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دخل  إشعار،  سابق  غير  ومن  العادة  غير  على 
القابع  المسكين  مريضنا  ليعاين  األمريكي  الطبيب 

على فراش موته. 
معاينة  وبعد  األولية  الفحوصات  من  اليسير  وبعد 
خطيرة  الحالة  بأن  أوامره  الطبيب  أصدر  شكلية 
جدا والموقف يتطلب تدخال جراحيا عاجال وأضاف 
جدا  عتيقة  والمعدات  بدائية  األساليب  أن   " يقول 
وذويه  المريض  لدى  الجاد  العالجي  التفكير  وحتى 

يكاد يكون معدوما لذا ال بد من عمل".

لم يتردد الطاقم الطبي في عدم سماع رأي أو األخذ 
بمشورة، مقررا اإلسعاف العاجل.

المستشفيات  أحد  إلى  طائرة  متن  على  أقلعنا 
المرضية  الحاالت  في  المتخصصة  البانتاجونية 

المزمنة لدى الغرب. 
مؤهلون  وجراحون  هناك،  وطواقم  هنا  أجهزة 
متخصصون في كل مكان. على سرير محمول نقل 
إلى  ويكسوه  اإلرهاق،  يغطيه   ، المسكين  مريضنا 
مخمص قدميه إنهاك قاتل، جبين شاحب، وأوصال 
كامل  على  وورم  غائرة،  مدمعة  وعيون  مترهلة 

خريطة جسمه. 
التدخل الجراحي أمر ال بد أن  لم يبق ثمة شك أن 
يكون. "ساعات قالئل هي كل ما تبقى، وال بد من 
نتركه  أم  العملية  أنجري  الحاسم"،  القرار  اتخاذ 

يموت ؟؟  
الدكتور  خاطبنا  والحاسمة  البائسة  الكلمات  بهذه 
ـ فخامته، جاللته، سيادته  إلى سموه  الجراح. نظر 
األمس،  على  نادمة  مستغيثة  بعيون  أدري،  لست  ـ 
إلى   : قائال  الله،  بقضاء  ومؤمنة  الغد  من  متخوفة 

متى؟ أما ترد ، أما تحكي؟

المخنوقة وصوته  الحادة، وحروفه  ذبحتني نظراته 
الحزين، وشعرت أنني أفكر للمرة األولى منذ أكثر 
من خمسين عاما. وبدأت بترويض نفسي على اتخاذ 
ألنني  القرار  اتخاذ  على  أجبر  ال  أنني  رغم  قرار 
وحتى  قراراً،  أتخذ  ولم  برأياً،  أدل  لم  حياتي  طيلة 

أنني لم أحاور "سيدي" ولو لمرة واحدة.

فتكون  ال  أقول  أو  فأزعجه،  نعم  أأقول   : إلهي  يا 
األمريكي  الجراح  ظهر  وكالحلم  وفجأة  الكارثة؟، 
أنفه  وعلى  قفازات  يديه  يكسو  بعيد،  من  القادم 
يرحل  فالوقت  كهربائيا،  منشارا  ويحمل  كمامة، 
والوضع ال يسمح والموقف حرج. وأغلقت األبواب، 

في  كالخراف  و"سادتي"  وبقيت  الجميع  وأخرج 
ردهة المستشفى نذرعها ذهابا وإيابا. شارد كما هم 
شاردون، وأفكر وللمرة األولى كما سادتي يفكرون.
ال  ـ  أخفيه  أمل  لدي  أن  وإياهم  بيني  الوحيد  الفرق 
أستطيع إبداءه ـ أن مريضنا الجاثم هناك ربما يخرج 

من الغيبوبة هذه بصحة وعافية وربما لياقة أكبر. 
هائل  بتركيز  العمليات  غرفة  باب  نراقب  وبقينا 

واهتمام فائق عل خبرا يذاع أو نبأ يتسرب.

وقال  المستشفى  باسم  الرسمي  الناطق  وفجأة خرج 
لكم  أعلن  الصوتية:  لحباله  وترويض  حمحمة  بعد 
بنجاح،  تمت  قد  الحديدي  المنشار  أن عملية  جميعا 
حتى  الصحي  وضعه  متابعة  على  مصرون  وأننا 
له  صفقنا  العالج.  واكتمال  النقاهة  فترة  انتهاء 
بصوت  وهتفنا  ممنوع  التصفيق  أن  رغم  بحرارة، 
جماعي " بالدم بالروح نفديك يا ..يا ..يا … يا ...!

صمت  خرقنا  مع  األمريكيون  الجراحون  تسامح 
وقدسية المستشفى بالصراخ ، بالتصفيق واإلزعاج، 
طبيعية  ظاهرة  التصفيق  ظاهرة  أن  يدركون  ألنهم 
مساء،  ويشربها  صباحا  العربي  يأكلها  مالزمة 
بمتابعة  سنقوم  أصدقائنا  مع  أننا  الناطق:"  وأضاف 
وضعه الصحي، وسندفع الفاتورة رغبة في األجر ـ 

األجر فقط ودون مقابل". 
ال  أنني  رغم  الداخل  من  تأكلني  غبطة  ثمة  كانت 

أستطيع إظهار أي شيء فأنا ال أثق أبدا في الوعود 
األمريكية، وال أأمن مغبة تراجع البيت األبيض عن 

وعوده الطبية الجميلة الخيرة الرائعة. 
انتهت العملية الجراحية بالكامل، ونقل مريضنا إلى 
غرفة النقاهة، واشتريت كغيري من البسطاء وردة 
بعشرين دوالرا ـ هي نصف مرتبي تقريبا، لكن ال 

يهم، فالحمد لله على السالمة. 
رأيته أخف وزنا وأكثر نضارة وأشد جماال، رغم 
اآلثار الجانبية للمرض ومتاعب الجراحة. استلمت 
فتاة  أقابل  الدواء وعوضا عن أن  الوصفة ألحضر 
مكتب  في  المألوف  الصيدلي  بالزي  شقراء  جميلة 
أمريكية  لمجندة  أسلمها  وجدتني  مكيف،  رخامي 
مجندة  عمالقة،  مجنزرة  مقطورة  داخل  سوداء 
بمالمح سيرالونية أو زامبية لست أدري، وتسلمت 
الماكدونالدز  من  أقراص  شكل  على  الدواء  منها 

وحقن من الكوال. 
على  لله  والحمد  مبروك  وقالت  باسمة  إلي  نظرت 
السالمة.  تركتها وبداخلي سؤال واحد "أمصلحون 
كما يدعون ويزعمون أم هم مرتزقة متعصبون كما 

نقول ؟؟

في  حالنا  فإن   " األخير صحيحا  كان  لو  لكن حتى 
الغد بوجودهم، لن يكون أسوأ من األمس ومما هو 

واقع معاش “

ولد أحمد المختار
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اتهمت وزيرة العدل األلمانية كريستينا المبرشت ديوان المستشارة أنغيال ميركل بــ 
"إعاقة" مشروعين قانونيين للحكومة االتحادية ضد التطرف اليميني والعنصرية.

وقالت المبرشت: "أرى اآلن الفرصة األخيرة بأن يتم إقرار القوانين عن مصطلح 
"العنصرية" ودعم الديمقراطية، قبل أن تأتي العطلة الصيفية واالنتخابات البرلمانية".

الشريك   spd الديمقراطي  االشتراكي  للحزب  المنتمية  األلمانية  الوزيرة  وتابعت 
في اإلئتالف الحاكم: "يتعين على المستشارة ميركل التفكير فيما إذا كانت الحكومة 
االتحادية ترغب حقا في إرسال رسالة: بأننا نتعامل مع مكافحة العنصرية والتطرف 

اليميني على محمل الجد".
في ظل  القوانين  يمنع  المستشارية  ديوان  بأن  إشارات  هناك  إن  وقالت المبرشت 
أن الكتلة البرلمانية لالتحاد المسيحي بالبرلمان األلماني بوندستاغ" لم تشارك في 

وضعهما".
التيار  الصادرة من  المخاطر  يتغاضى عن  االتحاد  إذا كان  وردا على سؤال عما 
اليميني في البالد أم ال، قالت وزيرة العدل: "على أي حال إنها إشارة مروعة لجميع 
ألمانيا،  في  اليميني  العنف  من  المتضررين 
ال  المسيحي  االتحاد  أن  انطباع  ينشأ  عندما 
خالل  ومن  بجدية.  العنصرية  مكافحة  يتابع 
بالفعل  تنسيقه  تم  قانون  لمشروع  حصاره 
بالتحديد  ينشأ  األساسي  القانون  تعديل  ألجل 

هذا االنطباع".
يشار إلى أن كال مشروعي القوانين يعد جزءا 
من خطة مكونة من 89 نقطة ضد التطرف 
اليميني والعنصرية كان أقرها مجلس الوزراء 
في كانون أول/ ديسمبر العام الماضي. ومن 
من  للحماية  كاف  دعم  تحقيق  ضمان  شأنها 

التطرف.

قال وزير المالية األلماني أوالف شولتز إن أوروبا يجب أن تكون رائدة في 
مشروع إنشاء عملة رقمية مشتركة، وأن عليها أن تعمل "بنشاط" من أجل 

إطالق وسيلة الدفع الجديدة المشفرة.
وأضاف شولتز في مؤتمر عبر الفيديو لوزراء مالية منطقة اليورو، ُخصص 
لنقاش الموضوع: "إن أوروبا تحتاج إلى حلول مبتكرة وتنافسية لعمليات 

الدفع".
وتدرس العديد من البلدان مسألة العمالت المشفرة عن كثب، خصوصاً في 
مواجهة مشروع العملة الرقمية "ليبرا" الذي بدأه فيسبوك. ويعمل عدد من 
الصين مشروعها  تعد  فيما  الفكرة،  العالم على  المركزية حول  المصارف 

إلطالق عملة يوان مشفرة.
الطليعة  أن تكون في  أوروبا "يجب  إن  قائاًل  األلماني  المالية  وتابع وزير 
في ما يتعلق بمسألة العمالت الرقمية الصادرة عن بنك مركزي"، وبالتالي، 
فإن أقوى اقتصاد في منطقة اليورو "سيدعم بشكل بناء" العمل الذي يقوم به 

البنك المركزي األوروبي بهدف إنشاء عملة رقمية.
التطور،  هذا  على  متفرجين"  نكون  أال  "يجب  األلماني:  الوزير  وأوضح 

داعياً إلى "عدم التحول إلى دول تابعة عندما تكون السيادة على المحك".
وسيقرر البنــــــك 
المركــــــــــــزي 
األوروبي هــــــذا 
الصيـــف مـــا إذا 
عملية  سيبدأ  كان 
يــــورو  إطـــالق 

رقمي بعد مشاورات ودراسات واسعة أجريت في األشهر األخيرة، بحسب 
ما قال أحد مسؤولي البنك.

إلى  الحاجة  دون  إلكترونية  وسائط  في  تخّزن  الرقمية  العمالت  أن  يُذكر 
حساب مصرفي، ويتم قبولها كوسيلة للدفع من قبل الكثير من الجهات.
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بعد عقود من الفصل بين ما يعرف بـ "التنظيمات 
العنيفة" وغير العنيفة، تتجه ألمانيا بشكل رسمي 
التنظيمات  مواجهة  في  واقعية  أكثر  لمقاربة 
األيديولوجية،  على  أكثر  والتركيز  المتطرفة، 

مصدر التطرف والعنف.
وتتحرك كتلة االتحاد المسيحي الحاكم هذه األيام 
من أجل التركيز على أيديولوجية منظمات اإلسالم 
السياسي وفي مقدمتها اإلخوان، ووضع اليد على 

مخاطرها، والمطالبة بمواجهتها.
على  لعرضها  موقف  ورقة  الكتلة  وأعدت 
السياسي  "اإلسالم  أن  على  تنص  البرلمان، 
يثير  الذي يتصرف ظاهرًيا بطريقة غير عنيفة، 
نظام  إلى  ويسعى  والعنف  والتحريض  الكراهية 
للرأي  حرية  وال  متساوية،  حقوق  فيه  توجد  ال 
ظهر  ما  والدولة،  الدين  بين  فصل  وال  والدين، 

آثاره في أجزاء كبيرة من مجتمعنا".
بـ"إنهاء  الورقة  في  البرلمانية  الكتلة  وتطالب 
منظمات  مع  التعاقدية  والعالقات  الدولة  تعاون 
السياسي"، بما يشمل األندية والجمعيات  اإلسالم 
اإلسالمية التي تراقبها المكاتب الفيدرالية وفروع 
هيئة حماية الدستور "االستخبارات الداخلية" في 

واليات البالد.
وتقول الورقة إن "جميع التبرعات المالية والمنح 
المنظمات  هذه  مع  والتعاون  التعاقدية  والعالقات 
يجب أن يتم فحصها ووقفها"، بما يشمل اإلعفاءات 
بواجهة  التي تعمل  للمنظمات  القانونية  الضريبية 

العمل الخيري.
وتستهدف هذه الورقة بوضوح "المجلس المركزي 
لإلخوان  كان  مظلية  منظمة  وهو  للمسلمين؛ 
النصيب األكبر في تأسيسها وتملك النفوذ األكبر 

أكبر  اإلسالمي؛  المجتمع  منظمة  وكذلك  فيها، 
منظمة لإلخوان في ألمانيا".

كما تستهدف الورقة تنظيمات تركية تنسق وتتعاون 
مع اإلخوان؛ مثل اتحاد الجمعيات الثقافية التركية 

اإلسالمية في أوروبا )أتيب( والذئاب الرمادية.
الحكومية  والوزارات  العديد  تدعم  عامة،  وبصفة 
المركزي  والمجلس  لإلخوان  مشاريع  ألمانيا  في 
أجرته  حصر  وفق  حكومية،  بأموال  للمسلمين 

صحيفة دي فيلت األلمانية.
عن  البارز  النائب  فريس،  دي  كريستوف  ويقول 
"يجب  تصريحات صحفية:  في  المسيحي  االتحاد 
المسافة  بنفس  وممثليه  الديني  التطرف  مواجهة 
اليسار  من  السياسيين  المتطرفين  مثل  والرفض 
أن  دستورنا  ألعداء  يمكن  "ال  وتابع  واليمين". 

يكونوا شركاء لدولتنا في نفس الوقت".
ورقة كتلة االتحاد المسيحي تطالب أيضا بـ"إنشاء 
حول  البالد  مستوى  على  الجامعات  في  برامج 
موضوع اإلسالموية، وتضمين المناهج المدرسية 
مواد حول تأثير هذه األيديولوجية، وإنشاء مركز 
وأوروبا،  ألمانيا  في  السياسي  لإلسالم  توثيق 
االتحادية،  الداخلية  وزارة  في  خبراء  ومجموعة 
وكذلك الكشف عن التمويالت األجنبية للجمعيات".
نحترم  "نحن  فريس:  دي  قال  اإلطار،  هذا  وفي 
نريد  ال  لكننا  شرط،  أو  قيد  دون  المعتقد  حرية 
اإلسالم  قوى  أو  األجنبية  للحكومات  نسمح  أن 
في  حكم  نظام  لتأسيس  بالعمل  األجنبية  السياسي 
ألمانيا يخضع المجتمع والسياسة والثقافة والقانون 

إلى المعايير اإلسالموية".
ضربة  أقوى  المسيحي  االتحاد  تحرك  ويعد 
التحركات  ألن  األخرى،  والمنظمات  لإلخوان 
بطلها  كان  الجماعة  لمحاضرة  السابقة  السياسية 
أحزاب معارضة ال تتمتع بوزن قوي؛ مثل حزب 

البديل ألجل ألمانيا.
وفي حال إقرار هذه الورقة، فإن تمويل الجمعيات 
واألنشطة سيتلقى ضربة مميتة، ألنها تعتمد بشكل 
كبير على تمويل حكومي ألماني، خاصة الجمعيات 
التي تعمل تحت واجهة العمل الخيري أو الحقوقي 

أو دعم الديمقراطية.
"االستخبارات  الدستور  حماية  هيئة  وتضع 
الداخلية"، منظمات وقيادات تابعة لجماعة اإلخوان 
في واليات البالد الـ 16، تحت رقابتها، وتقدر عدد 
   1300 بـ  ألمانيا  في  األساسية  الجماعة  عناصر 

شخص.

خرجت ألمانيا من قائمة "الدول الرائدة" عالمياً في حرية 
نشرته  الصحافة  لحرية  مؤشر  أحدث  وفق  الصحافة 
منظمة مراسلون بال حدود  في ابريل/نيسان 2021 بعد 
أن تراجعت من الترتيب 11 إلى 13 في عام 2020. 

فى  ألمانيا  جاءت  تقييمها،  تم  دولة   180 بين  ومن 
المركز الثالث عشر بانخفاض مركزين عن ترتيب العام 

الماضى.
وقال المتحدث باسم مجلس إدارة المنظمة: "بسبب العديد 
من الهجمات خالل المظاهرات ضد التدابير الرامية إلى 
حرية  درجة  نخفض  أن  علينا  كان  الجائحة،  احتواء 
وهذا  فقط،  مرضية  إلى  جيدة  من  ألمانيا  في  الصحافة 

بوضوح إشارة إنذار".
وقال إن العنف ضد اإلعالميين في ألمانيا بلغ مستويات 
غير مسبوقة. وأضاف أنه تم رصد ما ال يقل عن 65 
عمال من أعمال العنف ضد الصحفيين في عام 2020، 

بزيادة خمسة أضعاف مقارنة بعام 2019.
من  مزيدا  هناك  أن  أيضا  تعتقد  إنها  المنظمة  وقالت 
الحاالت التي لم يتم اإلبالغ عنها في 2020 أكثر من 
والركل  للَكم  الصحفيون  "تعرض  وأضافت:  الماضي. 
الصحفيين  على  بصقوا  لقد  األرض،  على  والدفع 
وتعرضوا للمضايقة واإلهانة والتهديد وُمنعوا من القيام 

بعملهم".
أثناء  واللفظية  الجسدية  الهجمات  معظم  ووقعت 
المظاهرات أو إلى جانبها، مثل االحتجاجات ضد القيود 

الحكومية المفروضة الحتواء تفشي فيروس كورونا.
ووفًقا للتقييم ، فإن البلدان التي تحسنت بشكل كبير في 
المقام  في  هي   2021 لعام  الصحافة  حرية  تصنيفات 
األول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وعلى رأسها 
بوروندي وسيشيل وسيراليون ومالي. ومع ذلك، تظل 
وفًقا  بالنسبة لإلعالميين،  األكثر خطورة  القارة  إفريقيا 

لمراسلون بال حدود.
وشهدت ثالث دول هي ماليزيا وجزر القمر والسلفادور 
فإن   ، حدود  بال  مراسلون  وبحسب  تراجع.  أكبر 
الحكومات في هذه الدول مصممة على االحتفاظ بالسيادة 

على تفسير جائحة كورونا.
من  "جيدة"  أنها  فقط  دولة   12 سوى  تصنيف  يتم  ولم 
حيث حرية الصحافة، وهو أقل عدد منذ بدء التصنيف. 

وجاءت النرويج وفنلندا والسويد على رأس القائمة.
المرتبة  احتلت  التي  الدول  بين  يذكر  تغيير  يحدث  ولم 
وكوريا  وتركمانستان  الصين  ذلك  في  بما  األدنى، 
الشمالية وإريتريا. وأكد التقرير أن الدول القمعية أساءت 

استخدام الوباء لتقييد حرية الصحافة.



Workforce and Care
القوى العاملة والرعاية

Workforce and Care UG
   Wittestraße 26c

13509 Berlin
رقم الهاتف:

مكتب: 03053058762         
موبايل: 017620732486 

budget-advisor@web.de :البريد االلكتروني
الدوام: اإلثنين إلى الجمعة: 

الساعة 10.00 إلى 18.00

جهات التواصل

زورونا في موقعنا على االنترنت:         

البديل لخدمات الرعاية و طريقك إلى الوظيفة الجديدة

هل تعلم أنه يمكنك الحصول على راتب كامل في ألمانيا
مقابل رعاية قريبك أو صديقك من ذوي االحتياجات الخاصة !

البديل لخدمة الرعاية وطريقك إلى وظيفة جديدة
رعاية األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة من قبل أقاربهم 

وأصدقائهم براتب كامل مع كافة التأمينات.                                           الحصول على استشارة مجانية من المختصين.                                                     
تقديم جميع الطلبات الالزمة .                                                                         متابعة اإلجراءات القانونية.                                                                                       

إنجاز عقود العمل واألمور اإلدارية.

ال داعي للقلق بشأن األقارب ذوي اإلحتياجات الخاصة 
يمكن ألي شخص من ذوي االحتياجات الخاصة أو يعاني من مرض مزمن استخدام ما يسمى بالميزانية الشخصية 

رسمياً من الدولة بمثابة إعانة نقدية يستطيع من خالله تغطية تكاليف ونفقات الرعاية وتنظيم الدعم الذي 
يحتاج إليه بشكل مستقل ،هذا يعني
 أنه يمكنك اختيار شخص أو أكثر من

 أقاربك أو أصدقائك لرعايتك وتوظيفهم
 ودفع رواتبهم في إطار ميزانيتك 

الشخصية تمامَا مثل صاحب العمل.  

ويمكن أيضًا ألقرباء الشخص أو مقدمي 
الرعاية التقدم بطلب الحصول على الميزانية الشخصية بأنفسهم لالستفادة من هذا الحق الذي توفره الدولة مدة 

العمل 8 ساعات في اليوم بمعدل 40 ساعة في األسبوع مقابل راتب شهري بين 2000 و 2500 يورو باإلضافة إلى 
كافة التأمينات.

بصفتنا وكالة توظيف استشارية معتمدة فإننا في شركة UG  Workforce and Care نسعى إلى تحقيق هدف 
واحد وهو إيجاد وظيفة مناسبة لك في قطاع الرعاية بسرعة وموثوقية.

نقوم بإنشاء االتصال بينك وبين صاحب العمل المحتمل في محادثة شخصية نقوم بتقييم فرص التوظيف 
الممكنة ونقدم لك النصائح إلجراء مقابلة ناجحة.

نحن نقوم نيابة عنك بإعداد عقود العمل للموظفين لديك وسترسل الدولة رواتبهم إلى حسابك كل شهر.

           www.workforceandcare.de

فريق العمل

شركة القوى العاملة والرعاية بإشراف:
Özgür Ören   المدير التنفيذي: اوزغور اورن

 Abdullah Karakösse استشاري: عبدالله كاراكوسي
Amira Kajouk  استشارية: أميرة كجوك

نحن نتحدث: 
األلمانية واإلنجليزية والتركية والعربية

اتصل بنا للحصول على معلومات مفصلة 
واستشارة مجانية.

يسرنا أن نقدم لك المشورة والمساعدة

كيف تجدنا : في برلين – راينيكيندورف
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الدليل ـ برلين

وافق مجلس النواب )البوندستاج( على "قانون حماية العدوى المشدد". وكما هو متوقع، وافق عليه المجلس االتحادي أيضا. 
وهذا يمهد الطريق لدخول فرامل الطوارئ الفيدرالية المثيرة للجدل حيز التنفيذ. 

ولكن ال تزال هناك بعض األسئلة - ليس أقلها ما إذا كان القانون يمكن تمريره من الطعن أمام المحكمة الدستورية االتحادية. 
فيما يلي اإلجابات الرئيسية:

متى ينطبق القانون بالضبط - وإلى متى؟
المجلس  القانون وتنازل  النواب  أقر مجلس  بعد أن 
االتحادي عن االعتراض، اعتمد رسميا. وبعد وقت 
عليه  وقع  االتحادي،  المجلس  اجتماع  من  قصير 
تدخل  ثم  شتاينماير.  فالتر  فرانك  االتحادي  الرئيس 
في  لإلعالن  التالي  اليوم  "في  التنفيذ  حيز  الالئحة 

الجريدة االتحادية"، كما ينص النص القانوني. 
وطبق القانون اعتبارا من يوم الجمعة 2021/4/23. 
وتتوقف صالحية القانون على ما إذا كانت "الحالة 
الوبائية ذات أهمية وطنية" تنطبق على نص القانون. 
صالحة  الوبائية"  "الحالة  فإن  الراهن،  الوقت  وفي 
حتى 30 حزيران/يونيه - ولكن يمكن تمديدها مرة 

أخرى.

ما هي التدابير التي يتخذها القانون؟
ينص تشديد قانون الحماية من العدوى على "فرامل 
معدل  المناطق  تجاوزت  إذا  اتحادية  طوارئ" 
اإلصابة البالغ 100 حالة لمدة سبعة أيام في ثالثة 
التنفيذ  حيز  التدابير  بعض  ستدخل  ثم  متتالية.  أيام 
ذلك حظر  المدن. ويشمل  أو  المقاطعات  في  تلقائيا 
التجول بين الساعة العاشرة مساء والخامسة صباحاً. 
منتصف  حتى  وحدهما  والركض  بالمشي  يسمح 
الذهاب  المثال،  الليل. هناك استثناءات، على سبيل 
الحاالت  من  غيرها  أو  الطبيب  زيارات  للعمل، 
االتصال  على  المفروضة  القيود  وستعود  العاجلة. 
بين األفراد حيز النفاذ أيضا. يسمح للمتاجر بفتحها 
سلبية.  اختبارات  نتائج  لديهم  الذين  للعمالء  فقط 

والتدريس عن بعد.

التدابير  تنفيذ  المتضررة  المناطق  على  يتعين  هل 
فور دخول القانون حيز النفاذ؟

سيتعين على المناطق تنفيذ التدابير فورا على أساس 
ااألرقام التي ينشرها معهد روبرت كوخ كل صباح 

لجميع المناطق حاسمة.

كيف يعرف المواطنون ما إذا كانت منطقتهم بحاجة 
إلى اإلغالق؟

يجب على السكان أن يعرفوا بأنفسهم ما هي التدابير 
في  أيضا  هذا  وينطبق  منطقتهم.  في  بها  المعمول 
حالة " فرامل الطوارئ " وتطبيق حظر التجول أو 

تحول المدارس إلى التعلم عن بعد. 
ويشير القانون على وجه التحديد إلى قائمة حاالت 
بموجب  المختصة  السلطة  'تحدد  بالدولة.  اإلصابة 
التي  األيام  المناسب  النحو  على  الوطني  القانون 
تنبيه  يتم  أن  الصلة. ويجب  التدابير ذات  فيها  تتخذ 

المختصين والمواطنين "فورا".

الواليات  جميع  في  القواعد  نفس  تنطبق  هل 
الفيدرالية؟

الفيدرالية"  الطوارئ  "فرامل  تهدف  الواقع،  في 
تقررها  التي  التدابير  وإنفاذ  التوحيد  ضمان  إلى 
من  ولكن  الواليات.  وحكومات  الفيدرالية  الحكومة 
البلدان  تعتمد  عندما  القانون  على  الخروج  الممكن 
 ، قالت  المثال،  سبيل  فعلى  صرامة.  أكثر  تدابير 
في  االشتراكي  الديمقراطي  الحزب  حكومة  رئيسة 
الفرامل  هذه  نطبق  "لن  فوربومرن:  ميكلنبورغ 
وبدال  الشعب".  تساعد  ال  ألنها  الناعمة  الفيدرالية 
بقواعدها األكثر صرامة.  الوالية  من ذلك، ستلتزم 
المناطق المستقرة ـ أقل من 100إصابة ـ يمكن أن 

تقرر القيود الخاصة بهم أو تخفيف اللوائح.

على  التجول،  حظر  مثل  التدابير،  تنطبق  هل 
الُملقحين أيضا؟

نعم، على األقل في الوقت الراهن. 
قيام  إمكانية  على  إال  يتحدث  لم  القانوني  النص 
الحكومة االتحادية بفرض "قوانين الحظر أو إلغاء 
معدل  تجاوز  وإن  حتى  مرسوم،  بموجب  الحظر" 
اإلصابة لمدة سبعة أيام المائة. وعلى وجه التحديد، 
من  للحماية  والتدابير  القواعد  من  "المزيد  يذكر 
العدوى أو التوضيحات أو التيسير أو االستثناءات". 
األشخاص  ذلك  بعد  األخير  هذا  يشمل  أن  ويمكن 
أو  التاجي  الفيروس  ضد  تحصينهم  يتوقع  "الذين 
ويتعين  سلبية.  اختبار  نتيجة  تقديم  يمكنهم  الذين 
"البوندستاج  االتحادي  المجلس  و  البرلمان  على 

والبوندسرات" الموافقة على هذه اللوائح القانونية.

هل يمكن للطلبات العاجلة المعروضة على المحكمة 
الدستورية االتحادية وقف القانون؟

على  االتحادي  الجمهورية  رئيس  توقيع  مجرد 
حيز  يدخل  الرسمية،  الجريدة  في  ونشره  القانون 

النفاذ. وال يهم ما إذا كانت اإلجراءات أو الطلبات 
أو  المحاكم اإلدارية  القانون معلقة في  العاجلة ضد 
في المحكمة الدستورية، التي لم يبت فيها بعد. ومن 
عاجال ضد  طلبا  أن  الحالة  هذه  في  بالذكر  الجدير 
بالفعل  العدوى" الجديد قد ورد  "قانون الحماية من 
في كارلسروه قبل أن يناقشه المجلس االتحادي قبل 
اعتماد القانون في نهاية المطاف. وينبغي أن يكون 
هدف صاحب الشكوى منع دخول القانون حيز النفاذ 
على اإلطالق. ومن غير الواضح متى سيقرر قضاة 
كارلسروه الشكوى الدستورية. وقد أعلنت جماعات 
ذلك  في  بما  دستورية،  شكوى  عن  بالفعل  أخرى 
حقوق  وجمعية   FDP الحر  الديمقراطي  الحزب 

الحرية.

