سبيل انجاح هذه العالقة.
في  الثقة  شديد  بحذر  نتحّرى  أن  نحاول  الحذر:   -
يمكننا  التي  الفرص  ونخلق  الشريك.  مع  عالقتنا 
من خاللها أن نتعرف على صفات الطرف اآلخر. 
ونقوم بالتقدم في عالقتنا بحذر وصبر في عملية بناء 

الثقة المتبادلة والتي تحتاج إلى وقت.
- االستمرارية: لدى االستمرار بالعالقة بين الطرفين 
المتحابين أو الزوجين، فإن الثقة بينهما تبدأ بالتبلور 
بشكلها األولي، فاالستمرارية هي المكون األساسي 
المرحلة  إلى  ينتقالن  يجعلهما  الذي  األمر  للثقة، 

التالية من بناء الثقة أال وهي الشجاعة.
الثبات  عبر  الطرفين  بين  الثقة  تتجذر  الشجاعة:   -
وغير  هشة  تظل  أنها  إال  واالستمرارية،  والمثابرة 
يعتبر  والذي  الشجاعة،  عنصر  غياب  في  ناضجة 
لوضع  مستعدان  الطرفان  فيها  يكون  التي  المرحلة 
إلى  ثقتهما  يطوران  عندما  المحك،  على  قلبيهما 

مستوى أعلى.
إلى  العالقة  طرفي  الشجاعة  تدفع  االلتزام:   -
االلتزام  وهذا  االلتزام  تتطلب  عالقة  فكل  االلتزام، 
يتوج جميع مراحل الثقة بحيث تصبح هذه الثقة أمراً 
عادياً وخاصة في العالقات الزوجية المقدسة، والتي 

تدفع الزوجين للعيش سوية طوال حياتهما.

الوحيد  الشخص  أن تحب  : هو  الحقيقي  الحب  ـ 
القادر على أن يجعلك تعيسا

ـ أجمل ما في الدنيا: الحب والرغيف والحرية
ـ اإلهمال يقتل الحب ، والنسيان يدفنه

ـ الحب ال يقتل احدا إنما يعلقه بين الحياة والموت
ـ الحب سلطان ولذلك فهو فوق القانون

ـ أنت ال تعرف قلبك حتى تفشل في الحب
ـ الحب كالقمر له وجهان: الغيرة هي الوجه المظلم
ـ الحب يقضي على الكثير من اآلالم ألنه أعظمها

ـ األعمال أعلى صوتا من الكالم، إال في الحب
ـ الدموع تروي الحب والبسمات تنعشه

ـ الحب كالمعدة القوية يهضم أي طعام وأي كالم
ـ الحياة كالحب ال حكمة فيها

ـ الحب ليس هلوسة ولكن فيه الكثير منها
ـ الحب يجعل الزمن يمضي والزمن يجعل الحب 

يمضي
ـ الحب أن تفنى في شيء، والموت أن يفنى فيك 

شيًء
ـ الحب الحقيقي هو الذي تحس به بعد فوات األوان

ـ الذين أحبوا بقوة ، لم يحبوا من أول نظرة
ـ الحب يجعل اإلنسان العادي شاعرا ، والشاعر 

مجنونا ، والمجنون حيوانا ، والحيوان شاعرا
ـ الحب هو أن تبالغ في قيمة من تعرف ، والغيرة 

هي أن تبالغ في قيمة من ال تعرف
النظر  في  كسال  إال  ليس  الحب  في  اإلخالص  ـ 

إلى إنسان آخر
ـ المحب ال يجوع . والجائع ال يحب

ولكن  نريد،  عندما  ندخلهما  والحرب  الحب  ـ 
نهرب منهما عندما نستطيع

أي  يصدق  ال  أو  كل شيء  يصدق  يحب  الذي  ـ 
شيء

ـ الحب بئر عميق، اشرب منها فقط واحترس من 
أن تقع بها

ـ الذي يحبك بقسوة إنما يكرهك برفق
والكراهية   .. العزلة  في  يولد  الحب  ـ 

تولد بين الناس
ولكنه  أعمى  ليس  الحب  ـ 

فهو  النظر  ببعد  مصاب 
إال  األخطاء  يدرك  ال 

عندما يبتعد
عرفوا  لمن  الندم  ـ 
واألسف  الحب 

للذين لم يعرفوه
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ولد الفنان يونس شلبى فى 13 مايو 1941، وله من األبناء خمسة. بدأ مشواره الفني في مسرحية "مدرسة 
المشاغبين".

ويعد الفنان الراحل يونس شلبى موهبة ال يختلف عليها اثنان فقد استطاع رسم البهجة والبسمة على وجه 
كل من يشاهده ببساطته وتلقائيته فهو كوميديان من طراز خاص.

قدم الفنان الراحل للسينما العربية أكثر من 70 فيلما وحوالى 25 مسلسال إضافة إلى العديد من االعمال 
المسرحية الناجحة المتميزة وإذا كانت مسرحية )مدرسة المشاغبين( أحد أسباب نجاحه وتألقه فالذى عضد 
تقليدى صاحب  يونس شلبى كوميديان غير  هنا أصبح  )العيال كبرت( ومن  ذلك مسرحية  بعد  من شأنه 

حضور وعطاء فنى.
كان يونس شلبى قد بدأ عمله الفنى منذ طفولته عندما كان فى الصف الثانى االعدادى حيث 
كان مشاركا فى فريق التمثيل واستمر على هذا المنوال حتى إنهاء دراسته الثانوية ثم التحق 
بمعهد الفنون المسرحية ووقتها اختاره المخرج الدكتور نبيل االلفى عميد المعهد ليشارك فى 

أعماله التى يخرجها.
شارك فى أول عمل مسرحى له بعنوان )الغول(، ثم قدم )مدرسة المشاغبين( وهو فى السنة 
الرابعة بالمعهد بعد أن رشحه الفنان صالح السعدنى للمخرج جالل الشرقاوى ليشارك في بطولة المسرحية، 
ثم توالت أعماله المسرحية بعد ذلك فقدم )العيال كبرت(، )أوالدنا فى لندن(، )الحى الغربى(، )سداح مداح( 

إال أن معظم هذه العروض المسرحية لم تسجل تليفزيونيا بإستثناء )العيال كبرت( و)مدرسة المشاغبين(.
كانت أول بطولة سينمائية للفنان الراحل يونس شلبى في فيلم )رجل فى سجن النساء( إخراج حسن الصيفى 
وقام فيها بأداء شخصية امرأة بائعة فى بوتيك ونجح فى هذه الشخصية بجدارة حيث ساعده فى ذلك تركيبته 

الجسدية.
أما أول بطولة مطلقة له فكانت في فيلم )4 - 2 - 4( بعد ان اعتذر عادل إمام عن الفيلم، ثم توالت أعماله 

بعد ذلك ومن أشهرها )الشاويش حسن(، )سفاح كرموز(، )رجل فى سجن النساء(، )الثعلب والعنب(.
جاء مسلسل )عيون( ليطلق يونس شلبى إلى نجومية عالية جدا من خالل شخصية حيرم المحامى تحت 

الراحل  الفنان  قام  التمرين والذى 
هذا  والقى  شديدة  بعفوية  بأدائها 
واهتمام  الناس  استحسان  الدور 
كبير لدى المشاهد ليس فى مصر 
العربية. حيث  الدول  فى  بل  فقط 
هذا  فى  الجمهور  عليه  أطلق 
كان  أينما  حيرم  مسمى  الوقت 

يذهب.
بمسلسل  شلبى  يونس  ارتبط 
الشهير )بوجى وطمطم(  االطفال 
حيث قدم عمال مميزا فى شخصية 
ومشاعر  عقل  فخاطب  بوجى 
ومتقدم  جيد  بأسلوب  الطفل 
هذا  وظل   21 القرن  طفل  مع 
حتى  وبريقه  رونقه  له  المسلسل 

توفى مخرجه الفنان رحمى.
العشرين  القرن  تسعينيات  خالل 
في  ودخل  شلبي  يونس  نشاط  قل 
عام 2001  وفي  المرض،  محنة 
تماثل  ثم  دماغية  لجلطة  تعرض 

للشفاء.
بجلطة  اصيب  ان  يلبث  لم  ثم 
ودخل  التنفس  فى  وأزمة  وسكر 
المنية  وافته  حتى  المستشفى 
صباح يوم الثاني عشر من نوفمبر 
بمقابر  الثرى  ووري   2007

اسرته بمدينة المنصورة.
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الثاني  العام  المؤتمر  بافتتاح  الفلسطينيين  التعبيريين  للفنانين  العام  االتحاد  قام 
لالتحاد داخل مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة بحي الدقي، حيث تم إهداء دورته 
لمشوار  منهم  تقديًرا  الراحل غسان مطر،  الفلسطيني  الفنان  إلى روح  الثانية 
ولما  الفنية  حياته 
إسهامات  من  قدمه 
فنيـــــــة ووطنيـــة 
المصــري  للفن 
وقـــد  والفلسطيني 
الدورة  درع  تسلم 
لـــروح  المهـــــداة 
غسـان مطر السيدة 
قرينته الفنانة سيلفيا 
حضور  في  كرم، 

كبير من الفنانين والمثقفين المصريين والفلسطينيين والعرب.

يستعد الفنان القدير أحمد عبدالوارث، لتنفيذ مسرحيته الجديدة “الحسين ثائرا .. 
الحسين شهيدا”، في الوقت الحالي.

قد  وكنت  الحسين"،  اإلمام  شخصية  العمل  خالل  "أجسد  الوارث  عبد  وقال 
حصلت على موافقة األزهر الشريف على المسرحية منذ ثالثة أعوام، غير 

أنني سأقوم بتجديد هذه الموافقة لنبدأ في تنفيذ العمل”.
وأضاف أن المسرحية ال تمت بصلة وليس لها عالقة بما يجري من صراع 
بين السنة والشيعة في بعض الدول، ولكنها تتناول فكرة الصراع على السلطة.

وأوضح أن هذا هو التوقيت المناسب لعرض المسرحية، التي ترصد الصراع 
على السلطة وقيمة الكلمة، وكيف أن الكلمة ميثاق وشرف، والبد لكل األجيال 
كانوا  وكيف  اإلسالمي  التاريخ  ليعرفوا  العرض  هذا  تشاهد  أن  الموجودة 
يتصرفون في أمور دينهم ودنياهم، وكيف أن الحسين ضحى بنفسه من أجل 

أن ال يتصارع على السلطة.
القصة  الشرقاوي، كاتب  الرحمن  الشرقاوي نجل عبد  المسرحية كتبها أحمد 
المشرف  نوح  وحسين  منتصر  خالد  الدكتور  انتاجها  في  ويشارك  األصلية، 
على اإلنتاج التنفيذي، أما الديكور واإلخراج سيتولى مهمته أحمد عبد الحليم .

أعلن في بيروت عن البدء في تصوير الفيلم السينمائي "السيدة الثانية"، بمشاركة 
نخبة من الممثلين مثل )ماغي بو غصن، وجوزيف بو نصار، وباسم مغنية، 
وباميال الكك، وفؤاد يمين، وختام اللحام، وإخراج فيليب أسمر، وكتابة كلوديا 

مرشليان( ..
قال الممثلون إن هذا الفيلم يعالج قضايا إنسانية واجتماعية يعاني منها المجتمع 
اللبناني بكل أطيافه، "البطالة، والشيخوخة ومصير المسنين في دار العجزة، 
لبنان من دون  التي تالمس كل مواطن يعيش في  الحياتية  والفقر، والمشاكل 

استثناء".
وقالت الكاتبة كلوديا مرشليان إن فيلم السيدة الثانية يتحدث عن حياة كل واحد 
تزيد  التي  اليومية  حياتنا  عبثية  االجتماعية، وعن  معاناته ومشاكله  منا وعن 
يوما بعد يوم.. وعن كل أطياف الشعب اللبناني، وهو الفيلم األول لمرشليان 

بعد كتابة 46 مسلسال.
وأما المخرج فيليب أسمر فقال إنه الفيلم السينمائي األول له وقصته تمس كل 
مواطن لبناني يعيش في وطنه، وهو ال ينام من شدة التفكير لينجز الفيلم على 

أكمل وجه..

وفي الفيلم فتاة تدعى دهب، تتخرج في الجامعة لتبحث عن وظيفة فيتم قبولها 
ويصبحان صلة  مغنية،  باسم  الممثل  وحبيبها  هي  الجمهوري  بالقصر  للعمل 

الوصل بين الطبقة الحاكمة والناس في الخارج وهي تكون السيدة الثانية.
ويجسد الممثل جوزيف بو نصار دور رئيس الجمهورية في الفيلم، و قال إنه 
حين قرأ نص الفيلم وصلت له الفكرة بسرعة، موضحاً أن هذا الفيلم يقف بين 
الكوميديا اإلنسانية العادية من جهة وله معان إنسانية كبيرة "وفيه شغل سياسة" 

من جهة ثانية.

شارك ثالثة أجيال من فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية في احياء األمسية الثانية 
السادسة  الدولي للرقص والموسيقى" في دورته  ليالي "مهرجان فلسطين  من 

عشرة.
وبدأت فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية التي احتفلت هذا العام بالذكرى السادسة 
والثالثين لتأسيسها، بصعود الجيل الثالث المسمى “البراعم” الذين تقل أعمارهم 
عن 20 عاما، على خشبة مسرح المهرجان الذي يحمل هذا العام شعار “التميز”.
وقدمت الفرقة مجموعة من الرقصات على وقع أغان من التراث الفلسطيني 
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وبلباس من هذا التراث.
وقالت مديرة المهرجان “اخترنا أن تشارك كل أجيال الفرقة في هذه األمسية 

للتأكيد على استمرارية الفرقة وحيويتها بعد مرور 36 عاما على تأسيسها”.

واختتمت الفرقة األمسية بعرض مشترك لـ 106 أعضاء من راقصيها ، تفاعل 
معه الجمهور الذي لم تتسع له مقاعد المهرجان البالغ عددها 1500 مقعد في 

ساحة قصر رام الثقافي.
وانطلق مهرجان فلسطين الدولي للرقص والموسيقى في  أغسطس/آب بعرض 
شارك فيه نحو 370 طفال وطفلة من مدرسة الدبكة التابعة لمركز الفن الشعبي 

الذي ينظم المهرجان بدعم من عدد من المؤسسات المحلية والدولية.
واستمر المهرجان عشرة أيام ، وأقيمت عروضه في كل من رام الله والخليل 
وجنين والناصرة. وشهدت عروض هذه الدورة مشاركة الفنان األردني عزيز 
مرقة، والعراقي عمار الكوفي الذي اشتهر من خالل برنامج “آراب أيدول” في 

عام 2014 ، باإلضافة إلى مجموعة من الفنانين الفلسطينيين.

بعد تكريم النجم المصري الراحل عمر الشريف ومنحه أبرز وأعرق الجوائز 
القاهرة  الدورة الجديدة لـ »مهرجان  العالمية، سيجري تكريمه في مصر في 

السينمائي الدولي« في تشرين الثاني )نوفمبر(.
والدورة السابعة والثالثون التي تفتتح يوم 11 تشرين الثاني )نوفمبر( ستكرم 
اسم الشريف في حضور فنانين عالميين شاركوه أفالمه أو ربطتهم به صداقة. 
في  الماضي، كان غادر مصر نجماً  الذي توفي في تموز )يوليو(  والشريف 
بداية الستينيات، وعاد إليها نجما في منتصف الثمانينيات، ويحظى بتقدير في 
كثير من العواصم السينمائية في العالم، وخصوصاً الواليات المتحدة وفرنسا 

وإيطاليا، إذ شارك في كل منها بأعمال من كالسيكيات السينما. 

وقال مهرجان »القاهرة السينمائي الدولي« في بيان إن احتفالية تكريم الشريف 
ستقام يوم 12 تشرين الثاني )نوفمبر( بحضور عدد من الفنانين العالميين الذين 
ارتبطوا بعالقات عمل أو صداقة مع عمر الشريف، باإلضافة إلى نخبة من 
الفنانين المصريين، خاصة من اشتركوا في التمثيل معه في أفالمه المصرية في 
األعوام األخيرة، وسيشارك الفنانين األجانب والمصريين  في مؤتمر صحفي 

عالمي صباح يوم االحتفال. 
وقدم الشريف في سنواته األخيرة في مصر أفالماً منها »المواطن مصري« 
 1993 عام  وحب«  وجد  ولعب  و»ضحك  العاليلي  عزت  مع   1991 عام 
مع عمرو دياب و»حسن ومرقص« عام 2008 مع عادل إمام و»المسافر« 
فيلم  النبوي. وللسينما األميركية شارك عام 1999 في  عام 2009 مع خالد 
»المحارب 13« مع االسباني أنطونيو بانديراس، وقام عام 2003 في بطولة 
الفيلم الفرنسي »مسيو إبراهيم أيه ليه فلير دو كورآن« وفاز عن دوره بجائزة 
سيزار الفرنسية ألحسن ممثل عام 2004. وأدى دور القديس بطرس في الفيلم 

اإليطالي »القديس بطرس« عام 2005.

بعنوان  جديد  غنائي  سينمائي  فيلم  في  مشاهد  عدة  صّور  منير  محمد  النجم 
"سواح"، يخرجه األلماني من أصل عربي أدولف العسال.

وجرى تصوير المشاهد خالل تواجد منير حالياً في ألمانيا من أجل استكمال 
جولته الغنائية.

الجولة  بدأ  منير  وكان 
في شهر تموز )يوليو( 
أغنية  بتسجيل  الماضي 
حافظ  الحليم  عبد 
مع  "سواح"،  الشهيرة 
األلماني  الموسيقي 
جديد  بتوزيع  بولنكا، 
الذي  عن  مختلف 
األسمر  العندليب  قدمه 
القرن  سبعينيات  في 

الماضي.
ولمنير أكثر من تجربة 
أدى  حيث  سينمائية، 
عدة  في  البطولة  أدوار 

أفالم أبرزها "حكايات الغريب" و"دنيا" و"المصير" و"يوم مر يوم حلو".
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يقول الخبراء و الباحثون “نعم”، ستستولى الروبوتات وأجهزة الذكاء الصناعى على 
معظم وظائفنا. الروبوتات قادمة لعملك، حتى لو كنت تعتقد انك آمن، لكن سيكون 
هذا بعد سنوات طويلة من اآلن ولكن يقولون أيضا: ان هناك الكثير من الوظائف التى 

ستظل حكرا على االنسان  وال يمكن أن تتم إال من قبل البشر.
فالبشر تملك مزايا فريدة مثل “مهارات التعامل مع اآلخرين ” او ما يعرف بــ “المهارات 
الروبوتات عقبة “مهارات  البساطة، حيث تواجه  الشخصية”، وهى مهارات ليست بهذه 
الماضي  “العام   Jackson Hole هول  “جاكسون  مؤتمر  ففي  اآلخرين”،  مع  التعامل 
اقتصاد  أستاذ  و  الخبير  أوتور”  “ديفيد  تحدث  المركزية،  البنوك  ومحافظي  لالقتصاديين 
التكنولوجيا بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، حول آثار التكنولوجيا على سوق العمل، حيث 
فاجأ الحاضرين بقائمة من عدة وظائف ربما لن تكون قادرة على الصمود على مدى العقود 
القليلة القادمة و سيتتم االستعاضة عنها بسهولة، على الرغم من كونها وظائف ترتبط بالمهارات 
الشخصية او تتشابك مع المهام الروتينية جدا التي تتطلب مهارات اإلنسان الشخصية واالتصال 

الشخصى.
وهذا يتفق مع الورقة البحثية التى كتبها “كارل فراي ” و”مايكل أوزبورن” عام 2013 حول” 
التشغيل اآللي ومستقبل القوى العاملة ” .. و فيها حددا الوظائف التي يعتبر من المرجح أن تصبح 
آلية مستقبال على أساس مقدار و حجم ما تشمله تلك الوظائف الصعبة من خصائص مثل اإلدراك 

والمهارات الحركية الدقيقة، واإلبداع، والكفاءة االجتماعية.
المعرفية  المهارة  من  به  بأس  ال  قدر  على  تنطوي  التى  الوظائف  ستكون  أدق،  مستوى  وعلى 
التأهيل   : الصناعى عليها، مثل  الذكاء  البشري  هى االقل ترجيحا الستيالء  التفاعل  إلى جانب 
العيش  الحفاظ على  أو  للتطوير، واالستعادة،  التقييم والعالج  )OT) هى وظائف تخص  المهني 
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ومهارات العمل اليومية لألشخاص الذين يعانون من اضطراب البدني والعقلي، 
قبل  ما  والمعلمين  الرقص  الجراحين ومصممي  المعرفي. وكذلك وظائف  أو 
المدرسة، ورجال الدين من بين المهن التي وجد كال من “فراي وأوزبورن” ان 

فرصة استبدالها بالتشغيل االلى ستكون اقل من %1 .
فى الوقت ذاته وجد الباحثان ان هناك عامل يسرع من عملية استبدال الذكاء 
الصناعى بالبشر فى العديد من الوظائف، و على رأس هذه العوامل ان الكثير 
من البشر يفشل في االستفادة من ميزاته البشرية و الشخصية التى تصنع الفرق 

بينه و بين  الروبوتات.
 Ritholtz ريتزولتز  لشركة”  التنفيذي  الرئيس  براون  جوش   ” يقول  وكما 
الروبوت  يتم الن  البشري، ال  العامل  “استبدال   : الثروات  “االمريكية إلدارة 
مثاليا ، لكنه فقط  يتسبب فى اخطاء اقل من البشر  “.. و معظمنا قد جرب خط 
خدمة العمالء اآللى ، و كثيرا ما احبطنا لعدم قدرته على فهم ما نقوله. وعلى 
الرغم من هذا العيب ، فان  خطوط المساعدة الهاتفية اآللية ال تزال شائعة جدا. 
وهذا قد يحدث بل و بشكل أسوء من ذلك عندما ننظر في المهارات الشخصية 

التي يفترض أن تكون فى الشخص الذى يجب ان يشغل مثل هذه الوظيفة ..
وليس ادل على هذا من الدراسة االستقصائية التى اجرائها  البنك االحتياطي 
الفيدرالي في نيويورك لقادة االعمال الصناعية والتجارية فى “أبريل” الماضى 
، حيث وجد ان أرباب العمل في منطقة نيويورك يواجهون مشكلتين رئيسيتين: 
العثور على العمال الذين يمكن أن يظهروا في الوقت المناسب ، والعمال الذين 

يمكنهم اجراء محادثة هادفة تامة.
وأظهر االستطالع ان 65 %من أرباب الصناعات التحويلية يجدون صعوبة في 
العثور على العمال في الوقت المحدد والمناسب ، و 60 % منهم واجه صعوبة 
في العثور على العمال ذوي المهارات الشخصية.. و بين كبار رجال األعمال، 
كان 42 % منهم يجد صعوبة في العثور على العمال في الوقت المحدد ، في 
حين كان حوالي 48 % منهم يجد صعوبة في العثور على عمال مع مهارات 

التعامل مع اآلخرين.
وهذه االرقام تشير الى انه في حين أن الروبوتات في المستقبل القريب قد ال 
يتمتع معظم  والشخصية حيث  المعرفية  المهارات  بين  الجمع  في  تكون جيدة 
البشر، إال أنها قد تكون ال تزال جيدة بما فيه الكفاية ألرباب العمل الستخدامهم 
بدال من البشر ، ألنها ستكون بالتأكيد في العمل في الوقت المحدد و المناسب 

ألرباب االعمال.

بعد هذا هل تعتقد أن عملك آمن؟ 
قد ترغب في التفكير مرة أخرى.. و يقول “ماني سوبراماني ” االستاذ المشارك 
بكلية كارلسون لإلدارة في جامعة مينيسوتا االمريكية ” ان قائمة االعمال التى 
ال يمكن استبدالها بعمل الروبوتات اصبحت صغيرة نوعا ما و تتقلص يوما 

بعد يوم “.
 ، كاليفورنيا  السيليكون-  بوادي  الكمبيوتر  مهندس  فورد”  “مارتن  معه  ويتفق 
ومؤلف كتاب “األنوار في النفق: تسريع التكنولوجيا واالقتصاد في المستقبل” 
مشيرا الى ان تقدم التكنولوجيا يوما بعد يوم يسرع من آلية المجتمع و إحالل 
اآللة محل البشر بكثير من االعمال و الوظائف و خاصة االعمال الروتينية و 

ذلك فى محاولة لتوفير العمالة و الميزانيات .
ويقول ” فورد” : في الواقع، لعب زيادة التشغيل اآللي دورا هاما في األزمة 
وأقل حاجة  كفاءة  أكثر  الكبرى  الشركات  الحالية، حيث اصبحت  االقتصادية 
العمل  التى ادت الى  ضعف سوق  إلى حد ما،  العوامل،  للعمال، و هو احد 

وتسطيح األجور لخريجي الجامعات الجدد”.

إن  األصابع  بصمات  بمستشعرات  المتزودة  الذكية  الهواتف  صناع  يقول 
برهنوا  الهاكرز  لكن  مستخدميها.  معلومات  تحمي  وإنها  تماما  آمنة  اجهزتهم 

أن األمر ليس كذلك.
سبل  استعراض  األمريكية  فيجاس  في الس  الكمبيوتري  األمن  مؤتمر  وشهد 
جديدة لشن هجمات على الهواتف الذكية، ما يمكن الهاكرز من قراءة بصمات 

اصابع المستخدم.
وجاء ذلك في تقرير قدمه الممثالن عن شركة ” Fire Eye ” ، وقال الخبيران 
إن الطريقة التي كشفا عنها تعد فعالة فقط بهواتف “سامسونج” و”هواوي” و” 

اتش تي سي” العاملة بنظام التشغيل “أندرويد”.
أما هواتف “آي فون” التي كانت قد تزودت بمستشعرات بصمات األصابع عام 

2013 فلم تكشف فيها اية ثغرات للهاكرز.
وتنحصر المشكلة في أن الشركات المصنعة للهواتف الذكية المذكورة ال تبدي 

اهتماما كافيا بحماية صور بصمات األصابع.
وبعد الحصول على المعلومات من خبراء األمن الكمبيوتري قامت الشركات 

المصنعة للهواتف الذكية بتزويد هواتفها بأنظمة حماية إضافية.
فيما يقول الخبراء إن غالبية الهواتف العاملة بنظام التشغيل “أندرويد” كانت 
مستشعرات بصمات األصابع فيها أضعف بكثير مما هو عليه في هواتف “آي 
فون”، ألن مصممي “أبل” يقومون بتشفير صورة بصمة األصابع، األمر الذي 

يحول دون قراءتها بال مفتاح خاص. 

بدون تعقيد، بسعر مناسب و حر بشكل المحدود: توفر اآلن  التعرفة الجديدة 
تصفح  و  هاتفية  مكالمات  إجراء  موبيل  أورتيل  من  المقدمة   CROSS  1
اإلنترنت ضمن ألمانيا و أوروبا  مقابل سعر إجمالي. يمكن للزبائن مقابل 20 
يورو فقط  أن يتواصلوا  بحرية لمدة 30 يوما مع جميع شبكات اإلتصاالت 
األلمانية، وعالوة على ذلك مع  شبكات إتصاالت أوربية أخرى دون تكاليف 
إضافية. يتضمن الخيار كمية بيانات مقدارها  750 ميغابايت  و 300 دقيقة 

مشمولة.
يوفر الخيار CROSS  المقدم من أورتيل موبيل حال للتواصل بالجوال و 
يمكن  سهولة.  أكثر  البالد  خارج  في  العائلة  و  األصدقاء  مع  التواصل  يجعل 
استخدام هذا الخيار ضمن أوربا دون تكاليف إضافية 1 : االتصال من ألمانيا 
مثال مع العم المهاجر إلى إنكلترا أو مع ابن العم في فرنسا مشمول بالتعرفة 
، ومثل االتصال أثناء قضاء العطلة في اسبانيا و تلقي االتصاالت هناك. من 
يحجز الخيار CROSS  ال يحتاج ألن يقلق بشأن تكاليف الرومينغ الباهظة في 

أوربا. تعرفة اإلنترنت الجوال و 
فقط  التسري  الهاتفية  المكالمات 
على  ماوراء الحدود و إنما أيضا 
ضمن ألمانيا و ضمن جميع الدول 
المكالمات  األخرى.  األوربية 
الواردة من جميع الدول مجانية. 
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ـ "إنترنت األشخاص" الذي نستمتع به حاليا، ويتيح لنا التواصل واالتصال 
عبر عدد ال يحصى من التقنيات المختلفة.

ـ "انترنت األشياء" يتيح  لألجهزة واألدوات االتصال بأجهزة أخرى وكذلك 
بنا كأشخاص.

اطلقت مايكروسوفت النسخة النهائية من نظام ويندوز 10 الخاصة باألجهزة 
"ويندوز 10  أن  الشركة  وتقول  األشياء".  "إنترنت  مفهوم  تحت  تندرج  التي 
آي أو تي كور" يمكنه العمل على األجهزة بصرف النظر عما إذا كانت تملك 

شاشة عرض او ال.
ويعتبر النظام نسخة خفيفة من "ويندوز 10"، وهو ما يجعله ال يدعم الواجهات 
القائمة على النوافذ أو تطبيقات سطح المكتب، إذ يتعين عمل تطبيقات من فئة 

"التطبيقات العالمية" التي تعوض عمل الواجهة بالنسبة للمستخدم.
وتمتاز النسخة النهائية للنظام مقارنة بنسخة المعاينة بدعمها الشبكات الالسلكية 

وتقنية البلوتوث، مما يساعد على ربطها باإلنترنت.
غوغل  وكانت 
مايو/ في  كشفت 
مؤتمرها  ايار خالل 
للمطورين  السنوي 
تشغيل  منصة  عن 
مخصصة  جديدة 
إنترنت  ألجهزة 
والتي  األشياء، 
اسم  تحت  تطورها 

مشروع "بريلو".
ويعتبر نظام غوغل نسخة مخففة من أندرويد الموجه حاليا لألجهزة المحمولة، 
القاعدية، وسيكون  الوظائف  الشركة على ما هو أساسي فقط أي  أبقت  حيث 
"بريلو" قادرا على تشغيل مختلف األجهزة البسيطة وتحويلها إلى أجهزة ذكية 

قادرة على االتصال بينها عبر البلوثوت والواي فاي.
وبعكس "إنترنت األشخاص" الذي نستمتع به حاليا ويتيح لنا التواصل واالتصال 
لألجهزة  األشياء"  "انترنت  يتيح  المختلفة  التقنيات  من  يحصى  ال  عدد  عبر 

واألدوات باالتصال بأجهزة أخرى وكذلك بنا.
ويمكن الحصول على أدوات ذكية مثل أجهزة الثالجات واألفران والغساالت 
ومكيفات الهواء ومشغالت الموسيقى وأجهزة مراقبة األطفال وغيرها والتحكم 

فيها عبر الشبكة االنترنت.
وتمكن باحثون من مجموعة إن سي سي من السيطرة على عدة أجهزة مختلفة 
بما في ذلك المكابس الذكية التي يمكن التحكم فيها عن طريق الواي فاي وأنظمة 

الالسلكي لتشغيل الموسيقى ومشغالت االسطوانات.
وأصبح التحكم أو مراقبة السيارات واآلنية الفخارية وحتى األبقار عبر اإلنترنت 
ممكنا، ويتطلب كل منها نوعا مختلفا من الرقائق تتباين في حجمها وطريقة 

تشغيلها وسعة ذاكرتها وقوة بطاريتها.
ويأخذ حجم الرقائق في التضاؤل حتى بات يمكن تمريره عبر الفم بحسب ما 

تقول شركة فيتال هيرد.
نفيديا  التنفيذي لشركة  المؤسس والرئيس  الشريك  ويتكهن جين-هسون هوانغ 
لتشق  تراب  ذرة  إلى حجم  ستنكمش حتى تصل  الرقائق  بان  البيانية  للرقائق 

طريقها في كل شيء من األحذية وحتى األكواب.

يعتبر الهاتف الذكي واحًدا من المقتنيات الشخصية التي ال ِغنى عنها في الحياة 
اليومية لدى الغالبية الُعظمى من المستخدمين، حيث يُعد بمثابة حاسوًبا متحرًكا، 

يسُهل استخدامه، ويمكن حمله في أي وقت وأي مكان.
يتعّدى  بل  الهاتفية،  المكالمات  إجراء  حد  الذكي  الهاتف  استخدام  يتوقف  فال 
البريد  وتفّقد  االجتماعي  التواصل  مواقع  إلى  والدخول  اإلنترنت  تصّفح  إلى 
الهاتف  بطارية  نفاذ شحن  إلى  أدى  الذي  األمر  األخبار،  وقراءة  االلكتروني 
سريًعا إلى الحد الذي يتطلب القيام بشحن الهاتف أكثر من مرة على مدار اليوم.

الهاتف الذكي،  التي يرّددها المستخدمون حول شحن  الدارجة  الشائعات  أكثر 
رغم كونها ال تستند إلى أساسا علمي ولم يتم التأكد من صحتها، وتتمثل في:

• الشائعة األولى.. ال تترك هاتفك على الشاحن طوال الليل، تلك المقولة التي 
البطارية،  لياًل على  الشحن  تأثير  التقنية حول عدم  أّكده خبراء  تتنافى مع ما 
مشيرين في الوقت ذاته إلى ضرورة إجراء عملية الشحن في مكان بارد نسبًيا 

• الشائعة الثانية.. اال تشحن هاتفك قبل أن يصل إلى نسبة %0:
يُنصح  ولذا  الهاتف،  استقرار  وعدم  الهاتف  بطارية  تلف  في  يتسبب  ما  وهو 
يتم  إلى 80%، أي  بين 50  يتراوح  إلى ما  الهاتف حينما تصل نسبته  بشحن 

شحنه على فترات متقطعة على مدار اليوم قبل الوصول إلى نسبة %0.
• الشائعة الثالثة.. اشحن هاتفك بأي شاحن يتناسب معه، حتى وإن كان "غير 
أصلي": وهو ما يتسبب في تلف البطارية والتعجيل بانتهاء عمرها االفتراضي 
أيًضا، ولذا ينصح الخبراء بتجنب استخدام أي شاحن غير أصلي ألنه ال يكون 
ببطارية  واإلضرار  لالحتراق  ُعرضة  أكثر  يجعله  بما  آمن،  بشكل  ُمصّمًما 

هاتفك.
• الشائعة الرابعة.. ال بأس باستخدام هاتفك أثناء الشحن، طالما يُشحن بشاحنه 
األصلي: ال يوجد أي أساس علمي لتلك الشائعة، فبالرغم من أهمية استخدام 
الشاحن األصلي للهاتف، إال أنه من غير الُمحبّذ استخدام الهاتف أثناء عملية 
الشحن؛ فوفًقا للعديد من الخبراء يمكن أن يؤدي هذا األمر النفجار الهاتف أو 

تكهّرب المستخدمين.
• الشائعة الخامسة.. غلق هاتفك من حين آلخر أمر غير مهم، وهو ما أثبت 
عكسه العديد من الخبراء، الذين أّكدوا على أن قيامك بغلق هاتفك من حين آلخر 
 Restart يُزيد من عمر البطارية، ونصحوا في الوقت بنفسه بضرورة عمل

للجهاز مرة أسبوعًيا - على األقل.