ما هي المخاوف بشأن القانون؟
الجدل الرئيسي هو حظر التجول المنصوص عليه 
وعلى  تلقائيا  النفاذ  حيز  يدخل  الذي  القانون،  في 

أساس معدل ثابت. 
يقول النقاد أن حظر التجول غير متناسب و يشككون 
في فائدته. فعلى سبيل المثال، ضد هذا اإلجراء، يريد 
كارلسروه  إلى  االنتقال  الحر  الديمقراطي  الحزب 

للمحكمة الدستورية. 
الحزب  من  سولمز  أوتو  هيرمان  السياسي  وقال 
محطة  في  المبكرة"  "البداية  في  الحر  الديمقراطي 
في  األولية هي خفض حاد  القيود  إن  تي في"  "إن 
أجل  من  فقط  دستوريا  هي  التي  المدنية،  الحريات 

"حالة طوارئ مطلقة".
عن  البوندستاج  في  العلمية  الدائرة  أعربت  كما 

مخاوف دستورية بشأن القيود األولية. 
وليس هذا هو االنتقاد الوحيد: فالمحامون الدستوريون 
"يؤيدون بأغلبية ساحقة )إن لم يكن باإلجماع( وجهة 
األساسية  الحقوق  في  التدخالت  بأن  القائلة  النظر 
لألشخاص الذين تم تطعيمهم لم تعد مبررة من حيث 

المبدأ".
أن  أيضا  واسع  نطاق  على  ينتقد  فإنه  ذلك،  ومع 
وأعرب  أيام.  سبعة  إلى حدوث  فقط  تستند  التدابير 
االتحاد  من  أنهالت  ساكسونيا  والية  وزراء  رئيس 
على  يتحسر  الذي   ،CDU المسيحي  الديمقراطي 
تحول المنظومة إلى الحكومة االتحادية، حيث قال: 
االتحادية  الثقافة  في  القاع  نقطة  لي  بالنسبة  "اليوم 

لجمهورية ألمانيا االتحادية.
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د. أمير حمد

تظل ذكرى د. مصطفى محمود مرتبطة ببرنامجه 
التلفزيوني )العلم واإليمان(، وهو عنوان  حد ذاته 
كان  الذي  كاتبنا  مقدمه،  ورؤية  منهج  على   يدل 
يطابق االسالم بالتأمل والفكر السليم وهو منهج شبيه 
الكاتبان  كال  الفرنسي.  المفكر  "غارودي"  بمنهج 
تحوال من اإللحاد والشك إلى اإلسالم كدين حضاري 
متقدم يتماشى وينافس مستجدات العلوم العصرية . 

المنهج  هذا  األزهر  شيوخ  بعض  انتقد  وقد  كان 
العلمي لتفسير القرآن واعتبروه إقحام للنص القرآني 
في مستجدات االبتكارات العلمية المتجددة يوما بعد 
يوم. يقولون بان العلم الحديث يبتكر ويجدد اال انه 
ال  وعليه  أفكار،  من  استخلصه  ما  ينتقد  ما  سراعا 
الحديث  العلم  القراني في متاهة  النص  اقحام  يمكن 

المتقلبة والهامدة !
بالدرجة  تربوي  اجتماعي  منهج  فاإلسالم  إذا 

األولى كما  يرى اإلمام محمد عبده .

والمعركة  السياسي  "االسالم  كتاب  هنا  نناقش 
لعصره.  السابق  للدكتور مصطفى محمود  القادمة" 
االسالمية  الشريعة  تطبيق   امكانية  تناول  كتاب 
للتحديث،  قابل  ديمقراطي  نظام  انها  من  انطالقا 
تحدث  وانتخاب.  شورى  نظام  االصل  في  انها  اذ 
الكتاب عن قضايا اإلسالم السياسي وقضايا أخرى 
كخصوصية نساء النبي واستثناءات لم ترد بالقرآن 
كتعطيل الحدود لظروف حرجة كما حدث في عهد 
كتاب  انه  الخطاب:  بن  عمر  الخليفة  وحكم  النبوة 

معني  بفهم النص القرآني والحوار الحضاري .
إلى  هذا  مؤلفه  في   محمود  مصطفى  د.  توصل 
قضية مهمة سابقة ألوانها، قبل ان تندلع وتخيم الفتن 
"طور  في  كانت  ان  وقت  الساحة،  على  االسالمية 
وكذلك  السياسي"  "اإلسالم  قضية  إنها  الشرنقة". 
واعتبارها  الديمقراطية  مبدأ  في  المسلمين  شك 
كفر؟ هذا من جانب ومن جانب آخر وضع الغرب 
للشرق المسلم في بوتقة محظورة، في حين أن هذا 
السياسية  تتهدده األيدلوجيات  العالم االسالمي ظل  

المختلفة وسقوط مصداقية أمريكا .
نعم أكثر من مليار فرد من شتى أصقاع العالم من 
أقصى غرب اندونيسيا شرقا إلى السنغال غربا ومن 
شتى  من  مسلمون  آسيا  جنوب  الى  أوروبا  شمال 
األسيوية  االجتماعية  والمنظومات  والثقافات  الملل 

يصبغ  مما  واألمريكية  واألوروبية  واإلفريقية 
اإلسالم بطابع التعددية وتباين الرؤى الحياتية". غير 
أن هذا كله لم يخدم قضية اإلسالم والمسلمين اليوم !!
ووفقا لرأي د. مصطفى محمود فإن أسس اإلسالم 
الحر  االنتخاب  ومبدأ  العدالة  من  نابعة  نفسها 
خرج   أن  بعد  يقول   .  " الديمقراطية"  ـ  "الشورى 
عليهم  طبقت  االستعمار-  مأساة  من  المسلمون 
وأزمة  الداخلية  والحروب  "الماركسية"  ايدلوجيا 
الهوية فعادت القبلية كما كانت في العصر الجاهلي.

يعن   لم  السوفيتي  االتحاد  أن سقوط  ومن منظوره  
جند  بل  المسلم  الشرق  في  الماركسي  الفكر  سقوط 
أكثر وتحول من توجه أيدلوجي معني بالحياة نفسها 
جاءت   الى  هذا  قبل.  مما  أخطر  سياسي  توجه  إلى 
الليبرالية الجديدة والعلمانية الرافضة للدولة الدينية. 
ان الليبرالية غسل للذهنية المسلمة عن طريق الهلع 
المادي والتوجه الألخالقي المتطرف في تعامله مع 
اإلسالم.  سلوكيات  عن  تام  منأى  في  ألنها  الحياة، 
أما العلمانية فهي النظام الرافض للتدخل الديني في 
وال  الشعائر  وممارسة  للعقيدة  )نعم  أي  السياسية. 

للشريعة( على أحسن الفروض. 

"ما لقيصر لقيصر وما لله لله " 
يقول د. مصطفى محمود" والمعركة ما زالت دائرة 
ونحن في غياب ...... والراية هذه المرة راية اإلسالم 
السياسي . تكون أو ال تكون، وهم ما زالوا يمكرون 
بنا. فإن خروج اإلسالم من الحياة سوف يعقبه خروج 
اإلسالم من المسجد ثم من هزيمته الكاملة. فاإلسالم 
منهج حياة وال يمكن أن يكون له نصف حياة أو أن 
يسجن في صومعة ... ولكي يكسبوا المعركة جعلوا 
السذج  ووقع  للديمقراطية  خصما  السياسي  اإلسالم 
في ذلك واعتبروه كفرا .." إذا فرأي الكاتب يفسر 
توفر مبادئ االنتخاب  والشورى والبيعة واالستماع 
وهذا  اإلسالمية  المنظومة  في  اآلخر"  الرأي  إلى 
الضد تماما لدكتاتورية الرأي والتصدي التهام انتفاء 

الديمقراطية في اإلسالم " . 
يقول د. مصطفى محمود مسترسال " يجب أن يفهم 

كل مسلم أين يقف ومع من وضد من؟"
لخروجه  البدء  منذ  الكريم  الرسول  حورب  لقد 
واعتبروه  آنذاك  السائدة   التقليدية  المنظومة  على  
وعاداتهم  معتقداتهم  على  جسيما  وخطرا  )مختلفا( 

على  ومؤكدا  داعيا  القرآن  جاء  السائدة.  الجاهلية 
وجهات  وتقبل  الحوار  كسلمية  الحضارية  القيم 
النظر المتباينة وتنفيدها منطقيا. فدعوة اإلسالم هي 
تعالى  يقول  والتفكير  والتأمل  والسلم  الحوار  دعوة 
أخرى"فمن  آية  وفي  أحسن"  هي  بالتي  "وجادلهم 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر." وفي آية اخرى "إنما 
أنت مذكر ولست عليهم بمسيطر". يقول د.مصطفى 
للديمقراطية..."  الحقيقة  األصول  "هذه هي  محمود 
يأتي  أن  تتجاوز  فال  اإلسالم  في  الحكم  مسألة  أما 
االسالم  أسس  نعم  التزوير".  ال   باالنتخاب  الحكام 
الفردية  الحرية   واحترام  والعدل  الشورى  على 

لإلنسان وكرامته. 
السياسي  باإلسالم  محمود  مصطفى  د.  عني  لقد 
"تطبيق الشريعة اإلسالمية" وهو ما يراه كثير من 
االبتعاد  شريطة  اإلسالميين  والمفكرين  الباحثين 
عن التعقيدات وااللتزام بتطوير وتحديث المنظومة 

اإلسالمية .
ولكن .. ما من دولة إسالمية واحدة تطبق الشريعة 
العصور  وفي  بل  الراهن  الوقت  في  اإلسالمية 
ـ  الحاالت  اغلب  في  ـ  الشريعة  كانت  اذ  السابقة، 
أو  الحدود  كإقامة  منها،  جزء  باستقطاع  مطبقة 
)قدسية  اإلسالمية  الخالفة  لمبدأ  الخاطئ  الفهم 
على  الله  باسم  حاكما  مقدسا  باعتباره  الخليفة 

االرض( .

في موضع آخر يقول د. مصطفى محمود بأن معادة 
كدين  معاداته  من  ينبع  ال  كدين،  لإلسالم  الغرب 
)إقامة للشعائر والطقوس اإلسالمية( وإنما من تحول 

اإلسالم إلى " إسالم سياسي".
يقول محددا لطرحه ازاء دول الغرب وأمريكا )ال 
مانع عندهم أن يكون لنا اآلخرة كلها(، أما  اإلسالم 
في  السلطة  ينازعهم  الذي  اإلسالم   – السياسي 
توجيه العالم وفق قيم ورؤى مغايرة لرؤاهم وقيمهم 
وممارستهم الحياتية والسياسية  فال يمكن ان يقبلوه 
محمود  مصطفى  د.  أن   إلى  التنويه  مع  مطلقا. 
وتفجير  "اإلرهاب  حروبا  فيه  تشتعل  لم  فترة  في 
المسلمين لمنشأت الغرب وقتلهم لغير المسلمين  كرد 

على تنكر وعداء الغرب لإلسالم" .
التباسا من  أكثر  الشريعة اإلسالمية  إقامة  هنا تظل 
تأكيدا على شراسة وتخلف  إقامتها يكون  قبل، ألن 

ـ مسألة الحكم في اإلسالم ال تتجاوز أن يأتي الحكام باالنتخاب ال التزوير
ـ ما من دولة إسالمية واحدة تطبق الشريعة اإلسالمية في الوقت الراهن بل وفي العصور السابقة.

ـ النمط الغربي للحياة تحول اآلن إلى قلعة مسلحة ترفض أي منافس أو بديل.
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لقد    . بالعنف واإلرهاب  اإلسالم وتأكيدا الرتباطه 
من  ويعضد  يشرح  أن  محمود  مصطفى  د.  حاول 
مفهوم الشريعة اإلسالمية كنظام سياسي متقدم يمكن 
تطبيقه، ولكن  في اعتقادنا أن ما ذهب إليه المؤلف 
اإلسالمية  الكتب  في  المتوفرة  الشريعة  إلى  يستند 
إلى  أقرب  أخالقي  جمالي  مفهوم  وفق  التنويرية 
مطابقة  "الشريعة"  جعل  حاول  أنه  أي  المثالي" 
لديمقراطية حداثوية وهذا ما ال يتوافق مع معطيات 
الرسالة االسالمية نفسها .أي أماني شخصية منشودة.

تعرض المؤلف في مناقشة التيارات الغربية المناوئة 
بأداء  المقيده  واألخرى  الجديدة  كالليبرالية  لإلسالم 
)المسجد  الصوفية  كالطرق  فحسب  الدينية  الشعائر 
التيارات  هذه  كل  المؤلف  اعتبر  فيه(.  والتقوقع 
قيد  إبقاء اإلسالم  الغرب عليها في  امتدادات اعتمد 
ضيق   حيز  في  وتكبيله  الشعائر"  "ممارسة  حيز 
الغرب  السياسي. هذا ما يسعى  بمنأى عن اإلسالم 
اليه من وجهة نظر الكاتب أي دعم تيارات داخلية 
اإلسالم  الحديث ضد  الليبرالي  توجهه  مع  للوقوف 

السياسي.
المسجد  في  "التقوقع  الداخلي  التيار  هذا  جانب  إلى 
كامتداد  العلماني  التيار  يطل  الصوفية"  والطرق 
المؤلف  يقول  اإلسالمية.  الدولة  لمحاربة  خطير 
مسلحة  قلعة  إلى  اآلن  تحول  للحياة  الغربي  )النمط 
ترفض أي منافس أو بديل(، قلعة لها جاذبيتها ولها 
مريديها أحيانا من المسلمين أنفسهم .... فالكثير منهم 
يتعود على تلك الحياة السهلة... وظن أنها ضرورة 
تكنولوجي  تقدم  وال  علمية  نهضة  بدونها  تقوم  لن 

..هذا هو تصور إخواننا العلمانيين (". 
يرى  أنه  المؤلف  وخطاب  تحليل  في  المالحظ  من 
وجذبهم  المسلمين  حياة  في  وأمريكا  الغرب  تغلغل 
المكتشفات  طريق  "عن  "الحضارة  ركب  إلى 
الحضارة  بأن  واهما  يسقط  من  ليسقط  والحداثة 
للمنظومات  كذلك  وتغير  تسير  التي  هي  الصناعية 

العقائدية – كاإلسالم . 
مصداقية  عدم  اليوم  اإلسالمي  عالمنا  أدرك  لقد 
الغرب تجاهه مما اضطره الى ضرورة الرد ولكن 
بكل الوسائل، ولو متطرفة كاالختطاف والقتل بأبشع 
العنف  وسائل  شتى  واستخدام  والتفجير  الطرق 

واإلرهاب. غير أن هذا الرد دخيل على اإلسالم !!
المسلمين  مأساة  مناقشة  إلى  المؤلف  ما عرج  قليال 
تباعا  الخاطئ لإلسالم وشرذمتهم   لفهمهم  أنفسهم  

للملل والطوائف اإلسالمية . 
تناول المؤلف موقف  الغرب وأمريكا من اإلسالم 
تناول أحادي  بشكل عام  وخوفهم من تسيسه وهو 
الطرف، ألن الغرب وأمريكا لم تستهدف المسلمين 
باأليدلوجيات  فأغرتهم   وتفككهم،  لضعفهم  إال 
الغربية واالشتراكية  بدال من  تحديث وتأويل النص 

القرآني. 

ولكن  رغم هذه التطورات التي لم يعشها المؤلف، 

نظره  بعد  لطول  لعصره  سابقا  هنا  كتابه  جاء 
 ( هنا  كتب  ما  مثال  فلنقرأ  للمستقبل.  واستشرافه 
المرة  وهذه  نفسه.  إعادة  في  التاريخ  يشرع  واليوم 
واإلنجليكية   .. الحرية  رأس  ستكون  إسرائيل   ..
األمريكية التي اخترقتها الصهيونية من ورائها ..(.

سقوط مصداقية أمريكا أمام الشرق المسلم :
عندما سأل جورج بوش عن تفاقم السالح في أمريكا 
من  مزيدا  السالح  من  )مزيدا  وجرأة  سرعة  رد 
فقد اعلن  الحرب  أما جورج بوش االبن  الموت(. 
العراق بال مشروعية  الصليبية على اإلسالم، غزا 
.نعم  جديدة  صليبية  حربا  سأعلنها  قال:   . تدخل 
حرب تشن على الدول اإلسالمية ال من عدو صريح 
المنساقين  انفسهم  المسلمين  بل من  كإسرائيل  واحد 
والماركسية  الغربية  وااليدلوجيات  التيارات  الى 
امريكا  تظل  وهكذا   .. االسالم  ضد  الموجهة 
الهيمنة  على  "الدبلوماسي"  الغرب  مع  تتصارع 
المعسكر  مصداقية  أما  اإلسالمي.  العالم  دول  على 
برتوكوالت مكتوبة موضوعة تحت  الغربي مجرد 
الطاولة ال تنفذ إال لماما. مصداقيته تعني مصلحته 
وأمنه االستراتيجي وحماية اسرائيل ودعم اقتصادها 
توسيع   مشروع  مع  تقف  مصداقية  وتسليحها.  
الشارع  وشق  تشجيع  فلسطين،  في  المستوطنات 
انتهاًء  العربي،  الربيع  ثورات  باستغالل  اإلسالمي 
بسوريا وليبيا ومصر، ومهاجمة مشروع تخصيب 

اليورانيوم اإليراني !!! 
العالمية  البرتوكوالت  لماذا يجوز إلسرائيل  خرق 
الرافضة للتسليح النووي وتهدد إيران مثال بالهجوم 
إنها  العلم  مع  نووية،  أسلحة  ملكت  إن  العسكري 
محاصرة اقتصاديا بعنف وإجحاف منقطع النظير.  

دولة   31 من  أكثر  بأن  محمود  مصطفى  د.  يقول 
إسالمية تعيش تحت مستوى الفقر مع العلم بأن ثمة 
بالرفاهية والثراء.  للنفط متمتعة  دول منها مصدرة 
ليفقروا  حكموا  فاسدين  ساسة  قيادة  تحت  دول 

شعوبهم!! 

اإلسالم السياسي:
تحدث المؤلف  عن دور األصوليات "وهو مصطلح 
المعادية  األيديولوجيات"   مصطلح  محله  حل  قديم 

لإلسالم بدًء بالصهيونية 
لتفكيك  ثم   من  وشرع  والماركسية  الفاشية  وكذلك 
وتجنيد  كاالستعمار  التاريخية،  التجارب  وعرض  
الشعوب  لتفكيك  لهدفه   الخادمة  األيديولوجيات 
بفوضى  وإلهاءها   وإقحامها  المستعمرة  االسالمية 
جانب  الى  هذا  الحديثة(  الليبرالية  تفعل  )كما  المال 
للديانات  الرافضة  "الماركسية"  األيديولوجية 
باعتبارها مقيدة للذهنية المنتجة وافيون مغيب للواقع 
الحسي مستبدال له بعوالم اخروية مثالية  )والنتيجة 
أحد،  يرده  لم  ما  يحدث   .. يتصارع  عجيب  عالم 
والموقف الوحيد المطلوب من الجماهير هو موقف 
االستسالم .. تحت القصف المستمر ألجهزة اإلعالم 

والدعاية الموجهة وبرنامج غسل المخ ..(. 
هذا ما يحث اليوم ولكن ليس من الغرب وحده وإنما 
من قنوات المسلمين أنفسهم المكتظة بالفتاوى وتهويل 
بتفجير  الجهاد  إلى  والدعوة  اآلخر  اليوم  عذاب 
األيديولوجية  نشأت  لقد   !! المسلمين  غير  األبرياء 
اإلسالمية الحديثة كرد على االستعمار ومن ثم على 
الشيوعية، أما االن فهي  بنية وإعالم خطير موجه 
لصالح الدول األقوى كالسعودية ـ التي تمول التيار 
الوهابي وأنصار السنة ـ لتأكيد وفرض أيديولوجيتها 

هي .
أصال  قامت  اذ  نشأتها،  منذ  الحركة  هذه  تنجح  لم 
من   اإلسالم  تنقية  وادعاء  المعارضة  مفهوم  على 
 .. الصوفية  عند  السيما  السارية،  والبدع  الشوائب 
وحرقت  األولياء  قباب  هدمت  فقد  بلغ  ما  بها  وبلغ 
التماثيل  تقويض  على  وحرضت  االثرية  المكاتب 
الدين  )انصار  حركة  تفعل  كما  التاريخية  والمعابد 
مالي( ونظام طالبان االفغاني المنبثق من هذا التيار 

السلفي المتشدد الصارم.

الشورى  بمبادئ  اإلسالمية  الرسالة  تتمتع  نعم 
واالنتخاب والتراضي. أسس من قوام الديمقراطية، 
الشريعة  تطبيق  من  قائما  يظل  السؤال  ان  غير 
اإلسالمية ووفق أي مذهب إسالمي وبأي تصورات 
المذاهب  ستقبل  وهل  واجتهادات،  وفروض 
اإلسالمية المتباينة االخرى بأجندة المشرع الجديد !! 
لقد تغير عالمنا اليوم تماما مما حرك  "غارودي " 
المفكر الفرنسي المسلم ألن يقول بأن هتلر استحوذ 
وحول  البطالة  سوق  على  بالقضاء  ألمانيا  على 
األلمان إلى جنود ثم إلى جثث .." هذا هو الخوف 
عينه حينما يصبح  تطبيق الشريعة حربا بين النحل 

والملل اإلسالمية !!! 
أيا  المختلف  اآلخر  بالفكر  واالتصال  الحوار  يظل 
كان سلبيا أو إلحاديا البينة األساسية للتفاهم واالتفاق 
على وثيقة نهائية ترضي كل األطراف المشاركة. 

بدعوة  األلماني  االسالم  مؤتمر  أُسس  حين 
وقتها  الداخلية  وزير  شويبله  فولفجانج  من 
ورئيس البرلمان الحالي قال موجها حديثه الى 
ممثلي المسلمين في المانيا )ال أدري من منكم 
يمثل االسالم !! وهل ستقبل االطراف االخرى 

اطروحاته ورؤيته وتوجهه !!(.

بين  الممزق  اإلسالمي  العالم  خارطة  أوسع  ما 
من  المستضعفة  الشعوب  وأماني  السياسي  اإلسالم 
وأمريكا على حدودها  الغرب  وأِطباق  قبل حكامها 

وأنفاسها. !!
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أسباب وظروف التواجد العربي في ألمانيا:
بعض  مع  ألمانيا،  في  العربي  التواجد  جذور  تعود 
والتي  الماضي،  القرن  منتصف  إلى  االستثناءات، 
شكلت دوافع الدراسة والعمل في بداياتها أهم عوامل 
األسباب  شكلت  حين  في  التواجد.  ذلك  وأسباب 
في  أسبابها  جل  واالقتصادية  واألمنية  السياسية 

العقود الستة الماضية.
إلى  األسباب  تلك  تصنيف  يمكننا  العموم  وعلى 

مجموعتين رئيسيتين:
1ـ مجموعة العوامل الطاردة، التي تتمثل بالظروف 
)فلسطين  ونزاعات  واحتالالت  األمنية من حروب 
وسورية والعراق واليمن وليبيا والسودان على وجه 

الخصوص( وسياسية واقتصادية وثقافية.
في  تتمثل  والتي  الجاذبة،  العوامل  مجموعة  2ـ 
والتعليم  العمل  وفرص  واألمان  السالم  ظروف 

والحريات وحقوق اإلنسان النسبية.
وبالطبع، يشكل الفلسطينيون المهجرون والمهاجرون 
التواجد  بسبب ظروف االحتالل، النسبة األكبر في 
والعراقيون  السوريون  يليهم  ألمانيا  في  العربي 
والتدخالت  االحتالالت  بسبب  والليبيون  واليمنيون 
الداخلية  السياسية  والنزاعات  والحروب  الخارجية 
التي تدور منذ ما يقرب من عقدين من الزمان في 

بلدانهم.
يقف  والعوامل  الظروف  لهذه  سريعاً  استقراًء  إن 
على حقيقة أن الغالبية من ابناء الجاليات العربية لم 
يكن قد أتى طوعاً وإرادة إلى ألمانيا، وإنما جاء بفعل 
الجاذبة  العوامل  فعل  أكملها  التي  الطاردة  العوامل 
في ألمانيا، ناهيك عن من ولد في هذا البلد من أبناء 

هذه الجاليات لم يكن لهم اإلرادة والخيرة في ذلك.

واقع الجاليات العربية في المانيا:
المانيا  في  العربية  الجاليات  تواجد  ان  الى  أشرت 
وإذا  مختلفة.  ودوافع  أسباب  على  بناًء  تم  قد  كان 
جالية  عن  مثالياً،  نتحدث،  أن  البعض  يتمنى  كان 
وليست جاليات عربية، فإن تلك الجالية أو الجاليات 
في  واحدة  ورؤية  اتحاد  وعدم  تشتت  حالة  تعيش 
تعاملها مع واقعها وظروفها ودورها، وهي مسألة 
عنها  انحدرت  التي  العربية  البلدان  تشتت  فرضتها 
تلك الجاليات في انظمتها وأشكال تعاونها واختالف 

رؤاها وتعدد سفاراتها، من ناحية، وتشظيها السياسي 
والثقافي من ناحية أخرى.

في ألمانيا تعيش الجاليات العربية سياسياً في جميع 
العربية، وهي  بلداننا  السياسية في  تنظيماتنا  اشكال 
غالباً ما تكون على عدم وداد وتعاون في ما بينها. 
الفلسطينيون، رغم خصوصية  يختلف  ال  هذا  وفي 
ألمانيا.  ومنها  الخارج،  دول  في  تواجدهم  قضية 
فالفلسطينيون مهجرون وليسوا مهاجرين، وفي ذلك 

خصوصية كبيرة.
كما تختلف الجاليات العربية في أساليب عيشها حسب 
تعليمها وقدراتها المالية والعملية وأجيالها المحتلفة، 

وكذلك في ثقافاتها ونظرتها للحياة ومستقبلها.

عالقة الجاليات العربية بسفاراتها:
بناء  على  تعمل  سفارة  تقريباً  عربية  دولة  لكل 
الدولة  مع  والثقافية  واالقتصادية  السياسية  عالقتها 
ال  ممن  مواطنيها  رعاية  مهام  وتتولى  المضيفة 
األساس،  بالدرجة  بلدانهم  جنسيات  يحملون  زالوا 
ومعروف  العربية.  الدول  جامعة  بعثة  إلى  إضافة 
دولية،  وأعراف  قوانين  السفارات  عمل  تحكم  أنه 
واتفاقات ثنائية، تتقيد بحرفية نصوص تلك القوانين 
واألعراف واالتفاقات وتبتعد عنها بعض الشيء في 

مرونة مرهونة ومحسوبة.
العربية  السفارات  تنتهي عالقة  أن  ولكن هل يجب 
حدود  عند  العربية  جالياتها  مع  سفرائها  ومجلس 
وبتفسيرات  الدولية  وأعرافها  القانونية  النصوص 
أن  أم  العالقة،  تلك  من  كثيراً  تحدد  أن  يمكن 
مع  للتعامل  ومسموحة  مشروعة  مساحات  هناك 
والثقافي  السياسي  بعده  في  العربي  التواجد  ذلك 
سيما  ال  ومبادرة،  استعداداً  تستوجب  واالقتصادي 
ونحن قد شهدنا على مدى عقود ماضية كيف تختلف 
تلك  على  القائمين  بحسب  أبعادها  في  العالقة  تلك 

السفارات وبعثة جامعة دولهم العربية؟
ولست طوباوياً لكي أدعي أن المسألة بهذه السهولة 
جاليات،  الواحدة  الجالية  كانت  فإذا  البساطة.  وتلك 
وواقعها،  رؤاها  في  وأطياف  ألوان  والجاليات 
ليست  مسألة  معها  الجمعي  التعامل  أمر  يصعب 

بالسهلة على اإلطالق.
بعض  بين  سياسية  خنادق  تقوم  زالت  ال  أنه  كما 

وجالياتها  بذلك،  الشعور  األقل  على  أو  السفارات، 
التي  البلدان  ذات  أنظمة  من  هربت  ربما  التي 

انحدرت عنها.

السفارات  بين  العالقة  تفعيل  في  ومقترحات  رؤى 
والجاليات العربية:

نصيحة  تتبنى  العربية  دولنا  من  كثيراً  أن  اعتقد 
له:  وتقول  الغربة،  بالد  في  يعيش  لها  لكل مواطن 
بالده  سفير  طبعاً  البالد!  هذه  في  بلدك  سفير  أنت 
في التعريف بثقافة بلده وحضارته ومصالحه وقيمه 
وأعرافه ومساهماته في تطوير عالقات بلده وغيرها 
مما يدخل، بصورة غير مباشرة، في مهام السفارات 

كذلك.
ان تسهيل ودعم مهمات ابناء الجاليات العربية في 
وممثلية  العربية  السفارات  قبل  من  االتجاهات  هذه 
بعثة جامعة الدول العربية، ال يساهم فقط في تحقيق 
مئات  تكلف  التي  العربية  السفارات  تواجد  أهداف 
اليوروات سنوياً، وإنما يساعدها على  الماليين من 
رفع أداء مهامها، من ناحية، ويعبر عن حرص تلك 
هم  أو  يزالون،  الذين ال  مواطنيها،  السفارات على 
من الذين يحملون اآلن أوراقاً أخرى ال تخفي بلدان 

انحداراتهم.
وختاماً أود طرح التساؤالت التالية:

ـ هل ستكون المساهمة الخالصة في إيجاد مؤسسة 
وقفية للتعاون العربي األلماني تتسامى على التسييس 
العالقات  تطوير  على  تعمل  االنتهازية،  والنخبوية 
العربية األلمانية، وترعى مشاريع الجاليات العربية 

أمراً غريباً أو هدفاً ال يمكن تحقيقه؟
دولية  وأعراف  قانونية  مسموحات  من  هناك  هل  ـ 
من  جامعتنا  وبعثة  العربية  دولنا  لسفارات  تتيح 
لجالياتنا  االحياتية  األوضاع  تحسين  في  المشاركة 
العربية في بلد االغتراب أو المهجر عبر المؤسسات 
األلمانية المختصة دون الوقوع في مطب التدخل في 
الشؤون الداخلية للبد المضيف وعبر مشاريع دولية 

اقتصادية أو ثقافية مشتركة؟
سفاراتنا  لدى  التامة  القناعة  تحصل  ومتى  كيف،  ـ 
العربية بأن جاليات عربية نشيطة ومرتبطة وجدانياً 
كذلك ببلدانها األم، هي حالة ايجابية لها ولعالقاتها 

مع ألمانيا؟

تعيش في ألمانيا جاليات عربية يقدر عددها بما يزيد عن المليون ممن يتوزعون في أجيال متعددة، سواء ممن انحدر من 
بلداننا العربية، كرهاً أو طوعاً، على مدى العقود الماضية أو ممن ولد في هذا البلد. وحيث أن معدالت الخصوبة والوالدات 
لدى الجاليات العربية عالية نسبياً فإن نسبة التواجد العربي في تزايد مستمر في ألمانيا، إضافة إلى حمالت اللجوء والهجرة 

الجارية.
وفي هذا الشأن تشكل السفارات العربية، التي تزيد عن عشرين سفارة، وممثلية بعثة جامعة الدول العربية طرفاً مهماً في 

التعامل مع هذ التواجد إنسانياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً، يقتضي القاء الضوء عليه في دوره وواقعه وعالقاته.