تفوق سرعة  طائرة سرعتها  اختراع  براءة  على  ايرباص”   ” حصلت شركة 
الصوت اربعة مرات و نصف المرة .. و ستستطيع الطائرة الجديدة بسرعتها 
البالغة 4.5 ماخ والتى تعادل حوالى 5000 كم )حوالي 3000 ميل( بالساعة 

ان تقطع المسافة من نيويورك الى لندن فى 60 دقيقة فقط.
ستحمل المركبة عشرين مسافرا فقط ، ستكون مدعومة بثالثة انظمة محركة 
تبدا الطائرة باالرتفاع فى  بالتتابع لدفع الطائرة للفضاء ، حيث  مختلفة تعمل 
التي  الصاروخية  المحركات  بفضل  الفضاء  كالمكوك  عامودى  بشكل  الهواء 
ستوضع في الجزء الخلفي لدفع الطائرة الى االعلى ، و المحركات الصاروخية 
التى تعمل بالهيدروجين سترفع الطائرة إلى ارتفاع يصل الى 30500 مترا 
، ثم يتم توقيفها ليعمل بدال منها مجموعتين من المحركات النفاثة تحت جسم 

الطائرة و التى ستستخدم بالتزامن لتطير الطائرة الى وجهتها بشكل افقى .
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تسعى شركات السيارات الكبرى دوماً إلى تطوير تقنيات مبتكرة من أجل توفير 
لالنتظار  الذاتي  الصف  تقنيات  وتعد  للعمالء.  والرفاهية  الراحة  سبل  أقصى 
أحدث هذه االبتكارات؛ حيث تتولى السيارة عملية الصف بنفسها لتوفر على 
قائد السيارة عناء إجراء المناورات من ناحية، ولضمان تجنب الخدوش، التي 

تلحق بجوانب السيارة أثناء القيام بذلك من قبل المبتدئين، من ناحية أخرى.
وهناك بعض األحالم، التي المست أرض الواقع بالفعل، ويتضح ذلك من خالل 
ما قدمته شركة بي إم دبليو في سيارة الفئة السابعة الفارهة، التي يتم استدعاؤها 
لتخرج من مكان  الجراج (عبر شاشة لمسية في مفتاح خاص  المرآب )  من 

صفها وكذلك إعادة صفها لالنتظار دون أية مشاكل.
صف السيارة عن طريق الهاتف الذكي: وبينما الحت إرهاصات صف السيارة 
أكدت  والتي  البريطانية،  السيارات  شركات  لدى  الذكي  الهاتف  طريق  عن 
أنها ليست في حاجة إال لبعض الوقت لتقديم هذه التقنية بشكل قياسي، حولت 
مرسيدس هذه األحالم إلى واقع ملموس من خالل إعالنها عن إمكانية الصف 

.E عن طريق الهاتف الذكي للجيل الجديد من سيارة الفئة
ولهذا الغرض يتعين على قائد السيارة تثبيت تطبيق صف السيارة اآللي على 
اختيار  ثم  البلوتوث،  تقنية  عبر  السيارة  مع  االتصال  وإنشاء  الذكي،  هاتفه 

المناورة المعنية على الشاشة اللمسية.
بحث عن أماكن لركن السيارة: وفي الواقع تعد األنظمة المساعدة على صف 
السيارة خطوة على الطريق نحو صف السيارات لالنتظار في أماكن ضيقة، 
ولكن يبقى البحث عن أماكن لصف السيارة، وفي أسوأ الحاالت الذهاب إلى 
الهدف سيراً على األقدام. وترغب شركات السيارات في التغلب على المشكلتين؛ 
فقد عملتا شركتي بي إم دبليو  و أودي األلمانيتان على تقليل الحركة المرورية 
لدى عملية البحث عن أماكن صف السيارة عبر مفهوم ديناميكي لتنبؤات فرص 

صف السيارة.
هذه  بإدخال  ذلك  من  أبعد  إلى  فاجن  فولكس  ذهبت  وقد  كهربائية:  سيارات 
باسم  الرسمي  المتحدث  أوضحه،  لما  ووفقاً  الكهربائية؛  سياراتها  إلى  التقنية 
الشركة ، فإن السيارة eGolf تمكنت خالل مرحلة التشغيل التجريبي للمشروع 
(V-Charge) من الذهاب إلى منصة الشحن، التي تعمل بتقنية الحث، وكذلك 
مكان صف السيارة لالنتظار، بمجرد وصول بطاريتها إلى مستوى شحن تم 

ضبطه وإدخاله بشكل مسبق.
زيادة أحجام السيارات:  ولكن تبقى هناك مشكلة تتمثل في الزيادة المستمرة في 
أحجام السيارات، والذي يترتب عليه حاجتها لمساحات أكبر لصفها لالنتظار. 
مسافة  إلى  السيارة  على صف  المساعدة  اإللكترونية  األنظمة  أفضل  وتحتاج 
عرضت  المشكلة  هذه  على  وللتغلب  سنتيمتراً.   60 حوالي  مقدارها  مناورة 
شركة ZF نموذجها Smart Urban Vehicle، التي تعتمد على مفهوم جديد 

لمناورات الصف عبر بنية جديدة للمحور األمامي.

عند  السيارات  وقائدى  أصحاب  فيها  يقع  التى  الشائعة  األخطاء  على  تعرف 
الصيانة والمتابعة، حيث يجب معرفتها لتجنب حدوث أضرار بالسيارة ، وهى 

كاآلتى:
- عدم نفخ اإلطارات بالشكل  المناسب: تسرب اإلطارات الهواء بشكل طبيعي 
جيداً  المنفوخ  غير  اإلطار  ألن  آلخر،  وقت  من  تفقدها  عليك  يجب  وبالتالي 
يستهلك المزيد من الوقود كما أنه يبلى بشكل أسرع وينصح بتفقدها مرة كل 

شهرين على األقل.
- عدم تغيير المّساحات: من المعروف أنه من السهل تالفي االصطدام بجسم ما 
إذا كنت تراه وهذا هو الهدف من تغيير المساحات قبل أن تقوم بتوسيخ الزجاج 
بداًل من تنظيفه، و عدم تغير المساحات يؤدي الى تجريح الزجاج، ولعل الوقت 
األمثل لتغييرها هو الخريف بعد أن تكون قد جفت من شمس الصيف الحارقة 

وينصح بتغييرها مرة واحدة كل عام.
وتغييرها  البوجيهات  تفقد  يجب  )البوجيهات(:  االحتراق  تغيير شموع  - عدم 
من وقت آلخر وهناك أنواع جيدة منها تخدم لمسافة 100,000 كلم، وال تقم 

بتغييرها لمجرد أنك تريد ذلك بل يجب عليك التأكد مما إذا كانت تعمل أم ال.
- عدم تغيير زيت المحرك: يجب تغيير الزيت كل 5,000 كلم وهو عمل يجب 
التعرف على جدول  مثل تنظيف الزجاج ويمكن  القيام به بشكل منتظم تماماً 
تغيير الزيت من خالل اإلطالع على دليل المستخدم الخاص بسيارتك فتعرف 

كم هي المسافة التي يجب بعدها تغيير زيت المحرك.
- عدم تغيير اإلطارات البالية: شأنها شأن باقي قطع السيارة فإن اإلطارات لها 
العمل  أن  اإلطارات  بعده وتقول معظم شركات تصنيع  تبلى  افتراضي  عمر 
االفتراضي لإلطارات هو خمس سنوات إال أن عمرها الحقيقي يعتمد على مدى 
تعرضها لعوامل الطبيعة مثل الحرارة وأشعة الشمس وأشعة األوزون، لذلك 

يجب عليك تفقدها مرة واحدة في السنة على األقل.
لنفس،  الوقود  استهالك  المتسخة  الهواء  فالتر  تزيد  المتسخة:  الهواء  فالتر   -
التي  المنطقة  بحسب  اتساخها  معدل  يختلف  الفالتر؟  تتسخ  متى  هو  والسؤال 

تسكن فيها إال أنه ينصح بتغييرها مرتين كل سنة.
فرامل سيارتك بحاجة  إذا كانت  ما  لمعرفة  الفرامل: أسهل طريقة  تجاهل   –
لتغيير فكل ما عليك القيام به هو إذا شعرت بأي تغيير في أدائها مثل الصوت 
أو الشعور أو تجاوبها عند الضغط عليها،  فصوت الفرامل ياديك ويقول لك قم 

بزيارة الميكانيكي اآلن!
- عدم إغالق غطاء خزان الوقود بإحكام: هل ضوء "تفقد المحرك" مضاء في 

لوحة عدادات سيارتك؟ 
تأكد إذاً من إغالق غطاء خزان الوقود بإحكام قبل التوجه للميكانيكي ألن هذا 
هو أحد أهم أسباب إضاءة هذا الضوء ألن تسرب الوقود يعمل على اضطراب 

نظام تهوية الوقود.
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اعلنت شركه فورد االمريكية لصناعه السيارات عن ثوره تكنولوجيه جديدة، 
وهي "احزمه االمان القابله للنفخ"، والتي قد تقلل بدورها زيادة االعتماد علي  

األحزمة التقليديه.

التقنيه الجديدة علي الرغم من كونها بسيطة إال انها تُمكن من حماية الركاب 
في وسائل نقل اخري كالمركبات العسكرية، باإلضافة الي وسائل النقل الجوية 

والبحرية.
لتغطي منطقه صدر وكتف  للنفخ بسرعة شديدة  القابله  وتعمل احزمه االمان 
الراكب في حال وقوع الحوادث، مما يساعد علي توزيع قوه الضغط الناتجة 

عن االصطدام بفعالية اكبر تصل الي خمسه اضعاف احزمه األمان التقليدية.

دراجة  اول  العالم،  في  السيارات  لعشاق  موتورز  تي"  اي  "ال  قدمت شركه 
كهربائية تسير علي عجلتين وتتمتع بثبات كامل علي غرار المركبات العادية 

تماما.
الجيروسكوبات  استخدام  خالل  من  الجديدة  الكهربائية  الدراجة  تستطيع 
تعرضت  ما  اذا  حتى  تلقائياً  اتزانها  علي  تحافظ  ان  الكهربائية،  والمحركات 

لالصطدام.
بشحنه  كم   250 مسافة  قطع  ويمكنها   ،"C1" مسمي  تحت  جاءت  الدراجة 
واحدة، والتسارع من الثبات حتى سرعة 100 كم في اقل من 6 ثوان ، وتتسع 

لشخصين بوزن 300 كج.

قالت صانعة السيارات البريطانية الشهيرة لوتس إن سيارتها الرياضية الجديدة 
اإلنتاج  لمرحلة  الدخول  من  أدنى  أو  قوسين  قاب  باتت   400 ايفورا  لوتس 

األخيرة.
ويقول الخبراء عن السيارة إن تلك السيارة تعد هي األسرع على اإلطالق التي 

تم صناعتها من الشركة اإلنجليزية حتى اآلن.
وتعتمد السيارة على شاسيه جديد مصنوع من مادة األلومنيوم خفيفة الوزن حتى 

.S أنه انخفض بمقدار 22 كيلوجرام عن المستخدم في سيارة لوتس ايفورا

وبالنسبة لمحركات السيارة نجد أنه من نوع V6 سعة 3.5 لتر مع سوبرتشارج 
يولد قوة 400 حصان يتصل بصندوق مزود بـ 6 سرعات يدوية أو أوتوماتيكي 
من 6 سرعات أيًضا، وهو ما يعني أن السيارة قادرة على االنطالق من سرعة 
من 0 إلى 100 كم/س خالل 4.2 ثانية بسرعة قصوى تصل إلى 300 كم/س. 

كشفت شركة أودي عن سعيها لتصميم سيارة رياضية ذات التسارع على خط 
مستقيم، ولكن مع زيادة اكبر في اقتصاد استهالك الوقود وزيادة الوزن، وهذا 

مايجعل TTS ثابتة على االرض.
قد يحاول العديد من الناس مقارنة طراز TTSh االصفر بنماذج من الفئة من 
اشباه "بورشه كايمان" و"بي ام دبليو زد 4" او حتى "مرسيدس أس أل كي 
350" و"نيسان 370 زد"، لكن قد ال يخفى عن اذهاننا ان معظم نماذج شركة 

اودي هي األسرع، وسيارة تي تي الفئة أس ليست استثناء.
اما عن المقارنة بينها وبين بي ام دبليو M235i، فإننا نتحدث عن التساوي 
في سرعات التسارع واالنتقال خالل 100 كلم/ساعة خالل 4.6 ثوان، لكن 
المشكلة في سيارة اودي تي تي اس انها اثقل مما يجعلها اكثر استهالك للوقود.
وبذلك تكون سيارة TSS الصفراء رغم بعض النقائص، إال ان الشركة تقول 

انها األفضل اختيارا من ناحية استهالك الوقود والسعر.

 Audi TTS  
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لجأ المصّممون في تصميم سيارة "فانتوم اليماليت" التي تُطرح بـ25  إصداراً 
فقط ضمن برنامج بيسبوك للتصميم حسب الطلب.  أّما اسم السيارة فمستوحى 
"تحت  عبارة  أتت  هنا  ومن  للشهرة،  مرادفاً  أصبح  بريطاني  اختراع  من 

.In the Limelight األضواء" أو

ينتهجه عمالء الشركة، والذي تسيطر عليه  الذي  الحياة  إلى أسلوب  وبالنظر 
سيارتهم  مقعد  على  الوقت  من  الكثير  إمضاء  عليهم  وبالتالي  األشغال  كثرة 
الخلفي، عمل فريق التصميم على ابتكار ما يسّمى بـ"جناح فانتوم" الذي يضّم 
تكون  أن  على  للحرص  الخلفيين  البابين  في  بلمسات شخصية  مميزة  فتحات 
لالجتماع  استعداداً  الراكب  يد  متناول  في  الهاّمة  االحتياجات  أو  المقتنيات 
التالي، هذا باإلضافة إلى إعدادات جديدة مميّزة في المقاعد الفاخرة للتمّكن من 

االسترخاء قبل الوصول إلى الموعد.
ويتميّز التصميم الخارجي لسيّارة فانتوم اليماليت باللون األزرق الغني والراكز 
Gala Blue، وقد تّم اللجوء إلى لون الصدف Seashell مع األزرق الداكن 
Navy Blue في الخطوط المرسومة يدوياً على جانب السيارة والتي يتخللها 
رسٌم على شكل مربّع مائل مما يمنح الرسم بعداً ثالثياً. وتكتمل روعة فانتوم 
اليماليت مع العجالت الفريدة المصنوعة من السبائك المعدنية الخفيفة بتسعة 

أضالع.

Rolls Royce Phantom Limelight

شعار  من  بداية  بحق،  لألنفاس  حابس  بتصميم  الجديدة   Z06 كورفيت  تأتي 
كورفيت الشهير الذي يستبدل شعار شيفروليه في المقدمة ويزيد السيارة تميًزا، 
القوة وفتحات  الكثير من خطوط  الذي يضم  الطويل  المحرك  ومروًرا بغطاء 
التهوية للتنفيس عن هذا القلب النابض بالقوة تحت البدن، وحتى فتحات التهوية 

المرور والوصول  الهواء  بأكبر قدر من  التي صممت بعناية لتسمح  األمامية 
لنظام تبريد السيارة.

فنسخة Z06 اعتمدت على أقواس عجالت أكبر حجًما من النسخة العادية.
وكذلك حصلت السيارة على باقة أيروديناميكية معززة تتكون من مشتت هواء 
للتعديل،  قابل  خلفي  وجناح  المكابح،  لتبريد  جانبية  تهوية  فتحات  مع  أمامي، 
وزوائد جانبية. وقد صنعت كل تلك القطع اإلضافية من الكاربون فايبر لتضمن 
السرعات  الهواء على  تحمل ضغط  تمكنها من  كبيرة،  قوة  مظهر جذاب مع 

المرتفعة، وتمنحها القدرة على إلصاق السيارة بالطريق.
ويتصل المحرك بخيارين من نواقل الحركة، إما يدوي من سبع سرعات مع 
تقنية موازنة لفات المحرك عند تبديل السرعات، والخيار الثاني لناقل حركة 

أوتوماتيكي من 8 سرعات مصمم إلبقاء المحرك عند نطاق األداء األفضل.

Chevrolet Corvette Z 06

ما رأيك أن تجلس خلف عجلة قيادة سيارة مكشوفة ، ذات مقعدين ، ودفع خلفي 
، مع محرك قوي ونشط يستجيب لك قبل ان تفكر، وقاعدة بناء متزنة ومتطورة 
تجعلك تقطع المنعطفات بسرعة وتماسك، والهواء يتخلل شعرك، ومن حولك 
طويل  تاريخ  له  اسم  السيارة  هذه  على  نضع  ان  رأيك  وما  الزرقاء.  السماء 

وناجح، مع بعض التقنيات والتجهيزات الالزمة الكتمال التجربة.
إذا كان ما سبق يشكل لك السعادة، فعليك أن تعرف أن لهذا النوع من السعادة 

اسم شهير، وهو بورشه بوكستر.

فالتصميم البسيط مع شعار بورشه على المقدمة، والمصابيح األمامية األيقونية 
التي ال يمكن أن تتناسى تشابهها بالشقيقة األكبر 911، وحتى فتحات التهوية 

السفلية التي تعبر عن شراسة ورياضية السيارة بصوت منخفض.
وحتى مع انغالق السقف، فمقصورة السيارة أصبحت تقدم تجربة قيادة وركوب 
لوحة  للطريق، وحتى  بانورامية  لرؤية  األطول  النوافذ  من  بداية  متعة،  أكثر 
القيادة، وكذلك  تجربة  أو  الطريق  تشتيت عن  أي  الخالية من  البسيطة  القيادة 
بورشه  وتعتمد  جنوًنا.  اللحظات  أكثر  في  لجسدك  الداعمة  الرياضية  المقاعد 
بوكستر على محرك وسطي لتحقيق توازن مثالي للوزن بين المحورين األمامي 
والخلفي، وهو ما يساعدها على قطع المنعطفات بسرعة كبيرة وثبات، وهو أمر 
ستحتاج للقيام به طوال الوقت، فمن الصعب أن تقاوم أداء هذا المحرك القوي.
االضافات  من  المزيد  تعطيك  والتي  كرونو،  سبورت  بباقة  السيارة  وتتوفر 
الحركة،  لناقل  ديناميكي  تثبيت  ومنها موضع  واألداء،  القيادة  تجربة  لتحسين 
العزم من بورشه، مع ترس تفاضلي ميكانيكي مغلق للعجالت  ونظام توزيع 
كم/س   100 لسرعة  التسارع  زمن  يتحسن  اإلضافات  هذه  وبفضل  الخلفية، 

ليصل إلى 5.5 ثانية.

Porsche Boxster



- Abholung Verstorbenen vom Sterbeort
- Überführungen im In-und Ausland
- Ausrichtung und Durchführung der Bestattung 
  in jedem gewünschten finanziellen Rahmen
- Erledigung sämtlicher Formalitäten
- Abwicklung finanzieller Ansprüche bei 
 Versicherungen usw.
- Jederzeit Hausbesuche ohne zusätzliche Kosten
- Individuelle und fachkundige Beratung mit 
  unverbindlichem Kostenvoranschlag
- Rundum Service: Trauerkarten, Anzeigen, Blumen
- Bestattungsregelung zu Lebenszeiten inklusive 
  Beratung  zur finanziellen Vorsorge.
- Sterbeversicherung für die Familie  oder Personlich
  monatlich oder jährlich
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عزيزتي القارئة .. عزيزي القارئ ..
 يسعدنا أن نقدم لكم النشرة الطبية.  فكرة هذه النشرة أن يتعلم القارئ بطريقة 
طبية ، كيف يتعرف على الداء  كي يجد الدواء.  وكذلك  للفت النظر إلى االهتمام  
بالبدن  وطرق الوقاية من األمراض.  مواضيع  النشرة متعددة  ومختلفة ، وبها  

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

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

نفسك على الطبيب.

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

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

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

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

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

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

األطعمة.
5.  احتباس الماء. تسبب بعض الحاالت المرضية 
الدرقية  الغدة  مشاكل  أو  الكلوي  أو  القلبي  كالفشل 
بانتفاخ في  الماء في الجسم. فيشعر المصاب  تزايد 

األنسجة، ويبدو ذلك من خالل الصعوبة في وضع 
الخواتم أو ارتداء األحذية أو عبر التورم التدريجي 
للكاحلين مع تقدم النهار، أو قصر غير اعتيادي في 

النفس أو دخول الحمام عدة مرات في الليل.

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

وزنك، اعرض حالتك على الطبيب.

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

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

بوقت الطعام، أو إلى تناول الطعام على انفراد.
كاالنتقال  الجسدي،  النشاط  مستوى  في  تغير    .2
الحركة  إلى  تحتاج  أخرى  إلى  مريحة  وظيفة  من 

برنامج  اعتماد  أو 
أو  جديد  رياضي 
ببرنامج  االنهماك 
أو  محموم،  عمل 
بسبب تغيير الفصول.

3.  انخفاض الشهية، 
التوتر،  بسبب  ربما 
مشكلة  أو  القلق، 
قد  كامنة،  صحية 
نقصان  إلى  يؤدي 

الوزن.
عقار  تعاطي    .4
أنواع  كبعض  جديد، 
مضادات االكتئاب أو 

المنبهات، موصوف أو غير موصوف )الكافيين، أو 
األعشاب(.

5.  التغيرات المزاجية، كاالكتئاب قد تسبب فقدانا 
للوزن.

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

السرطان.

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



Mo-Fr: 11.00 - 18.00 Uhr
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يمكن للسيدات والسادة القراء والمهتمين بنشر آرائهم وايضاح مواقفهم مما يجري في عالمنا هذا 
المتقلب المتعدد أن يتبادلوا األفكار باألفكار على صفحات الدليل

فهذا باب للحوار لمن ال باب له، حتى يضع أفكاره أمام الجمهور العربي، ونرجوا من المهتمين 
بالعمل العام أن يتخذوا من المنتدى باباً للحوار.

منذ القرون األولى لجأت فئات من المجتمع المسلم 
تحويل  أسلوب  بركوب  آلرائها  االنتصار  إلى 
خصومة  إلى  المذهبية،  أو  السياسية  الخصومة 
الخصم،  تكفير  إلى  النهاية  في  تُفضي  عقدية، 
بُغية تجريده من جميع حقوقه، وإضعافه إلى الحد 
الذي قد يبلغ اإللغاء حكما )معنويا(، أو فعال عند 

استباحة قتله.

يظهر  أن  يريد  غيره،  تكفير  في  المتساهل  إن 
بمظهر من يغار على الدين، ويظن أن ِحّدته على 
من  عند  غيرته، خصوصا  درجة  تعكس  منافسه 
ويتناسى  وموالين.  أتباع  من  يستغفلهم  أن  يريد 
هو ومن معه، أن الغيرة على الدين تبدأ من تفقد 
النفس، ال من محاكمة الخصوم. ولقد رأينا نحن 
الذين  اإلسالميين  من  كثيرا  اليوم،  عصرنا  في 
يتغاضون  مجتمعاتهم،  في  للتدين  رمزا  صاروا 
عن أمثال الجبال من اآلفات في أنفسهم، ليتفحصوا 
بتدقيق بعض العيوب في خصومهم، من أجل أن 
والتخوين،  والتبديع  بالتفسيق  أحكاما  عليها  يبنوا 
أو على األقل بالتجهيل. وينسون أنهم بهذا الفعل 
يحرفون الدين عما ُجعل له، إلى خدمة أغراضهم، 
االقتصاد  أهل  بتعبير  للدين،  وكأنها “خصخصة” 
الخصخصة في كل شيء  في زماننا. وقد تجوز 

إال في الدين!..

ال بد لمريد التكفير أن يبحث عن ذريعة شرعية 
إليه، حتى ال يكون التكفير سافرا مفضوحا؛ لذلك 
لجأ بعض األولين إلى مسائل مخصوصة كالخروج 
على الحكم، وارتكاب الكبيرة، واالبتداع في العقيدة 
أو في العمل، أو غير هذا كله، من غير تفصيل 
وال تحقيق... والحقيقة أن ال شيء من هذا يكفر به 
صاحبه، وإن كان الذنب مما يُحكم على صاحبه 
بالقتل شرعا. وبعبارة أوضح، فإنه ال عمل يؤدي 
إلى الكفر أبدا، وإن كان ما كان في السوء؛ إال إن 
صار عقيدة. وهذا يصعب على الناس معرفته من 
غيرهم، لكونه أمرا غيبيا، ال يطلع عليه إال الله. 

واألصل أن كل من يشهد بشهادة اإلسالم، ال يمكن 
إال  يُكّفر  وال  الموبقات.  كل  ارتكب  وإن  تكفيره، 
إن عاد )ارتد( عن شهادته، إما تصريحا بإعالن 
ردته، أو ضمنا كأن يُنكر )اعتقادا ال تركا( شعائر 

اإلسالم المعلومة من الوحي باإلجماع.

زمان،  كل  من  المكفرين  إلى  النظر  أمعنا  ولو 
إلى  يلجأون  الناس حجة؛ وهم  لوجدناهم أضعف 
محرم  بسالح  ضعفهم،  عن  استعاضة  التكفير 
ذهب  ولقد  التحريم.  أشد  غيرهم  وعلى  عليهم 
ضحية هذا السالح من كل قرن أفاضل من خيار 
الناس، رأى فيهم خصومهم خطرا على أغراضهم 
السياسية والمالية فحسب. وأما الدين، فال يكترث 
له حقيقة في نظر هؤالء، إال المغفلون. ولو كان 
المكفر يحوز أدنى درجات التدين، لمنعه خوفه من 

الله أن يُكفر!.. وهذا مما ال يحتاج إطالة كالم!..

إن المكّفر لغيره، ال يمكن إال أن يكون جبانا؛ وإال 
لبارز خصومه باألساليب المعهودة في مجاالتهم. 
ولقد زاد أقوام في زماننا على التكفير المستسهل، 
بالشتم والتنقيص بأقذر األلفاظ. وإننا نعجب كيف 
وهو  واعظا،  أو  عالما  نفسه  هذه صفته  من  يعد 
يعاكس صفات اإليمان الواجب توافرها لدى عموم 

الناس. إذا أَسفَّ “العلماء”، فماذا بقي للسوقة؟!..

إن جميع المسلمين مطالبون اليوم برفض التكفير 
جملة وتفصيال، وبعدم اعتباره واعتبار القائل به، 
المذاهب والتوجهات؛ حتى نقطع دابر  من جميع 
هذا الداء الخبيث من أصله. وأَلن نُخطئ في عدم 
تكفير  في  نخطئ  أن  من  خير  كافر،  ألف  تكفير 

مسلم واحد.

إن ضرر هذا السالح قد أصاب الفاعل والمفعول 
له خير  لم يكن  الدنيا وفي اآلخرة؛ ومن  به، في 
الله  نسأل  لغيره.  خير  منه  يُرجى  فال  نفسه،  من 

العفو والعافية.

التكفير  السياسي  و الكفر  الديني
الشيخ عبد الغني عمر الحسني

هجر المسلمون القرآن 
إلى  األحاديث

 ثم  هجروا  األحاديث 
إلى  أقوال  األئمة

 ثم  هجروا  أقوال األئمة 
إلى  أسلوب  المقلدين 

ثم هجروا أسلوب المقلدين وتزمتهم 
إلى الجهال وتخبطهم. 

الشيخ  محمد الغزالي
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شهر  في  المعهد  نظم  الثقافية  فعالياته  إطار  في 
العراقية  الثقافية  النشاطات  من  عدداً  أغسطس 
الثقافي  بالشأن  المهتمين  من  العشرات  حضرها 
وفي  وألمان.  والعلمي من عرب وعراقيين  والفني 

ما يلي أهم تلك النشاطات:
محاضرة وورشة عمل حول ثقافة التفاوض

بدعوة من المعهد ألقى أستاذ االجتماع السياسي في 
محاضرة  المعماري  علي  الدكتور  الموصل  جامعة 
يوم  مساء  أفضل،  تفاوضية  ثقافة  نحو  بعنوان: 
من  العشرات  حضرها  أغسطس  من  الخامس 
المهتمين. تضمنت الفعالية كذلك تنظيم ورشة عمل 
ومهارات  التفاوضية  الذاتية  القدرات  على  للوقوف 
وإفتتاحاً  الموضوع  حول  فيلم  وعرض  التفاوض 

موسيقياً للفنان الجزائري المين بن لعله.

معرض لوحات بعنوان "حوار الفنان والريشة"
نظم المعهد معرضاً للفنان التشكيلي الدكتور خليف 

نشاطات المعهد الثقافي العربي في برلين
محمود، رئيس جمعية الفنانين التشكيلين في محافظة 
السابع  يوم  الفنان والريشة"  بعنوان "حوار  نينوى، 
المعرض  فعالية  تضمنت  كما  أغسطس.  شهر  من 
إلقاء محاضرة حول الفن في زمن الحروب وعكست 

اللوحات المعروضة 
الفنان  إرهاصات 
معاناة  عن  المعبرة 
والنزوح  الهجرة 
للحرية  والتوق 

والسالم.

ندوة العلوم السياسية 
والعالقات الدولية

المعهد  واستضاف 
في  العربي  الثقافي 
برلين السيد الدكتور 
واثـــــــق الهاشمي، 
المتخصص فـــــــي 
العلوم السياسيـــــــة 
والعالقات الدوليــــة 
المجموعـــة  رئيس 
مركز  في  العراقية 
للدراسات  النهرين 
االستراتيجيــــــــــة 
اإلعالمي  والخبير 
والتفاوضي، فــــــي 
محاضرة حـــــــول 
الوضـــــع السياسي 
ومنطقة  العراق  في 
الشرق األوسط يوم 
من  عشــــر  الثالث 
الحــــالي  آب  شهر 
حضــرها العشرات 
من المهتمين بالشأن 

السياسي من عراقيين وعرب والمان.
نزار  الدكتور  أشار  الهاشمي  للسيد  تقديمه  وفي 
محمود مدير المعهد أشار إلى أن الحديث عن الوضع 
تعكسه  الحاضر  الوقت  في  العراق  في  السياسي 
وجهات نظر وصور تحليلية متعددة ومختلفة مذكراً 
بقول اإلمام الشافعي الشهير: قولي صائب ويحتمل 

الخطأ، وقول اآلخرين خطأ ويحتمل الصواب.
وفي محاضرته التي نالت اعجاب الحاضرين تطرق 
لألحداث  منطقي  وتحليل  شيق  بأسلوب  الهاشمي 
الشرق  ومنطقة  العراق  في  السياسية  والفوضى 
األوسط في أسبابها وظروفها واستقراءاته عن تطور 

األوضاع.

أسئلة  من  العديد  عن  الهاشمي  السيد  أجاب  كما 
مداخالت  إلى  واستمع  الحاضرين  واستفسارات 

البعض في ما ورد من محاور في المحاضرة.
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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
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Gebetszeiten für Berlin / September 2015

١ـ فلسطيني ٤٦ عام ،لديه إقامة وعمل  يبحث 
عن زوجة عربية مسلمة.

٢ـ فلسطيني من األردن ٣٥ عام ،لديه إقامة 
يبحث عن زوجة مسلمة

٣ـ عراقي ٣٢ عام ،يبحث عن زوجة عربية  

٤ـ مصري  ٣٦ عام ،بكالوريوس جتارة ،يعمل 
ويحمل اجلنسية ،يبحث عن آنسة للزواج.

٥ـ مصري ٤٢ عام ،يعمل ويبحث عن زوجة عربية
 

٦ـ لبناني ٤٧ عام،لديه إقامة  يبحث عن زوجة 
مسلمة 

٧ـ فلسطيني ٤٢ عام ،هامبورج ،يعمل ولديه 
إقامة يبحث عن زوجة  سورية

٨ـ فلسطيني ٣٥ عام ،لديه أطفال ،يعمل ولديه 
اقامة يبحث عن زوجة عربية

٩ـ لبناني ٤٤ عام ،لديه إقامة و عمل ،يبحث عن 
زوجة عربية 

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

^m¯n÷]Ê<∞flm˜]
ãÈ€§]
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D∞÷ÜeE

030 615 76 70

إميان و دعاء فتحي رويني

ÿ{{{{{{È÷Ç÷]<Ì◊{{{•
<gj”⁄<Ï4iÜ”â<‡¬<ovfi
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030-6157670

وشركات  محاسبات  برامج  ومصمم  مبرمج  ـ 

ومواقع انترنت يبحث عن عمل: 

0157-50113785

ـ سيدة عربية حتمل إقامة تبحث عن عمل كمربية 

أطفال أو طباخة أو أعمال النظافة .. 

015758270349
3
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AAchen
Moscheen
Arrahman Moschee
Brabantstr. 8, 52070 Aachen
BochuM
Moscheen
Islamische Gemeinde e.V.
Dibergstr. 37, 44789 Bochum
Tel.: 0234-300182
Bonn
Botschaften
Algerien
Rheinallee 32-34, 53173 Bonn
Tel.: 0228-94 37 60
Katar
Godesberger Allee 77 -81, 53175 Bonn
Tel.: 0228/36 78 50
Tunesien
Godesberger Allee 103, 53175 Bonn
Tel.: 0228-8 48 96 00
V.A.emirate
Erste Fährgasse 6, 53113 Bonn
Tel.: 0228-26 70 70
Moscheen
Al Ansar Moschee
Bonnerstr. 93
53173Bonn
Al-Muhadschirin Moschee
Theaterstr. 12
53111 Bonn
Al-Muhsinin
Schwarzer Weg 41
53227 Bonn
Ar-Rahmah
Galileistraße 226
53177 Bonn 
Assonnah-Moschee
Siemensstraße 102
53121 Bonn
Vereine
Arabien Sport- und culture Verein e.V.