د نزار محمود
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ـ اإلعالم قادر على رسم صورة إيجابية تعمل على التأثير بإيجابية على تعامل اآلخرين مع المهاجرين، وهو قادر أيضاً على 
تشكيل صورة سلبية ال تمحى من األذهان.

ـ المشكلة الحقيقية في طريقة التعامل اإلعالمي مع القضايا السياسية، ومن ضمنها قضايا المهاجرين، تكمن في أنها معالجة 
سريعة تستهدف اإلثارة وال تسعى لمخاطبة جادة تعمل على تحليل المشاكل في العمق.

الذي  الدور  تبيان  عبر  االقتصادي"  ب"العبء  المهاجرين  توصيف  على  االعتراض  واالتحادات"  "الجمعيات  واجب  من  ـ 
يقومون به في دعم االقتصاد وتوفير المهارات المختلفة في شتى المجاالت.

اإلداري  والفساد  الشرف،  المسلمين مثل جرائم  المسبقة عن  لألفكار  تعطي زخماً  الجالية  أفراد من  الصادرة عن  األفعال  ـ 
وتجاوز القوانين، وترديد العبارات التصادمية عند التعامل مع الموضوعات محل الجدل، دون االهتمام بشرح الذات لآلخرين 

أو تقديم تفسيرات منطقية.

د. عمرو راغب 

من أصعب األشياء على اإلطالق أن تواجه خصماً 
أين  من  تعرف  ال  تهديد  مع  تتعامل  وأن  تراه،  ال 
يأتيك أو كيف يصيبك أو متى يعمل على اقتناصك، 
وإذا كانت المعرفة كما يقولون هي القوة، فإن الجهل 
قوته  جوهر  المرء  يسلب  ألنه  بعينه،  الضعف  هو 
انتزاع  عبر  وذلك  مقوماتها،  يسلبه  لم  وإن  ذاتها 
قوته  استخدام  يديه، وحرمانه من  بين  المبادرة من 
على الوجه الصحيح. واإلعالم ليس استثناء من هذه 
يتمدد ويتقلص  حياً  القاعدة، فهو كان وسيظل كياناً 
والعالم  حركته  وتحكم  والظروف،  للمتغيرات  تبعاً 
الذي يشكله قوانين متداخلة وحسابات شديدة التعقيد. 
والدخول في مواجهة مع األداة اإلعالمية ليس أمراً 
هيناً وأقل ما يفعله المرء في هذا الشأن أن يعرف - 

تحديداً-  طبيعة ما يواجهه وكيف يتعامل معه. 
 

واإلعالم ليس خصماً في المطلق العام بل هو أقرب 
ما يكون إلى التنين ذو الرؤوس المتعددة والذي يمكن 
أن تطوعه للعمل في صالحك، أو تتركه لآلخرين كي 
يستخدمونه في القضاء عليك. ومنذ اللحظات األولى 
الموعودة،  األرض  المهاجر  أقدام  فيها  تطأ  التي 
وقد  بحواجز زجاجية تصعب رؤيتها  فإنه يصطدم 
صنعتها اآللة اإلعالمية بمختلف وسائطها، بعضها 
تنهار  لكنها  حيناً  تصمد  واألخرى  الفوالذ  قوة  لها 
في  تكمن  الحقيقية  الصعوبة  أن  على  النهاية.  في 
االصطدام  قبل  معها  والتعامل  الحواجز  تلك  رصد 
بها، والوقوع في فخ الخسائر الفادحة التي كان من 

األفضل لو تم  تجنبها منذ البداية. 
الوعي  تشكيل  قدرته على  في  تكمن  اإلعالم  فقوة 
الكامن في أذهان أولئك الذين يتحتم علينا التعامل 
معهم لسبب أو آلخر، أو يملكون بحكم مناصبهم أو 
أوضاعهم القدرة على التأثير على مجريات حياتنا، 
المهجر  في  األولى  االستقرار  مرحلة  في  خاصة 
والتي  االستقرار،  عن  تكون  ما  أبعد  هي  والتي 

األرض  داخل  جذوره  وضع  فيها  المهاجر  يحاول 
قادر  له. فاإلعالم  جديداً  لتكون وطناً  التي اختارها 
على رسم صورة إيجابية تعمل على التأثير بإيجابية 
على تعامل اآلخرين مع المهاجرين، وهو قادر أيضاً 
على تشكيل صورة سلبية ال تمحى من األذهان وقد 
القول  في  نبالغ  ال  وحساسيات  تعقيدات  إلى  تؤدي 
أنها قد تكون مسئولة وبشكل كبير عن لفظ المهاجر 
جحيم  إلى  حياته  وتحويل  المواطنة  إطار  خارج 
ينتهي عادة بفشل اندماجه في مجتمعه الجديد، وإلى 
عزله فكرياً وإنسانيا عن اآلخرين ليتحول حضوره 
إلى مجرد تواجد جسدي وانفصال حضاري وعقلي 

كامل عن نسيج المجتمع.
اإلطار  هذا  في  واإلسالمي  العربي  وللمهاجر 
إذ  المهاجرين،  من  غيره  عن  تميزه  خصوصية 
في  المتكونة  النمطية  الصورة  يواجه  أن  عليه 
األذهان عن المهاجرين ومشاكلهم عموماً، وعليه 
عن  اإلعالم  كونها  التي  الصورة  يواجه  أن  أيضاً 
الثقافة اإلسالمية  اإلنسان المسلم أو العربي وعن 
تكون  وبذلك  والدينية.  الحضارية  وخصوصيتها 
مهمته في التعامل مع اإلعالم مركبة وشاقة، خاصة 
يمارسها  التي  واالستهداف  العداء  حالة  ظل  في 
اإلعالم بشكل عام ضد المهاجر العربي واإلسالمي، 
والتي تزايدت حدتها بشدة منذ وقوع أحداث نيويورك 
وتصاعد  والعراق  أفغانستان  غزو  من  أعقبها  وما 
في  والدينية  الثقافية  والتوترات  األمنية  التهديدات 

أوربا والواليات المتحدة.

التداخل  يدرك حجم  العربي ال  اإلنسان  فإن  وغالباً 
وأيضاً االختالف بين هاتين الصورتين، وفي أحيان 
على  اعتمادا  وذلك  خطأً،  األمور  تفسير  يتم  كثيرة 
والتعامل  العربي  اإلنسان  على  الحكم  بأن  االعتقاد 
معه هو نتاج وحيد آلثار الصورة النمطية للحضارة 
وينسى  الغربي،  الوجدان  في  واإلسالمية  العربية 

إليهم  والنظرة  عامة  المهاجرين  قضية  أن  البعض 
تلعب دوراً هاماً، وأحياناً رئيسياً، في تشكيل حركة 

التفاعل بين المهاجر وبين أفراد مجتمع المهجر.
هي  إليه  المهاجرين  مع  الغربي  العالم  ومشكلة 
تحدياً  يمثل  الثقافي  فجانبها  األوجه،  متعددة  مشكلة 
وخاصة  المهاجرين،  استيعاب  عملية  أمام  أساسياً 
للتوافق  يكابد  والذي  الهجرة(  )جيل  األول  الجيل 
التالية  األجيال  ثم  المجتمع،  في  السائد  النمط  مع 
الثقافية  جذورها  بين  للتوفيق  بدورها  تسعى  والتي 
الذي نشأت فيه. أما جانبها  المجتمع  والدينية وبين 
االقتصادي فيمثل الرافعة األساسية لعملية الهجرة 
لكال الطرفين، فالمهاجرون يسعون لحياة أفضل في 
التي  بلدانهم  من  مواءمة  أكثر  اقتصادية  ظروف 
ضاقت بهم، ودول المهجر تسعى لسد النقص في 
مجال العمالة الماهرة والكفاءات العلمية والمهنية، 
وكل خلل في هذه المعادلة ينعكس سلباً على وضع 
المهاجرين ونجاح استيعابهم في المجتمع، فارتفاع 
يضر  مثاًل  المهاجرين  صفوف  في  البطالة  نسب 
بعضهم  يدفع  وقد  واالقتصادي،  اإلنساني  بوضعهم 
الطرق  سدت  إذا  خاصة  القانون،  على  للخروج 
الجانب  أما  والعمل.  التعليم  مجاالت  في  أمامهم 
لعملية  تقييم  أي  في  أساسياً  ركناً  غدا  فقد  األمني 
الهجرة واستيعاب المهاجرين، خاصة بعد أن ظهر 
قد   - عناصر  بتسلل  الهجرة سمحت  بوابة  أن  جلياً 
داخل  بالتغلغل  المهجر-  لدول  أمنياً  تهديداً  تشكل 
مجتمعات المهاجرين، واتخاذهم غطاًء للتمويه على 

أهدافهم المستقبلية.

الرفض  موجات  تتصاعد  أن  غريباً  يكن  لم  لذلك 
للمهاجرين الجدد في ظل إنتشار االنطباعات السلبية 
المجتمع، وخاصة في ظل تصاعد  عن دورهم في 
المالية  األزمة  بتأثير  العالمية  اإلقتصادية  الضغوط 
المستمرة منذ عدة سنوات، وفي ظل تزايد االحتقان 
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القوى  وعودة  القومي  المد  تصاعد  نتيجة  السياسي 
العمل  ساحة  إلى  السياسية  التوجهات  ذي  الدينية 
السياسي مجدداً. وهي األمور التي دفعت إلى السطح 
استقدام مهاجرين جدد  ملحة عن مغزى  بتساؤالت 
ومدى االستفادة الحقيقية التي تعود على الدول التي 
إلى  الداعية  التيارات  قوة  من  عزز  مما  تستقبلهم، 
كبح جماح الهجرة والضغط على المهاجرين للذوبان 
البديل  منحهم  أو  الجديدة،  مجتمعاتهم  في  الكامل 

اآلخر والمتمثل في الرحيل.  
تلك  قصد،  بدون  أو  قصد  عن  اإلعالم،  غذى  وقد 
الصور السلبية عن المهاجرين ودورهم في المجتمع 
وذلك بالتركيز على الجوانب السلبية المتعلقة بهم، 
وتزايد  صفوفهم،  في  البطالة  نسب  ارتفاع  مثل 
األسرية  والمشاكل  أحيائهم،  في  الجريمة  معدالت 
في عوائلهم، وضعف اقتصادياتهم وانخفاض نسب 
التعليم بين أبنائهم. وفي المقابل أغفل قصص نجاح 
العديد من المهاجرين سواء على الصعيد االقتصادي 
أو المهني، مما خلق انطباعا مغلوطاً بغلبة الجوانب 
المهاجرين وضعف  السلبية على طبيعة مجتمعات 

الجوانب اإليجابية في المقابل. 
وإذا كان على المهاجرين عامة مواجهة تلك الصورة 
السابق شرحها، فإن المهاجر العربي مهمة إضافية 
تنتظره، وهي مواجهة الصورة النمطية التي رسمتها 
وسائل اإلعالم على إمتداد عقود لحضارته وثقافته، 
إلى  الحضارات  صدام  نظرية  صعود  مع  خاصة 
للحضارة  كعدو  اإلسالم  توجت  والتي  السطح، 
الغربية وقيمها، مما وضع المسلمين عامة والعرب 
خاصة في موضع العدو، وهو أمر خلق صعوبات 
جمة أمام هؤالء المهاجرين، خاصة عندما وضعت 
ظل  في  األضواء  تحت  التصادمية  النظريات  تلك 
إلى  إنقسم  فاإلعالم  تالها،  وما  سبتمبر  أحداث 
معسكرين رئيسيين، ركز أحدهما على كون العنف 
للتسامح،  العقيدة اإلسالمية والتي تدعو  دخيل على 
الفكر  بدموية  يجادل  اآلخر  الفريق  راح  حين  في 
النسب  وتأرجحت  أنشأته،  التي  والعقيدة  اإلسالمي 
الوضع  لتغيرات  طبعاً  وذاك  المعسكر  هذا  بين 

السياسي واألحداث األمنية المتالحقة. 
التعامل  طريقة  في  الحقيقية  المشكلة  أن  على 
ضمنها  ومن  السياسية،  القضايا  مع  اإلعالمي 
أنها  في  تكمن  الحال،  بطبيعة  المهاجرين  قضايا 
معالجة سريعة تستهدف اإلثارة وال تسعى لمخاطبة 
ولعل  العمق،  في  المشاكل  تحليل  على  تعمل  جادة 
تجد  إعالمية  أية وسيلة  أن  ذلك  في  األسباب  أحد 
ألغام  من  حقل  في  المناورة  على  مرغمة  نفسها 
الذي  األمر  وهو  واالقتصادي،  السياسي  النفوذ 
قد يدفعها إلى الحيد عن المهنية الكاملة في سبيل 
تجنب أضرار غير مرغوب فيها، أو إرضاء لجهات 
إغفال  تفضل  اإلعالم  وسائل  فإن  هنا  ومن  نافذة. 
بالطبع  وهو  المعادلة  هذه  في  األضعف  الطرف 
مجتمع المهاجرين في سبيل تجنب إغضاب مصادر 

القرار.  صنع  ودوائر  المجتمع  في  األوسع  النفوذ 
ويغريها في ذلك ضعف المهاجرين الثقافي وافتقادهم 
األدوات  مع  تعاملهم  في  والحرفية  المبادرة  لحس 
اإلعالمية، وانعدام أدوات الضغط في أيديهم للدفاع 

عن صورتهم.  

عامة  للمهاجر  النمطية  الصورة  تداخل  أتى  وقد 
مع الصورة الخاصة بالمهاجر المسلم خاصة ليولد 
من  حالة  ويحدث  الغربي،  المواطن  عقل  في  هزة 
مهاجري  لقضايا  اإلعالمية  المعالجات  في  الحمى 
إذ  نيويورك،  أحداث  بعد  خاصة  األوسط،  الشرق 
الذين  المهاجرين  إلى هؤالء  تلقائياً  اتجهت األنظار 
تحولوا بين يوم وليلة من أقلية مزعجة ذات طبيعة 
غريبة ومزاج سيئ، إلى تهديد أمني وسياسي وحتى 
إقتصادي على الدول التي تحتويهم، وزاد الطين بلة 
وقوع العديد من األحداث األمنية مثل تفجيرات لندن 
المسلمين  وضعت  التي  ألمانيا  وقطارات  وأسبانيا 

األوروبيين في قلب عمليات االشتباه والمالحقة. 
ويمكن للمراقب المحايد أن يتبين حجم المأزق الذي 
أوجد  باألحرى  أو  فيه،  نفسه  الغربي  اإلعالم  وجد 
نفسه فيه. فعلى إمتداد عقود اكتفى اإلعالم الغربي 
عامة بالروايات واالستقراءات المنقولة من مصادر 
خارجية لتحليل الشخصية اإلسالمية والعربية وكل 
جهد  دون  واإلنساني،  الفكري  بمجالها  يتعلق  ما 
االستقراءات،  أو  التحليالت  هذه  في  للتدقيق  ذاتي 
أو  التاريخية  الحقائق  قراءة  في  الجهد  بذل  ودون 
أن  الذكر  عن  وغني  األرض.  على  الموجودة  تلك 
التشويه  من  به  بأس  ال  بقدر  حفلت  القراءات  هذه 
اإلنسان  عن  اإلنسانية  الصفة  نزع  وحتى  والتسفيه 
كل  تحمل  مقولبة  صورة  بذلك  لتترسخ  العربي، 
المواطن  عقل  داخل  واالنتقاص  االزدراء  معاني 

العادي لهذا المهاجر، وإن لم يصرح بها.
وبغض النظر عن الوضع األخالقي لهذه المعالجات 
اإلعالمية، فإن غالبية اإلعالميين لم تجد غضاضة 
في السير مع هذا التيار العام، خاصة في انتفاء أية 
ضرورة لمراجعته أو تغييره وكذلك خفوت أصوات 
هذه  حولت  وقد  أما  بسببه.  يعانون  الذين  أولئك 
محتملين  أعداء  إلى  المهاجرين  ماليين  المعالجات، 
ال مجال للتفاهم معهم، خاصة بعد تحركات مدمرة 
ألفراد قالئل يعدون على األصابع، فإنه بات واضحاً 
مدى خطأ هذه السياسات اإلعالمية وتأثيرها السلبي 
عليه  القائمون  أدرك  والذي  المجتمع،  نسيج  على 
أنه ال يمكنهم إلقاء الماليين من البشر خلف خطوط 
الحدود دون أحداث هزات تصيب عصب الحضارة 
نصف  إمتداد  على  اإلنسانية  مكتسباتها  وكل  ذاتها 
قرن، والتضحية بفكرة التعايش اإلثني والديني التي 
ولدت من رحم الحرب الكونية الثانية وما أعقبها من 

فترات التوتر إبان الحرب الباردة. 
كيفية  هي  الغربي  اإلعالم  تواجه  التي  والمعضلة 
بعين  المهاجرين  من  الفئة  هذه  إلى  النظر  إعادة 

إليهم  النظر  ذلك  من  واألهم  واالحترام،  الشراكة 
بالتخلي  اآلخرين  وإقناع  والفهم،  الحيادية  بعين 
هو  ساهم  التي  النمطية  والصور  االنطباعات  عن 
ليست  مهمة  وهي  ونشرها.  تكوينها  في  نفسه 
اإلعالمية  الممارسات  ظل  في  خاصة  بالسهلة 
ظل  في  السياسية  الدفع  قوة  توفر  وعدم  السابقة، 
زمام  أخذ  في  وترددهم  أنفسهم  السياسيين  تخبط 
مواطنيهم،  من  الفئة  هذه  مع  الجسور  بمد  المبادرة 
ويزيد من صعوبة األمر انغالق الجاليات اإلسالمية 
والشعبي  اإلعالمي  االستهداف  بتأثير  نفسها  على 
المتراكم عبر السنوات، وأيضاً سلسلة ال تنتهي من 
من  أتت  التي  الحمقاء  واألفعال  المؤسفة  الحوادث 
جميع األطراف لتزيد من حالة االحتقان وتجعل من 
الحوار الصريح والثقة المتبادلة ضرباً من األمنيات 

وحلماً من األحالم.  
كمسلمين  السياق،  هذا  في  لنا  للغاية  المهم  ومن 
وعرب مهاجرين ومقيمين، أن ندرك حجم التغيير 
اإلعالمية  الوسائل  فقط من جانب  ليس  المطلوب. 
وثقافات  كجاليات  لنا  فهمها  تجديد  تحاول  التي 
وجاليات  كأفراد  جانبنا  من  وأيضاً  بل  وعقائد، 
وواجهات اجتماعية وثقافية وإعالمية من أجل بناء 
أن  إلنكار  هنا  التفاهم. وال مجال  وتعزيز  الجسور 
ومسلمين  كمهاجرين  لنا  السلبية  النمطية  الصور 
مع  وتكاملنا  تعايشنا  بفرص  الضرر  ألحقت  قد 
للتظاهر  مجال  ال  و  فيها،  نعيش  التي  المجتمعات 
األوضاع  هذه  تغيير  في  لنا  مصلحة  ال  بأنه  أيضاً 
ذاتنا  شرح  إلى  بحاجة  أننا  الثابت  فمن  الخاطئة. 
وثقافتنا ومن قبل ذلك ديننا بطريقة تنقل الحقائق إلى 
الطرف اآلخر وتزيل شكوكه الغير مبررة، و تزيل 
هذا االلتباس والتناقض في الرسالة التي نحملها إلى 
اآلخرين عن كينونتنا، وعليه فإن علينا واجباً يجب 
تحمل  من  مفر  وال  السياق  هذا  في  به  نضطلع  أن 

مسؤوليتنا في هذا الشأن. 

تفعيل العالقة بين وسائل اإلعالم وعموم المهاجرين 
العرب والمسلمين:

معالجة  أية  على  تؤثر  التي  النقاط  أهم  أحد  لعل 
محدد  مصدر  وجود  هي  موضوع  ألي  إعالمية 
للمعلومات التي تبنى حولها تلك المعالجة اإلعالمية. 
صحيحة،  واألرقام  دقيقة  المعلومات  كانت  فكلما 
اإلعالمية  المعالجة  حرف  الصعب  من  كان  كلما 
أن  نتذكر  أن  والحيادية. وعلينا  الصواب  عن جادة 
المعلومات الناقصة هي معلومات مغلوطة في نهاية 
األمر، وأن نذكر اآلخرين بذلك دوماً عبر اإلشارة 
في  والخلل  يقدمونها،  التي  المعلومات  نواقص  إلى 
أهمية  يكتسب  األمر  وهذا  ذلك.  جراء  تحليالتهم 
خاصة كون معظم التحليالت، وبالتالي االنطباعات 
واالستنتاجات، يتم بناؤها اعتمادا على مصادر غير 
االجتماعية  الخلفيات  على  مطلعة  غير  أو  دقيقة 
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والثقافية والسياسية، مما يتسبب في أخطاء مهمة في 
الفهم والتحليل. لذلك فإن علينا أن نتذكر أن الصورة 
اإلعالمية هي نتاج "معلومة" و "قراءة"، ومن أجل 
دقيقة  معلومة  يحتاج  المرء  فإن  صحيحة  صورة 

وقراءة محايدة.
1- سلبية الغالبية العظمى من المهاجرين والعالقة 

مع اإلعالم : 
من الطبيعي إذاً أن نسأل أنفسنا عن مصدر المعلومة، 
المغلوطة  المعلومات  في  الكبير  الحجم  هذا  ولماذا 
عن المهاجرين المسلمين وثقافتهم، وكيف يتأتى لنا 
نعمل على ضمان صحتها. لكن جزًءا من إجابة هذا 
السؤال تتطلب اعترافا شجاعاً وصريحاً بأننا نعاني 
من سلبية في التعامل مع اإلعالم، وهي سلبية تمنعنا 
من تقديم المعلومة الصحيحة عندما تكون هناك حاجة 
اآلخرين  مع  التواصل  على  قدراتنا  من  وتحد  لها، 
أنها  ذلك  من  واألهم  ومعتقداتنا،  قيمنا  عن  والدفاع 
تحرم اآلخرين من فرصة فهمنا كما ينبغي. لذلك فإن 
الخطوة األولى تكون في التعامل بفعالية وإيجابية مع 
مختلف الشؤون اإلعالمية، والتخلي عن السلبية في 
مواجهة الصور النمطية واالنطباعات المسبقة التي 
تم تناقلها دون فحص أو تدقيق من قبل اإلعالميين 

ومن قبلهم المفكرين والسياسيين.  
المهاجرين  توصيف  على  االعتراض  واجبنا  فمن 
ب"العبء االقتصادي" عبر تبيان الدور الذي يقومون 
به في دعم االقتصاد وتوفير المهارات المختلفة في 
بعد  أهميتها  ازدادت  نقطة  وهي  المجاالت،  شتى 
القائلة  فالفكرة  العالمية حاليا.  المالية  اندالع األزمة 
بأن المهاجرين إما بطالة مستهلكة أو عمالة "سارقة" 
لفرص العمل مردود عليها من واقع األرقام، والتي 
يغطيها  التي  العمل  مجاالت  في  النقص  حجم  تبين 
المهاجرون عامة، واإلسهامات التي يقدمها أفرادهم 
أما  واالقتصاد.  والصناعة  التجارة  مجاالت  في 
يصعب  المسلمين  المهاجرين  بأن  القائلة  الفكرة 
إلى  أن يصار  األحرى  فمن  المجتمع،  في  إدماجهم 
مفهوم  تحديد  يتناول  الذي  األعم  إطارها  في  بحثها 
من  تواجهه،  التي  المصاعب  وحجم  اإلندماج  هذا 
أجل إظهار الحقيقة التي مفادها أن مسؤولية حل هذه 
المشكلة تقع على عاتق كل من الدولة والمهاجرين 

والمجتمع أيضاً.   
يتحتم  التي  النمطية  الصورة  أجزاء  أهم  أن  على 
العرب والمسلمين مواجهتها هي  المهاجرين  على 
الجزء السلوكي واألمني، فالنظرة المترسخة داخل 
الوجدان الغربي أن العربي بطبعه يميل إلى العنف 
نظرة  وهي  البشرية،  الروح  لقيمة  وزناً  يقيم  وال 
تكاد تنزع اإلنسانية عنه لتوسمه عوضاً عن ذلك 
المرضي  النفسي  السلوك  أو  المطلقة،  بالهمجية 
نتيجة للضغوط الدينية والثقافية. والمشكلة في هذه 
تنتاب  العصبية  من  حالة  هناك  أن  بالذات  المنطقة 
نتيجة  بالذات،  الوقت  هذا  وفي  األطراف،  جميع 
للتحديات األمنية التي فرضتها التهديدات القادمة من 
تدير صراعاً  والتي  الشرق،  في  الدينية  الجماعات 

من  خالصاً  دعماً  وتتوقع  الغرب  دول  مع  مفتوحاً 
طبقاً  الدين،  في  الشراكة  بحكم  المسلمة  األقليات 
واألخرى.  الفينة  بين  توجيهه  تعاود  الذي  لخطابها 
وبوضع هذا الخطاب بجانب النظرة القديمة بهمجية 
هذا المهاجر، فإن المحصلة كانت حالة من التشكيك 
معه  والتعامل  الغربية  لدولته  المهاجر  بوالء  الدائم 
كتهديد محتمل لألمن العام في إشارة واضحة لفقدان 

الثقة. 
وال يتأتى مواجهة حملة التشكيك هذه أو أية صور 
نمطية أخرى ما لم تكن هناك مواجهة صريحة مع 
الذات واالعتراف بأن آليات التواصل مع المجتمعات 
وهيئاته، ومن ضمنها أدوات اإلعالم، تفتقد إلى الحد 
العشوائية  التكامل والهيكلية وتعاني من  األدنى من 
فهناك  اإلداري.  قبل  والسياسي  الفكري  والتخبط 
وبالتالي  الثقافي  للخطاب  واضح  افتقار  بالتأكيد 
اإلعالمي المنسجم والمنطقي، وال نقول الموحد فهذا 
حلم بعيد المنال. وإضافة إلى ذلك هناك مشكلة في 
اآلخرين،  إلى  نرسلها  التي  والعالمات  اإلشارات 
لشؤون  للمتابعين  نقدمها  التي  التفاسير  في  ومشكلة 
الجالية ومشاكلها األمنية واإلجتماعية والثقافية، كما 
أن االنغالق على الذات وفي هذا الوقت بالذات يثير 
ال  الطرفين  كل  ويدور  الشكوك  ويعزز  الهواجس 

محالة. 
فالسلبية في التعامل مع وسائل اإلعالم وتساؤالتها، 
وعدم االنتباه إلى األفعال الصادرة عن أفراد الجالية 
لألفكار المسبقة عن المسلمين  والتي تعطي زخماً 
وتجاوز  اإلداري  والفساد  الشرف،  جرائم  مثل 
القوانين، وترديد العبارات التصادمية عند التعامل 
السياسية  خاصة  الجدل،  محل  الموضوعات  مع 
أو  لآلخرين  الذات  بشرح  االهتمام  دون  والدينية 
تقديم تفسيرات منطقية لوجهة النظر المتبناة، كل 
هذا لن يكون له سوى آثار سلبية على فهم اآلخرين 
التواصل  على  قدرتنا  بذلك  ويضعف  لقضايانا 
األطراف  جميع  تخدم  وسط  حلول  واستشراف 
وتعبر عن مصالحهم الخاصة والمشتركة في وطن 
أصبحوا يتشاركونه، بغض النظر عن رغبتهم في 

ذلك من عدمه. 
التي  المعلومات  بمثابة  هي  واألقوال  األفعال  وهذه 
وفقاً  معالجتها  تتم  والتي  اإلعالم  وسائل  تغذي 
لحيادية ونزاهة اإلعالميين، كل على حدة، ورؤيتهم 
ومن  البحث،  محل  الموضوع  جوانب  لمختلف 
أفعااًل محكمة واضحة ومعززة بشروح  أن  المؤكد 
واضحة وكافية سيكون من شأنه التأثير على معالجة 
المسئول اإلعالمي للمادة التي يتناولها، ألنه سيكون 
مجبراً والحالة تلك على تناول وجهة النظر الخاصة 
وهو  الموضوع،  ومعالجة  تفسير  في  بالمهاجرين 
تمنعه  والمهنية  األخالقية  القيود  من  نوعاً  يوجد  ما 
من الحيد عن جادة الصواب، أو على األقل تمنعه 
من الشطط بعيداً في تطويع المعلومة لتخدم مصالح 

واهتمامات أطراف أخرى. 
أن  األطراف  كل  مصلحة  فمن  أخرى،  وبكلمات 

أجيالهم وأطيافهم على  المهاجرون بمختلف  يتواجد 
واحترام  وجودهم  تعزيز  على  يعملوا  وأن  الساحة 
وجهة نظرهم، ولن يحدث هذا ما لم يتخلى الجميع 
عن سلبيتهم، وهذا يشمل كاًل من الحرص على عدم 
عندما تكون  بعيداً  أو االنزواء  أفعال خاطئة،  إتيان 
وبدت  قيلت،  ألقوال  واضح  لتفسير  حاجة  هناك 
خارج السياق. وأياً كان سوء الوضع على األرض، 
عن  معالجته،  على  والعمل  مواجهته  األفضل  فمن 
االنزواء بعيداً واالعتماد على كرم اآلخرين وحيادهم 

وتفهمهم من أجل تبيان الحقائق واألسباب. 