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

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

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

الخطوط التركية 

برلين ـ عمان ـ برلين

برلين ـ عمان ـ برلين

برلين ـ دبي ـ ابوظبي ـ برلين

برلين ـ بيروت ـ برلين

برلين ـ بيروت ـ برلين

برلين ـ القاهرة ـ برلين

برلين ـ بيروت ـ برلين

برلين ـ جربا (تونس) ـ برلين

برلين ـ بيروت ـ برلين

برلين ـ الرياض ـ برلين

برلين ـ دلهي ـ برلين

برلين ـ تونس ـ برلين

برلين ـ بومباي ـ برلين

برلين ـ الكويت ـ برلين

Berlin-Amman-Berlin   
 Berlin-Amman-Aqaba-Berlinبرلين ـ عمان ـ العقبة ـ برلين

Berlin-Beirut-Berlin  

Berlin-Beirut-Berlin  

Berlin-Beirut-Berlin  
Berlin-Djerba-Berlin   

Berlin-Beirut-Berlin  
Berlin-Amman-Berlin  
Berlin-Riyadh-Berlin 
Berlin-Kuwait-Berlin 
Berlin-Delhi-Berlin

Berlin-Tunis-Berlin

Berlin-Kairo-Berlin

Berlin-Bombay-Berlin

Berlin-Dubai-Abu Dhabi-Berlin   

ab 540,-€  
ab 399,-€  
ab 399,-€  
ab 399,-€  
ab 469,-€  

ab 375,-€  

ab 320,-€  
ab 189,-€  

ab 349,-€  
ab 520,-€  
ab 520,-€  
ab 469,-€  

ab 569,-€  
ab 510,-€  

ab 199,-€  

Lufthanse54 kg

54 kg

Neu 

Familien-Urlaub

weltweit

حتويل أموال في كل أنحاء العالم
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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
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
Tel.: 0200-1110550     
Kfz-Zulassungsstelle
Hauboldstraße 7, 01239 Dresden
Tel.: 0351-4888008

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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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
eritrea
Lyoner Straße 34, 60528 Frankfurt a.M. 
Tel.: 069-43 64 96
Jemen

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
Tel.: 0174-1737961
Aydinli
Erkrather Str. 143, 40233 Düsseldorf
Tel.: 211-8280962

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 
nakhil
Ellerstr. 60, 40227 Düssedorf
Tel.: 0211-7885639
noah‘s Deli

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
Grünstr. 6, 40212 Düsseldorf
Tel.: 0211-8629280
Dr. Ghassan  saleh
zahanrtz
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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
Tel.: 040-32034391
Al nour Moschee
Kleiner Pulverteich 17, 20099 Hamburg
Tel.: 040-280 53 914

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
Imbiss Melila
Karlsruher Str. 3, 60329 Frankfurt a.M
Tel.: 069-234602
Layalina Restaurant

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
Amsinckstraße 43, 20097 Hamburg
Tel: 040-23532988
MAS Gmbh
Hammer Deich 12-18, 20537 Hamburg

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 
Darkcon (Shisha)
Fuhlsbüttler Str. 216b, 22307 Hamburg
Tel.: 040-28782622
Karatren Altona (Cafe-Lounge)
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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 / Neurochi-
rogie
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
Tel.: 0251-2101113
Fiseur Munir
Bremer Platz 3, 48155 Münster
Tel.: 0251-7486314
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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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- مسجد المركز اإلسالمي

- مركز الحسنين

- مسجد الودادية

- مسجد طيبة

- مسجد دار الحكمة

- الجامعة التقنية

ـ مركز التراث

ـ الخليل إبراهيم

- مسجد المركز الثقافي 

- مسجد الرحمن

- مسجد بالل

ـ مسجد الصحابة

ـ مسجد الرسالة

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
Spandau
Streitstr. 15, 13587 Berlin, Tel. 030-83212455   
Bus 136/ 236
Tiergarten
Rathenower Str. 16, 10559 Berlin, Tel. 030-
3957629        Bus  123/178
Tiergarten
Strasse des 17. Juni 135, 10623 Berlin
u-Bhf.  E.-Reuter-Pl.  Bus  X9/ M45/ 245
Tempelhof
Manteufelstr. 4, 12103 Berlin
u-Bhf.   Alt-Tempelhof    Bus  M 46/246/140
Tempelhof
Colditzstr. 27/29, 12099 Berlin
Te.: 030-73728274
u-Bhf ullsteinstr., Bus 170
Wedding
Drontheimerstr. 32 A, 13359 Berlin, Tel.030 
49500803  u-Bhf.  Osloer Str. Bus  125/128
Wedding
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin, Tel: 030- 978 
88763   u-Bhf.  Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
Drontheimer Str. 16, 13356 Berlin, Tel. 030-
49912704   u-Bhf.  Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
Torfstr. 14, 13353 Berlin, Tel. 0177-5268716
u-Bhf.  Amrumer Str.   Bus  142/ 221
Wedding
Brunnenstr. 70-71, 13355 Berlin, Tel. 030-46 
309555
u-Bhf.  Voltastr.   Bus  247    Tram   10

مصر

- الجزائر

ـ البحرين

ـ جيبوتي  

ـ اريتريا

- اليمن

- األردن

ـ العراق

- قطر

 
- الكويت

- لبنان

ـ ليبيا

- المغرب

- موريتانيا

ـ عمان

- فلسطين

- السعودية

- السودان

- سورية

- تونس

ـ اإلمارات
 

ـ الجامعة العربية

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

Alif Ba,
Badstr. 62, 13357 Berlin
Tel./ Fax: 030-46605647
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 Juged,
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

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 ألف باء للدعوة واإلرشاء

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

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

جمعية الصداقة 
المصرية األلمانية



Ärzte أطباء

ALLeRGoLoGIe
el-hag, Y
Hohenzollerndamm 112,
14199 Berlin, Tel. 030 / 89505800
Modesto A.
Lausitzer Str. 46, 10997 Berlin, 
Tel. 030-61659600
Sadig.A
Freier Weg. 9,12305 Berlin, 
Tel. 030-55282022

ALLGeMeInMeDIZIn
Abbassi
Joachim-Gottschalk-Weg 13,
12353 Berlin. Tel. 030-68 80 97 56
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 
el-Tounsy Salah
Alt-Rudow 29,12357 Berlin  
Tel. 030 / 66 33 830
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
Rafii
Schildhornstr. 85, 12163 Berlin. 
Tel.: 030/7 91 43 46
Ramez Jalal
12055 Berlin , Herzbergerstr.30,
Tel. 030 / 687 12 20
Sadig.A
Freier Weg. 9,12305 Berlin, 
Tel. 030-55282022
Seidel Dalal
Amsterdamer Str. 6, 13347 Berlin, 
Tel. 030-4556081
Shaltout essam
Albrechtstr. 41,12167 Berlin 
Tel. 030 / 796 57 77
Torabi
Sonnenallee 73, 12045 Berlin, 
Tel. 030-6234702
AuGenÄRZTe
Mamoun Schuches
Tauenzienstr. 1, 10789 Berlin,
Tel. 030-2188088 
chIRuRGIe
Ahmadi Awni
Kottbusser Strasse 3, 10999 Berlin,
Tel. 030 / 6141080
Awad Aziz
Wiclefstr. 55/56, 10551 Berlin. 
Tel. 030-3952027
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin, 
Tel. 030-5415021
Dr. med. A. Domah
Hohenzollendamm 124, 14199 Berlin, 
Tel. 030-2522569
hallak K. 
Friedrich-Wilhelm-Str. 13, 
12099 Berlin,Tel. 030/7528651 
Dr. med. M. Mahjoub

Joachimstaler Str. 21, 10719 Berlin
Tel. 030-8816333
Masri Mohamad
Lorenzweg 2, 12099 Berlin, 
Tel. 0170-3641905
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
elkassem, Mohamad
Müllerstr. 56-58, 13349 Berlin,
Tel. 030-4522064
el-Sharafi Khaled
Badstr.11, 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
Zaghloul-Abu Dakah
Hellersdorfer Str. 237, 12627 Berlin,
Tel. 030-99400694
hALS, nASen,
ohRen
Basem Abu-Lubdeh
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin, 
Tel. 030-62989828
hachem
Bismarckstr. 63, 13585 Berlin.
Tel. 3335848
heRZKRAnKheITen
Darwesh Sh.
Karl-Marx-Str. 214, 12055 Berlin
Tel. 030-68277770
InneRe MeDIZIn
Al-Khailany Baha
Gartenfelderstr. 125, 
13599 Berlin, Tel. 030/3346122
Al-Radhi A-R
Steglitzer Damm 68, 12169 Berlin
Tel. 030-7961750
Ayade Khalil
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel.030- 785 23 36
Darwesh Sh.
Karl-Marx-Str. 214, 12043 Berlin, 
Tel. 03068277770
Khalili, A.
Senftenberger Ring 3a,
13439 Berlin, Tel. 030-41937041
Saeed, Latef
Karl-Marx-Str. 239, 12055 Berlin, 
Tel. 030-68087670
KInDeRÄRZTe
Al-Radhi Adnan
Reichstr. 108, 14052 Berlin
Tel. 030-3025656
Ayade, Sana
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel. 030-785 23 36
Maarouf, Magd 
Oranienstr. 158, 10969 Berlin, 
Tel. 030-6141619
KInDeRchIRuRGIe
Dr. med. Ali Maarouf
Oranienstr. 158, 10969 Berlin,
Tel. 030-6141619
Dr. Gannam
Nürnberger Str. 67/ 10787 Berlin
Tel.: 030- 21021840
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
Albrechtstr. 101, 12103 Berlin, 
Tel. 030-7513632
oRThoPÄDIe 
Abd el-Aziz, Ashraf
Litzenburger Str. 54, 
10719 Berlin, Tel. 030887133950

الحساسية
ـ د/ الحاج

 
 

- د/ موديستو
 

- د/ صادق
 

عام
- عباسي

 

ـ د/ باي
 

ـ د/ شبارق

 
ـ د/ التونسي

 
ـ د/ غطاس

 

ـ د/ حدرج

ـ د/ محمد

 
- د/ رافعي

 

ـ د/ رامز
 

ـ د/ صادق
 

ـ دة/ دالل
  
 

ـ د/ شلتوت

د/ ترابي
 

عيون
ـ د/ مأمون 

جراحة
ـ د/ أحمدي

ـ د / عوض

ـ د/ دهشان

- د/ عابد دومه
 

ـ د/ حالق

  
ـ د/ محجوب

ـ د/ مصري

 
- د/ منذر

د/ سليمان

- د/ طيبة
 

نساء
ـ دة / هنادي عوادة

ـ د/ محمد القاسم

- د / خالد الشرافي 
 

ـ دة / سّمان

ـ دة / منى أبو دقة

ـ د/ أبو دقة
  
   

أنف، أذن، حنجرة
 

ـ د/ باسم
 

ـ د/ هاشم

 
قلبية

ـ د/ درويش
 
 

باطنية
ـ د/ بهاء الخيالني

 
ـ د/ الراضي

 
- د/ خليل

ـ د/ درويش

ـ د/ خليلي

ـ د/ لطيف سعيد

أطفال
ـ د/ عدنان

 

- دة / سناء

 
- دة / مجد معروف

 

جراحة أطفال
ـ د/ علي معروف

 

ـ د/ بسام غنام
 

أمراض الصدرية
   

 ـ د/ بدر عسكر
 

طب األعصاب
ـ د/ كمال الدين

 

ـ د/ مصري

 
عظام

ـ د/ أشرف عبد العزيز
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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 

ZAHNÄRZTE IM HERMANN-QUARTIER
HOLGER HEYN & MUHANNAD ABOU NABOUT

Hermannstraße 158a, 12051 Berlin (Am S-Bhf. Hermannstraße)
Tel 030 606 41 52  www.zahnarzt-heyn.de

Mo-Do 08.00-20.00  Fr 08.00-18.00  Sa 10.00-16.00
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Ahmadi Awni
Kottbusser Str. 3, 10999 Berlin, 
Tel. 030/6141080
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin, 
Tel. 030-5415021
Mahmoud Atef
Havemannstr. 24,12689 Berlin,
Tel. 030 / 93523437
Raslan,Tarek
Prinzenallee 90, 13357 Berlin,
Tel. 030-4932959
SPoRTMeDIZIn
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin, 
Tel. 030-5415021
uRoLoGIe
eid Ali Faragallah
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin, 
Tel. 030/ 6866504
el-Seweifi Aref
Teltower Damm 35, 14169 Berlin, 
Tel. 030/ 80490950
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 
Dernburgstr. 59, 14057 Berlin
Tel. 030-6263780
Douedari G.
Bundesplatz 12, 10715 Berlin 
Tel. 030/8531362
el-Khatib, Walid  
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin, Tel. 030-

- د/ أحمدي
 
 

ـ د/ دهشان
 

ـ د/ محمود عاطف
 

ـ د/ رسالن

طب رياضي
ـ د/ دهشان

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

 
ـ د/ وليد الخطيب
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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.

Müllerstraße 151, 13353 Berlin
Tel 030 453 80 89 / Fax 030 454 921 58

m.lagrou@t-online.de
Mo: 10.00 -18.00  /  Di, Do: 11.00 -19.00 Uhr  

 Mi, Fr: 09.00 -16.00 Uhr
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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: 249/ 115/ 110 (Elsterplatz)

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

Sa: 09.00 - 12.00 Uhr
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‰⁄ÊÅ<Çe^¬<ÖÁj“Ç÷]<Ö^éjäπ]

‡{È÷Üe<ª<oËÇ{£]<9�÷]<à{{{“Üπ]
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el Sayed
Alte Jakobstr. 172, 10969 Berlin
Tel. 030-6141053
hajir Jamal
Exerzierstr. 17, 13357 Berlin
Tel. 030-4651184
hanan hafez-holz
Senftenberger Ring 14, 13439 Berlin
Tel.030-4152010, Fax.03041937168
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
Mohammed-Wael Alah Rasch
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Muhannad Abou nAbout
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Mustapha Lagrou
Müllerstr. 151, 13353 Berlin, 
Tel. 030-4538089
nidal Salmoun
Kantstr. 150,10623 Berlin,
Tel. 030-3138878
Saroukh Salah 
Zwingelistr. 9, 10555 Berlin,
Tel.030/3916614
Soraya Jalali 
Wilmersdorfer Str. 55,
10627 Berlin, Tel.030-3139800
Sörensen, Fadila 
Berliner Str. 154, 10715 Berlin,
Tel.030-8731544
Tarik Teter 
Mecklenburgische Str. 17, 
10713 Berlin. Tel.: 030-8243402
Tuffaha, Mushtaq
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin, 
Tel. 030-2161073
KIeFeRoRThoPÄDIe
Dr. Boutros , Fadel
Berliner Str. 18,10715 Berlin
Tel. 030-86420730
Dr. Yanal Alla-Rachi
Radickestr. 26, 12489 Berlin, 
Tel. 6713793

ـ د/ ناظم السيد

- د/ حجير

 
ـ دة/ حنان حافظ

ـ د/ محمد حجازي

ـ دة / إبتسام إسحاق

  
ـ د/ عماد خلوف

ـ د/ وائل

ـ د/ مهند أبو نبوت

ـ د/ مصطفى

ـ د/ نضال
 

ـ د / ساروخ
 

ـ دة / ثريا جاللي

 
ـ دة / فضيلة

 
ـ د/ طارق التتر

 
ـ د/ مشتاق تفاحة

تقويم األسنان
ـ د/ فاضل

 

ـ د/ ينال اله رشي

KINDERWUNSCHZENTRUM
am Potsdamer platz

Dr. med.
Hanadi Awwadeh

Dr. med.

Anja Mutz

‹œ√÷]Ê<ÏÖÁ“Ñ÷]<t¯¬Ê<ìÈ~éi

‹uÜ÷]<ÃËÁü<ÿ}]Å<‡œ£^e<h^í}˝]

DgÈe^fi˘]<Ÿ^Àõ_E<‹ä¢]<tÖ^}<h^í}˝]<ÌÈ◊€¬

ÎÜ„.]<xÈœ◊j÷]

'e2÷]<Ê_<Ìfí§]<‡⁄<ÌËÁfl⁄<l^fi]ÁÈù<ÎÜ„.]<xÈœ◊j÷]

<<ÖàÈ◊÷^e<∞fl¢]<Õ¯∆<gœm

∞⁄`j÷]<l^“Üç<ƒÈ∂<ƒ⁄<ÿ⁄^√jfi

 Leipziger Platz 7, 10117 Berlin
S-& U-Bhf: Potsdamer platz

Tel 030 200 89 50-0  Fax 030 200 89 50-99
www.kinderwunsch-potsdamerplatz.de

e-mail: info@kinderwunsch-potsdamerplatz.de
–fä⁄<Ç¬Á⁄<ÇËÇ†<^qÜ÷]

ÌËàÈ◊®˝]Ê<ÌÈ“3÷]Ê<ÌÈeÜ√÷]<‹◊”jfi

IUI

IVF

ICSI

MESA TESE

Assisted Hatching
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Oralchirurgie / Implantologie / Prof. Zahnreinigung /  Putztechniktraining / Bleaching / Zahnschmuck /
Kinderzahnheilkunde /  Kronen- & Brückenversorgung / Zahnprothesen / Zahnfleischbehandlung /
Amalgamaustausch (Keramik / Gold / Kunststoff) / Schienentherapie / Röntgengeräte /  Angstpatienten

NEU: digitales Röntgen / Abdruckloser Zahnersatz in kurzer zeit.