على  التأثير  وقدرة  اإلعالمية  األدوات  امتالك   -٢
المعالجة اإلعالمية

وإذا كان جزء من هذا التواجد يحققه وجود إيجابي 
ألفراد الجالية وتفاعل ذكي مع أجهزة اإلعالم يركز 
توصيلها،  المطلوب  الرسالة  وشكل  مضمون  على 
إلى أن وجود أدوات إعالمية خاصة بالجالية يعزز 
من  واألهم  بمحيطها،  االتصال  على  قدراتها  من 
يزيد  مما  أفرادها  بين  الداخلي  الحوار  تعزيز  ذلك 
فكرية  رسالة  مضامين  على  التوافق  إمكانات  من 
واحدة، تقلل من االلتباس الحاصل هذه األيام في فهم 

الجاليات اإلسالمية وقضاياها المتشعبة.  
المكتوبة  الجالية  صحف  من  العديد  إنتشار  ورغم 
تواجدها  أن  إال  والتركية وغيرها،  العربية  باللغات 
محدود  الوطني  بمفهومها  اإلعالمية  الساحة  على 
االنتشار والتأثير، إذ يظل قارئيها من أبناء الجاليات 
الفكري  وتأثيرها  المجتمع،  أفراد  بقية  وليس  فقط 
العام  المجمل  في  لكنه  وأخرى  جريدة  بين  يتراوح 
ال يشكل أداه فعالة لتشكيل الوجدان الفكري والثقافي 
حتى بين أبناء الجالية نفسها. وجزء من هذا القصور 
األدوات  هذه  مثل  دعم  في  الجالية  سلبية  من  ينبع 
األدبية  المشاركات  أو  بالتبرعات  اإلعالمية، سواء 
والفكرية، بحيث تحولت معظم هذه الصحف إلى شبه 
نشرات تجارية تعج باإلعالنات لتغطية تكاليفها، وال 
يجرؤ معظمها على تحميل القارئ أية تعرفة مهما 

كانت بسيطة ألن التوزيع قد يهوي إلى الصفر. 
تلك  تعجز  أن  تلك  والحالة  الطبيعي  فمن  ولذلك 
قادرة على  فكرية  استقطاب كفاءات  الصحف على 
ألفراد  السياسي  الوعي  الفكري  بالمستوى  الرقي 
الجالية. وباستطاعة المرء أن يتحقق بنفسه من هذه 
الظاهرة عبر جمع وقراءة العديد من هذه الصحف 
"الموسمية" ليتبين له وبدون كبير عناء أنها ال تقدم 
على  قدراتها  وأن  الفكري،  المستوى  على  الكثير 
فكيف  تقريباً.  منعدم  هو  جاليتها  محيط  في  التأثير 
والحالة تلك أن نتوقع منها أن تؤثر في الوسط  إذاً 
إعادة  معركة  تخوض  وأن  الُقطري،  اإلعالمي 
توازن  باتجاه إحداث  لقضايانا  الغربي  الفهم  تشكيل 

فعلي للمعالجات اإلعالمية؟ 
إعالمية  أدوات  ودعم  إنشاء  أهمية  يتبين  هنا  ومن 
ذات  تكون  واإلسالمية  العربية  بالجاليات  خاصة 
واضحة  فكرية  رؤية  على  وترتكز  مؤثرة،  فعالية 
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توطيد  إطار  المهاجرين في  إلى دعم قضايا  تسعى 
وتفعيل عالقتهم بمحيطهم االجتماعي، والحفاظ على 
هويتهم دون المساس بحقوقهم األساسية كمواطنين. 
فوجود صحافة محلية خاصة بالجالية وشؤونها يفتح 
قنوات اتصال متعددة المستويات أمام أفراد الجالية 
ويسمح بتداول الخبرات بين أفرادها. وبالتالي يوفر 
يوفر  كما  يواجهونها،  التي  للمشاكل  أفضل  معالجة 
فرصة حقيقية لتقارب اآلراء مما يساعد على ظهور 
خطاب فكري واضح المعالم، يمهد بدوره إلى تفاعل 

أفضل بين الجاليات والمجتمع المضيف. 
الصحفية  وخاصة  األدوات،  هذه  أهمية  من  ويزيد 
الموضوعات  فتقدم  اللغة  ثنائية  تكون  أن  منها، 
تتمركز  التي  البلد  وبلغة  الجالية  بلغة  ومعالجاتها 
فيه. فمن شأن ذلك أن يعزز من التواصل بين أفراد 
الجاليات ومواطني الدولة اآلخرين ويصحح العديد 
من االنطباعات الخاطئة عن الجالية وأفرادها، كما 
أنها بذلك تشكل منبر دفاع مستقل ال يخضع لرحمة 
أدوات اإلعالم الخارجي أو للمزاج العام ألفرادها، 
المعادلة  في  توازن مطلوب  بالتالي عنصر  ويدخل 

اإلعالمية الخاصة بشؤون المهاجرين والجالية.

٣-  الخطاب الفكري والتعامل اإلعالمي   
على أن األهم من وجود األداة اإلعالمية ذاتها هو 
وجود الخطاب الفكري الذي يشكل مضمون الرسالة 
مختلف  إلى  توصيلها  اإلعالم  هذا  يحاول  التي 
تصبح  وحقيقي  هادف  مضمون  فبدون  األطراف. 
وقد  بل  لها،  قيمة  وال  المعاني  من  خاوية  الرسالة 
تكون ضارة في بعض األحيان. وللخطاب الفكري 
الداخلي  بالشأن  يتعلق  أحدهما  أساسيان،  هدفان 
والثقافية  االجتماعية  المشكالت  ومعالجة  للجاليات 
التي تواجهها في بلد المهجر، واآلخر يتعلق بشرح 
المواطن  من  بدًءا  اآلخر"،  "الطرف  لدى  الذات 
العادي ومروراً بطبقات التأثير الفكري واإلعالمي، 
ثم صعوداً إلى دوائر النفوذ واتخاذ القرار في الدولة 

من ساسة وبرلمانيين.
وللخطاب الفكري الداخلي والمتعلق بالجاليات أهمية 
قصوى تنبع من كونه مفتاح االستقرار االجتماعي 
والثقافي وحتى النفسي لهذه الجاليات، وهو خطاب 
واضحة  عملية  إجابات  يقدم  أن  فيه  يفترض 
عبر  واالندماج  والثقافية  الفكرية  الهوية  لمعضالت 
التوافق بدياًل عن الذوبان،  ومعالجة التراث الفكري 
الديني  التجديد  وكذلك  الثقافية،  المقاربات  وتحديث 
أهل االغتراب،  الفقهية في شؤون  المذاهب  وبحث 
وغيرها من األمور التي تؤثر على وضعية الجاليات 
وتهم أفرادها في تعاملهم اليومي وحياتهم الجديدة في 

بلد المهجر. 
البنية  تعزيز  إلى  األساس  في  موجه  أنه  ورغم 
االشتباكات  من  العديد  وفك  والعقائدية  الفكرية 
المذهبية والفكرية بين أبناء الجاليات أنفسهم، إال أنه 
التي يتحتم  الفكرية  الرسالة  يشكل دعائم ومضمون 
بأفراد هذه  المحيطين  المجتمع  أفراد  بقية  إلى  نقلها 

الجاليات. ودور اإلعالم هنا متشابك وحيوي للغاية، 
الحوار  عليها  يتم  التي  األرضية  يقدم  أن  عليه  إذ 
واالتفاق بين أفراد الجالية وخاصة مفكريها وقادتها، 
كما عليه أيضاً أن يدير السجال الفكري بطريقة بناءة 
النهاية عليه أن يضطلع  إنجاحه، وفي  تساعد على 
أبناء  من  مستهدفيها  إلى  الرسالة  إيصال  بمهمة 

الجالية. 
أما الهدف الثاني للخطاب الفكري فهو تفعيل االتصال 
الفكري مع اآلخرين في بلد المهجر بغية شرح الذات 
بتناول مخاوف كل  يفهمونها، وبشفافية تسمح  بلغة 
من األطراف وبحث الوسائل الكفيلة بتقريب وجهة 
النظر حيال تلك المخاوف، وكذلك أساليب معالجتها. 
وفي هذا المجال فإن شؤون المواطنة وحرية التعبير 
واحترام  الدينية،  الشعائر  وممارسة  المعتقدات  عن 
والعدالة  والفردية،  والثقافية  الدينية  الخصوصيات 
االجتماعية ومحاربة العنصرية، كل هذا يأتي على 
فإن  المقابل،  في  الجاليات.  القائمة من جانب  رأس 
الموضوعات التي ستثار من الجانب اآلخر ستتعلق 
باحترام الدولة والقانون، واستيعاب جميع األطياف 
أو  الدين  المعتقد  عن  النظر  بغض  المجتمع  من 
الشخصي، ونبذ التطرف الديني والفكري، ومراعاة 
متطلبات األمن الخاصة، وغيرها من الموضوعات. 
لكنه من  الحوار لن يكون سهاًل،  الواضح أن  ومن 
في ظل  مشقة  أقل  تكون  المهمة  أن  أيضاً  الواضح 
وجود خطاب فكري محدد المعلم من جهة الجاليات، 
قنوات  يوفر  ونزيه  محايد  إعالم  وجود  ظل  وفي 
إعالمية  ومعالجة  تلغيه،  وال  الحوار  تعزز  اتصال 
تساعد على الفهم واالنفتاح على اآلخر، وليس الحكم 
النمطية.  الصور  على  الفكري  واالنغالق  المسبق 
وفي هذا السياق يجب التنبه إلى أهمية الكيفية التي 
المستخدمة كذلك  اللغة  الحوار و  إدارة هذا  بها  يتم 
اإلشارات الثقافية أو والتاريخية عند بحث أو تناول 

أي موضوع.
فبحكم وجود الصور النمطية من قبل، فإن المحاور 
بحواجز  عادة  يصطدم  المهجر  أهل  من  الفكري 
وتعبيرات  ومصطلحات  وألفاظ  أفكار  من  تاريخية 
في  وفطنة  واضحة  بكياسة  يتحلى  أن  عليه  تحتم 
نصب  وضع  ما  إذا  خاصة  استخدامها،  أو  تناولها 
عينيه أن الهدف هو الوصول إلى نقطة اتفاق وليس 
أياً  مجرد الدخول في معركة إلثبات وجهة النظر، 
التاريخية  بالجوانب  اإللمام  فإن  هنا  ومن  كانت. 
البحث،  تحت  للموضوعات  واإلجتماعية  والثقافية 
وإدراك حجم وطبيعة التغيرات الحادثة على أرض 
الواقع، واالعتماد على مصادر معلوماتية وتاريخية 
مقبولة لدى جميع، أو معظم األطراف على األقل، 
كل هذا يساعد على إدارة الحوار بنوع من الحرفية 

الكفيلة بتحقيق نتائج مهمة وبناءة. 
مع  التعامل  بمفردات  االهتمام  أيضاً  المهم  ومن 
على  اإلعالمي  للتأثير  واالنتباه  اإلعالمية  الوسائط 
المغترب.  لإلنسان  واإلنساني  السياسي  الواقع 
مقنناً  استخداما  تتطلب  اإلعالم  عبر  الحوار  فإدارة 

للمواطن  يسمح  بشكل  والتعبيرات  للمصطلحات 
العادي بإدراك المعاني واألفكار المطلوب توصيلها، 
والمصطلحات  العبارات  فإن  السياق  هذا  وفي 
ال  الذين  أولئك  باستثناء  أحداً  تفيد  ال  "التصادمية" 
وسياسة  األساس،  في  يتم  أن  الحوار  لهذا  يريدون 
إدارة الحوار ال يمكن لها أن تتالءم مع سياسة حرق 
الجسور.  ومن هنا تأتي أهمية تبني سياسات توافقية 
لحقوق  وتؤسس  والتوافق،  اإلندماج  تدعم  واضحة 
المواطنة الكاملة، مع التركيز على حماية المحتوى 
اإلنساني والديني للمغترب باعتباره حقاً من حقوق 
وليس  وبناء،  حقيقي  الندماج  وضمانة  المواطنة 

مجرد احتواء مرحلي يسقط بانتفاء مسبباته.

يتبقى أن نشير إلى نقطة أخري ذات أهمية خاصة، 
أبناء  من  كل  إلى  المهجر  صحف  رسالة  وهي 
فيه،  يقيمون  الذي  البلد  مواطني  وأيضاً  الجاليات 
االنخراط  أهمية  وبوضوح  تظهر  أن  يجب  والتي 
واالهتمام  بالبالد،  الخاصة  المحلية  الشؤون  في 
الخارجي.  بالشأن  االهتمام  هو  كما  الداخلي  بشأن 
على  المهاجر  القارئ  مع  التعامل  عن  الكف  يجب 
أنه يقرأ الصحيفة فقط كي يعرف أخباراً عن وطنه 
في  ومتقادمة  مبتسرة  األحوال  جميع  في  هي  األم، 
ربطه  ذلك  عن  عوضاً  ويجب  اإلنترنت،  عصر 
بماضيه الثقافي والديني بطريقة تنفي وجود التناقض 
بين كينونته الحضارية وبين كونه مواطنا في دولة 
هاجر إليها أو ولد فيها. كما يجب الكف عن التعامل 
مع القاريء من خارج الجالية على أنه "سائح" جاء 
ليتعرف على تقاليد متوارثة أو مظاهر سياحية عن 
بلد ما قابع وراء األفق، بل يجب تعريفه باألساسيات 
يفهمها،  بلغة  بالجاليات  الخاصة  والثقافية  الدينية 
االنخراط  على  وحثه  همومها  لمشاركة  ودعوته 
من  الطائفة  هذه  بشؤون  يهتم  صالح  كمواطن  فيها 

مواطني بالده الجدد االستفادة من طاقتهم. 

إن تبني سياسة إعالمية واضحة لم يعد ترفاً كما يظن 
البعض، بل أصبح ضرورة أساسية لجلب االستقرار 
إلى حياة جاليات المهجر، وربما ارتقى في القريب 
العاجل ليكون ضرورة من ضرورات البقاء في عالم 
تزداد حدة التوترات السياسية والعقائدية والعرقية فيه 
يوماً بعد يوم. كما أنها لم تعد مسؤولية جهات منظمة 
كما كان الحال عليه في السابق، بل أصبح مسؤولية 
كل مغترب ومهاجر أن يدرك حجم التأثير الناشيء 
عن كل لفظ أو فعل يأتي به. ومن المثير لالنتباه أن 
الكثير من البشر ال يدرك أنه، شاء أم أبى، قد أصبح 
اآلخرون  يراقبها  ومتحركة،  صغيرة  إعالمية  أداة 
لكنهم  كلماتها،  إلى  ويستمعون  سلوكها  ويالحظون 
وعلى  بل  فحسب،  عليها  ليس  يحكمون  النهاية  في 

الوسط الذي تنتمي إليه والثقافة التي أنتجتها. 
وإذا كنا نشكو دوماً أن أحداً ال يستمع لنا، هل سألنا 

أنفسنا عما إذا كنا قد فتحنا أفواهنا أواًل؟ 
ربما قد حان الوقت لنفعل ذلك!        
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تخف  ال  الرقمي«  »اليورو  حول  العامة  المناقشة 
العمالت  أن  حين  وفي  والسياسيين،  االقتصاديين 
المشفرة مثل البيتكوين تزدهر، يعمل البنك المركزي 

األوروبي على اليورو الرقمي.

االتحادي  المالية  وزير  صرح  المثال،  سبيل  على 
أوالف شولز مؤخرا بأنه يؤيد التزام البنك المركزي 

األوروبي بإدخال اليورو الرقمي. 
كريستين  األوروبي  المركزي  البنك  لرئيسة  ووفقا 
الجارد، فإن اليورو البد وأن يكون أيضا »مستعدا 
أساس  على  إدخاله  يتم  وأن  الرقمي«  للعصر 
رقمي إذا لزم األمر. وأكدت رئيسة لبنك المركزي 
األوروبي أن االستعدادات على قدم وساق: »سيكون 
»ليس  مناقشة  في  قالت  كما  رقمي«،  يورو  لدينا 
للغد، سيستغرق األمر بعض الوقت للتأكد من وجود 

شيء آمن«.
مع ذلك، تتوقع الجارد أن اليورو اإللكتروني سيكون 
في المحافظ االفتراضية لمستهلكي منطقة اليورو في 

غضون خمس سنوات
فقط، وسوف يتم استخدامه بعد ذلك بكثافة. وبذلك، 
الدفع  أشكال  من  للعديد  المركزي  البنك  يستجيب 
مثل  التشفير«  »أصول  تكون  والتي  الجديدة، 

البيتكوين.
كما أصبح النقاش حول إدخال أموال البنك المركزي 
الرقمي موضع تركيز حاد ألن اآلخرين هم بالفعل 
أبعد بكثير من االتحاد األوروبي في تنفيذ نماذج الدفع 
المثال، تدفع مجموعة فيسبوك  الرقمي. على سبيل 
الضخمة إلى السوق بعملتها الرقمية الخاصة بها - 

التي أعيدت تسميتها اآلن باسم ديم.

ومن المؤكد أنه في الصين تتوالد حملة رئيسية أخرى 
عملية  يتمنى  الكبير  البلد  الرقمي.  اليوان  إلدخال 
الفوز في السباق على أول عملة رقمية ضد االتحاد 
األوروبي والواليات المتحدة. اليوان اإللكتروني هو 
البنك  بالفعل في مرحلة اختبار قوية هناك. يضغط 
المركزي الصيني على االتحاد األوروبي والواليات 
رقمية«.  صينية  »عملة  تنفيذ  خالل  من  المتحدة 
في شنتشن، سوتشو، شيونغ آن وتشنغدو، ويجري 
بالفعل اختبار تطبيقات للدفع بـ »يوان اإللكترونية«. 
ونوقشت أيضا مسألة توسيع نطاق هذه البنية التحتية 

الجديدة للدفع إلى بلدان آسيوية وأفريقية أخرى.
ويتعين على البنك المركزي األوروبي أن يستجيب 
لهذا األمر، ويعتزم اتخاذ قرار في وقت مبكر من 
يلقي  إذا كان سوف  ما  بشأن  منتصف عام 2021 
نظرة فاحصة على اليورو الرقمي. وعقدت مشاورة 
عامة لمعرفة ما إذا كان اليورو الرقمي مرغوبا فيه 

عليه  يتعين  التي  المتطلبات  وما هي  أساسي  بشكل 
الوفاء بها. وبالتالي، ففي حين يجري بالفعل تطوير 
واختبار أنظمة العملة الرقمية على نطاق واسع في 
الصين، فإن االتحاد األوروبي ال يزال إلى حد كبير 

في طور تكوين اآلراء.

شركات التكنولوجيا كمنافس
اليورو الرقمي مربكا على  النقاش حول  لقد أصبح 
نحو متزايد. ومع ذلك ، من أجل فهم هذا الموضوع 
المستويات.  مختلف  على  للنظر  حاجة  هناك   ،
وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين علينا أوال أن نفهم كيف 

يعمل نظامنا النقدي باليورو. 
يحتكر البنك المركزي األوروبي إصدار أموال البنك 
المركزي: فهو وحده الذي يستطيع إصدار األوراق 
النقدية المادية والعمالت المعدنية أو توفير األموال 
المركزي  البنك  حسابات  في  إلكتروني  شكل  في 
للبنوك والمؤسسات المالية األخرى. ومع ذلك، فإن 
اإللكترونية«  األوروبي  المركزي  البنك  »أموال 
الخاص  القطاع  من  للعمالء  مباشرة  متاحة  ليست 

وبقية االقتصاد.

استخدام شكل  اآلن  يمكن  اليوم،  النقد  وعلى غرار 
إلكتروني من أموال البنك المركزي كيورو رقمي. 
مع إدخال اليورو الرقمي، يمكن أن تتاح لكل عميل 
به  يحتفظ  الذي  الرصيد  لتبادل  الفرصة  مصرفي 
مع بنك تجاري في أموال البنك المركزي الرقمي. 
ويمكن بعد ذلك استخدام اليورو الرقمي مباشرة من 
قبل المواطنين والشركات، وبالتالي سوف يكمل في 

البداية أموالنا النقدية.

لذا فعندما تفكر البنوك المركزية في اليورو الرقمي، 

بالنسبة  لليورو  رقميا  شكال  تعني  ما  عادة  فإنها 
لألفراد مقارنة بالنقد الورقي أو المعدني اليوم. نظرا 
ألن أموال البنك المركزي الرقمي آمنة والمدفوعات 
عبر الهاتف الذكي أو الكمبيوتر الشخصي مريحة ، 
فلن يكون هناك المزيد من األوراق النقدية والعمالت 

المعدنية في العالم الرقمي بعد غد على أي حال.

اليوم:  بالفعل  رقمية  الدفع  معامالت  من  العديد 
مدفوعات  اإلنترنت،  عبر  المصرفية  الخدمات 
 Apple Pay ،Google Pay االئتمان،  بطاقات 
PayPal ، - كل طرق الدفع هذه تشترك في شيء 

واحد: فهي إلكترونية وال تتطلب نقدا فعليا. 
أي شخص يفضل الدفع رقميا اليوم، أي بدون نقود، 

يمكنه القيام بذلك بسهولة في أي مكان تقريبا.

البنية التحتية السيادية
بالنسبة  اإللكتروني  اليورو  فائدة  فإن  وبالتالي، 
لمواطني االتحاد األوروبي تكمن أوال ثم في زيادة 
سهولة عمليات الدفع الخاصة بهم. ولكن من وجهة 
من  العديد  له  هذا  فإن  النقدية،  الرقابة  هيئات  نظر 
المزايا على وسائل الدفع اإللكترونية األخرى: فإذا 
قام البنك المركزي األوروبي نفسه برقمنة النقد، فقد 
سيادة  تحت  الرقمي  للدفع  تحتية  بنية  بالتالي  يخلق 

الدولة. 
وبالنظر إلى المبادرات المذكورة إلدخال ما يسمي 
الدوالر، على  أساس  الخاصة على   stablecoins
الرقمية  الدفع  أنظمة  أو  المثال من خالل ديم  سبيل 
المذكورة أعاله لشركات التكنولوجيا، هناك قلق من 
المجاالت  من  العديد  بين  من  الدفع،  معامالت  أن 
األخرى، يتم االستيالء عليها اآلن إلى حد كبير من 

قبل شركات التكنولوجيا.

عادل فهمي
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فهم  إليه،  ينتمون  من  بين  بالعداء  يتميّز  عالم  إنّه 
يكرهون بعضهم البعض ويتنازعون بصفة خسيسة 
ألسباب، أقل ما يمكن أن يقال في شأنها أنها عديمة 
أنّها  أقول  وأكاد  لها،  لزوم  ال  بل  المقنعة،  الحجة 
صبيانيّة وضاّرة للحاضر والمستقبل على حّد سواء. 
خالفات  بينها  فيما  الشقيقة"  "دوله  أغلب  عالم  إنّه 
لبعضها  معارضة  تجعلها  جغرافيّة  أو  و/  سياسيّة 
البعض وتضعفها جميعا. وهو ما يمكن وصفه بذروة 

الخداع. أليس كذلك ؟!
وبالتالي، وباعتبار أن هذه الدول ليست متّحدة فيما 
بينها ولم يصادف أنّها اتفقت على األقل حتّى على 
األساسيات، فإّن شعوب العالم العربي اإلسالمي، في 
التطّرق  في  أوقاتها  أغلب  تصرف  األكبر،  جزئها 
إلى نفس المطارحات و المناقشات، التي ال تشّرف 
أنّها تتعلّق على  اليوم وال تليق به، ضرورة  إنسان 
وجه الخصوص بالماضي السحيق وال تفيد الحاضر. 
بل إنّها تعتمد عند استحضارها على الغابرين دون 

غيرهم.

في حين أنّه- بداهة- بات من غير المقبول أن تكون 
التي تستمّر في تنشيط وتوجيه  سلطة الماضي هي 
اليوم  تفكيرنا  طريقة  إّن  بل  المعاصرة،  حياتنا 
هي  الحاضر  سلطة  هي  بما  المستقبليّة  وخططنا 

األكثر جدارة بتوجيه خطانا حاضرا ومستقبال.
 Le Jour desفي هذا الصدد، وفي كتابه "يوم النمل
 Bernard Weber يقول برنار ويبر ،"Fourmis
،وهو محّق في ذلك، »إّن أهم لحظة هي الحاضر، 

ألّن من لم يرع حاضره، فإنّه يخسر مستقبله«.
واجب  من  بات  أنّه  إلى  التنبيه  بنا  فحرّي  لذلك، 
»تجرؤ  أن  اليوم  اإلسالمي  العربي  العالم  شعوب 
على التفكير بنفسها« كما قال ديدرو Diderot، وإاّل 
ومستقلّة،  حّرة  فعال  كونها  نفسها  عن  ستنفي  فإنّها 
ندما  أصابعه  يقرض  من  أّول  بالنتيجة  يجعلها  ما 
أو  العقل  استعمال  في  االنحراف  وحسرة. ألّن هذا 
العربي  العالم  شعوب  لدى  الفكري  الخمول  لعلّه 
االسالمي، يجعل من السهل جدا بالنسبة للغرب أن 
ذلك  حدث  وقد  أمره.  وتولّي  عليه  الوصاية  يّدعي 

فعال زمن االستعمار االستيطاني.

بقدر  التحلّي  العالم،  من  الجزء  هذا  على  يجب  إنّه 
يقول  كما  الخاص«  فهمه  من »الشجاعة الستخدام 
ايمانويل كانت. وهو ما يعني خروج اإلنسان العربي 
واإلسالمي من قصوره وعجزه عن استعمال عقله 
في  شجاعا  قرارا  واتخاذه  غيره،  من  توجيه  دون 

استعمال عقله هو، وبنفسه ال بغيره.
وقد كان هذا هو شعار "التنوير" الذي أحدث ثورة 
في الغرب، ولعب دورا تحريريّا ومؤّسسا للضمير 
األوروبي الذي يقول جان جاك روسو في شأنه » لم 
يعد هناك ألمانيون و هناك فرنسيون )...(، بل بات 

هناك األوروبيون فقط«.
كانت  إذا  السيما  جّدا،  المريرة  المعاينة  هذه  مثل 
أن تصّب  يمكن  الشك، ال  تقبل  بحقائق ال  مدعومة 
العربي  العالم  أّن  يعني  بما  التشكيك.  خانة  في  إال 
الواقع  أّن  ذلك  الخطأ.  المسار  اآلن  يتّبع  االسالمي 
يقّر بأن أكثر من 70٪ من الالجئين عبر العالم هم 
التنمية  مستويات  وأّّن  االسالمي  العربي  العالم  من 
في هذا الجزء من العالم ليست فقط ضعيفة، بل هي 
أيضا وبصفة أخّص في تراجع شبيه بالسقوط الحّر.

ففي الوقت الذي يسعى فيه الغرب أن يكتشف ، ويبدع 
الفنّية  إبداعاته  باكتشافاته و  فنّيا، ويخترع ويغزونا 
واختراعاته، فإنّنا ال نقوم إال بشراء سلعه وخدماته، 
ما دمنا قد اخترنا بإرادتنا الواعية أن يقتصر جهدنا 
الخالفات  تنتهي، الختالق  التي ال  المناوشات  على 
ألنه  ورائه،  من  طائل  ال  جهد  في  طاقاتنا  وهدر 
مبذول من أجل ال شيء غير التفاهات التي تساهم 
تؤّدي  وال  القادمة،  أجيالنا  وأوقات  أوقاتنا  هدر  في 
بالقطع إاّل الى حاالت مفجعة ال تثير ااّل الشفقة على 
هذا الجزء من العالم، بل وتفقده هيبته التي ال يزال 
بحركة  يعترفون  ال  الذين  الماضويون  بها  يتغنّى 

التاريخ.

إلينا  يرسل  والغرب،  مضت  قرون  منذ  وهكذا، 
ويغيّر  مسلّماتنا  يزعزع  وفنونه،  وتقنياته  معرفته 

 ، يعطي وجها جديدا لحضارتنا  تفكيرنا، و  طريقة 
شديد التأثر بطابع وسمات الغرب.

كان  االسالمي  العربي  العالم  أن  من  الرغم  على 
مسرحا لعديد اللقاءات المهّمة بين الحضارات ولعديد 
الصدمات فيما بينها، والتي لم تبلغ حّد الصراعات- 
وهو ما قد يغضب صموئيل فيليب هنتنغتون صاحب 
تحقيق  من  مّكنت  الحضارات-  صراع  نظريّة 
االسالمية  العربية  الحضارة  وبين  بينها  مبادالت 
قائمة على قاعدة المعاملة بالمثل. بل وساهمت بشكل 
ثقافتها فحسب، بل وكذلك في  إثراء  ليس في  كبير 

تشّكل الذوق عند سّكانها.
إاّل أّن هذا ال ينفي أن نضجها الحقيقي ال يمكن أن 
قادرة على االستيالء على  ااّل عندما تصبح  يتحّقق 
أي  عن  بعيدا  بغيرها،  ال  بنفسها  بوجودها  وعيها 
وهذه  األشكال.  من  شكل  بأي  وصاية  أو  خضوع 
حقيقة ماثلة أمامنا، السيما وقد أعلن الغرب في بداية 
الوحيدة  الحضارة  على  يتوّفر  أنّه  العشرين،  القرن 

التي تستحّق هذا االسم وتجّسد مثاال للكمال .

األسوأ من ذلك، أن يعتقد الغرب في التفّوق المتأّصل 
والجوهري لحضارته، ويعتبر أن ليس له ما يتعلّمه 
يرى  ذلك  من  العكس  على  أنّه  بل  اآلخرين،  من 

بوثوقيّة أنّه القادر على تعليم اآلخرين كّل شيء.
وهو ما يعتبر نظرة ازدراء وإذالل إلى العالم العربي 
االسالمي. نظرة يمكن أدراجها في سياق ما قاله " 
 L " "هاينز بيجل" في كتابه de Heinz Pagels
من   " الكّمي  "الكون  أو   "Univers quantique
أّن » الجمال هو جزء ال يتجزأ من نظرة الشخص 
الذي يرى«. وهي، بداهة، نظرة، ال تتقاطع مطلقا 
ما  كبير  حد  إلى  تشبه  .ولعلّها  اآلخرين  نظرة  مع 
كان عليه في الماضي حال السلطان العثماني، الذي 
يقول  ذلك  وفي  وتعال.  باستكبار  الغرب  الى  ينظر 
المؤرخ االنجليزي الرائع أرنولد توينبي »إنّه ينظر 

إلينا باستعالء كما لو كنّا خنازيرا«.

فيه  كان  زمن  في  الماضي،  في  ذلك  حدث  لقد 

م. فتحي الحبوبي

يعتقد البعض أّن سياسة الواليات المتحدة الهوجاء هي التي سارعت في وتيرة تراجع الغرب الليبرالي. 
إاّل أّنه، من الواضح، أن ال أحد يمكنه االعتقاد بأن الشرق أو على األقل دول العالم العربي اإلسالمي، يمكنها االستفادة من هذا الوضع 
لتحقيق مزيدا من النمّو، والتطلّع إلى مستقبل مزدهر. وسبب ذلك واضح وبسيط، وهو أّن العالم العربي اإلسالمي إّنما هو عالم " قاتم 

وكئيب" منذ سقوط غرناطة سنة 149٢. 
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وأرسطو،  أفالطون  اكتشاف  في طور  األوروبيون 
من  التخّصصات  من  وغيرها  والطب  الفلك  وعلم 
ذلك  حدث  اإلسالم.  وبفضل  العرب  جهود  خالل 
عندما كان هذا الدين، يعيش عصره الذهبي وساعات 
مجده. كما حدث ذلك عندما كان هذا الدين بمعتنقيه 
يقّدره  دين  فهو  اآلخرين.  وإعجاب  احترام  يفرض 
بإسهاماته  التقدير  يفرض  ألنه  قدره  حّق  الجميع 
الكثيرة. حتّى أن المسلمين كانوا هم الذين نقلوا إلى 
أّن  عن  فضال  األرسطي،  التفكير  طريقة  الشرق 
حتّى  باريس  جامعة  في  يُدّرس  وقتها  كان  أرسطو 

القرن الرابع عشر، وفقا لتفسير ابن رشد. 

العبّاسيين  الخلفاء  بعض  كان  لقد  ذلك،  من  أكثر 
أسرى  تبادل  درجة  إلى  المعرفة  على  حريصون 
الحرب مقابل الحصول على كتب. حدث ذلك أيضا 
يضيفونه  ما  لهم  المسلمون  يزال  ال  كان  عندما 
أخرى  مّرة  مشيرا  توينبي،  أرنولد  قال  كما  للعالم، 
واتّبعنا،  دينه  غادر  »عندما  العثماني  السلطان  الى 
إحتقرناه ألنّه لم يعد لديه ما يعطيه«. لقد حدث ذلك، 
العربي  العالم  فيه  كان  التحليل، في زمن  نهاية  في 
االسالمي لم يشيطن بعد، ولم يرتبط بشكل شبه تلقائي 
باإلرهاب  للغربيين  الجماعيّة  والذاكرة  الروح  في 
والتطّرف األعمى، بل بالمعرفة والتكنولوجيا. ألنّه 

كان ينظر إليه، بحّق، كناقل وحامل للمعرفة.

اليوم  الوضعيّة  أن  للتذكير،  حاجة  هناك  ليست 
العربي  العالم  أّن  حتّى  تماما،  معكوسة  أصبحت 
في  الوزن  ضئيل  اليوم  دوره  بات  االسالمي، 
إنّه  إنّه أصبح منهوكا.  المعادالت الجيوسياسية. بل 
متعّددة  أزمة  تاريخه،  من  المرحلة  هذه  في  يعبر 
األبعاد، يمكن وصفها باألزمة الحضاريّة الحاّدة. و 
هي تشّكل هدفا النتقادات عشوائية كثيرة تصدر عن 
الغرب الذي ال ينظر إلى األمور ااّل من زاوية نظره 
هو فحسب، ووفق رؤيته الخاّصة التي يهيمن عليها 

هاجس المنفعة وعقليّة الربح الخالص.
للبقاء  إنّه الغرب الذي هو اليوم سيّد العالم ويطمح 
ميال  أكثر  فهو  هنا،  ومن  تلك.  بصفته  طويال 
بحكم  الحضارات،  بين  الحوار  الى  منه  للمواجهة 

مستواه الحضاري العالي حاليّا.

العربي  العالم  الى  بالنسبة  الوقت  حان  فقد  لذلك 
 - تميّزه  التي  القصور  للخروج من حالة  االسالمي 
والتي استمّرت طويال- والوصول إلى "التنوير" و 

بالتالي تنّفس هواء العصر والتنوير. 
موارده  من  االستفادة  خالل  من  ذلك،  يتحّقق  وقد 
من  وبتحريره  لها،  حّد  ال  التي  والماديّة  البشريّة 
تخليص  وكذا  بها.  تعلّق  لطالما  التي  السيّئة  تقاليده 
وأوهام،  من خرافات  به  علق  مّما  اإلسالمي  الدين 
عقبات  جميعها  وتشّكل  الشعوذة،  إلى  أقرب  هي 

كثيرة أمام إحراز أّي تقّدم لعالمنا العربي االسالمي 
في كفاحه من أجل التنمية والتطّور واالزدهار.

القضيّة،  جوهر  كذلك  و  بل  ذكرنا،  مّما  العبرة 
هي أنّنا إذا كنّا نريد فعال أن نخطو بالعالم العربي 
الى  العودة  وبالتّالي  والتنمية،  التقّدم  نحو  االسالمي 
صنع التاريخ أو على األقّل المساهمة فيه بلعب دور 
هام في صنعه، فينبغي لنا أن ندخل في تتنافس جاّد 
مع الغرب في مجاالت العلم والتكنولوجيا، من أجل 
إقامة توازن للقوى لفائدتنا، وعدم االكتفاء والرضى 
سوق  مجّرد  االسالمي  العربي  العالم  يكون  بأن 
إستهالكيّة، بل فضاء إنتاج وابتكار وإبداع ال ينتهي، 
يسلك الطريق الصحيحة للتاريخ ويساهم بفاعليّة في 

تقّدم اإلنسانيّة. 

هي مسؤولية عظيمة وخطيرة في آن معا، تعود لنا 
جميعا، مواطنين ومؤّسسات حكوميّة ومجتمع مدني. 
في خالف ذلك و لنكون صرحاء، فإنّه سيقع حتما 
األبد،  وإلى  االسالمي،  العربي  العالم  إزالة شعوب 
من على سطح األرض، لتحشر دونما كرامة و ال 
مزبلة  في  وتلقى  بل  النسيان،  غياهب  في  رحمة، 
التاريخ التي هي أقذر المزابل، لمن ال يلعبون سوى 
إاّل خارج  العيش  الكومبارس وال يستمرئون  أدوار 

التاريخ.





23

عاطف عبد العظيم
بينما  واجتماعيا،  وسياسيا  اقتصاديا  لبنان  ينهار 
من  حالة  في  والمؤسسات  مشلولة  الحكومة  تبدو 
في  اللبنانيون  المسؤولون  ويتشارك  الفوضى. 
الرئيس  خاصة  الوضع؛  لهذا  الوصول  مسؤولية 
“ميشال عون”، ورئيس الوزراء المؤقت “حسان 
دياب”، ورئيس الوزراء المكلف “سعد الحريري”، 
واألمين العام لـ”حزب الله”، “حسن نصر الله”، 

وزعيم أمل ورئيس مجلس النواب “نبيه بري”.
تقرر  لم  ما  الوضع  هذا  من  لبنان  إنقاذ  يمكن  وال 
أن  وُفرادى،  مجتمعة  الخارجية،  الفاعلة  الجهات 
تتخذ خطوة لخلق ظروف يمكنها سحب لبنان من 

الهاوية.

لهذا اقترح البروفيسور والمسؤول الكبير السابق في 
وكالة االستخبارات المركزية األمريكية “إميل نخلة” 
لألمم  تابع  لبنان  على  مؤقت  وصاية  مجلس  إنشاء 
المتحدة، من أجل إعادة البالد للوقوف على قدميها، 
معتبًرا أن المضي في هذا الخيار اآلن أكثر إلحاحا 

من أي وقت مضى.
النظام  تغيير  إلى  ذاك  الوصاية  نظام  يهدف  وال 
بناء  يعيد  وظيفي  نظام  إنشاء  إلى  وإنما  لبنان،  في 
كبار  ويحاسب  واالقتصاد،  الوطنية  المؤسسات 
الثقة  إعادة  يساعد في  أفعالهم، مما  المسؤولين عن 

في الحكومة.

بين صراعات النفوذ والمجاعة
أدت السياسة الطائفية في لبنان إلى سعي السياسيين 
البالد. وعلى  الضيقة على حساب  خلف مصالحهم 
الرئيس  بين  التحالف  تشكيل  تم  المثال،  سبيل 
الله”،  نصر  “حسن  الله”  “حزب  وزعيم  الماروني 
الوطنية،  المحفظة  على  سيطرتهم  زيادة  أجل  من 
الجيد  التمويل  على  والحفاظ  ثرواتهم،  وتوسيع 

لميليشياتهم المسلحة.
وتعد حياة البذخ التي تعيشها النخبة السياسية شاهدة 
على الفساد الذي تعاني منه البالد، وإذا استمرت هذه 
األوضاع، فقد يفلس لبنان خالل عامين، مما سيسمح 
باستغالل  اإلرهابية”  و”الجماعات  المجاورة  للدول 

عدم االستقرار.
قادة  يرفعها  التي  السيادة  شعارات  من  وبالرغم 
األوضاع  فاقمت  استراتيجيات  اتبعوا  فإنهم  البالد، 
السياسي  الشلل  فإن  وهكذا  للشعب.  االقتصادية 
المستمر وعدم القدرة على تشكيل حكومة يدفع لبنان 

نحو التفكك واالنهيار.
اللبنانية أكثر من 80٪ من قيمتها  الليرة  وقد فقدت 
تقريًبا.  قيمة  بال  لتصبح  فقط،  الماضي  العام  خالل 
والمكاتب  والبنوك  الغضب في األسواق  أشعل  مما 
الحكومية والشوارع. ويعني ذلك أن دوافع الغضب 
الخبز وليس  تأتي من رغيف  السياسية  الطبقة  ضد 

األيديولوجية.
المناطق  بشأن  األخير  المتحدة  األمم  تقرير  وأشار 

التي تعاني من الجوع إلى وضع الجوع المزري في 
لبنان. وأصبح لبنان اآلن في قائمة واحدة مع بلدان 
مثل اليمن الذي يتعرض لخطر “المجاعة الكارثية”.

هجرة العقول
كما إن هجرة العقول هي نتيجة أخرى مقلقة ناجمة 
عن تدهور الوضع االقتصادي في لبنان، فالعديد من 
األطباء والمهندسين واألساتذة والباحثين والصحفيين 
جماعي،  بشكل  البالد  يغادرون  األعمال،  ورجال 
من  مزدوجة  جنسية  يحملون  الذين  أولئك  وخاصة 
الدول الغربية ولديهم أقارب يعيشون في هذه البلدان.
وفي حين أن الطبقات الضعيفة من المجتمع اللبناني 
تكافح من أجل وضع طعام على طاولتها، فإن الطبقة 
المهنية تهاجر وتأخذ خبرتها معها، في الوقت الذي 
ما تزال فيه الطبقة السياسية غارقة في الصراع على 

النفوذ.
وما يزال سكان القرى والبلدات الصغيرة مثل الدروز 
والمسيحيين في الجبال الشمالية والشيعة في الجنوب 
مثل  األساسية  األطعمة  قادرين على زراعة بعض 
المزرعة،  حيوانات  وتربية  والخضروات،  الفواكه 
هذه  مثل  لديهم  ليس  وطرابلس  بيروت  سكان  لكن 

الرفاهية، وبالتالي يواجهون خطر المجاعة.
وتختفي الحياة الحضرية في بيروت بسرعة باستثناء 
جرائم  وترتفع  للمدينة،  الرقيقة  الُعلوية  القشرة 
للمواطنين  الشخصي  األمن  وأصبح  العقارات، 
مهددا، وتتحول البالد إلى مراكز نفوذ تشبه المافيا 
على طول الخطوط الجغرافية دون موارد ملموسة 

لتوليد الثروات أو المبادرات التي تخلق الوظائف.
ومع اختفاء أشكال التجارة التي كانت السمة المميزة 
البالد أصبحت أشبه  فإن  السابقة،  العقود  للبنان في 

بجمهورية موز.

تصورات الحل
االتحاد  وخاصة   - الخارجية  القوى  كانت  وإذا 
وكندا  المتحدة  والواليات  وبريطانيا  األوروبي 
مكونا  زال  ما  لبنان  استقرار  أن  تعتقد  وأستراليا- 
أن  فيجب  اإلقليمي،  الجيوسياسي  السياق  في  مهما 
أن  من  لبنان  لمنع  جريئة  استراتيجية  في  يشرعوا 

يصبح دولة فاشلة.
مئات  من  حدودها  داخل  الدعم  الدول  هذه  ستجد 
اللبنانيين، وفي حال رفض  المهاجرين  اآلالف من 
مجلس األمن إقامة مجلس وصاية مؤقت على لبنان، 
الدول  وهذه  األوروبي  االتحاد  يكون  أن  فيمكن 

األربعة بديال فعاال، “االتحاد األوروبي+4”.
وتستند المشاركة المقترحة للواليات المتحدة في هذه 
انهيار  أن  افتراض  إلى  الجنسيات  متعددة  المبادرة 
لبنان سيكون له تأثير مزعزع لالستقرار في جميع 
أنحاء المنطقة، حيث ستسارع الجماعات اإلرهابية 
باإلضافة إلى الدول المجاورة لملء هذا الفراغ مما 

يؤثر على المصالح اإلقليمية األمريكية.

والشرق  الشمال  في  سوريا  لديه  لبنان  إن  وبما 
وإسرائيل في الجنوب، فإنه سيكون هدًفا سهاًل يثير 

شهية الفاعلين اإلقليميين.

الخطة الموعودة
تحتوي  أن  فيجب  فعالة،  اإلنقاذ  خطة  تكون  ولكي 
على مكونات قصيرة وطويلة األجل. وعلى المدى 
األوروبي+4”  “االتحاد  لمجموعة  ينبغي  القصير، 
لمساعدة  الدوالرات  مليارات  به  صندوق  إنشاء 
االقتصاد اللبناني على التعافي. ويجب أن يتم إنفاق 
بلبنان،  خاص  اقتصادي  مجلس  من خالل  األموال 

يتم إنشاؤه من قبل “االتحاد األوروبي+4”.
سياسيين،  غير  لبنانيين  تكنوقراط  على  يشتمل  وقد 
“االتحاد  مجموعة  عن  ممثلين  إلى  باإلضافة 
األوروبي+4″، و يجب أن يكون المجلس مسؤوال 
توزيعها  عن  ومسؤواًل  يتلقاها  التي  األموال  عن 

وصرفها.
وعلى المدى القصير أيًضا، يجب أن يعمل “االتحاد 
اللبنانيين  والتكنوقراط  المهنيين  مع  األوروبي+4” 
إحياء  هو  هو  الوحيد  هدفها  جديدة  حكومة  لتشكيل 
على  التركيز  الجديدة  للحكومة  ويمكن  االقتصاد. 
األغذية  دعم  خالل  من  البالد  في  الجوع  تقليص 

والوقود ومبادرات خلق فرص العمل.

فسيحتاج  األجل،  الطويلة  لالستراتيجية  بالنسبة  أما 
“االتحاد األوروبي+4” إلى معالجة األسس الطائفية 
المنتشر  للفساد  كبيرا  سببا  كانت  والتي  لبنان،  في 

في البالد.
ويجب أن يبدأ مبعوث “االتحاد األوروبي+4” للبنان 
النفوذ  مراكز  ممثلي  مع  االجتماعات  من  سلسلة 
غير  والمنظمات  المهنية  والمجموعات  المختلفين 
األكاديميين  والخبراء  الدينيين  والزعماء  الحكومية 
ورجال األعمال، باإلضافة إلى ممثلين من الجامعات 
العمود  تشكل  التي  الصغيرة  والشركات  والعمال 

الفقري لالقتصاد اللبناني.

وتستهدف هذه االجتماعات استكشاف طرق مختلفة 
الطائفي ساعد  النظام  إن  المستقبل. ومع  في  للحكم 
في تحقيق االستقرار في البالد وخلق نظام حكومي 
فعال في وقت مبكر من تاريخ لبنان الحديث، إال إن 
في  والسياسية  والديموغرافية  االقتصادية  التغيرات 
عليه  عفا  الطائفي  النظام  أن  أثبتت  األخيرة  العقود 

الزمن، ويجب تغييره إذا كنا نريد إنقاذ لبنان.
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إبراهيم بدوي

ينتظر المسلمون في جميع أنحاء العالم شهر رمضان 
بشوق كبير، مرة وحيدة في العام، ولكن هل توقعت 
عام  في  مرتين  الرائعة  األيام  هذه  تستقبل  أن  يوما 

واحد؟ فمتى يحدث ذلك؟

دورة رمضان كل ٣٣ عاما
األربعة،  الفصول  باختالف  رمضان  دورة  تختلف 
حيث يتغير توقيته خالل 33 سنة قمرية ليكمل دورة 
كاملة، وهو ما يفسر سبب أننا نصوم مرة في الشتاء 
ثم أخرى في الخريف وتارة في الصيف وأخرى في 

الربيع، وفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية.
من المعروف أن السنة الهجرية أقصر من الميالدية، 
عدد  عن  يزيد  الميالدية  السنة  أيام  عدد  أن  حيث 
أيام السنة الهجرية بـ 11 يوماً، وبالتالي فإن شهر 
رمضان يتأرجح كل عام ما يقرب من 10 إلى 11 

يوماً ليقترب من بداية السنة الميالدية.
على سبيل المثال، شهر رمضان في 2020، بدأ يوم 
العام ،2021 بدأ  الجمعة 24 أبريل، بينما في هذا 

رمضان يوم الثالثاء 13 أبريل، بفارق 11 يوما.

متى يأتي شهر رمضان مرتين في عام واحد؟
فإن  الفلكية،  والحسابات  الميالدي،  للتقويم  وفقا 
كشف  كثيرا،  يتكرر  ال  حدثا  سيشهد   2030 عام 
أننا  الفضاء وهو  لعلوم  العربى  االتحاد  عنه عضو 

سنستقبل شهر رمضان مرتين.
وفقا لـذلك فإن رمضان سيأتي مع بداية عام 2030، 
الهجري  العام  ويوافق  يناير،   5 يوم  في  وتحديدا 
الهجري »رمضان«  الشهر  نفس  يأتي  ثم   ،1451
 26 يوم  ولكن   ،2030 الميالدي  العام  نفس  في 

ديسمبر، حيث يوافق العام الهجري 1452.
في  سيصومون  المسلمين  فإن  للحسابات،  وفقا 
2030، 36 يوما، 30 يوما في بداية العام الميالدي، 

و6 أيام في نهايته.
وكما ذكرنا أن دورة رمضان كل 33 عام، وبالتالي 
يأتي شهر رمضان مرتين في عام  المتوقع أن  من 

ميالدي واحد مجددا، بحلول عام 2063 ميالديا

هات المعجزة!
بعض  مع  في رمضان  يسهر  المأمون  الخليفة  كان 
فدخل  أكثم،  بن  يحيى  القاضي  ومعهم  أخصائه، 

عليهم رجل يزعم أنه النبي إبراهيم الخليل.

معجزات  إلبراهيم  كانت  المأمون:  له  قال 
النار تكون عليه برًدا وسالًما،  هي أن 
وسنلقيك في النار، فإن لم تمّسك آمنا 

بك.
قال الرجل: بل أريد معجزة أخرى.
موسى  فمعجزة  المأمون:  فقال 
ثعباًنا،  فتصير  عصاك  تلقي  بأن 
وتضرب بها البحر فينشق، وتضع 
يدك في جيبك فتخرج بيضاء من 

غير سوء.
األولى،  من  أثقل  وهذه  الرجل:  قال 

أريد أخرى أخف.
عليه  عيسى  فمعجزة  المأمون:  فقال 

السالم وهي إحياء الموتى.
المعجزة،  هذه  أقبُل  إني  مكانك،  الرجل:  قال 

لكم  أحييه  ثم  يحيى  القاضي  اآلن رأس  وسأضرب 
الساعة.

بك  آمن  من  أول  “أنا  قائاًل:  يحيى  القاضي  فهبَّ 
وصدق”.

فضحك المأمون، وأمر له بجائزة وصرفه.

البيت الصائم!
يسمع  قديم، وكان  بيت  في  يسكن  الفقراء  أحد  كان 
البيت عند حدوث أية حركة،  صوت قرقعة لسقف 
فلما جاء صاحب المنزل، اشتكى له الساكن وقال: 

أصلح السقف يرحمك الله، فإن له صوت قرقعة.
فأجابه صاحب المنزل: ال تخف، إن السقف صائم 

يسبح ربَّه.
القيام،  الساكن: أخشى بعد اإلفطار أن يصلي  فقال 

وتأخذه الجلية فيخر ساجداً!

حكم النسيان
سأل رجل فقيهاً: لقد أفطرت يوما بعذر؟

الفقيه: اقِض يوًما؟
ميمونة  صنعوا  وقد  أهلي  وأتيت  قضيت  الرجل: 

فامتدت يدي إليها وأكلت منها.
الفقيه: اقِض يوما آخر.

هريسة  صنعوا  وقد  أهلي  وأتيت  قضيت  الرجل: 
فسبقتني يدي إليها وأكلت منها .

إلى  مغلولة  ويدك  إال  تصوم  ال  أنك  الرأي  الفقيه: 
عنقك!

خفت المعصية
شوهد أعرابي وهو يأكل فاكهة في نهار رمضان، 

فقيل له: ما هذا؟
رد األعرابي: قرأت في كتاب الله }ُكلُوا ِمْن َثَمِرِه إَِذا 
أَْثَمَر{ واإلنسان ال يضمن عمره، وقد خفُت أن أموت 

قبل وقت اإلفطار، فأكون قد ِمتُّ عاصًيا!

وليمة رمضان
دخل أشعب على أحد الوالة في أول يوم من رمضان 
يطلب اإلفطار، وجاءت المائدة وعليها َجْدٌي، فأمعن 
االنتقام  فأراد  الوالي  ضاق  حتى  فيه  النظر  أشعب 

منه.
قال الوالي: اسمع يا أشعب، إن أهل السجن سألوني 
في شهر رمضان،  بهم  يصلي  من  إليهم  أرسل  أن 
فامِض إليهم وصِلّ بهم, واغنم الثواب في هذا الشهر.
منه-:  الوالي  غرض  إلى  فطن  وقد   - أشعب  فقال 
أيها الوالي، لو أعفيتني من هذا نظير أن أحلف لك 
ما عشُت  الجْدي  لحم  آكل  إني ال  والعتاق  بالطالق 

أبًدا. فضحك الوالي.

نذر الصيام
أيام إن  ضاع ألحدهم حمار، فنذر أن يصوم ثالثة 
بنذره  فأوفى  حماره  وجد  فترة  وبعد  الحمار،  وجد 

وصام الثالثة أيام.
الرجل  فغضب  الحمار،  مات  الصيام  أكمل  ولما 
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وقال: ألخصمنها من شهر رمضان!.

إنها لرمضان
والقطين  والزبيب  المكسرات  الزوج  اشتري 

ووضعها في البيت وقال لزوجته: هذه لرمضان.
ببابها  سائل  مر  عمله،  إلى  الزوج  انصرف  ولما 
أنا  فقال:  أنت؟  من  له:  فقالت  رمضان،  ويدعى 
أمانة، وهرولت  لك عندي  انتظر  فقالت:  رمضان، 

إلى مؤن رمضان وأعطتها للسائل!.

حلوى السكر والزعفران
أهدى أحد األدباء في شهر رمضان صديقاً له نوعاً 
من الحلوى قد فسد مذاقها لقدمها, وبعث معها بطاقة 
كتب فيها : إني اخترت لهذه الحلوى السكر المدائني 

والزعفران األصفهاني.
أظن  عليه:  رد  طعمها  وذاق  صديقه  وصلت  فلما 
وتبنى  المدائن  تفتح  أن  قبل  صنعت  هذه  حلواك 

أصفهان!.

نصف يوم عرفة
قيل لمزيد المدني: صوم يوم عرفة يعدل صوم سنة؟ 
فيها  أشهر  ستة  يكفيني  وقال:  الظهر،  إلى  فصام 

رمضان!

أي سورة تعجبك؟
القرآن؟ فأجاب:  سئل طفيلًيا: أيُّ سورة تعجبك في 

سورة المائدة.
َيْأُكلُوا  }َذْرُهْم  له:  فقال  منه؟  اآليات  فأيُّ  له:  فقيل 

َوَيَتَمتَُّعوا{.

شراء باآلجل
باألجل  تمًرا  منه  لتشترى  جحا  إلى  امرأة  جاءت 
قبيل شهر رمضان، فوافق وأعطاها تمرة لتتذوقها، 
رمضان  قضاء  صائمة  إنى  وقالت:  فاعتذرت 

تماطلين  وقال:  التمر  منها  جحا  فخطف  الماضي، 
ربك عاًما وتطلبين منى باألجل.

إلى أي جهة؟
جاء رجل إلى اإلمام أبي حنيفة، فقال له: إذا نزعت 
أم  أتوجه  القبلة  فإلى  أغتسل،  النهر  ودخلت  ثيابي 

إلى غيرها؟
ثيابك  جهة  إلى  وجهك  يكون  أن  األفضل  له:  فقال 

لئال تسرق!

الهالك
من  قرأ  فيما  اإلمام  فقرأ  قوم،  مع  أعرابي  صلّى 
َوَمن  اللُه  أَْهلََكِنَي  إِْن  أََرأَْيتُْم  “ُقْل  اآليات في صالته 
ِعَي أَْو َرِحَمَنا َفَمن يُِجيُر اْلَكاِفِريَن ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم”. مَّ

أهلكك  الجماعة:  إمام  يخاطب  وهو  األعرابي  فقال 
الله وحدك! ما ذنب الذين معك؟

فقطع المصلِّون صالتهم من شدة الضحك.

كيف يعذب إبليس
سئل اإلمام الشافعى: كيف يعذب إبليس بالنار وهو 

مخلوق من نار.
الجاف وقذفها في  الطين  الشافعي قطعة من  فالتقط 

وجه السائل، فغضب الرجل.
فقال الشافعي: هل أوجعتك؟

قال: نعم
أنت مخلوق من طين، فكيف يعذب  الشافعى:  فقال 

الطين الطين؟!

الفرج بعد الشدة
الشدة،  بعد  الفرج  هو  ما  الزبير:  بن  عبدالله  سئل 
فأجاب مازحاً: أن تعزم الضيف فيقول لك إني صائم.

قضاء الدين
وال  َدين  وعليه  مات  والدي  لمسلم:  مجوسي  قال 

يستطيع قضاءه.
قال المسلم: بع البيت واقض الدين.

من  أبي  سيخرج  الدين  قضاء  هل  المجوسي:  قال 
النار؟

قال المسلم: ال
أنا  وألحتفظ  النار،  في  أبي  فليبقى  إذن  المجوسي: 

بالدار.

حية تسعى
قوله  طه  سورة  من  صالته  في  يقرأ  اإلمام  بينما 
“َفأَْلَقاَها َفإَِذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى”، إذا به يرى حية تسير 
أمامه، فارتعد وهو يكرر: َفإَِذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى … 

َفإَِذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى.
ظن أحد المأمومين أن اإلمام قد نسى فذكره باآليات 

التالية قائال: َقاَل ُخْذَها َواَل َتَخْف.
فالتفت اإلمام وقال: تعالى وخذها أنت!

مسح اللحية
جاء رجل إلى الشعبي يسأله عن كيفية المسح على 

اللحية؟
فقال: خللها باألصابع
قال: أخاف أال تبلها

أول  من  فانقعها  خفت،  إن  ساخراً:  الشعبي  فقال 
الليل!.