  
Sprechzeiten:    

 Mo.: 09:00 - 17:00  /  Di., Do.: 09:00 - 16:00
                               Mi.:  09:00 - 15:00  /  Fr. :        09:00 - 11:00

Zahnarztpraxis Amar Shakir
Karl-Marx-Straße 118
12043 Berlin
U-Bhf. Karl-Marx-Straße

Tel.: 030 680 53 524

·^flâ˘]<ƒÈflíj÷<oËÇu<ÿ€√⁄<^flËÇ÷

·^flâ˘]<ÿÈ€üÊ<òÈÈfi<HÃÈøfli<K<·^flâ˘]<≈Öá<K<·^flâ˘]Ê<‹À÷]<Ìu]Üq
ÿÀ�÷]<Ìf∆Ö<gäu<DÌfiÁ◊⁄<l]ÁéuE<Ÿ^Àõ˘]<·^flâ_<Ì¢^√⁄

Ìn◊÷]<ö]Ü⁄_<Ì¢^√⁄Ê<·^flâ˘]<gÈ“Üi<K<ÖÁä¢]Ê<·^rÈj÷^e<·^flâ˘]<ãÈf◊i
DÌÈÒÁï<l]Áéu<K<g‚É<K<‘È⁄]4âE<·^flâ˘]<Áéu<ÿËÇfi

·^flâ˘]<gÈfõ<‡⁄<ÕÁ§]<Ì¢^√⁄
<ÌÈ€ŒÖ<Ì√ç]<I<VÇËÇq

JÏ4íŒ<Ï3 <Ÿ¯}<Ê<l^√fõ<·ÊÇe<·^flâ˘]<gÈ“Üi<I

‹”j⁄Ç}<ª<�̂€Ò]Å<‡©<‹”ju]Ö<ÿq_<‡⁄<V^fiÖ^√ç

·^flâ˘]<gÈfõ<ÏÅ^È¬
<Ü“^ç<Ö^€¬<ÖÁj“Ç÷]

HÌËàÈ◊®˝]<HÌÈfi^π˘]<pÇvjfi

ÌËÅÜ”÷]Ê<ÌÈ“3÷]<HÌÈeÜ√÷]
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Ärzte أطباء

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel

Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice

Beratung & Versorgung

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

Methfesselstraße 50, 10965 Berlin

www.abdul-sanitaetshaus.de

Tel  030 627 277 76  Fax  030 627 278 69

E-Mail  info@abdul-sanitaetshaus.de

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

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

Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96

Tel.: 030-8322 3488,   Fax: 030-8972 8277

Ô‹Ó‡vn€a@k�‹€@ÚÓ€ÎÜ€a@ÚÓ»‡¶a@Ïö«

’jéfl@Ü«Ïfl@ÜÌÜ§@ıbuä€a

ÊbÌãbflÏm@ÂÌâb◊@NÖ@“aäëg
=�€a@Ôyaä¶a@›Ó‡vn€a@å◊äfl=�€a@Ôyaä¶a@›Ó‡vn€a@å◊äfl

عالج تشنج األوردة
عالج تساقط الشعر (ميزوثيرابي)

التجميل الطبي
عالج الندبات

Krampfadernbehandlung
Mesotherapie
Laserbehandlung
Laserepilation

    Karen Towmasjan
     Facharzt für Chirugie         

Neu: body contouring

www.kant-beauty.de

bflb«@RP@Ò5Å
@fib©@ø
›Ó‡vn€a
Ôyaä¶a

Kantstr. 47, 10625 Berlin- Charlottenburg,
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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

Dr.  Khaled El-Sharafi
Fr. Dr.  Zamzam Abushowaisha
Fachärzte für Frauenheilkunde & Geburtshilfe

…œôu�«Ë ¡U�M�« ÷«d�√ Í—UA��«Ë wOzUB�√
Badstr. 11, 13357 Berlin
Tel.: 030-494 10 44
Fax: 030-494 10 45
U- & S-Bhf. Gesundbrunnen
U-Bhf. Pankstraße

www.praxis-sharafi.de
info@praxis-sharafi.de

نتحدث العربية، االجنليزية والتركية

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

Telefonische Anmeldung erbeten

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

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

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

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

info@saeed-arztpraxis.de

www.saeed-arztpraxis.de

Prophylaxe

Kronen- und Brückenversorgung

Zahnprothesen

Kinderzahnheilkunde

Zahnfleischbehandlung

Spezielle Zahnreinigung und Politur

Anbringen von Zahnschmuck

Bleaching (Zahnaufhellung)

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

Tel 030 687 21 72
Praxis-Sprechzeiten:

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

und nach Vereinbarung

·^flâ˙÷<<ÌË^ŒÊ<s⁄^fiÜe

·^flâ_<ãÈf◊i<

·^flâ_<gÈ“Üi

Ÿ^Àõ˘]<·^flâ_<Ì¢^√⁄

Ìn◊÷]<Ì¢^√⁄

<·^flâ˘]<ƒÈ€◊iÊ<ÃÈøfli

·^flâ˙÷<ÕÖ^}à÷]Ê<Í◊£]<gÈ“Üi

·^flâ˘]<òÈÈfi

Designed By Dalil
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.Krankengymnastik

.Manuelle Therapie

.Massagen

.Elektrotherapie

.Schlingentisch

.Eisbehandlung 

.Fango / Heißluft

.Lymphdrainagen

.Facilitation

.Proprioceptive Neuromuskuläre

.Funktionelle Bewegungslehre

.Rückenschulkurse

.Rückbildungsgymnastik 
  (nach Schwangerschaft)
. Schröpftherapie

NEU

Joachimsthaler Str. 21, 10719 Berlin-Charlottenburg

Tel.: 030 236 23 482 , Fax: 030 236 23 484
www.almahdar.de            praxis.almahdar@gmail.com

U-Bhf. Kurfürstendamm ( U9) ,  Bus 204, 249 , M 19, M 29Mo.- Fr.: 09.00 - 18.00 Uhr,  Sa.  nach Vereinbarung
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Krankenhäuser, Naturheilkunde, Optiker, Apotheken, Steuerbüros مستشفيات، عالج طبيعي، صيدليات، نظارات، محاسبة

- ص/ أشرف خويطر

- ص/ عبد الناصر السقا

- ص/ نبيل الدسوقي

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

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

مستشفى إبن سينا

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  

ÏÜ€jä⁄<l^⁄Áí}
Ü”ä÷]<K<›Ç÷]<º«ï<å^ÈŒ

ÌÈÒ^äfl÷]<l]Ö^éjâ˛÷<Ìíí~j⁄<ÏÇÈâ
ÿÈ€rj÷]<l]Üñvjäπ<î^}<‹äŒ

Üœç˘]<Å^„fi<KÍ÷ÇÈí÷]

Großbeerenstraße 26
10963 Berlin
Tel 030 215 80 84
Fax 030 219 17 278

Öffnungszeiten
Mo - Fr: 09.00 - 19.00 Uhr

Sa: 09.00 - 14.00 Uhr
Designed By Dalil

Apotheker N. Ashker

Ì{{{{{{{{{{{{ë^}<Ì{{{⁄Ç}
›Áœfi<ÓïÜπ]<Ó◊¬<ÿÈ„{{{{{{{{äj◊÷

�̂fi^•<Ÿàfl€◊÷<‹”jËÊÅ_<ÿÈëÁje

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. 030-3922884
Wildenbruch Apotheke,
Sonnenallee 105, 12045 Berlin,
Tel. 030-6872124
Zeppelin Apotheke,
Zeppelinstr. 37, 13583 Berlin,
Tel. 030-3728632

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

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

- د/ عبد هللا

Blissestrasse 5, 10713 Berlin

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

ÌfiÁ◊⁄<Ìœë˜<l^âÇ¬<K<ÌÈfõ<l]Ö^øfi
ÜiÁÈf€”÷^e<ìv <K<ÌÀ◊jß<ÌÈπ^¬<l¯ËÅÁ⁄

l]Ö^Èä÷]<ÏÅ^ÈŒ<Ìí}Ö<ÿq_<‡⁄<Ö^íe˝]<ìv 

l]Ö^øfl◊÷<ÁËÅÁjâ]

BRILLENSTUDIO
ABDALLAH

Physiotherapie,
Wilmersdorfer Str. 39, 10627 Berlin
Tel.: 030-31802711
Physiotherapie & Massage,
Joachimsthaler Str. 21, 10719 Berlin-
Charlottenburg, Tel.: 030 236 23 482
Physiotherapie & osteopathie,
Kurfürstendamm 139,10711Berlin
Tel.: 030-89048949
heilpraktikarin
Lehrter Str. 39, 10557 Berlin
Tel. 030-33099874

- د/ محمد محمد

ـ عدنان المحضر

- سالم جريدي

ـ آمنة الضاهر

Azghari
Antonstr. 34, 13347 Berlin
Tel. 030-45084069
Dr. Al-obaidi, nagih
Max-Steinke-Str. 36, 13086 Berlin
Tel. 030-9272441

ـ عبد المجيد أزغاري

 
ـ د/ ناجح العبيدي

16 Jahre Dalil Magazin
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Anwälte, deutsche Botschaften in ar. Länder محامون ، السفارات األلمانية في الدول العربية

Abokal najat
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
Ahmed Abed
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
hajjaj Samir
Berlinerstr. 157, 10715 Berlin
Tel.: 030-37448944
Ibrahim housam
Müllerstr. 156 A, 13353 Berlin,
Tel. 030-469062822
Jawabreh, Imad
Kurfürstendamm67, 10707 Berlin, 
5. Etage, Tel. 030-3974470
naser Mansour 
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin, 
Tel. 030-69533626
nasereddin Josef
Pankstr. 48, 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/ سمير هجاج

 
ـ ا/ حسام ابراهيم

 
ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ ناصر الدين

ــ  ا/ رياض خليل

ـ ا/ طارق

Samir Hajjaj
Rechtsanwalt

Berlinerstr. 157
10715 Berlin

Tel.: 030-37 44 89 44
Mobil: 0163-685 28 13

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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D
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mit Smartphone 
scannen 

Josef Nasereddin  
Pankstraße 48       
13357 Berlin 
(U8 Pankstr.) 
 
post@rechtsanwalt-plus.de           

Tel.: 030 - 66 40 30 45 

www.Rechtsanwalt-plus.de 
لديناناصريوسف  لمحامي  ا  ÊÊÊÊ 

 
 
 
 
 
 

 
                                                          

                                            Arbeitsrecht   Ausländerrecht   Familienrecht    
                                                                 Strafrecht   Verkehrsrecht                 

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

ـ أبو ظبي

 
ـ الجزائر

 

ـ األردن

ـ العراق
 

ـ لبنان

ـ سورية

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, 
Tel. (00218 21) 444 85 52, 
FAX: (00218 21) 444 89 68
Tunis
B.P. 35, 1002 Tunis (Belvédère), 
Tel. (00216 71) 78 64 55, 
FAX: (0021671) 78 82 42

ـ قطر

 
ـ دبي

 

ـ مصر

ـ السودان

 

ـ الكويت

 ـ البحرين

  
ـ ُعمان

 

ـ المغرب

ـ فلسطين

 

ـ السعودية

 
ـ اليمن

 
ـ ليبيا

 

ـ تونس
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Fahschule A
Wiesenstr. 45, 13357 Berlin, 
Tel. 030-21460723
Turbo Fahrschule
- Bredowstr. 2,10551 Berlin, 
  Tel. 030-39837537 / 0174-2050030
- Donaustr. 101, 12043 Berlin
  Tel. 030-56821280

- أ / أبو كف

- أ / حبيب

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

ـ الحنان للسياحة والسفر

 
ـ سفريات المدينة

- سفريات أمال

 
- سفريات بابيلون

ـ سفريات دانيا

ـ سفريات العاصمة

hayat Reisen
Drontheimer Str. 24, 13359 Berlin
Tel.: 030-7024 6347
hegazi
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
Mekka Reisen
Sonnenallee 95, 12045 Berlin
Tel. 030-68084430
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 سفريات حياة

- سفريات حجازي

ـ مكتب حرب

ـ سفريات الحي
ـ مكتب القدس

ـ سفريات المشاريع

ـ مكة للسياحة والسفر

ـ سفريات الوطن

 
ـ الصفدي للسياحة

 
ـ سفريات الصفا

 

ـ سفريات برلين

ـ تاون ترافيل

Bassal-Shop
Sonnenallee 36, 12045 Berlin
Tel. 030-62725201
city Phone
Sonnenalle 42, 12045Berlin
Tel. 030-62989399
handy & Technik
Erkstr. 7, 12043 Berlin
Tel. 030-33029960
nabil
Tel.: 0176-4539 3939
Tam Tam Tam
- Karl-Marx-Platz 1, 12043 Berlin
  Tel. 030-68088030
- Karl-Marx-Str. 175, 12043 Berlin
  Tel. 0176-26361010

- هواتف بصل

- هولتف المدينة

- رمضان

ـ نبيل

- طم طم طم

Amin 
Sat-Anlagen und Installation
Tel. 030-25010185
Basrawy elektronik
TV & Satellit, 0179-2727007
electronicline 
Beusselstr. 78, 10553 Berlin
Tel. 030-34502802
elektro Fun
Karl-Marx-Str. 12043 Berlin
Tel. 030-62732563
elektro Sat
Sonnenallee 27, 12047 Berlin
Tel.: 030-60977074
Mobile Sat
Sonnenalle 114, 12045 Berlin
Tel. 030-62001883
Rix handy Shop II
Erkstr.11, 12043 Berlin
Tel. 030-70220846

- أمين الفحماوي

ـ البصراوي لاللكترونيات
تلفزيون ـ ستاليت
- إلكترونيك لين

- إلكترو فن

ـ الكترو سات

- موبيل سات

- ريكس

Jamil Matar (Feuersozietät)
Uhlandstr. 60, 10719 Berlin, Tel.: 030-2260 
5981, Handy: 0170-5359015
nemer el-Ahmed
Versicherungsbüro, Gotzkowskystr. 29, 10555 
Berlin, Tel. 030-3347198
ٌRamy elsayad
Britzer Damm 63, 12347 Berlin, Tel.: 030-
22439824

ـ جميل مطر

- نمر األحمد

ـ رامي الصياد

Dahche
030-43028343
Shaker
Burscheider Weg 16E, 13599 Berlin
Tel. 030-92364784 Handy: 0175-7675244

ـ دهشة

- شاكر

8765Abdelwahed 4161-0176عبد الكريم ألعمال الكهرباء
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
Amer, Mohamed
Blumenthalstr. 15, 12103 Berlin,
Tel. 030-76109190
Aouni
Wielandstr. 13, 12159 Berlin. 
Tel.: 030-8 51 70 60
Bouchra el hajyel
Beusselstr. 77, 10553 Berlin, Tel. 030-
91574731
choraka Saleh
Lüderitzstr. 79, 13351 Berlin, 
Tel.030- 4528656
Dr. elektiar A.
Aachener Str 40, 10713 Berlin, 
Tel. 030-2138830
Fouad Moussa
Koburger Str. 17, 10825 Berlin, Tel.: 0176-
7005 5678
Ismail Khalil
Weichsel Str. 7, 12043 Berlin, 
Tel. 0177-5987984
Khadem , Mustapha   
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin, 
Tel. 030-2517742
hatem el-Batta
Swinemünder Str. 48B, 13355 Berlin,
Tel. 030-7914857
Khleif, Moussa
Greifenhagener Str. 48, 10437 Berlin, 
Tel. 030- 4455725
nickodaim, Richard
Hermannstr. 21, 12205 Berlin, 
Tel. 030/6228211

ـ ا/عبد الواحد

  
ـ نور الدين الصالحي

 

ـ ا/ السامرائي

 
ـ ا/ أمادو

ـ ا/ محمد عامر
 

 ـ ا/عوني

 
ـ أة/ بشرى الحجيل

ـ ا/ صالح

ـ د/ أحمد اإلختيار
 

ـ ا/ فؤاد موسى

ـ ا/ إسماعيل

ـ ا/مصطفى

ـ أ/ حاتم البطة

ـ ا/موسى

ـ ا/ ريتشارد

Mobil, Computer, Versicherungen, Reisebüro, Übersetzerهواتف، الكترونيات، كمبيوتر، تأمينات، سفريات، مترجمون
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Schulen, Kindergärten, Fahrschulen, Sport-Vereine مدارس، رياض أطفال، مدارس قيادة، أندية رياضية

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 الحولة

ـ اإلرشاد
 

ـ تعليم اللغة العربية

 
ـ مدرسة األندلس

 

ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات

 

ـ الرابطة 
اللبنانية

 
ـ مدرسة النور

AKI
Falkstr. 23, 12053 Berlin, Tel.68081472
Alfalah
Koloniestr. 30, 13359 Berlin 
Tel. 41719694
Al-Baian
Huttenstr. 31, 10553 Berlin, 
Tel. 34357644
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
- Streitstr. 15, 13587 Berlin
  Tel. 030-83212455
Deutsch-Libanesische Gemeinde 
Kurmärkische Str. 1-3, 
10783 Berlin, Tel. 030-8335332
el-nur
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 030-
56823914

Ì{{{ÈeÜ√÷]<Ì«◊÷]<‹È◊√i
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Tel. 030-887 60 282
Funk. 0176-632 12 440
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Kurmärkische Straße 1-3, 10783 Berlin
(Ecke Frobenstr., U-Bhf. Kurfürstenstr.)
www.rabita.de             info@rabita.de

030 458 03 050 h^ËÅ<ÔÇ√â
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<ÌÈeÜ√÷]<ÓœÈâÁπ]<‹È◊√i
لالستعالم والتسجيل: زويا زبانة

030-4063 6730

Swinemünder Str. 48B, 13355 Berlin E-Mail: hatembatta@hotmail.com
Tel. 030 791 48 57 Mobil 0179 568 50 39  Fax 030 460 67 192 

MOHAMED AMER
Staatlich geprüfter Übersetzer & 

für die Berliner Gerichte und 
Notare allgemein beeidigter 

Dolmetscher ARABISCH

Ü⁄^¬<Ç€¶
مترجم محلف و معتمد لدى احملاكم

و كافة السلطات في برلني 

Blumenthalstr. 15, 12103 Berlin.
U-Bhf. Kaiserin-Augusta-Str.
Tel.:  (030) 76 10 91 90
Fax:  (030) 76 10 91 95
Funk: 0172-920 92 10
mail: m.amer@web.de

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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أوقات الدوام:  االثنني  واخلميس من الساعة   17:00ـ 19:00
                      الثالثاء  واجلمعة من الساعة   17:00 ـ 19:00

Kurt-Schumacher-Schule
Puttkamer Str.19, 10969 Berlin

Tel.: 0176 - 4019 8574
         0176 - 8125 0119

Sudgi hamdan
Kurfürstenstr. 37a, 12249 Berlin-Lankwitz, 
Tel. 030- 81001323 / 0163-7280250

ـ ا/ صدقي حمدان

Tel.: 0160-566 48 56 infoalhamd1@gmail.de

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

SCHULBERATUNG
Tio ; Reuterstr. 78, 12053 Berlin
Tel. 030-6241011

 ـ دار الحكمة

المدرسة العربية / الكرامة

 
- مدرسة فلسطين

استشارات مدرسية
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Badran Transport
Tel. 0176-7213 1210
Firma Mattar
Tel. 0176-26888250
Mattar Transport
0176-61799437
obeidat-Shipping
Kiefholzerstr. 387, 12435 Berlin
Tel. 030-61627336

- نقليات بدران

- شركة مطر

ـ مطر للنقليات
 

ـ عبيدات للشحن

Alji Immobilien
Hundekehlestr. 10, 
14199 Berlin, Tel. 0174-1733257

- شركة الجي للعقارات
  والشقق المفروشة

ِAmerco handels Gmbh&co. KG
Harzer str. 51, 12059 berlin
Tel.: 0157-35114708

   ـ أميركو
للتجارة      

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

- م / كمال جميل

- م / مصطفى خادم

- م / نور الدين نوري

- م / حاتم الصفدي

أعمال الدهان
- خلوف ألعمال الدهان

el nahar
Stuttgerter Platz 11, 10627 Berlin, Tel. 
0174-2535585
Alhamad
Tel.: 0160-5664859

ـ النهار

ـ الحمد

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 
Mi 16 - 18 Uhr
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 Familienzen-
trum 
Wilhelmstraße 116-117 in 10963 Berlin
Telefon: 2 61 19 93
Beratung für Familien in Friedrichs-
hain-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-Center Lich-
tenberg 
Landsberger Allee 180 c-d in 10369 
Berlin
Telefon: 97 60 51 98
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Rathaus Lichtenberg
Möllendorffstr.6/ Zimmer 13a in 10367 
Berlin
Di 15–18 (ohne Voranmeldung) 

Ramy Elsayad
Bauspar- und Finanzfachmann
Finanzmanager/Bezirksleiter

Postbank Finanzberatung AG
Für Sie erreichbar: Mo-Fr: 10-20 Uhr

Britzer Damm 63, 12347 Berlin

Telefon (030) 22 43 98 34   
Telefax (030) 609 79 411
Funk:    0176 – 30 487 481
ramy.elsayad@bhw.de
www.fb.postbank.de/relsayad  

Unser Service:
Baufinanzierung:                                                                                                                                                                                                  
Neukauf, KfW-Darlehen, Umschulden und Modernisieren.

Versichern& Vorsorgen: 
Privat vorsorgen                                 Risiken absichern
Wohn-Riester                                        Hausratversicherung
Private Rente                                        Haftpflichtversicherung
Lebensversicherung                              Wohngebäudeversicherung
Betriebliche Altersvorsorge                   Kfz Versicherung 
Konten & Karten                                 Sparen & Anlegen 
Giro Konto                                            Bauspar 
Geschäftskonto                                     Mietkaution-Sparkonto
Kreditkarten                                          Sparplan

تأمينات ومعاشات
معاشات خاصة

حسابات بنكية وبطاقات

تأمني على اخملاطر

توفير واستثمار

متويل عقاري

�·›∞6·_Y6PÊ�W{]

Tel.: 030-3940 5381
Fax: 030-3940 5382

e-mail: gikongermany@yahoo.de

Mobil: 0173  756 49 22
             0152 2460 2772

Beusselstr. 36, 10553 Berlin

k>eGh	jahi	mGh>Xa	\[G	>i3(/
Qa	§i_a&P/a__	m]>/Ga	Y>S

واملهاجرين اجلدد والالجئني  
jobcenter

Asylanten

Transporte, Bauarbeiten, Immobilien, Möbli. Wohnungen أعمال النقل، أعمال البناء، عقارات، شقق مفروشة
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Firma Matar

017663059121/ 017626888250 / Fax: 030-34716874

إدارة: وسيم مطر

Ball e.V.
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
Sozialberatung insbesondere für Mig-
ranten und Spätaussiedler
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 (auch für Nicht-
Mitglieder)
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 
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 

نقل لجميع أنحاء ألمانيا وأوروبا
التخلص من أثاث المنازل

إمكانية تشطيب الشقق والمنازل
التخلص من الحديد مجانًا

تنظيف الحدائق

نتعامل مع المساعدات االجتماعية 
ab € 20 سيارة نقل مع السائق في    منطقة نويكولن 

Tel.: 0176-7073 9151
         0177-770 56 63

firma-hajjir@hotmail.com

إمكانية نقل األثاث الدفع بالتقسيط

Rechts- und sozialberatung استشارات قانونية و اجتماعية

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

100%
OFFSET-DRUCK

بطاقات شخصية    ملصقات   كتب   أختام    بطاقات أفراح
طباعة على القماش   إعالنات ضوئية للمحالت

تنظيم حملة إعالنية متكاملة للمؤسسات و الشركات التجارية
تصميم إعـالنات و مواقع إنترنت
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SONNENALLEE 80,  12045 BERLIN,  Tel 030 609 02 102
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Youssef 
Fleischerei

Youssef Fleischerei

10 kg      12,99 €

   3 kg      20,00 €

 1 kg         4,50 €

 1 kg         1,50 €

   2 kg          4,50 €

  3 kg     18,00 €

   1 kg         5,99 €

   3 kg       20,00 €

  1 kg        4,99 €

  3 kg        18,00 €
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Restaurant, Backwarenمطاعم ، مخابز وحلويات

ــ األندلس
 

- الحمرا

ـ األمراء

ـ مطاعم الرحمة

- الصفا

 
ـ السلطان

 
ـ أكروم

ـ مطعم أميرة

 
ـ أسعد

 
ـ اصالة

 
ـ بابل

 

ـ بهارات

ـ بركة

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-Rahme
 ,Flughafenstr. 49, 12053 Berlin  ـ
    Tel.: 0179-171 30 11
 ,Sonnenallee 75, 12045 Berlin  ـ
     Tel.: 0176-3700 5819
  ,Karl-Marx-Str. 194, 12055 Berlin  ـ
    Tel.: 0176-2684 6030
Al-Safa 
Sonnenallee 75, 12045 Berlin
Tel. 030-62737894
Al Sultan
Mehringdamm 44, Berlin
Tel. 030-78897239
Akroum
Sonnenallee 45, 12045 Berlin
Tel. 030-23619319
Amira
Donaustr. 131, 12043 Berlin
Tel. 030-6233790 
Asaad
Luxemburger Str. 6, 13353 Berlin
Tel. 030-81799951
Assala
Hohenzolerndamm 11, 10717 Berlin
Tel. 030-47595598
Babel
- Gabriel-Max-Str. 16, 10245 Berlin
  Tel. 030-29368784
- Kastanienallee 33,10437 Berlin
  Tel. 030-44031318
Baharat
Winterfeldstr. 37, 10789 Berlin
Tel. 030-2168301
Baraka
Lausitzer Plaz 6, Kreuzberg
Tel.030-6126330

Barbar Aga
Karl-Marx-Str. 45,12045 Berlin  
Tel. 030-6242708
casalot
Claire-Waldoff-Str. 5, 10117 Berlin
Tel. 030-27572210
city chicken
Sonnenallee 59, 12045 Berlin
Tel. 030-6248600
el chahrour
Ohlauer Str. 10, 10999 Berlin
Tel. 030-6117115
el-Daia Snack
Sonnenallee 46, 12045 Berlin
Tel: 030-63413250
el Reda
Huttenstr.  69, 10553 Berlin
Tel. 030-3911119
el-Rief
Schönhauser Allee 46 a, 10437 Berlin
Tel. 030-44043370
habibi
- Winterfeldplatz, Tel. 030-2153332 
- Akazienstr. 9, Tel. 030-7874428
- Körtestr, 35, Tel.: 030-2922401
- Oranienstr. 30, Tel.: 030-61658346
houras
Hasenheide 16, 10967 Berlin
Tel. 030-94880277
Jaffa
Pariserstr. 39-40, 10707 Berlin
Tel. 030-88702908
Lasan
Adelbertstr.96, 10999 Berlin
Tel. 030-69814098
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

 ـ بربر أغا

 
ـ إكسال

 ـ فروج المدينة
 

ـ الشحرور
 
 

ـ معجنات الضيعة

 
- الرضا

 

ـ الريف
 

ـ حبيبي

 

ـ حورس

ـ يافا

- الزان

 
ـ مرووش

ـ مروش

ـ مسايا

ـ نور

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

ـ أبو ليلى

 
- الباشا

-اإليمان

ـ الجزيرة

ـ المنار

ـ المخبز الذهبي

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
Sharazad

ـ قدموس

 
ـ روشة

ـ سبيل
  

ـ سالم

 
ـ سالمات

- سلسبيل 

  
ـ سنابل

 
ـ سكارابيوس

ـ سمسم

ـ شهرزاد

ـ طيبة
 

ـ ياهال

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

Öffnungszeiten: Mo: -Do: 12:00-01:00 Uhr
Fr.: 15:00-03:00 Uhr  /  Sa. & So.: 13:00-03:00 Uhr

شيشة 
كوكتيل

مشروبات باردة وساحنة
جميع القنوات العربية

صالة للمناسبات

أجواء شرقية حاملة

إدارة أبو علي

Live TV

Tel.:0177-623 67 36
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Al Afrah
Karl-Marx-Str. 71, 
12043 Berlin, Tel.: 030-85977769
Al Aman
Hermannstr. 39
Tel. 030- 6213477 
Al hadi
Erkstr. 3, 12043 Berlin
Tel. 030-68977495
Al hanan
Sonnenallee 98, 12045 Berlin 
Tel. 030-6875793
Al hanan
Badstr. 28, 13357 Berlin, 
Tel. 030-75631605
edelmitalle Dragon
Hermannstr. 230, 12049 Berlin
Tel. 62904302
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 دراجون

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
horus
Hasenheide 16, 10967 Berlin 
Tel. 94880277
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

ـ بربر أغا

ـ السالم

 
ـ الشيشة الذهبية

ـ حورس

ـ صحارى

ـ سهراية

 
ــ ألف ليلة و ليلة

ـ أم كلثوم

Lebensmittel, Cafés, Juweliereمواد غذائية، مقاه عربية، مجوهرات

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, 
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
Banat
Gneisenaustr. 85, 10961 Berlin
Tel. 030-25582755
Baraka Supermarkt
Sonnenallee 39, 12045 Berlin,
Tel. 030/62725040

ـ أبو سامر

 
ـ الهنا

  
ـ القدس العربي

ـ ملحمة المصطفى

  
ـ الريان

 ـ الجليل

ـ سوق الشام

ـ عزام

ـ بغداد

 
- مؤسسة بنات التجارية

 

ـ البركة

ــ حبيبي

 ـ المحمصة العربية

 
ـ أم كلثوم

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

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
Family Markt
Sonnenallee 76,  12045 Berlin
Tel. 030-62732066
Fakhro-Food
Rollbergstr. 26, 12053 Berlin, 
Tel.: 030-689 77 360
Fleischerei
Richardstr. 11, 12043 Berlin
Tel.: 030-6870325
habibi
- Müllerstr. 157, 13353 Berlin
  Tel.030- 46797910
- Perleberger Str.27, 10559 Berlin
  Tel. 030-39884657
- Gotzgowskystr., 10555 Berlin
  Tel. 030-3925204
harb
Potsdamer Str. 93, 10785 Berlin
Tel. 030-2651627
hittin
Kottbusser Str. 19, 10999 Berlin
Tel. 030-91467012
Lebanon Gardens
Prinzenallee 30, 13359 Berlin
Tel. 030-75512973
Lebensmittel
Manteuffel Str. 68, 12103 Berlin
Tel. 030-75653869
Mini-Markt Damis
Wollankstr. 27, 13359 Berlin
Tel. 030-48478607

oase
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
Zeytin
Hermannstr. 168, 12051 Berlin, 
Tel. 030-41998326
Zogheib Fisch & Fleisch
Meraner Str. 4, 10825 Berlin
Tel. 030-85479090

ـ الفيصل

ـ المنى

ـ ملحمة الرضا

 ـ ملحمة السالم

ـ ملحمة الشهباء

ـ ماركت العائلة

شركة فخرو للمنتجات الغذائية

 
ـ ملحمة جبل عامر

ـ حبيبي

ـ حرب
 

ـ حطين

ـ حدائق لبنان

  
ـ محل القناعة

ـ محالت دامس

ـ الواحة

 ـ الشرق

ـ جوهرة الشرق

ـ سبيتي

ـ ملحمة يوسف

ـ زيتون

ـ زغيب

Sonnenallee 40/70, 12045 Berlin, 
Tel. 030-2732509
Ya hala
Pankstr. 51, 13357 Berlin, 
Tel. 030-46905038

 
 

ـ ياهال
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Airlines, Frisiersalons, Kosmatik, Textilien, Möbel, Bestattung شركات طيران، صالونات، تجميل، تصوير، أزياء، موبيليا، دفن الموتى

Dakruri
Tel. 030-4939758
Majed
Tel. 0170-2604057

- دكروري (خطاط)

- ماجد (ديكور/ رسم لوحات)

Amado, Laserzentrum
Pariser Str. 63, 10719 Berlin,
Tel. 030-8851895
Biomedizinische Kosmetik
Kadiner Str. 23, 10243 Berlin, 
Tel. 030-42021213
cut&Surf
Feitschestr. 49, 10627 Berlin, Tel. 
Kant-Beauty
Kantstr. 47, 10625 Berlin
Tel. 0173-6148018
Kosmed
Freier Weg. 9,12305 Berlin, 
Tel. 030-74302184

ـ أمادو

 
ـ ريم اسماعيل

 
ـ زهرة البورقادي

ـ د/صادق

Bissan
- Sonnenallee 52, 12045 Berlin
- Alvenslebenstr. 6,10783 Berlin
  Tel. 030-61204861
el Salam Galerie
Sonnenallee 60, 12045 Berlin
Tel. 030-62986037
orient 36
Ohlauer Str. 4, 10999 Berlin
Tel. 030-51052119
Swedan Möbel
Hemannstr. 141, 12051 Berlin
Tel.030-6283334
Abu Amir, 
Tel. 0176-71613428

ـ بيسان

 
ـ معرض السالم للديكورات

ـ الشرق

 
ـ موبليات سويدان

ـ نجار عربي

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

ـ فوتو فريد

ـ ستوديو ميديا

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
nur Alhuda
Amsterdamer Str. 3, 13347 Berlin
Tel.: 43722832/ 2526266
orient house
Potsdamer Str. 155, 10783 Berlin
Tel.: 030-30104155
Tabarak
Erkstr. 4, 12043 Berlin,
Tel. 030-68080633
SchneIDeReI
Lück
Sonnenallee 92, 12045 Berlin
Tel.: 0179-1319048

ـ أزياء عادل

 

ـ الحنان
 

- بوتيك المايستي

ـ نورالهدى

 
ـ بيت الشرق

ـ تبارك

إصالح مالبس
ـ يوسف نجار

Ahmad
Weisestr. 8, 12049 Berlin,
Tel. 030-21803302
Aida
Thomasstr. 81, 12053 Berlin, Tel.: 030- 
6221536
Alouisal
Sonnenallee 99, 12045 Berlin 
Te. 0176-85247263
Alouisal
Weichselstr. 56, 12045 Berlin
Tel.: 030-6130 9162
Al-Faisal
Exerzierstr. 3, 13357 Berlin 
Tel. 030-69525178
Bagdad
Kottbusser Damm 103, 10967 Berlin 
Tel. 030 - 61209480
Belal
Gotzkowskystr. 32, 10555 Berlin
Tel. 030-20953282
Byblos
Scharnweber Str. 122, 13405 Berlin
Tel. 0176-67667070
cut&Surf
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 عايدة

ـ صالون الوصال ( أبو الخير) 
 

ـ صالون الوصال ( سليم)

ـ صالون الفيصل

 
ـ صالون بغداد

ـ صالون بالل

 
ـ صالون بيبلوس

ـ األناقة  

ـ السفراء
 

egyptair
Kurfürstendamm 206, 10719 Berlin, 
Tel. 030-8823319
Qatar Airways
Flughafen Tegel, 13405 Berlin Syrian 
Airlines
Bundesallee 20, 10717 Berlin, 
Tel. 030-88714260 / 89

- مصر للطيران

الخطوط القطرية

- الخطوط السورية

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
one Million
Alt-Moabit 90, 10559 Berlin
Tel.: 030-63 90 89 93 Handy: 0176-
74539517
Samir
Voltastr. 35, 13355 Berlin, 
Tel. 030-46456799
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
Maxstr. 11, 13347 Berlin 
Tel. 030-4526016
Yassin
Ostender Str. 4, 13323 Belin,
Tel. 0157-73461990
Youssef
Stettiner Str. 62, 13357 Berlin
Tel. 030-49989960

Sonnenallee 112, 12045 Berlin / Ecke Erkstr.
Tel.: 030- 687 24 83 

Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 10:00-19:30 Uhr. / Sa. 9:00 - 18:00 Uhr.

إدارة محمد كايد
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ـ األصابع الذهبية 

ـ هيثم  

ـ كوافير حسين

ـ صالون قاسم

ـ كريستال
 

ـ صالون المال

ـ صالون  محسن

ـ صالون ناصر

غاندي عباس
 

ـ صالون سمير

ـ صالون هنادي
 

ـ صالون فينسيا
- صالون وائل

ـ كوافير وائل

ـ صالون ياسين

ـ صالون يوسف

Al Markaz
Silbersteinstr. 22, 12051 Berlin
Tel. 030-56826766 
Al  Schahbaa
Flughafenstr. 46, 12053  Berlin, 
Tel.: 030-39937046/  0176-24178785
nour Al huda
Koloniestr. 126A, 030-41719922 / 0176-
40328010
Taha Bestattung
Sonnenallee 101, 12045 Berlin, Tel.: 0176-
5995 5500 oder 0176-21511173

ـ المركز / الحولة 

ـ الشهباء

ـ نور الهدى

ـ طه

–fä⁄<Ç¬Á⁄<ÇËÇ†<^qÜ÷]<Vl]ÇÈä◊÷

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

Tel 030 629 85 725
Funk (O2) 0162 957 19 68

Í¬^ Ü÷]<–È Ái<ÏÖ]Åc
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Festkichkeiten, Autos, Im- & Export, Medien احتفاالت، سيارات، استيراد وتصدير، أعمال نظافة، إعالم

An- & VeRKAuF 
AB Automobil
Barnetstr. 53, 12305 Berlin
Tel.: 030-7456418
Autoservice Abo Ward
Neuendorfer Str. 64, 13585 Berlin
Tel.: 030-61365550
Jallous Automobile
Lübarser Str. 35, 13435 Berlin
Tel. 030-4024415
Wehbe Autohandel
Kiefholzstr. 388, 12054 Berlin,
Tel. 030-62804435
VeRMIeTunG
Al hanan
Sonnenallee 94, 12045 Berlin,
Tel. 030-68053236
Ascar
Mehringdamm 63, 10961 Berlin,
Tel. 030-695797-6
RePARATuR
ASD Auto Design u. Service GmbH
Koloniestr. 104, 13359 Berlin,
Tel. 030-4926372
chebli, hikmet u. Ghazi
Koloniestr. 127, 13359 Berlin, 
Tel. 030-4939073
KFZ-GuTAchTeR
BAG, Belal Ahmed
Schierker Str. 28, 12051 Berlin
Tel.: 030-62900013 Funk: 0177-4725337
KFZ-Gutachter, el-Amassi
Osloer Str. 112, 13359 Berlin.
Tel.: 030-52134969 Funk: 0176-76778115
Samer dahan
Hohenzollerdamm 157, 10713 Berlin,
Tel.: 030-33 988 148
SVS, Abotair & Biary
Klausingring 1, 13627 Berlin
Tel.: 030-49207543

بيع وشراء السيارات

تأجير السارات

إصالح السيارات

خبير الحوادث
ـ بالل أحمد

ـ محمد العمصي

ـ سامر دهان

ـ يزيد و فاضل

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

- شركة برلين للنظافة

- شركة لحام

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
orient Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Saphire Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447181-83
Sato Festsaal
Neuköllnische Allee 25, 12057 Berlin
Tel. 030-68055036
Vicom
Tel. 030-2510374

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 الشرق

 
صالة زفير

ـ صالة شاتو
 

ـ صالة فيكوم
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- Erledigung sämtlicher Formalitäten
- Abwicklung finanzieller Ansprüche bei 
 Versicherungen usw.
- Individuelle und fachkundige Beratung mit 
  unverbindlichem Kostenvoranschlag
- Abholung Verstorbenen vom Sterbeort
- Überführungen im In-und Ausland

خدمة ۲٤ ساعةإدارة . الحاج محمد عبد الحفيظ
24 Stunden Service

Über 35 Jahre
Erfahrung
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Bor. Mönchengladbach
Bayern München
Bayer Leverkusen
Hannover 96
Hertha BSC
FC Ingolstadt 04
Eintracht Frankfurt
Ho�enheim
FC Schalke 04
1. FSV Mainz 05
VfL Wolfsburg
Hamburger SV
Werder Bremen
1. FC Köln
SV Darmstadt 98
VfB Stuttgart
Borussia Dortmund
FC Augsburg
Bayern München
Hertha BSC
FC Ingolstadt 04
SV Darmstadt 98
FC Schalke 04
Bayer Leverkusen
Bor. Mönchengladbach
Hannover 96
1899 Ho�enheim
1. FC Köln
VfL Wolfsburg
VfB Stuttgart
FC Augsburg
Werder Bremen
1. FSV Mainz 05
Hamburger SV
Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund

Hamburger SV
FC Augsburg
SV Darmstadt 98
Borussia Dortmund
VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg
1. FC Köln
Werder Bremen
1. FSV Mainz 05
1899 Ho�enheim
Hertha BSC
Eintracht Frankfurt
FC Ingolstadt 04
Bor. Mönchengladbach
Bayern München
FC Schalke 04
Bayer Leverkusen
Hannover 96
VfL Wolfsburg
1. FC Köln
Hamburger SV
Werder Bremen
Eintracht Frankfurt
1. FSV Mainz 05
FC Augsburg
VfB Stuttgart
Borussia Dortmund
FC Ingolstadt 04
Hannover 96
Bor. Mönchengladbach
1899 Ho�enheim
Bayer Leverkusen
Bayern München
FC Schalke 04
Hertha BSC
SV Darmstadt 98

01.09. – 05.09.2015
Freie Scholle: Das älteste 
Volksfest
Waidmannsluster Damm 83, 
13469 Berlin

04.09. -  09.09.2015
IFA 2015: Internationale 
Funkausstellung
ExpoCenter , Messedamm 22, 
14055 Berlin

04.09. – 20.09.2015
Oktoberfest am Hauptbahnhof
 Hauptbahnhof , Washington-
platz 1, 10557 Berlin

05.09. – 10.09.2015
Eurobasket 2015
Mercedes-Benz Arena , 
Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin

06.09.2015
ISTAF Berlin - Internationales 
Leichtathletik Meeting 2015
Olympiastadion, Olympischer 
Platz 3, 14053 Berli

19.06. – 20.06.2015
Herbst in Westend 2015
Preußenallee, Charlottenburg-
Wilmersdorf

25.09. – 11.10.2015
Oktoberfest auf dem Alexander-
platz
Alexanderplatz , 10178 Berlin

25.09. – 18.10.2015
Berliner Oktoberfest 2015
Zentraler Festplatz, 
Kurt-Schumacher-Damm , 
13405 Berlin

26.09. – 27.09.2015
Berlin-Marathon
Start: Straße des 17. Juni , 10785 
Berlin

04.09. - 06.09.2015
Afrika-Orient Kulturfestival 

Bonn 2015
Rigal'sche Wiese, 53177 Bonn

06.09.2015
Brunnenfest 
Rosenstraße/Wachsbleiche
Rosenstr. 1-38, 53111 Bonn

07.09. - 11.09.2015
Islam und Demokratie - 
muslimisches Leben in 
Deutschland
Arbeitnehmer-Zentrum 
Königswinter, Johannes-Albers-
Allee 3, 53639 Königswinter

03.09. - 06.09.2015 
Hombrucher Straßenfest 
Marktplatz Dortmund-
Hombruch, Harkortstr. 57, 
44225 Dortmund

11.09. - 12.09.2015 
Brunnenfest 
Berswordtplatz, 44143 
Dortmund

12.09.2015   
Lichterfest im Fredenbaumpark 
Fredenbaumpark, Lindenhors-
ter Str. 6, 44147 Dortmund

12.09. - 13.09.2015 
Großes Huckarder Bürgerfest 
Marktplatz Huckarde, Rahmer 
Str. 15, 44369 Dortmund

13.09.2015               
Messe: Westfälische Münz- & 
Sammler-Börse 
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

25.09. - 26.09.2015                
Dortmunder Oktoberfest 2015 
Revierpark Wischlingen, 
Höfkerstr. 12, 44149 Dortmund

26.09. - 27.09.2015 
Kaiserstraßenfest 
Innenstadt, Kaiserstr., 44135 
Dortmund

01.09. – 06.09.2015
Caravan Salon Düsseldorf
Messe, Stockumer Kirchstr. 61, 
40474 Düsseldorf

22.09. - 25.09.2015 

euromold 2015 : Weltmesse für 
Werkzeug- und Formenbau, 
Design und Produktentwick-
lung
Messe, Stockumer Kirchstr. 61, 
40474 Düsseldorf

17.09. – 23.9. 2015
Internationale Automobil-
Ausstellung (IAA)
Messet, Ludwig-Erhard-Anlage 
1, 60327 Frankfurt – Westend

04.09. 2015 
Fussball: Deutschland – 
Polen, UEFA Europa Meister-
schaft 2016

Commerzbank-Arena, Mörfelder 
Landstr. 362, 60528 Frankfurt – 
Sachsenhausen
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OFFSET-DRUCK
KEIN BILLIGER DIGITAL-DRUCK!!100%
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Free WLAN
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^π^õ<Ï4f“<ÌÈf√çÊ<ÏÜ„ç<‘vflµ<‘ÒÅ^f⁄Ê<’Ö^” _<‡¬<’4f√i
JÌÈfi^fi˘]<‡⁄<≈Áfi<Î_<‡¬<ÏÇÈ√e<kfi^“

J‘ Ö^√⁄<ÏÜÒ]Å<ƒÈâÁi<ÿq_<‡⁄<‡ËÜ}˚]<ƒ⁄<ÿ⁄^√j÷^e<‘È◊¬
JÌ⁄^7]<l^⁄Á◊√π]<‡¬<Ÿ]ˆä÷]<ª<ÅÅ3i<˜

g÷^�⁄<–œ†<·_<ŸÊ^u<J‹„f†<‡⁄<Ó◊¬<‘€”u<ª<≈Üäji<˜
J‘i]Ñe<^„È <Ü√éi<:÷]<l^È√€¢]<±c<‹ñfli<·_Ê<Ÿ^Àõ˘]

J‘÷àfl⁄<ª<l]4È«j÷]<ò√fe<‹Œ
J‘÷Áu<î^~ç˘]<ò√e<‡⁄<≈]Ç~◊÷<Ü„é÷]<]Ñ‚<öÜ√ji<ÇŒ

‡⁄<4f“<ÖÇŒ<Ÿ^fli<‘◊√ü<ÖÁ⁄˘]<ÿÈë^Ài<ŸÊ^fli<Ó◊¬<‘iÖÇŒ
‘iÜ“]ÉÊ<Ì¬Ö^f÷]<’Ö^” _Ê<ÌÈ÷^√÷]<‘jŒ^õ<JÜËÇœj÷]Ê<h^r¬˝]

Jg†<‡π<kŒÁ÷]<ò√e<ìí}<J‘i]á^®c<ª<’Ç¬^äi<ÏÅ^£]
J‘⁄^€j‚]<4ni<:÷]<ÌÈï^ËÜ÷]<Ì�éfi˙÷<‹ñfi]

JÌÈí~é÷]<‘��}<–ËÜõ<ª<]ÁÀœË<·_<‘eÖ^Œ˘<x€äi<˜
‹Œ<JÍÒ^„fi<Ö]ÜŒ<±c<ÿëÁji<·_<ÿfŒ<ovf÷]<‡⁄<ÇËàπ^e<‘È◊¬

JÌÈ◊Ò^√÷]<l]^œ◊÷]Ê_<ÌÈ¬^€jq˜]<l^fâ^fl€◊÷<‹ÈøfliÊ<ºÈ�~je
JÌë^§]<‘i^f∆Ö<ÿq_<‡⁄<kŒÁ÷]<ò√e<ìí}

›^Ë_<Íñœi<ÇŒ<JÃŒ]Áπ]<É^°]<Ì÷^u<ª<Õ¯j}]<ÿÈ”éi<‘fl”µ
ÿ€√÷]<ª<4”Àj÷]<ª<Ü€jäi<‘fl”÷Ê<ÿ€√÷]<‡¬<�]ÇÈ√e<‘iá^qc

ÏÇËÇq<ÿ€¬<l^œÀë<_Çfj÷<gâ^fl⁄<4∆<Ü„ç<JÍ÷^π]<‘ÀŒÁ⁄Ê
J‘◊€¬<·`ée<l]4È«j÷]<ò√fe<›Áœj÷<Ê_

ÿ{{{{{{€£
]

ÖÁ{{{{{{{{n÷]
]áÁ{{{{¢

]
·^õ

Ü{ä÷]
Ç{{{{{{{â

˘]
]ÖÑ{{{{{√÷]

·]à{{{{{{Èπ]
h

Ü{{{{œ√÷]
å

Á{{{{{œ÷]
ÎÇ{{{{{{¢

]
Á÷Ç{{{{{{{{÷]

l
Á{{{{{{£

]
21.03.-20.04.

21.04.-20.05.
21.05.-21.06.

22.06.-22.07.
23.07.-23.08.

24.08.-23.09.
24.09.-23.10.

24.10.-22.11.
23.11.-21.12.

22.12.-20.01.
21.01.-20.02.

21.02.-20.03.

èÈ ]Ü 
K<ÁäÈäe<∞√⁄<K<Íäf√÷]<Â3fl¬<K<ãÈœ÷]<ıÜ⁄_<K<Ó{{é¬˘]<K<Ívfë<Ç€¶<K<Í⁄áÖ]Á§]

êÜõ˘]<Ÿ^⁄a<K<ÖÇjœπ]<ÌÀÈ◊§]<K<‘ËÇ÷]<K<ÎÅÁ√ä÷]<Ÿ¯7]<ÎÅ^fi<K<Ï4«í÷]<Ï^®<K<·ÅÖ˘]

‹ËÇœ÷]<'ËÖ^j÷]
K<ÖÁë<ÌflËÇπ<Üífi<Ñ}Áffi<Ö^íu<K<ÿe^e<K<ã“Á◊â<K<êÅ^Œ<K<åÁ“^iÖ^fâ<K<ãiÊÅÊ4‚

^⁄]á<Ì“Ü√⁄<K<DÜ⁄ÜfiE<^flÈ⁄<K<Ö^Œ<ÎÉ<K<Çflä÷]<ÎÅ]Ê<ÏÖ^ñu

[<∞ <^fi_
¯Èe^“<ÃËáÁq<K<^â^éflÈ“<K<^ÈœËÜ _<K<ÌÈõ]ÜŒÁµÇ÷]<Á«fiÁ”÷]

[<∞⁄<^fi_
^fiÊÅ^⁄<VÌÈπ^√÷]<ÌÈfl«π]

^fi^√⁄<gäuc
Vÿ”é÷]D

‘fiÁÈ¬<xj 
Vÿ”é÷]A

›Árfl÷]<Ì€®
V‹ŒÖ<Ì€rfl÷]4

Ì√fä÷]<^�}˘]

Ì√õ^œjπ]<l^€◊”÷]
10    09    08    07    06   05    04    03    02    01

01

02

03

04

05

06

07

08   

09

10
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