األولين واآلخرين
صلى أعرابي يدعى “مجرم” في الصف األول خلف 
فانسحب  األولين(،  نهلك  )ألم  اإلمام  فقرأ  اإلمام، 
األعرابي من الصف األول إلى الصف الثاني، فقرأ 
اإلمام )ثم نتبعهم اآلخرين(، فانسحب وتأخر للصف 

التالي.
فقرأ اإلمام “كذلك نفعل بالمجرمين”، فترك األعرابي 
الصالة وخرج هاربا وهو يقول: ما المطلوب غيري.
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صدر  برلين،  في  والنشر  للطباعة  الدليل  دار  عن 
)هجرة  كتاب  من  الثاني  الجزء  َحمد  أمير  للدكتور 
عكس الريح( وهو ضمن سلسلة األبحاث والدراسات 
األديب  أدب  في  عليها  االشتغال  على  دأب  التي 
السوداني الكبير الطيب صالح، وقد سبق له أن نال 
وكان  الحديث،  العربي  األدب  في  الدكتوراة  شهادة 

َتخصصه في أدب الروائي الكبير الطيب صالح. 
كما يُذكر أن د. أمير حمد انتهى العام الماضي من 
إلى   " الشمال  إلى  الهجرة  موسم   " رواية  تحويل 

سيناريو فيلم سينمائي. 

في الجزء األول من كتابه "هجرة عكس الريح" كان 
قد درَس رواية "موسم الهجرة إلى الّشمال" استناداً 
في  "جريمة  حدثت  التي  والوقائع  الشخصيّات  إلى 
دراسة  إلى  باإلضافة  لندن"  في  وجريمة  السودان 
البيئة المكانيّة المتعلقة بالفضاء العام للرواية )القرية 
السودانية( مؤيداً دراسته ببعض األبحاث والمقاالت 

التي ثبّتها في متن الكتاب. 
فيه  فقد درس  الصادر حديثاً،  الثاني  الجزء  أّما في 

أدب الطيب صالح بشكٍل عام روائيا وقصصاً.
الكتاب في جزئية لم يعتمد منهجيّة نقديّة معينّة، بقدر 
ما اعتمد على تفكيك البُنى النصيّة استناداً إلى فكرة 
التركيز  خالل  من  النص،  حوامل  على  اإلضاءة 
على قضايا )المكان، والزمان، والشخصيات، ولغة 

السّرد(.
والطيب صالح صاحب التجربة الروائيّة التي ُعّدت 
والسودانيّة  عاّمة  العربية  الرواية  في  فارقًة  عالمًة 
خاّصة، فيما يرى بعُض النّقاد أّن أدب الّطيب صالح، 
شّكل أزمًة للرواية السودانيّة أو على حسب زعمهم 
لفترٍة زمنيٍّة معيّنٍة، مما  سقفاً يصعُب تجاوزه، ولو 
العربية  الرواية  بعبقرّي  تسميتِه  إلى  بالبعض  حدا 
وخاّصة بعد روايته "موسم الهجرة إلى الشمال" التي 
صدرت في بداية الستينات من القرن الماضي وقد 
لغٍة عالميٍّة، وُصنفت  أكثر من ثالثين  إلى  تُرجمْت 

ضمن أفضِل مئة روايٍة عالميٍة.
لم تسحِب موسم الهجرة إلى الشمال الِبساط من تحت 
الضوء  دائرة  عن  وأبعدتهم  السودانيين  الروائيين 
مثل  أعماله  بقيّة  ُشهرة  على  كذلك  بل طغت  فقط، 
الزين، ومريود، وبندر شاه" وغيرها من  " عرس 
عبر  صالح  الطيب  قدمها  التي  واألبحاث  الكتب 
لم  والتي  بالعطاء  الحافلة  والفكرية  األدبية  حياته 
تلَق االحتفاء والدرس الذي القته موسم الهجرة إلى 

الّشمال.

حمد  أمير  د.  يحاول  الريح  عكس  رحلة  كتاب  في 
عليها  أسس  التي  الصغيرة  التّفاصيل  إلى  الولوج 
من  عدٍد  تحليل  خالل  من  األدبي،  بُرجه  الطيب 
رواياته، والتركيز على البُنى الفنيّة  لها و من خالل 
والشخصيات،  السرد  ولغة  والمكان  الزمان  مقاربة 
الروائي"  حياة   في  األكبر  األثر  لها  لمكانين  تبعا 
بحياة  كلّه  ذلك  إلى ربط  استناداً  وإنكلترا"  السودان 
الكاتب وإبداعه، وتأثّر شخصيته، به وانعكاسه في 
المقاربة  خالل  ومن  النوستالجيا،   خالل  من  أدبه 
بعض  في  أثرها  وتتبع  الروائي،  لحياة  الشخصانيّة 
مصطفى  شخصيّة  وخاّصة  الروايات  شخصيّات 
السعيد والتي يتقّفى الدكتور َحمد مالمح الراوي في 

بعض مفاصل حياتها.
من جهة ثانية يرى الباحث في كتابه أنه، يمكن تأكيد 
ارتباط  ومدى  واألسلوب...!!  األفكار  بين  العالقة 
الذهنيّة،  الروحيّة ال  بكّل مشاعره وتجربته  الكاتب 
اجتّثت  "نخلٍة  بمثابة  الطيب صالح  يكتب، ألّن  بما 
لُتزرع في قطٍب شمالّي بارٍد، لكّنها بقيْت تتكّيف في 
أدبه صقاًل  فجاء  الحنين  ثمارها  لكن  بيئٍة غريبٍة، 
و    والّذات  الّذات  بين  العالقة  عن  وكشفاً  للذوات، 

الذات واألخرى".
القطع  من  صفحة  وخمسين  مئة  في  الكتاب  يقع 

المتوسط ويتألف من ثالثة أبواب.
البيئيّة  المؤثرات  عن  فيه  يتحّدث  األول  الباب  في 
الداخليّة في أعمال الطيب صالح )المؤثرات الداخلية 
يتطّرق  التالية  الفقرة  وفي  األولى،  المرحلة  في 
ثم  ومن  الرواية،  في  األديب  شخصيّة  إلى  الباحث 

واقعيّة العمل الروائي(. 
نتيجة  هو  صالح  الطيب  أّن  َحمد  الدكتور  يرى 
السودان،  داخلية هي  مكانيتين؛  بيئتين  بين  مواءمة 
أنّها  إنكلترا، في رحلة هجرة يرى  وخارجية وهي 
أشبه بالتراجيديا اليونانية „ أن يرحل الفرد من بلٍد 
ُمحتّل إلى بلد الُمستعِمر ذاته الذي يقبع في أرضه" 
الفترة  أن  على  التأكيد  من  البّد  ثانية  من جهة  لكن 
نصوصه،  صالح  الطيب  فيها  عالج  التي  الزمنية 

كانت في فترة االستعمار اواًل ومن ثم االستقالل.
صالح،  الطيب  نصوص  أّن  الباحث  يرى  مكانياً 
حبيسة البيئة السودانيّة، مجتمع القرية بشكٍل خاٍص، 
المجتمع  اندماجِه في  بين  وأثر ذلك على شخصيّته 
مجتمعه  مع  التّواصل  على  والحفاظ  اإلنكليزي 

القروّي السودانّي الِبكر، الذي صار وطناً في ذاكرته 
صار  أنّه  لقاءاته  أحد  في  صالح  الطيب  يصّرح   "
يزور السودان فيما بعد، لكن أغلَب من يعرفهم كانوا 
قد ماتوا " وبالتالي بقي يعيش على ذاكرته الِخصبة 
األسطوري  التراثي  المكنون  بهذا  تحتفظ  التي 
من  الرغم  وعلى  السودانية.  القرية  في  الغرائبي 
المؤثرات االغرائية في المجتمع اإلنكليزي إاّل أّن " 
النوستالجيا "   كانت الُمحرك األهّم لعالمه الروائي. 
وعلى عكس بقيّة األدباء في تطّرقهم لقضيّة الشرق 
ينتصر  فغالباً  االستعمار،  موضوع  أو  والغرب، 
رواية  في  ذلك  َمَثل  الروائية،  أعمالهم  في  الغرب 
يوسف اِدريس "الحّي الالتيني" وكذلك عند جوزيف 
أّما  وغيرها   „ الظالم  قلب  "في  رواية  في  كونراد 
في روايات الطيب صالح فال ينتصر الغرب فكرياً 
لكن على  الغرب،  البطل من  ينتقم  بل  واستعمارياً، 

طريقتِه.
من جهٍة أخرى يصّرح الطيّب صالح أّن "أهّم شيٍء 
مناطَق  أضأُت  أّنني  العربّية؛  الرواية  في  صنعُته 

ُمظلمة في الوعي العربي".
في  األديب  بيئة  إلى  حمد  د.  يتطّرق  الكتاب  في 
قضية  يعالُج  الداخل،  من  السوداني  والمجتمع 
رواية  في  السودانيّة  القرية  مجتمع  في  التصّوف 
القرية  سكان  يحياها  التي  العالقات  هذه  حامد،  ود 
غالباً،  السوداني  الشمال  ُقرى  عموم  على  تنسحب 
األعلى  الرتبة  الُعمدة وهي  دور  فيها  الراوي  يُبرز 
روايات  في  تبدو  للقرية..  االجتماعّي  السلّم  في 
الِبساط  ُسحَب  وقد  شاحبًة  أنّها  على  صالح  الطيب 
من تحتها، أو فقدت دورها االجتماعي.. هذا الدور 
االقتصاديّة  المؤسسات  بفضِل ظهور  الذي تضاءل 
 " الجمعيّة  مؤسسة   " القروّي  المجتمع  في  الوليدة 
المدعومِة بسلطة التّغير االجتماعّي، وفورِة الشباب، 
لكن سرعان ما تصطدم بالواقع لتتخلّى عن شعبيتها، 
السلطة  صالح  الطيب  يرصد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الدينية، سلطة إمام المسجد وسلطة رجال التصوف، 
أو كما يُطلق عليها "السلطة الروحيّة" والتي راحت 
تلعب دوراً هاماً من خالل ما كان يدور في فلك هذِه 

الشخصيّات من أتباع ومريدين. 

"ود  في  الشخصيات  هذه  تحليل  في  الباحث  يُسهب 
حامد" مبرزاً دورها السلطوّي، وتأثيرها على حياة 
صالح،  الطيّب  ذات  في  منها  ترّسب  وما  الناس 
الروائي  تفت  لم  كما  أدبه،  على  انعكس  وبالتالي 
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اإلشارة في ود حامد إلى بيئة القاع ومنها المنبوذين 
اجتماعياً والّشواذ، كما سلّط الضوء على ظاهرٍة في 

غاية الخصوصيّة ظاهرة الرّق.
الثقافية  المؤثرات  إلى  الباحث  ينبّه  من جهة أخرى 
الديني  كالتعليم  الكبير  الروائي  حياة  في  والتعليمية 
الذي تلقاه، وكذلك المؤثرات الحياتية التي غيّرت من 
رغباته العلميّة، واتقانه للغة اإلنكليزية وحبّه للشعر 
وخاّصة المتنبي، إلى أن يستقّر به المطاف في إذاعة 

بي بي سي في لندن. 

 في تفريعة أخرى من الكتاب يناقش الدكتور َحمد 
األفكار التي طرحها الطيب صالح في كتبه عاّمًة، 
ينطلق الباحث من فكرة أّن أهّم أعمال الروائي كتبها 
خارج السودان، لكن أفكاره لصيقة بطفولته وذاكرته 
الِبكر قريبة العهد بهجرته من السودان، فهو يقول إن 
مجتمع رواية "عرس الزين" أقرب ما يكون لمجتمع 

قريته َكرمَكول. 
في هذه الجزئية من الكتاب يثير الدكتور َحمد قضيّة 
في غاية الحساسيّة، وهي مقال الدكتور الباقر العفيف 
"متاهُة قوٍم سود في ثقافة بيضاء " حيث أورد الباقر 
اسم الطيب من بين الكتّاب الذين يوّدون أن يهربوا 
الطيّب  رأي  ذلك  في  ودليله  السودانّي،  جلدهم  من 
صالح حول اسم السودان " حيث يقول " تمنّيت لو 

أّن قادتنا سّموا هذه البالد سنّار "
في حين يعرض الباحث لقصص تتقاطع حكائياً مع 
"ُعطيل"  شخصية  كحال  صالح  الطيب  شخصيّات 
في مسرحيّة شكسبير، والتي يرى فيها الدكتور َحمد 
ُمقاربة لشخصيّة مصطفى السعيد، ُعطيل الشخصية 
من  الُمنحدر  المغربّي  القائد  حكاية  عن  المأخوذة 
القرون  في  إيطاليا،  في  نشأ  والذي  إفريقي،  أصٍل 
أجمل  من  وتزّوج  المناصب،  أرفَع  تبّوأ  الوسطى 
ُعطيل  بين  الشبه  وجه  األسر،  أنبل  ومن  البنات 
ومصطفى السعيد أن كالهما إفريقي جاء إلى أوربا، 
النسائي..  المجتمع  وخاّصة  الجميع،  بقبول  وحظي 
موسم  روايته  بطل  مع  ذاته  الروائي  يقاطع  بينما 
الهجرة الى الشمال. مع كتاب فانون" وجوٌه سود، 

أقنعة بيضاء "
من  تظهر  صالح  الطّيب  عبقرية  أن  الباحث  يرى 
ألهل  واإلثنّية  الثقافّية  التعددّية  قماشة  نسج  خالل 

السودان في معرض تقصّيه لحياة لبندر شاه.

في سرد عند الطيب صالح: 
يؤكد الباحث هنا أّن الطيب صالح ليس روائياً فقط، 
بل إنه بدأ قصصياً،  فمن أعماله القصصية األولى 
" َنخلة على الجدول " و"حفنة تمر"  و "د وامة ود 
على  الطيب  فيها  اشتغل  قد  القصص  هذه   " حامد 
تقنية  القطع واالختيار  أو الحذف واإلثبات إذ كان 
سرده  يناسب  ما  الريفية  المكانيّة  البيئة  من  يقتطع 
الروائي المكثّف،  في حبكة وتسلسل واقعي حسب 

ذلك  ..بعد  معقوٍل  سببّي  منطٍق  وفق  السرد،   بنية 
يعرض الباحث لتقنيات السرد التي كانت ُمتبعة زمن 
الطيب صالح وما بعده،  نماذٌج لها حضورها على 
و   ، حيدر  وحيدر  محفوظ،  كنجيب  األدبيّة  الساحة 
يستعرض  وغيرهم   مينة   وحنا  باموق،   أورهان 
من  غيرهم  وعند  عندهم  السرد  أساليب  الباحث 
الروائيين العرب، مقارنة بما فعله الطيب صالح في 
السردية   األساليب  هذه  بين  مميزاً   ، األدبية  أعماله 
بين ذلك  الدرامي  والغنائي  والسينمائي و ما  بين 
للمجتمع  واضحة  دالالت  في  للرمز  استخدامه 
السودانّي  كرمز الجّد " داللة على القوى الروحيّة  
لإلنسان " الذي يتّخذ عادًة من التصوف حالة عاّمة 

له شملت الريف السوداني.

إلى  الباحث  ينتقل  الكتاب  من  الثاني  الباب  في 
المؤثرات البيئيّة الخارجيّة في أدب الطيب  

 وفيه يبحث في أثر االغتراب في شخصيّة الطيب 
في  اإلبداع  وقضية  الرحيل  دوافع  من خالل  وذلك 
السرديّة  واللغة  الغربة  في  الحنين  وأثر  المهجر 

المهجرية.
يرى الباحث أّن المصادفة وحدها  لعبت دوراً مهماً 
يوماً   للسفر  يُخطط  يكن  لم  أنه  إذ  الكاتب،  في حياة 
لكن شاءت الّصدف أن تطلب إذاعة ال بي بي سي 
ليعملوا  ومترجمين  ومذيعين  محررين  اإلنكليزية  
في مكاتبها في لندن، هناك عاش وتزّوج وتفّجرت 
طاقاته اإلبداعيّة،  في تلك الفترة التي شهدت االنتقال 
الُمستقلة،  الّدولة  حالة  إلى   ، االستعمار  حالة  من 
تبع ذلك من إرهاصات "اجتماعيّة وسياسيّة "  وما 
وحياة  الكاتب  حياة  بين  َحمد   الدكتور  يقارن  هنا 

الشمال،  الى  الهجرة  موسم  بطل  السعيد  مصطفى 
طاقته  وتحرر  لذاته،  الكاتب  تحقيق  نلحظ  وبالتالي 
اإلبداعية والثقافيّة إذا عرفنا أّن هجرة الطيب صالح 
إبداعيّة،  يتجلّى ذلك من خالل  ثقافيّة  كانت هجرة 
َشغفه اإلبداعي  الذي دفعه للهجرة من السودان في 
خمسينيات القرن الماضي، السودان الذي لم يكن في 

ذلك الحين يتمتّع بسوى التعليم الديني .
في ال بي  في حين أن الطيّب صالح ترّقى وظيفياً 
ثم  اإلذاعة  الدراما في  لقسم  فأصبَح رئيساً  بي سي 
مسؤواًل في اليونيسكو وبعدها وكيل وزارة المعارف 

في قطر.
ينتقل بعد ذلك إلى قضيّة االبداع في المهجر، ويعود 
حيُث  الشمال  إلى  الهجرة  موسم  رواية  تحليل  إلى 
الزمنية  الفترة  منظور  ٍجديد  منظور  من  يدرسها 
بين مرحلتين مرحلة االستعمار ومرحلة االستقالل 
بين  آنذاك،  المهتّز  العالم  أن  الطيب صالح  يرى   "
المستعمرين،  صورة  وتحقير  والجشع  االستعمار 
كان  وأفكارهم  ذواتهم  في  العميق  الدامي  والشرخ 
قوياً ألن يكتب عن هذه التجربة التي عكسها  دافعاً 
في شخصيات روايته" وهذا يوضح لنا تستر الراوي 

الذات األولى على صفة الذات الثانية.
 الذات الثانية التي تعيش هواجسها الحرة في لندن.

والمصادر  المراجع  من  بعدد  مشفوعاً  الكتاب  جاء 
في  حمد  أمير  الدكتور  إليها  استند  التي  والمقاالت 

بحثه..   
يأتي  الريح"  عكس  "هجرة  كتاب  المحصلة  في   
استلهمت  التي  العربية  المكتبة  إلى  جديدة  إضافة 
المكون االبداعي الكبير الذي تركه الروائي الراحل 

الطيب صالح.... وجهد يشكر عليه الباحث. 
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"هل سمعتي ما الذي حدث مع "سعاد" في العمل؟.. 
ما الذي قالته؟

.. كيف لها أن تقول كالماً كهذا؟
.. ما الذي فعله هو؟.."

نسبة  من  وتزيد  الحماس  تدفع  ما  عبارات سرعان 
التشويق في الحديث بين امرأتين أو أكثر.

ولكن لماذا تعتبر المرأة هي أكثر من يتحمس للنميمة 
والقيل والقال بالمقارنة مع الرجل؟ 

وما الذي يجذب المرأة للنميمة؟.

تعطي المرأة الشعور "باالتحاد" مع اآلخرين
عندما تشترك المرأة مع األخريات في الحديث فإنها 
تشعر بأنها انسجمت معهن و"اتحدت" بهن. وتعزز 
بعضهن  مع  يتحدثن  عندما  بينهن  الروابط  النساء 
في أمور القيل والقال. ويمكن أن يعتقد البعض من 
الكاذبة  األحاديث  على  فقط  تقوم  النميمة  أن  الناس 
عن اآلخرين إال أن الكالم المقال في الحديث يمكن 

على  يقوم  وال  تماماً  سليماً  يكون  أن 
األكاذيب أبداً.

تساعد المرأة على تكوين الصداقات
األحاديث  في  المرأة  مشاركة  تعتبر 
المشوقة مع النساء األخريات من األمور 
صداقتها  تقوية  على  المرأة  تساعد  التي 

معهن.
إذ أن المرأة عندما تصل إلى مرحلة قول 
قد  تكون  فإنها  أخرى  المرأة  األسرار 
وصلت لمرحلة الثقة بهذه المرأة وبالتالي 

تعززت الصداقة بينهن.

تساعد على التخفيف من اإلجهاد النفسي 
والتوتر

من  المرأة  والقال  القيل  حديث  يساعد 
تشعر  إذ  ناحيتين  في  النفسية  الناحية 
بأنها  مع صديقاتها  تتحدث  عندما  المرأة 
أنها  الحياة وتشعر  ليست وحيدة في هذه 

تنتمي لمجموعة من األصدقاء الذين تحب.
والجانب اآلخر هو عندما تكون األخبار التي تسمعها 

عن أحدهم تكون غير سارة.
وسماع الشخص أخباراً غير سارة عن أحدهم؛ فإنه 
قد  الشخص؛  لهذا  يحزن  قد  أنه  من  الرغم  وعلى 
يشعر بالسعادة والرضا بأن حاله ال تزال أفضل من 

غيره.

تساعد المرأة على تأكيد مشاعرها وأفكارها
فإنك وبشكل طبيعي يمكن  تأكيد فكرتك  تود  عندما 

أن تتوجه ألحد أصدقائك لتتحدث عن هذه الفكرة.
وغالباً ما يكون الشخص في مثل هذه الحالة ال يبحث 
عن الحقيقة أو الواقع بل أنه يود ِمن َمن حوله أن 
يؤكدوا له أنه على صواب أيضاً في كالمه وأفكاره.

تساعد على مواجهة الحياة اليومية
تستطيع  لكي  النميمة  "تكنيك"  على  المرأة  تعتمد 

مواجهة حياتها اليومية.
وفي حال شعرت المرأة بأن أحد ما قد أزعجها أو 
شعرت بالغيرة منه فإن الحديث في الموضوع الذي 
أزعجها مع صديقاتها يمكن أن يساعدها على تجاوز 

األمر.

تساعد المرأة على "تحليل" صداقاتها
ويهمها  العاطفي  بالجانب  كبير  وبشكل  المرأة  تهتم 

طبيعة العالقات التي تجمعها مع من حولها.
وتستطيع تحليل عالقاتها االجتماعية وتعزيزها من 

خالل النميمة وأحاديث القيل والقال.

تساعد المرأة على تعزيز خبراتها
يمكن من خالل النميمة أن تتعرف المرأة أكثر على 
خبراتها في مختلف نواحي الحياة وتحليلها والتعرف 

على خبرات من حولها.
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هل تحب التسّوق؟
اإلجابة البديهية لذلك السؤال هي نعم، فبشكل ما يحبذ أي إنسان - طالما امتلك المال 
الكافي- أن يقدم على شراء احتياجاته األساسية من األسواق. لكن عملية التسوق في 
حد ذاتها ال يقدر على تقبلها الكثير من الرجال، على عكس معظم النساء، حيث تجد 
معظم السيدات لذة خاصة في التنقل بين المحال التجارية دون ملل، حتى وإن كانت لن 

تقوم بأي عملية شراء حقيقية، فلماذا؟

حقائق
وحتى ال يعتقد بأننا متحيزون ضد المرأة، فالشعور الضمني الذي نمتلكه ال عالقة له 
بكوننا رجاال أو سيدات، لكنه نتاج لدراسة استقصائية أقيمت على عينة عشوائية مكونة 
من 2000 شخص )رجال وسيدات(، أظهرت بأن الرجال عادة يملون عقب مرور 

26 دقيقة من التسوق، بينما تستطيع السيدات إمضاء ما يقارب الساعتين دون ملل.
أشارت نفس الدراسة إلى أن 80٪ من الرجال ال يحبذون التسوق مع شريكاتهم، منهم 
ما يقارب 45٪ لديهم االستعداد التام لفعل أي شيء لتجنّب القيام بتلك الرحلة التسوقية. 
ألنه حسب وجهة نظر بعض الرجال -التي أقرتها الدراسة- فنصف الحاالت المشابهة 
تقريبا تنتهي بشجار بين الطرفين. ألن الرجال يرون بأنهم بالفعل قد حصلوا بشكل ما 
على احتياجاتهم خالل نصف الساعة األولى، لذا ال داعي من االستمرار في البحث، 
بينما تفضل السيدات المفاضلة بين الخيارات لوقت طويل، األمر الذي يثير استغراب 

شركاءهم.

صياد جامع
الثمار، حيث كانت  الصيد وجمع  يعتمد على  السنين  قبل آالف  البدائي  اإلنسان  كان 
هو  للنساء  الشاغل  الشغل  كان  بينما  البرية،  الحيوانات  صيد  -وقتئذ-  الرجال  مهمة 
البحث عن المؤن مثل الخضروات والفاكهة الصالحة للتناول. وربما وجدت هذه الفكرة 

بحد ذاتها طريقا لالنتقال إلى عالمنا الحالي.
كانت المجموعات السكنية في ذلك الوقت تعتمد بشكل مباشر على السيدات في مسألة 
اإلطعام، ألنه وفقا للتقديرات، فقد كان الطعام مقّسما 80٪ من الخضروات والفاكهة، 
و20٪ من اللحوم، ما يعني أن عبء إطعام القبيلة بشكل شبه كلي يعتمد على المرأة، 

على عكس ما قد نعتقده. 
فلم يكن للرجال دور عظيم في مسألة توفير الغذاء، فكانت مهمة الرجل إيجاد فريسة، 
ثم قتلها والعودة بها للديار بأسرع وقت، تجنبا لما قد يصيبها من ضرر نتيجة للتعرض 

إلى الرطوبة التي قد تفسد اللحم.

ألن التاريخ يحكم
يمكن  بالتسوق،  أوقات طويلة  إمضاء  بمسألة  السيدات  بعض  من  مبالغة  تراه  قد  ما 
إرجاعه لتاريخ طويل من استخدام نفس األسلوب، فتنقل المرأة حاليا بين األسواق يشبه 
تنقلها بين األشجار قديما للبحث عن أجود الثمار، وهو األمر الذي من الممكن أن يكون 

قد انتقل كتطور في أسلوب العيش وليس أكثر.
بإسقاط ما حدث منذ قديم األزل على واقعنا الحالي، وجد عالما األنثروبولوجيا )علم 
اإلنسان( أن السيدات بشكل ما يحرزون نقاطا أعلى من الرجال في المهارات الخاصة 
أفضل  للبحث عن  التنقل  أحيانا من  الرجال  يفسر ملل  قد  ما  باالنتقاء والجمع، وهو 
منتج، ألن الرجل يرى بأن مهمته هي الصيد، أي إيجاد الضحية )المنتج( ثم العودة 

سريعا للديار.

االباء  يهمل  التى  المهارات  من  هي  لألسف  االجتماعية  المهارات 
عالم  فى  الدراسات  أحدث  ولكن  الصغار  ألطفالهم  تعليمها  واألمهات 
تربية الطفل أوضحت أن هناك 3 مهارات يجب أن تتأكد كل أم من أن 

يتقنها طفلها ذو الثالث سنوات
ـ التواصل بالعين :

فتلك  لعينك  ينظر  وهو  معك  التواصل  على  طفلك  تدريب  عليك  يجب 
المهارة على قدر ما قد تكون غير مهمة فى نظرك ولكنها مهمة إلعطاء 
طفلك الثقة بنفسه وتنمى من قدرته على التواصل معك بشكل أفضل لذا 
دائماً أطلبي من طفلك النظر لكى فى عينك عند حديثه معك أو عند طلبه 

ألى شئ منك .
ـ القاء التحية :

كيفية القاء التحية من أكثر االشياء التى نترك اطفالنا الكتسابها بالمالحظة 
ولكن العلم الحديث أثبت كي تتجنبين خجل الطفل الشديد والقلق الزائد 
عند  دائماً  بتعليمه  التحية  القاء  فن  تعليمه  الناس يجب عليك  مقابلة  من 
فى  وتدرجى  باليد  والمصافحة  التحية  بإلقاء  مثال  جدته  أو  جده  مقابلة 
تدريبه من االقرباء الى الغرباء مع تعريفه للضوابط والحدود فى التعامل 

مع الغرباء .
ـ االعتذار عند الخطأ:

كلمة أسف أو أعتذر كلمة بسيطة ولكن قد تواجه طفلك  مشكلة عويصة 
فى قولها أو تطبيقها بطريقة صحيحة ان لم يتدرب عليها فهناك أطفالها 
إال  ليس  العند  باب  من  يقولها  لن  وآخرين  وكبرياء  حادة  طبيعة  لديهم 
وآخرين على النقيض قد يستخدمون االعتذار بطريقة مبالغ فيها للهروب 
من تحمل عواقب أخطائهم لذا يتوجب عليك تعليمهم مبدأ االعتذار عند 

الخطأ  فقط وذلك بالخطوات التالية: 
ارتكاب طفلك ألى  الواضح والصريح عند  اعتذاره  تتنازلين عن  - ال 

خطأ .
عدم  ولكن  الخطأ  عند  حدوثه  المفترض  العقاب  يمنع  لن  االعتذار   -

االعتذار قد يضاعف العقاب .
- الخطأ خطأ مهما كان عمر الشخص الذى أخطأ طفلك فى حقه سواء 

كان طفل أصغر منه أو شخص أكبر منه.
- االستمرار والمواظبة على تطبيق تلك القواعد على تعامالت طفلك .

تلك أهم مهارات اجتماعية  يجب عليك التأكد من أن يتعلمها طفلك ذو 
الثالث سنوات فال تهملينها أو تستهينين بها.
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افراد  شمل  لم  أصبح  االن  السريع  الحياة  نهج  مع 
فكرة  الرئيسية  الثالث  الطعام  وجبات  على  االسرة 
مستحيلة وذلك لمواعيد العمل المختلفة واالرتباطات، 
سن  فى  وشابات  شباب  باألسرة  كان  ان  وخاصة 
المراهقة تصبح المهمة أصعب، ولكن اجتماع افراد 
اثبتت  جداكما  مهم  واحدة  طعام  مائدة  على  االسرة 
لصحتهم  فقط  ليس  الحديثة  واألبحاث  الدراسات 
النفسية  لصحتهم  ولكن  الغذائية  وعاداتهم  الجسدية 

أيضا .
مع  التواصل  أم  كل  خالله  من  تستطيع  وقت  فهو 
أوالدها وترسيخ عالقتهم األسريه معا وأن كنت من 
هؤالء السيدات الالتى تعانين من عدم قدرتها على 
فاليوم  افراد االسرة يوميا على مائدة واحدة  تجميع 
نقدم لكى بعض النصائح ونوضح مدى اهمية تجمع 

افراد االسرة على مائدة الطعام :
ـ من المهم ان تبدئين مبكرا فى ترسيخ مبدأ ضرورة 
االب  من  كال  يقتنع  وان  كأسرة  معا  الطعام  تناول 
الصغير  فالسن  عليه  والتشديد  ذلك  بأهمية  واألم 
االسرة  اجتماع  على  والقولبة  التعود  فى  اسهل 
حتى وان اضطررتم النتظار االب وتناولتم الطعام 

متأخرا قليال .
ـ احرصي على ان تتناولوا الوجبات الثالث الرئيسية 
معا دائما او قدر االمكان وال تتنازلين عن ان تتجمع 

االسرة على مائدة واحدة لمرة باليوم على االقل .
ـ ال تجعلين منه مهمة او واجب مفروض على اوالدك 
وال تلتزمين الصمت او تشاهدون التلفاز اثناء الطعام 
ولكن جربى لمرة ان تغلقين التلفاز وتتناولوا الطعام 
وانتم تتجاذبون اطراف الحديث عن ما سيحدث اليوم 
او ما حدث لألوالد من مواقف او التزامات شخصية 
فرصة  انها  وستجدى  المنزل،  خارج  يومهم  فى 
للتواصل مع اوالدك بشكل مختلف وأفضل، وعلى 
المتواصلة  البيئة  تلك  ان  الحديثة  االبحاث  حسب 

تخلق اطفاال قادرين على التواصل بسهولة 
عن  التعبير  على  وقادرين  واجتماعيين 
انفسهم بشكل سهل وواضح وينمو ذكاؤهم 
الطعام  يتناولون  ممن  اكبر  بشكل  اللغوى 

منفردين او أمام التلفاز.
اكثر  من  الفطور  وجبة  أن  تعلمىن  هل  ـ 
على ضرورة  الخبراء  شدد  التى  الوجبات 
بدء اليوم بجمع افراد االسرة عليها ولو لمدة 
15 دقيقة كل يوم، ووجدوا فى ابحاثهم ان 
مع  منزلى  افطار  يتناولون  الذين  االطفال 
هدوءا  اكثر  يكونون  صباحا  االسرة  افراد 

استيعابا  وأكثر  المدرسة  فى  المشاكل  عن  وبعدا 
ايضا من الذين ال يتناولون االفطار او يتناوله على 

استعجال وكل شخص منفرد بحاله.
ـ تجمع االسرة على مائدة واحدة يكون دائما فرصة 
الكثير  او صغارا  كبارا  اطفالك سواء  لتعليم  رائعة 
والمائدة  الطعام  تناول  اداب  من  بدءا  االشياء  من 
اثناء الطعام وما يليق وما ال يليق،  وآداب الحديث 
او ان كانوا صغارا فيمكنك تعليمهم عن الخضروات 
وقت  اثناء  االطفال  ان  الخبراء  وأوضح  وأهميتها. 
والحديث  للتواصل  انفتاحا  اكثر  يكونوا  الطعام 
هى  الكلمات  فتلك  بحرص  استمعى  لذا  بإسهاب، 

دليلك لشخصية طفلك وتفكيره ..
ـ تجمع افراد االسرة على مائدة طعام واحدة يساعدك 
فى اكساب افراد اسرتك العادات الغذائية الصحية، 
فبتناولهم الطعام الطبيعى المصنوع منزليا وتعويدهم 
على ذلك يصبح بالنسبة لهم هو القاعدة وأي طعام 

غير صحى او من خارج المنزل هو االستثناء.
ـ نأتى للمهمة االصعب وهى موازنة ومعادلة اوقات 
الطعام مع رب البيت او االب، فاألطفال او الشباب 
دائما ما يمكن ان يعدلوا مواعيدهم او تقومين انتى 
بتعديلها، ففى النهاية هم يقومون بإتباع قواعدك التى 
فى  صعوبة  االكثر  الفرد  ولكن  لمنزلك،  وضعتيها 
االلتزام قد يكون االب ووجوده مهم جدا ولذا يتوجب 
على االب االقتناع بالفكرة والعمل قدر االمكان على 
تخصيص الوقت لمصلحة اسرته، ولكن ان كان ال 
بد من ان يتأخر االب بشكل ال يمكن افراد االسرة 
من انتظاره فعلى االقل يتوجب عليه ان يتناول معهم 

الطعام بانتظام 3 ايام باألسبوع على االقل .
وفى النهاية ال يتوجب عليِك التفكير فى االمر على 
انه مهمة صعبة ولكنها تحتاج لبعض التعديالت فى 
لصحتهم  االسرة  افراد  ومواعيد  مواعيدك  جدول 

وترابطهم.

- هم يحسدوني على موتي فوا أسفا حتى على الموت 
ال أخلو من الحسد 

- إذا اإليمان ضاع فال حياة وال دنيا لمن لم يحي دينا 
- أيهذا الشاكي وما بك داء كن جميال ترى الوجود 

جميال 
- رب أخ لم تلده أمك  

على  ندمت  ولكم  مرة  سكوتي  على  ندمت  قد  ما   -
الكالم مرارا 

- من صبر غنم ومن تفكر علم 
- خاطبوا الناس على قدر عقولهم  

- من جار على صباه .. جاَرْت عليه شيخوخته 
إلى  انظر  ولكن   .. الخطيئة  إلى صغر  تنظر  ال   -

عظم من عصيت 
- يوم العدل على الظالم .. أشد من يوم الجور على 

المظلوم 
- إذا جاَرْيَت فى ُخلُِق دنيئاً فأنت ومن تَُجاِرْيِه سواُء  
- ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله . . وأخو الجهالة 

فى الشقاوة ينعم  
مرادها  فى  تعبت   .  . كباراً  النفوس  كانت  إذا   -

األجسام  
- تعٌب كلها الحياة فما أعجب .. إال من راغب فى 

ازدياد  
- وعليا أن أسعى . . ولكن ليس عليا أدراك النجاح  
 .  . ة  مرَّ ألف  واحذر صديقك  مرة  عدوك  احذر   -

فربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة  
- لبسُت ثوب العيش لم أستشر وحرت فيه بين شتى 
الفكر . . وسوف أنضو الثوب عنى ولم أدرك لماذا 

جئت أين المفر 
- ولكل شيء آفُة من جنسه حتى الحديُد سطا عليه 

المبَرُد 
- وعين الرضا عن كل َعْيب كليلة . . ولكن عين 

الْسخط تبدى المساوىء  
- أحب شيء إلى اإلنسان ما ُمنعا  

بى  - بلغ السيل الزُّ
- سبق السيف الَعَذل 

المال  ينسى  فانه  الرجل  على  الحب  استولى  اذا  ـ 
واألهل 

المرأة  وحب  للمال  الرجل  حب   : الحقيقي  الحب  ـ 
للفساتين !! 

ـ احبي زوجك كصديق واخشيه كعدو 
ـ الحب هو أجمل سوء تقدير بين اثنين

ـ الحب كالحرب من السهل أن تشعلها..ومن الصعب 
أن تخمدها
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- مكياج للعرايس و املناسبات - مكياج كامل - جتميل الوجه مع ماسك و مساج - رسم تاتو بكافة األشكال - العالج بالكرياتني و الربوتني و البوتكس
 و الكريستال و الكوالجني لعالج الشعر املتقصف و اجلاف - قسم خاص للحجاب.

Salon Rotana by Nisrine
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اسمه الحقيقي عبد الغفور محمد عبد الجواد .. ممثل مصري ولد عام 1942 م .. حصل على دبلوم المعهد 
العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963. وهو والد الفنانة ريهام عبد الغفور

اشتهر بأداء أدوار في المسلسالت التاريخية..
في المسرح

تلتها  هانم"،  "جلفدان  مسرحية  خالل  من   1962 عام  البداية  وكانت  الفنية،  خطواته  أولى  المسرح  شهد 
مسرحيات "سليمان الحلبي"، و"ثالث ليال" عام 1965، ثم "موتى بال قبور" 1966، و"مصرع جيفارا" 
1968، و"وطني عكا" 1968، و"النار والزيتون" 1969. وآخر أعماله المسرحية دور "جلوستر" في 
مسرحية "الملك لير" عام 2008 بطولة يحيى الفخراني وإخراج أحمد عبد الحليم وترجمة الدكتورة فاطمة 

موسى عن رواية األديب العالمي شكسبير.
في السينما

"الشيطان"  منها  السينمائية،  األفالم  من  عدد  في  الغفور  عبد  أشرف  شارك  السينما،  وفي 
عام 1969 للمخرج محمد سلمان، و"رجال في المصيدة" عام 1971 إخراج محمود فريد، 
و"صوت الحب" عام 1973 من إخراج حلمي رفلة، و"الشوارع الخلفية"عام 1974 للمخرج 
كمال عطية، و"ال شيء يهم" عام 1975 إخراج حسين كمال والسيناريو والحوار لممدوح 

الليثي عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس.
في التلفزيون

"القاهرة والناس" عام  الناجحة، منها  الدرامية  المسلسالت  العديد من  الغفور  قدم أشرف عبد  وللتليفزيون 
1967، و"دعاء الماضي"، و"حسابي مع األيام"، و"نفوس معذبة"، و"زهرة الجبل"، و"فارس بال جواد" 
عام 2002 بطولة وتأليف محمد صبحى وإخراج أحمد بدر الدين، و"حضرة المتهم أبي" للكاتب محمد جالل 
عبد القوي والمخرجة رباب حسين، ومسلسل "يتربى في عزو" عام 2007 تأليف يوسف معاطي وإخراج 
مجدي أبو عميرة، باإلضافة إلى تقديمه عددا من السهرات التليفزيونية ومن بينها "المواجهة" التي نال عنها 

جائزة أولى. وقد فاز اشرف عبد الغفور بمنصب نقيب الممثلين .
أدواره التاريخية

كما اشتهر الفنان أشرف عبد الغفور بأدواره التاريخية والدينية من خالل الدراما التليفزيونية، ومنها أدواره 
في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"اإلمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء 
في التاريخ"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السالم في مسلسل "أئمة الهدى"، باإلضافة إلى مشاركته في 

عروض أوبريت "الليالي المحمدية" وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى".
هذا فضال عن األداء الصوتي المميز الذي قدمه أشرف عبد الغفور لعدد من الكتب ضمن سلسلة الكتاب 

المسموع.
أعماله

عمر بن عبد العزيز : )نور الشريف، عبلة كامل، محمود الجندي، رشوان توفيق، هدى سلطان(.
صعاليك ولكن شعراء : ) محمود مسعود، أحمد ماهر، ليلى حمادة(

ابن تيمية ) عبد الله غيث، حمدي غيث، توفيق الذقن(
هارون الرشيد : )نور الشريف، عبلة كامل، محمود الجندي، رشوان توفيق، هدى سلطان(.
يتربى في عزو )يحيى الفخراني - نهال عنبر - كريمة مختار - رانيا فريد شوقي - انتصار(

حبيب الروح )سهير رمزي - مصطفى فهمي(
حضرة المتهم أبي )نور الشريف - معالي زايد - سمير صبري - زيزي البدراوي(
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على عكس كثير من صناعات السينما حول العالم، لم يحدث توقف كبير في 
ذروة  وأثناء  الماضي  رمضان  شهر  خالل  فحتى  العربية؛  الترفيه  صناعة 
ولكن  والتلفزيونية،  السينمائية  األعمال  من  الكثير  تصوير  استمر  كورونا؛ 
جاءت األزمة الكبرى في العرض أو التوزيع، حيث لم تجد األفالم التجارية 
دور سينما للعرض فيها، في البداية بسبب اإلغالق ثم بسبب ضعف اإلقبال، 

وبالتالي تم تأجيل الكثير من األفالم للسنة القادمة.
على الجانب اآلخر، وبعيدا عن األفالم التجارية، فقد عانت الكثير من األفالم 
المهرجانات  في  خارجية  أسواق  عن  تبحث  والتي  فنية،  عليها  يطلق  التي 
بآخر،  أو  بشكل  العرض  بفرص  حظيت  ولكن  إنتاجية،  أزمات  من  وغيرها 
وكذلك االحتفاء. وفي هذا المقال نتحدث عن أفضل أفالم عربية في 2020، 
وهي أعمال استطاعت النجاة من هذا العام الطويل، ليفوز بعضها بالعرض في 

المهرجانات العالمية.

غزة مونامور
اللذان أطلقاهما  فيلم للمخرجين عرب ناصر وطرزان ناصر، وهما االسمان 

على نفسيهما، حيث إن اسميهما الحقيقيين أحمد ومحمد أبو ناصر.
هوريزون،  لجائزة  وترشح  السينمائي،  فينسيا  مهرجان  في  الفيلم  ُعرض 
ومهرجانات  كذلك،  ترشيح  على  حصل  حيث  السينمائي  تورنتو  ومهرجان 

سينمائية مختلفة، منها القاهرة السينمائي الدولي.
تدور أحداث “غزة مونامور” كما يتضح من اسمه في مدينة غزة، ولكن هذه 
رومانسية  األكثر  بل  المحاصرة،  المدينة  من  المظلم  الجانب  نرى  ال  المرة 
وبساطة، حيث نتعرف على صياد سمك في منتصف العمر، يحيا وحيدا، ويقع 
في حب جارته في السوق األرملة ذات االبنة المطلقة، وفي إطار من الكوميديا 
الخفيفة نشاهد مغامرته في التعبير عن مشاعره، وفي الوقت ذاته يطارده القمع 

والسلطة بعدما وجد تمثاال أثريا بالصدفة.

٢00 متر
فيلم فلسطيني آخر من إخراج وتأليف أمين نايفة، وإنتاج مي عودة، وُعرض في 
مهرجانات مختلفة حول العالم، منها مهرجان الجونة السينمائي، حيث فاز بعدة 
جوائز: أفضل ممثل، وجائزة اإلنسانية من اختيار الجمهور، وجائزة الفبيرسي.

وتدور أحداث الفيلم حول عائلة فلسطينية بسيطة؛ األم من عرب 48، ويرفض 
منزلين  في  الوالدان  يعيش  وبالتالي  اإلسرائيلية؛  الهوية  على  الحصول  األب 
باالعتماد  دوري  بشكل  لهناك  هنا  من  األسرة  وتنتقل  الجدار،  بينهما  يفصل 
على التصاريح، ولكن بسبب حادث يضطر األب إلى عبور الجدار بشكل غير 

شرعي ليعيش مغامرة مثيرة في ليلة واحدة، ونتعرف خاللها على 
تلم  أن  حتى  تستطيع  ال  عادية  ألسرة  المستحيلة  الحياة  مصاعب 

شملها عند اللزوم.

عاش يا كابتن
عدة  في  وُعرض  زايد،  مي  إخراج  من  مصري  وثائقي  فيلم 
مهرجانات عالمية، وفاز بـ3 جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي 

الدولي.
الفتيات  من  مجموعة  حياة  وهو  للغاية،  مثيرا  موضوعا  يتناول 
يتتبع  يتدربن على حمل األثقال في ظروف صعبة، حيث  اللواتي 

الفيلم المدرب رمضان الذي أخذ قطعة أرض من المحافظة في أحد شوارع 
اإلسكندرية، ومن دون أي إعدادات خاصة يدرب فتيات األحياء الفقيرة على 
رياضة رفع األثقال، وال ينجح فقط في ذلك، بل يصل األمر إلى حصول فتيات 

على ميداليات دولية. اعالن
ويركز الفيلم على قصة “زبيبة”، وهي مراهقة تتدرب مع المدرب رمضان، 
عدة  مدى  على  نرى  حيث  الكبيرة،  لموهبتها  خاصة  بصورة  يرعاها  الذي 

سنوات كيف تطورت زبيبة في ظل هذه الظروف المادية الطاحنة.

شمس المعارف
فيلم سعودي لألخوين قدس من حيث اإلخراج والتأليف، وتدور أحداثه في إحدى 
المدارس الثانوية، حول طالب محب لألفالم وصانع محتوى على يوتيوب، وفي 
أحد األيام عندما كان يقوم بتصوير فيديو في المدرسة يكتشفه أحد المدرسين، 
الذي يقرر عدم فضح أمره بشرط أن يمثل معه في أحد أفالمه، وبالتالي يبدأ 
االثنان مشروع فيلم “شمس المعارف”، وهو فيلم رعب بميزانية محدودة للغاية 
وجهود ذاتية، ولكن تكتشف إدارة المدرسة هذا المشروع، وتحاول إجهاضه 
بشتى الطرق، كل ذلك يتم في إطار من الكوميديا اللطيفة، خاصة مع األداء 

الممتاز من صهيب قدس وبراء عالم.

الرجل الذي باع ظهره
فيلم للمخرجة كوثر بن هنية، وُعرض في مهرجان فينسيا السينمائي، حيث فاز 
بجائزتين، إحداهما جائزة هوريزون ألفضل ممثل، وكذلك في مهرجان الجونة 

السينمائي، حيث فاز بجائزة أفضل فيلم عربي، ونافس في المسابقة الرسمية.

تدور أحداث الفيلم حول مهاجر سوري يرغب في الوصول إلى بلجيكا ليجتمع 
مشهور  رسام  إلى  ظهره  بيع  على  يوافق  ذلك  أجل  ومن  حبيبته،  مع  شمله 
يخسر ظهره  لم  أنه  يكتشف  ولكن  عليه،  فنية  لوحة  في رسم  الوشم  ليستخدم 
فقط، بل خسر أيضا جزءا من روحه ومستقبله، ويبدأ في مراجعة الذات حول 

قراره هذا.
المصريان  الفيلمان   2020 خالل  ُعرضت  التي  العربية  األفالم  أهم  ومن 
القصيران “ستاشر” و”حنة ورد”، حيث فاز األول بجائزة السعفة الذهبية من 
مهرجان كان السينمائي، وهي المرة األولى التي يفوز فيها فيلم مصري بهذه 
الجائزة،في حين حصل اآلخر على عدد كبير من الجوائز أيضا من المهرجانات 

العالمية. 
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أعلن مهرجان دبي للكوميديا عن استعداده إلطالق دورته الجديدة بدءاً من 13 
حتى 22 مايو 2021 ، والتي تتضمن عروض الكوميديا المباشرة والفعاليات 
الترفيهية المميزة التي تقام بعدة لغات في عدة مناطق بدبي، والمهرجان من 

تقديم جدول فعاليات دبي، وإنتاج براج واليف نيشن ودي إكس بي اليف.
وأثبت المهرجان قدرة دبي على استضافة فعالية جماهيرية كبيرة مع االلتزام 
بالحفاظ على سالمة الحضور والمشاركين وصحتهم بعد أن القت دورة أكتوبر 
2020 إقبااًل كبيراً على مشاهدة عروض نخبة من المواهب الكوميدية العالمية 
داس  وفير  ونمر  السيد  وعلي  عامر  ومو  وولف  وميشيل  المالح  جاد  أمثال 

وجوراف كابور ومينا ليسيون.

ويقدم مهرجان دبي للكوميديا هذا العام جرعًة مضاعفًة من الضحك من خالل 
الترفيهية  الفعاليات  العالم، تضم مجموعة  في  الكوميديا  نجوم  عروض أللمع 
فقرات كوميديا حيّة، وعروض مسلية تنقل أفراد العائلة واألصدقاء إلى عالم 
مليء بالضحك والمرح على مدار عشرة أيام. كما ستضم أيضا فقرات جديدة 

ومفاجآت مرتقبة.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: “نحن سعداء بعودة 
الماضية  دورته  في  حققه  الذي  النجاح  بعد  السيما  للكوميديا  دبي  مهرجان 
هذا  في  الموهوبين  متميزة من  نخبة  والتي شهدت مشاركة  في عام 2020، 
المجال. ويأتي تنظيم هذا المهرجان خالل عام 2021 ليؤكد على مكانة دبي 
الرائدة كوجهة عالمية الستضافة الفعاليات، السيما أنها كانت من أوائل مدن 
العالم التي استأنفت نشاطها االقتصادي والفعاليات المباشرة مع االلتزام الكامل 

باإلجراءات اإلحترازية وبروتوكوالت السالمة والصحة العامة. 
العالم  في  الترفيه  أللمع صناع  تتيح  منصًة  للكوميديا  دبي  مهرجان  وسيشكل 
الفكاهي  وحسهم  إبداعاتهم  ترجمة  فرصة  واإلقليمية  المحلية  المواهب  ونخبة 

وسط أجواء تحتفي بكافة الخلفيات الثقافية والفئات العمرية.
ويهدف مهرجان دبي للكوميديا لرسم االبتسامة على وجوه الجميع مرًة أخرى، 
فضاًل عن ترسيخ مكانة دبي باعتبارها المركز العالمي للترفيه والتسلية الذي 

يحتضن المواهب المحلية واإلقليمية ويدعمها.

نشرت القناة األولى المصرية تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أوالد الذوات… حكاية 
أول فيلم ناطق في السينما المصرية، الذي كتب شهادة ميالد السينما المصرية 

الناطقة.
ذكر ذلك موقع "الهالل اليوم" مشيرا إلى أن الفيلم قدمه عميد المسرح العربي 
يوسف وهبي، لتوصيل رسالة أزعجت الغرب كثيرا والفرنسيين بصفة خاصة، 

ألنهم استهجنوا وصف العرب للمرأة الفرنسية بـ "المادية الكاذبة".
وأوضح الموقع أن "قصة الفيلم مستوحاة من شاب مصري ثري يدعى علي 
فهمي كانت تجمعه عالقة حب بامرأة أجنبية في لندن، لكن محاميها وقف أمام 
إحدى المحاكم مهاجما الشرقيين واصفا إياهم بالتخلف والوحشية بدال من الدفاع 

عن موكلته".
أنه رجل شرقي  المحامي دليال واحدا على وحشية علي فهمي غير  يقدم  "لم 

متوحش ال يفي بوعده في اإلنفاق لتحصل موكلته على حكم البراءة". 
ولفت الموقع إلى أنه "تم تصوير الفيلم بين مصر وباريس وجرى عرضه للمرة 
األولى في 14 مارس/ أذار عام 1932 وجمع عددا من رواد الفن في مصر".
أخرج الفيلم محمد كريم وشارك في التمثيل يوسف وهبي ودولت أبيض وأمينة 
وأثار  فيه،  بالغناء  كلثوم  أم  الراحلة  المطربة  الشرق  رزق، وشاركت كوكب 

جدال واسعا.
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المحترف  وحتى  العادي  االنترنيت  مستخدم  يرتكبها  التي  األخطاء  من  العديد  هناك 
أحياناً، وهذه بعض المالحظات التي قد تجعل من تصفحك لالنترنت أكثر امناً.

1- برامج الحماية ومضادات الفيروسات تؤمن الحماية الكاملة: هذا الخطأ األول الذي 
يقع فيه من يستخدم اإلنترنت. الفيروسات تتطور بالساعات ال باأليام وتقدر أعدادها اليوم 
بالماليين، من هنا لكي تؤمن حماية أكبر من خالل برامج الحماية ومضادات الفيروسات 

فعليك أن تتأكد من أنها تطور بشكل يومي.
٢- استخدام عنوان بريد إلكتروني واحد: نعم للبريد اإللكتروني خصوصياته ولكن استخدام 
بريد واحد للقيام بكل المهام يزيد من مخاطر الكشف عن جميع المعطيات الشخصية في حال 
اختراق هذا البريد أو ذاك، حافظ على الخصوصية باعتماد بريد للعمل وبريد آخر لألصدقاء 

ويمكنك اعتماد بريد ثالث للتسجيل في المنتديات واألخبار فبهذا تترك لبريدك خصوصيته.
٣- تسجيل الخروج من البريد اإللكتروني يكفي لمنع اختراقه: هذا خظأ شائع فعند وجودك في 
مكان عام أو مقهى لإلنترنيت فعليك أن ال تكتفي بتسجيل الخروج بل وإغالق متصفح اإلنترنيت 
وحتى الخروج من النظام منعاً لمعرفة اسم الدخول الخاص بك في حال استعراض تاريخ الولوج 

إلى اإلنترنيت من قبل مستخدم آخر قد يعرضك إلى مضايقات على بريدك اإللكتروني.
4- تأكد من مسح الملفات المؤقتة التي تحفظ على جهاز الحاسب اثناء تصفح االنترنت، فبينها قد 
تتواجد معلومات مهمة خاصة بك، قم بهذه العملية عند دخولك مقهى األنترنيت قبل وبعد انتهائك 

من العمل على الحاسب.
5- الضغط على الوصالت الموجودة في البريد االلكتروني: هناك العديد من رسائل البريد اإللكتروني 
التي تصلكم وكأنها من مصادر موثوقة يقوم من خاللها المخترقون بمحاولة الحصول ـ منكم ـ على 
معلوماتكم الخاصة من خاللها. قد تطلب هذه الرسائل تعديل بياناتكم الشخصية أو المصرفية وحتى 
كلمات السر، ال تفعلوا ذلك من الوصالت الموجودة داخل الرسالة بل تأكدوا من الموقع الرسمي 

الذي تثقون به فهناك تضع هذه المواقع التحديثات التي يجب أن تقوموا بها على الموقع نفسه.
6- تحميل البرامج المجانية من االنترنت: نعم هناك الكثير من البرامج المجانية على االنترنت.

7- استخدام كلمة سر واحدة لحسابات األنترنت: بالطبع ال أحد يرغب في حفظ العشرات من 
كلمات السر والتأكد من أن هذه الكلمة لهذا الحساب أو لحساب آخر ولكن ذلك ضروري لضمان 
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من  أحد  تمكن  فإن  االنترنت.  على  حساباتكم  أمن 
باقي  إلى  وصوله  فإمكانية  حساباتكم  أحد  اختراق 
الحسابات ستكون ضئيلة جداً إن لم تكن معدومة فيما 
لو كنتم تستخدمون كلمة سر واحدة فستكون عملية 
االختراق أكثر فعالية. من هنا ننصح قراءنا باعتماد 
الحسابات  كلمات سر  تسجيل  فيه  يتم  كتيب صغير 

المختلفة.
والمعلومات  البساطة  السر  كلمة  في  تجنب   -8
الخاصة، فهذا النوع من كلمات السر هو ما سيحاول 
كلمة  ولتكن  آخر.  شيء  كل  قبل  تجربته  المخترق 
السر مكونة من اثني عشر : حرفاً ورمزاً ورقما أو 
أكثر، ولزيادة طبيعة األمان قم بتغيير كلمة السر كل 

بضعة أشهر لتجنب أي احتماالت لالختراق.
لالنترنت  تصفحك  عند  تظهر  إعالنات  هناك   -9
وتعرض  الالزم  باألمن  يتمتع  ال  بأن حاسبك  تقول 
تجربة برامج خاصة لكشف وإزالة البرامج الضارة، 
الخدعة يقع في فخها أكثر من ثلث مستخدمي  هذه 
االنترنت، وأحد أكثر وسائل اختراق أجهزة الحاسب 

الشخصي للمستخدمين غير المحترفين.
تقديم  شركات  بعض  تعتمد  األمان  لزيادة   -10
السؤال االختياري  البريد االلكتروني خيار  خدمات 
الستعادة كلمة السر، ويكون هذا السؤال عادة اسماً 
بأحد  قم  هنا  من  غيرك  أحد  يعرفه  قد  تاريخيا  أو 
أمرين، األول اكتب السؤال السري بنفسك إن كانت 
غير  بشكل  باإلجابة  قم  أو  متوفرة،  الخاصية  هذه 
الموقع  يقوم  التي  االفتراضية  األسئلة  على  متوقع 

بتقديمها.
11- حسب بعض اإلحصاءات ان انتشار 90٪ من 
فيروسات الحاسب يتم عبر البريد اإللكتروني وبشكل 
هذه  من  العديد  المرفقة،  الملفات  خالل  من  خاص 
الرسائل قد تكون مجهولة المصدر وبالتالي يمكنك 
محوها بسهولة، ولكن بعض المخترقين يستخدمون 
لدفعك لفتح الملف المرفق…  بريد أصدقائك أحياناً 
عبر  بفحصه  وقم  مرفق،  ملف  أي  فتح  قبل  تأنى 

برامج فحص الفيروسات والبرامج الضارة.
في  بكثرة  منتشراً  بات  اإللكترونية  السوق   -1٢
العالم والعديد من المنتجات يمكن شراؤها من خالل 
مواقع إنترنيت قد ال تكون متأكداً من أمنها، تأكد أواًل 
الذي  اإللكتروني  للمتجر  حقيقي  عنوان  وجود  من 
هاتفاً  ليس  الموجود  الهاتف  رقم  وأن  معه،  تتعامل 
محمواًل وإنما هاتف أرضي يتطلب فهو األكثر أمناً، 
عنوان  أن  من  تأكد  المصرفية  بياناتك  تسجيل  قبل 
بـ  يبدأ  فيه  المعلومات  بتسجيل  تقوم  الذي  الموقع 
https فهذه الصيغة تأكيد على تشفير البيانات قبل 

إرسالها وهي صيغة آمنة.

البحث  محرك  يقدم  أن  يمكن  الحاالت،  معظم  في 
شيء  على  العثور  في  كبيرة  مساعدة   Google
تحتاجه، ومع ذلك، في بعض األحيان يمكن أن يعمل 

ضدك.
لذا نستعرض لكم قائمة باألشياء التي ال يجب عليك 

البحث عنها في "جوجل:

- أعراض َمرضّية تشعر بها:
لن  اإلنترنت  على  أعراضك  معنى  عن  البحث 
الصفحات  هذه  معظم  ألن  وذلك  بالتأكيد،  يساعدك 
تماًما،  العكس  وعلى  طبيون،  مهنيون  يديرها  ال 
لديك  كان  إذا  لذا  والسوء،  بالذعر  تشعر  ستجعلك 
أي نوع من المشاكل الصحية، فال تسأل "جوجل"، 
ومن األفضل تحديد موعًدا لزيارة طبيب متخصص 

بداًل من ذلك.

- أي شيء إجرامي:
البحث في Google عن أشياء مثل كيفية صنع قنبلة 
أو كيفية صنع المخدرات يمكن أن يوقعك في مشكلة 
المخدرات  ومراقبة  األمن  خدمات  ألن  خطيرة، 

تتعقب دائًما مثل هذا النوع من عمليات البحث.

- السرطان:
هناك العديد من أنواع هذا المرض، ويحدث معظمها 
مصحوًبا بأعراض يمكن أن تكون شائعة جًدا للعديد 
يعاني  حيث  األخرى،  الضارة  غير  الحاالت  من 
والضعف  الدوخة  مثل  أشياء  من  األشخاص  معظم 

والغثيان، وما إلى ذلك.
لذلك من المحتمل أن تخطئ في تشخيص شيء آخر 
سيجعلك  مما  الذعر،  في  وتبدأ  السرطان  أنه  على 

تعتقد خطأً أن لديك أعراض السرطان.

- األمراض الجلدية:
بالجلد،  المرتبطة  األمراض  من  العديد  هناك 

ومعظمها يبدو سيًئا حًقا، لذا ال يجب االكتفاء بالبحث 
استشارة  األفضل  من  ولكن  اإلنترنت،  عبر  عنها 

الطبيب المتخصص.

- الحيوانات الخطرة:
حاول االبتعاد عن هذه القائمة إال إذا كنت ترغب في 
اكتساب رهاب جديد، باإلضافة إلى أن هناك العديد 
من الحيوانات المرعبة ويمكن أن تكون محلية أيًضا 

والتي قد تثبط عزيمتك عن السفر.

- اسمك:
أصبحت  اإلنترنت  عصر  في  أنه  كبيًرا  سًرا  ليس 
حاولت  إذا  لذا  كبير،  تساؤل  موضع  خصوصيتنا 
البحث عن اسمك في جوجل، فمن المحتمل أن تتعثر 
السيئة  الصور  مثل،  السارة  النتائج غير  بعض  في 
لك، والمعلومات القديمة ومعلومات خاطئة ومحتوى 

غير ذي صلة.

- ما إذا كان المنتج آمًنا أم ال:
يدعي  حيث  اآلراء،  من  الكثير  لديه  اإلنترنت 
األشخاص أنهم خبراء في كل شيء، ولكن إذا كنت 
تتساءل عما إذا كان منتج معين آمًنا لبشرتك، وآمن 
من  "نعم"  على  وحصلت  ذلك،  إلى  وما  لالبتالع، 
المنتديات و"ال" من اآلخرين، فمن األفضل  بعض 
أو  فورا  بطبيبك  واالتصال  الطبية  المشورة  طلب 
بالشركة المعنية فيما يتعلق بموضوع سالمة المنتج.

- حاالت الوالدة:
النساء  األفالم،  في  المشاهد  تلك  جميًعا  رأينا  لقد 
يصرخن بصوت عالٍي، واألطباء يحاولون تهدئتهن، 
الفيلم،  في  حتى  حًقا،  مرهقة  تبدو  األشياء  هذه  كل 
ومع ذلك، فإن العملية الحقيقية للوالدة مزعجة أكثر 
بمئات المرات، لذا من الخطير على وجه الخصوص 

أن تشاهد النساء عمليات الوالدة على اإلنترنت.
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جديد من Ortel Mobile: الشريحة الثابتة في االتحاد األوروبي
 تقّدم Ortel Mobile، الشركة األلمانية الرائدة في تقديم الخدمات ُمسبقة الدفع 
لكل  ويمكن  اآلن.  أفضل  تعريفات  المهاجرة،  األصول  ذوي  من  لألشخاص 
مستخدم بدًءا من اآلن استخدامها للتحّدث إلى عائلته وأصدقائه في دول االتحاد 

األوروبي وغيرها من الدول لفترات أطول.  
األوروبي  االتحاد  في  الثابتة  الشريحة  اآلن  التعريفات  وتضم بعض خيارات 
الجديدة تماًما. ويمكنك باستخدامها إجراء المكالمات الهاتفية بال حدود إلى دول 

االتحاد األوروبي والعديد من الدول األخرى.

Ortel Mobile تقدم خدمات أكثر بنفس التكلفة. 
ويشمل سعر باقة Smart World XL جميع المكالمات الهاتفية داخل ألمانيا، 
باإلضافة إلى دول االتحاد األوروبي بدًءا من اآلن. وتضم التعريفات األخرى 
أو  االتحاد األوروبي،  الثابتة في  الشريحة  Ortel Mobile اآلن  تقدمها  التي 
باقات دقائق كبيرة إضافية. ويمكنك استخدامها إلجراء المكالمات الهاتفية من 
ألمانيا إلى دول االتحاد األوروبي وغيرها من الدول، والعكس كذلك. لقد أصبح 
التواصل مع األصدقاء والعائلة في دول االتحاد األوروبي وغيرها من الدول 
تقّدم  األوروبي.  االتحاد  دول  خارج  يعيشون  لمن  بالنسبة  حتى  كثيًرا.  أسهل 
خارج  دولة   20 في  للمكالمات  دقيقة   1000 إلى  يصل  ما   Ortel Mobile
المتحدة  والواليات  والعراق  وكازاخستان  روسيا  مثل  األوروبي  االتحاد 

األمريكية وكندا.
إنترنت كبيرة.  باقات   Ortel Mobile تقّدم  الوحيدة.  الميزة  ليست  ولكن هذه 
فقد ازدادت سعة الباقات فائقة السرعة لجميع التعريفات تقريًبا، دون تغيير في 
إنترنت  باقة   Smart World XL باقة  تقّدم  المثال،  سبيل  على  اإلجمالي.  السعر 
ثابتة سعتها 15 جيجا بايت بداًل من سعة 12 جيجا بايت، وهي فائقة السرعة، 
بسعر 29.99 يورو* لمدة أربعة أسابيع. وتشمل باقة World Flat بدًءا من 
 Ortel Mobile مع  مرة.  بايت ألول  بسعة 5 جيجا  ثابتة  إنترنت  باقة  اآلن 
الدفع، يمكن ألي مستخدم تصفح اإلنترنت بكثافة وإجراء  وعروضها ُمسبقة 
الكثير من المكالمات الهاتفية إلى دول االتحاد األوروبي ودول عديدة أخرى. 
كل هذا بكل سهولة مع الشحن ُمسبق الدفع بداًل من إبرام عقد. وبذلك تتحكم 

دائًما في التكلفة بالكامل.
كن على تواصل دائًما مع أحبائك بدول االتحاد األوروبي. كل هذا ممكن مع 

:Smart World XL باقة

شركة Ortel Mobile ش.ذ.م.م، ومقرها E-Plus-Str. 1, 40472 دوسلدورف. *شروط االستخدام: الحصول على حزمة البدء )سعر التجزئة الموصى به غير الملزم 
9.95 يورو(. التعريفة القياسية: المكالمات داخل ألمانيا: 9 سنت/الدقيقة، المكالمات إلى خارج ألمانيا بدًءا من 1 سنت/الدقيقة. يمكن إجراء المكالمات مع إضافة رسوم 
اتصال تُدفع مرة واحدة والتي ال تتجاوز 15 سنت لكل مكالمة )جميع األسعار متاحة على www.ortelmobile.de(. رسالة SMS 15 سنت. 49 سنت/ميجا بايت. 
تسجيل الوقت 60/60. ال ينطبق ذلك على أرقام الطوارئ. تصل سرعات معالجة البيانات داخل ألمانيا ودول االتحاد األوروبي إلى 25 ميجا بت/ثانية )للتنزيل(، و10 ميجا 
بت/ثانية )للرفع(. السرعات المشار إليها هي السرعة القصوى الممكنة تقنًيا لكل خدمة. وقد يختلف متوسط السرعة الفعلي الذي تصل إليه عن ذلك. تسجيل وقت الخطوات 
100 كيلو بايت. باقة Smart World XL (29.99 يورو لكل 28 يوًما من مدة سريان العرض(: دقائق غير محدودة من ألمانيا إلى دول االتحاد األوروبي، باإلضافة إلى 
1000 دقيقة من ألمانيا إلى جميع شبكات بنغالديش والبرازيل وتشيلي والصين وهونج كونج والهند وإندونيسيا والعراق وإسرائيل واليابان وكندا وماليزيا وباكستان وبورتو 
ريكو وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايالند والواليات المتحدة األمريكية، باإلضافة إلى كازاخستان وروسيا. باإلضافة إلى سعر ثابت لجميع المكالمات إلى جميع الشبكات 
األلمانية. وينطبق ذلك أيًضا على المكالمات الهاتفية داخل دول االتحاد األوروبي ومنها إلى ألمانيا. تسجيل الوقت 60/60. ال ينطبق ذلك على أرقام الطوارئ. باإلضافة إلى 
الخدمة الشاملة، تنطبق الشروط المعتادة للتعريفة الخاصة بك. تصل سرعة معالجة البيانات داخل ألمانيا إلى 15 جيجا بايت وفي دول االتحاد األوروبي إلى 25 ميجا بت/
ثانية )للتنزيل(، و10 ميجا بت/ثانية )للرفع(، وبعد ذلك 64 كيلو بت للرفع والتنزيل. السرعات المشار إليها هي السرعة القصوى الممكنة تقنًيا لكل خدمة. وقد يختلف متوسط 

السرعة الفعلي الذي تصل إليه عن ذلك. سيتم التمديد تلقائًيا إذا لم يتم إلغاء الخيار في نهاية المدة المحددة، وذلك في حالة وجود رصيد كاٍف.

Ortel Mobile
يمكن لجسم اإلنسان أن يخبئ لنا العديد من المفاجآت، فهل سبق لك أن تعرضت 
سطح  لمس  أو  األشخاص  أحد  من  االقتراب  عند  خفيفة  كهربائية  لصدمات 

معين، وفكرت كثيرا ما سبب هذه الظاهرة؟.. 

- تمتلك أجسامنا طاقة موجبة وسالبة ومحايدة: كل شيء من حولنا يتكون من 
ذرات، وهذا يشمل بالطبع جسم اإلنسان، والذرة بدورها تتكون من البروتونات 
وسالبة  موجبة  شحنة  منها  لكل  أجسام  وهي  والنيوترونات،  واإللكترونات 
ومحايدة، باإلضافة إلى أنها تحتوي على عدد ثابت من هذه األنواع الثالثة من 
الجسيمات. وتميل اإللكترونات إلى االنتقال من مكان إلى آخر طوال الوقت، 
هذا يعني أنها يمكنها االنتقال من األثاث إلى مالبسنا، ومن مالبسنا إلى كتف 

أحد زمالئنا عندما نحييه أو نصافحه، أو حتى نضع أيدينا على كتفيه.

- تتشكل الكهرباء الساكنة عندما تكون الطاقة السالبة غير متوازنة: عندما 
يكون هناك نقص في التوازن بين اإللكترونات والبروتونات، أو بمعني آخر، 
يسميه  ما  تتكون  والموجبة،  السالبة  الطاقة  مستويات  في  خلل  يحدث  عندما 

العلماء الكهرباء الساكنة.
تفعله  ما  فهذا  بالونة،  باستخدام  بفرك شعرك  تقوم  المثال، عندما  فعلى سبيل 
في الواقع، أنت تلتقط كمية من اإللكترونات تزيد عن المستوى الذي كان في 
جسمك من قبل، بالمقابل، إذا اقتربت بعد فترة وجيزة من جسم موجب الشحنة، 
أو جسم معدني أو أي شيء مصنوع من مادة موصلة، فربما تشعر بصدمة 
كهربائية بسيطة، وذلك بسبب أن هذه اإللكترونات التي تنتقل من مكان إلى 
آخر، في محاولة الستعادة التوازن بين الشحنات اإليجابية والسلبية في جسمك.

- تصبح هذه الصدمات الكهربائية الخفيفة أكثر شيوعاً عندما يكون الطقس 
بارداً وجافاً: خالل فصل الشتاء، أو في أجزاء من العالم التي تتميز بمناخ جاف 
وبارد بشكل كبير، قد تكون الكهرباء الساكنة أكثر انتشاراً، نظرا ألن الهواء 

الرطب في الواقع موصل طبيعي للكهرباء، كما في المناخ الجاف

- مواد معينة قد تحفز أجسامنا على إطالق صدمة كهربائية: تعتبر المعادن من 
الموصالت الرئيسية للكهرباء، حيث أنها تستخدم لصنع أدوات خاصة هدفها 
الوحيد هو توصيل الكهرباء، في المقابل، هناك أيضاً األلياف مثل البوليستر، 
التي تتميز بمستوى توصيل منخفض، ويمكن أن تشارك في نقل الكهرباء من 
مكان إلى آخر عندما نتعرض فجأة لهذه الصدمات الكهربائية الخفيفة، ألن قد 
تدخل مادة البوليستر في العديد من األغراض التي نستخدمها في حياتنا اليومية، 

بما في ذلك األثاث والمالبس.

نصائح لتجنب الصدمات الكهربائية الخفيفة:
- ال تستخدم األحذية ذات النعال المطاطية عند المشي على أرضيات منتجة 

للكهرباء الساكنة.
إذا كنت تشك في أن  الكفاية،  فيه  بما  الجو في غرفتك رطب  تأكد من أن   -

السبب وراء الكهرباء الساكنة هو الجو البارد والجاف.
- ارتدى المالبس المصنوعة من القطن، لتجنب تكّون الكهرباء الساكنة التي 

تسببها مالبسك.
على  جسدك  من  الساكنة  الكهرباء  تتحرر  حتى  باستمرار،  المعادن  المس   -

دفعات صغيرة بداًل من إطالقها كلها دفعة واحدة.
- هناك أيضاً منتجات تنظيف مضادة للكهرباء الساكنة، يمكن أن تساعدك على 

منع تشكلها على األسطح المختلفة.



Unsere Dienstleistungen:
- Unfallgutachten
- Wertgutachten
- Kaskogutachten
- Gasanlagengutachten
- Gebrauchtwagencheck
- kostenlose technische Beratung

Bruchstraße 76
D-40235 Düsseldorf

Amawi

DÜSSELDORF

Egal ob Tag oder Nacht. WIR sind immer für SIE da!  
365 Tage im Jahr an 24 Stunden täglich

خبراء في كل ما يخص السيارات

Telefon 0211-301 76 220,  Telefax 0211-301 76 222,   Mobil   0177-567 57 62

www.gutachten-amawi.de
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ـ حساس األكسجين
يقوم حساس األوكسجين بعملية دمج النسب الصحيحة 
داخل  لعملية االحتراق  الالزمة  والوقود  الهواء  من 
في  يتسبب  فإنه  تعطله  حال  وفي  السيارة،  محرك 
في  كبيرة  وزيادة  عام،  بوجه  المحرك  أداء  ضعف 

استهالك الوقود.

–  حساس عمود الكرنك
نقل  في  الكرنك  عمود  حساس  وظيفة  تتلخص 
كمبيوتر  إلى  الكرنك  عمود  سرعة  عن  معلومات 
السيارة لتحديد الوقت الصحيح إلطالق الشرار من 
لبدء  المحرك  داخل  االحتراق  غرفة  إلى  البواجي 
عملية االشتعال بين الوقود والهواء، وفي حال تلفه 
فإنه يسبب العديد من المشاكل واألعطال للمحرك، 

ومنها التوقف المفاجئ أثناء السير.

ـ حساس الهواء
حســــاس  يعمــل 
على  الهــــــــــواء 
كمــــــــة  احتساب 
الهواء المتدفق إلى 
المحــــرك،  داخل 
هـــذه  على  وبناءاً 
يقوم  المعلومات، 
كمبيوتر السيــارة، 
بضبط كمية الوقود 
لعمــــل  المنــاسبة 
المحرك من أجـــل 

تعتبر الحساسات أو أجهزة االستشعار من أهم أجزاء السيارة، حيث تعتمد عليها غالبية 
أجزاء السيارة الحيوية في عملها، كما تقوم بكشف األعطال التي تحدث بأجزاء السيارة.

وعلى الرغم من أهمية الحساسات الكبيرة، إال أن كثير من قائدي السيارات ال يعلمون 
مدى أهميتها ووظائفها، لذا نستعرض لكم اليوم أهم هذه الحساسات وأعراض تلفها. 

تقديم أفضل أداء لمحرك السيارة.

ـ حساس الضغط المطلق
يعمل هذا الحساس على إرسال اإلشارات لكمبيوتر 
المثالية  النسبة  تحديد  على  تساعده  والتي  السيارة 
من خليط الوقود والهواء داخل غرفة االحتراق في 
المحرك، وفي حال تلفه يالحظ  دخان اسود يخرج 
انتظام  عدم  وأيضا  السيارة،  في  العادم  مخرج  من 

دوران المحرك في السيارة.

ـ حساس السرعة 
يعمل حساس السرعة على تزويد الكمبيوتر الخاص 
السيارة،  بسرعة  الخاصة  بالمعلومات  بالسيارة، 
بالتالي يقوم كمبيوتر السيارة بتزويد المحرك بالكمية 

الالزمة من الوقود.

هي  السائقين  تواجه  قد  التي  المزعجة  األمور  من 
على  تعمل  أنها  حيث  للخدوش،  سياراتهم  تعرض 
وجاذبيتها  رونقها  السيارة  يفقد  مما  الطالء،  تشويه 
وقت  إضاعة  إلى  باإلضافة  سعرها،  من  ويخفض 

طويل إلصالح هذه الخدوش لدى مراكز الصيانة.

لذا خالل السطور التالية سوف نستعرض لكم أنواع 
وطرق الوقاية من الخدوش، وكيفية إزالتها باستخدام 

مواد منزلية بسيطة.

أنواع الخدوش:
نتيجة  تحدث  وهي  بسيطة،  سطحية  خدوش   –

االحتكاكات البسيطة.
نتيجة  وتحدث  الطالء،  تخرق  متوسطة  خدوش   –
األخرى،  السيارات  مع  القوة  متوسطة  احتكاكات 

وتسبب تشوهاً في هيكل السيارة.
– خدوش عميقة تزيل طالء السيارة.

طرق عالج الخدوش البسيطة والمتوسطة:

ـ شمع اإلضاءة المنزلي: 
البسيطة  الخدوش  إزالة  في  الشمع  استخدام  يمكن 
تنظيف  هو  فعله  عليك  ما  كل  ظاهر،  غير  وجعله 
الشمع عليها، على  بفرك  قم  ثم  المتضررة  المنطقة 
المنطقة  يتم مسح  ثم  تماما،  الخدوش  يتم تغطية  أن 

المتضررة باستخدام قطعة من القماش الناعم.

ـ معجون األسنان:
يتم غسل المنطقة جيدا وتجفيفها، ثم يتم تمرير طبقة 
من معجون األسنان الذي يحتوي على مواد للكشط، 
المنطقة  على  دائرية  بحركة  المعجون  مسح  ويتم 
المصابة بالخدش، بواسطة قطعة من القماش الناعم، 

ثم غسلها جيدا بالماء.
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ـ الصمغ: 
الطالء،  ألوان  مزج  على  بقدرته  الصمغ  يتميز 
الخدوش  أماكن  لتغطية  مناسب  خيار  يعد  فإنه  لذا 
في  منه  قليلة  كمية  وضع  المهم  من  لكن  البسيطة، 

مكان الخدش فقط.

ـ طالء األظافر: 
يتميز طالء األظافر في أنه يأتي بالعديد من األلوان، 
وغالباً يوجد منها ما يناسب لون السيارة، والستخدامه 
قم باختيار اللون المناسب للون سيارتك، ثم قم بفرد 
المكان  باستخدام فرشاة خاصة على  طالء األظافر 

المتضرر إلى أن يختفي الخدش.

الخدوش العميقة:
يجب في حال إصابة سيارتك بخدوش عميقة التوجه 
إلى مركز سيارات متخصص ليعالج هذه المشكلة، 

حيث ال تجدي معها هذه الطرق لعالجها.

وأصحاب  للسائقين  بالنسبة  المزعجة  األشياء  بعض  ضمن  تعد  بقوة  السيارات  أبواب  إغالق 
المركبات لما ينتج عنه من أضرار مادية، وعلى الرغم من مقاومة السيارات الجديدة لتأثير هذا 

التصرف من بعض األشخاص إال أنها قد تتعرض إلى أضرار بالغة.
إن إغالق أبواب السيارات بقوة قد يؤدي لظهور بعض المشاكل، التي تشير إلى أهمية التوقف 

عن فعل هذه العادة التي تسبب ضرر للسيارة نفسها كما تزعج الكثير من مالكي السيارات.
ومن خالل النقاط التالية يمكنك التعرف على نتائج إغالق أبواب السيارات بقوة:

الباب،  بإنهائها أيًضا بضرب  القيادة، وإذا قمت  أثناء  بالفعل من الضغط  المعدنية  األقفال: تعاني األجزاء 
فسيتوقف الزجاج ببساطة عن اإلغالق.

خلل في مستشعر الضغط: يمكن أن يكسر القطن مستشعر الضغط الذي يشير إلى إغالق الباب، فيما سيبدأ 
في إعطاء إشارات خاطئة، ونتيجة لذلك، سيطلق الكمبيوتر الموجود على اللوحة إشارة صوتية مزعجة أو 

يضيء مصباح على لوحة القيادة.

ستنجو  أخرى  مرة  الصدمات،  من  تعاني  الباب  على  والمصدات  المطاطية  األختام  الهيكل:  في  شقوق 
السيارات الجديدة من هذا، لكن السيارة المستعملة التي خضعت إلصالح جسم يمكن أن تتشقق في المعجون.

إصدار أصوات مزعجة: يمكن أن تضعف الملوثات العضوية الثابتة مثبتات األلواح البالستيكية، ونتيجة لذلك 
، ستبدأ الكسوة في إصدار أصوات غير مزعجة.

يمكن أيًضا فك الوصالت المثبتة في مكانها، على سبيل المثال، يمكن أن يسقط حامل المكنسة الكهربائية 
المزود بوحدة تحكم لألداة بسهولة.

السيارة، فقد  إذا كان صمام موازنة الضغط معيًبا في  الزجاج: هناك أيضا عواقب أكثر خطورة،  تشقق 
يتسبب إغالق الباب في حدوث تشققات أو تمزق جزئي في الزجاج األمامي في سيارات الهاتشباك القديمة 

وسيارات ستيشن واجن، من الخطورة بشكل خاص في هذا الصدد إغالق الباب الخلفي بقوة.
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مع قدوم الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة 
الحيوية  السيارة  أجزاء  من  العديد  تتأثر  شديدة 
األجزاء،  هذه  أكثر  من  اإلطارات  وتعد  بالسلب، 
وذلك نظراً لتعرضها بشكل دائم للعوامل الخارجية 
أو  السريع  للتلف  أحياناً  يعرضها  مما  المختلفة، 

االنفجار.
للحفاظ  دائمة  بصورة  باإلطارات  العناية  يجب  لذا 
عليها من التآكل السريع والتلف، ومن أهم العوامل 
التي تساعد على الحفاظ على اإلطارات في الصيف 
هو فحص وضبط ضغط الهواء داخلها بصفة دورية. 
لكن هناك خطأ شائع بين السائقين بشأن التعامل مع 
ضغط إطار السيارة في الصيف، حيث تجد كثير من 
السائقين تنصح بتقليل ضغط اإلطارات في الصيف، 

فهل هذا االعتقاد خاطئ أم صحيح؟

بالطبع  االعتقاد  هذا  أن  السيارات  خبراء  أجاب 
خاطئ، حيث أن لكل سيارة نظام خاص بها ومقياس 
على  بناء  المصنعة  الشركة  وضعته  خاص  ضغط 
المثالية  الضغط  درجة  فإن  لذلك  عديدة،  اختبارات 
ويجب  السيارة،  كتيب  في  عليها  المنصوص  هي 

متابعة ضغط اإلطارات كل أسبوعين بحد أقصى.
اإلطارات  ضغط  أن  السائقين  بعض  يعتقد  كما 
ارتفاعه، وهذا االعتقاد  أقل خطورة من  المنخفض 
لإلطارات  المنخفض  الضغط  ألن  خاطئ،  أيضاً 
أكبر،  مساحته  األرض  مع  التالمس  منطقة  يجعل 
البنزين،  استهالك  ويزيد  الحروف  تتآكل  بالتالي 
ترتفع  بالتالي  الطريق،  على  السير  مقاومة  وتزيد 

درجة حرارة اإلطارات.

من أبرز مشاكل السيارة هي ارتفاع درجة حرارة 
بالغة  يشكل خطورة  ما  كبير، وهو  بشكل  المحرك 

على المحرك. 
المحرك خاصة  المشكلة على  لخطورة هذه  ونظراً 
في حالة حدوثها أثناء السفر مع عدم وجود مراكز 
حرارة  خفض  كيفية  اليوم  لكم  نقدم  قريبة،  صيانة 

المحرك بدون جلب األضرار للسيارة.
– عند مالحظة ارتفاع مؤشر الحرارة إلى األحمر 
التوقف  يجب  فإنه  المحرك،  من  البخار  أو تصاعد 
على الفور على جانب الطريق في مكان آمن، وإنارة 

األضواء التحذيرية.
الصاعد  البخار  يتوقف  أن  إلى  االنتظار  يجب   –
من السيارة، ثم القيام بفتح غطاء السيارة، ثم أترك 
السيارة لمدة تتراوح 30 دقيقة إلى 40 دقيقة حتى 

يبرد المحرك والردياتير.
– بعد التأكد من برودة السيارة تماماً، قم بفتح غطاء 
في  السائل  سخونة  حال  في  ألنه  ببطء،  الردياتير 
الردياتير وقمت بفتح غطاء الردياتير فسوف يخرج 
كمية كبيرة من المياه والهواء الساخن المضغوط في 

وجهك.
– بعد ذلك قم بتزويد الردياتير بسائل التبريد حتى 
يمتلئ، ألنه بالتأكيد قد انخفض بسبب تبخر المياه، ثم 
ضع سائل التبريد في قربة المياه أيضاً، ثم قم بغلق 

الردياتير مرة أخرى.
بالتأكد من عدم انخفاض مستوى زيت  – كذلك قم 
المحرك، حيث أنه من األسباب الرئيسية أيضاً التي 
حال  في  المحرك  حرارة  درجة  زيادة  إلى  تؤدي 
انخفاضه، فإذا وجدت انخفاض ملحوظ به قم بتزويده 
حتى المستوى المطلوب، ثم قم بقيادة السيارة إلى أن 
تجد مركز صيانة، مع عدم تشغيل المكيف أو القيادة 

على سرعات عالية.
المحرك بدأت في االرتفاع  إذا جدت أن حرارة   –
مروحة  توقف  هو  السبب  يكون  فقد  أخرى،  مرة 
التبريد، في هذه الحال يجب القيادة لمسافات قصيرة 
بتزويد  وتقوم  المحرك  يبرد  كي  لفترة  التوقف  ثم 
سائل التبريد، ثم القيادة مرة أخرى، وهكذا، إلى أن 

تصل إلى مركز صيانة لمعالجة المشكلة.

مع االرتفاع الكبير في درجات الحرارة في الصيف 
في منطقتنا العربية، يصبح المكيف من أهم األجزاء 
في السيارة التي ال غني عنه لمواجهة حرارة الجو 
العالية، لكن دائماً ما كان يثار تساؤل وهو إذا كان 

من الممكن تشغيل المكيف بدون تشغيل المحرك؟

المكيف  تشغيل  عند  أنه  السيارات  خبراء  أجاب 
لن  منه  الخارج  الهواء  فإن  المحرك  تشغيل  بدون 
يكون بارداً، ويرجع ذلك األمر إلى أن كمبريسور 
المكيف ال يعمل إاّل عند تشغيل المحرك، أما الهواء 
الذي يخرج من المكيف فهو هواء المروحة، حيث 
أنها تعتمد على طاقة البطارية في تشغيلها من دون 

الحاجة إلى تشغيل المحرك.
بوظيفته  يقوم  كي  المكيف  أن  على  الخبراء  وأكد 
على تبريد مقصورة السيارة بكفاءة عالية فإنه يحتاج 
عمل  أجل  من  وذلك  السيارة،  محرك  تشغيل  إلى 

الكمبروسر.

لبعض  أخر  تساؤل  دائماً  يثار  السياق،  نفس  وفي 
قائدي السيارات، وهو هل توجد هناك خطورة من 
تشغيل المكيف فور تشغيل محرك السيارة مباشرة، 

أم يجب االنتظار بضع دقائق لتشغيله؟
في الواقع ينتشر بين السائقين اعتقاد يزعم أن مكيف 
السيارة يبعث مستويات خطيرة من األبخرة المسببة 
السيارة،  تشغيل  بعد  مباشرًة  تشغيله  عند  للسرطان 
لكن بالطبع هذا االعتقاد غير صحيح أبداً، وال يوجد 
أي ضرر من هذا األمر، وال يوجد خطر على صحة 

قائد السيارة والركاب
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طرق  عن  الصائمون  يبحث  رمضان،  شهر  في 
الجسم  طاقة  مستويات  على  للحفاظ  وسهلة  بسيطة 

مرتفعة طوال فترة الصيام.
تشعر  تجعلك  قد  التي  األطعمة  اختيار  من  وبدال 
باالنتفاخ على الفور، من المهم أوال تعويض السوائل 

المفقودة لمنع الجفاف.

الماء  من  كبيرة  كمية  الكثيرون على شرب  ويعتاد 
الجسم  لتعويض  رمضان،  شهر  في  اإلفطار  بعد 
بالسوائل التي فقدها أثناء الصيام عن طريق العرق 
والتبول، وبعد االنتهاء من وجبة السحور، يشربون 
مزيًدا منه، لتقليل الشعور بالعطش خالل نهار الشهر 

المبارك.

والسحور  اإلفطار  بعد  الماء  شرب  أن  والمفاجأة، 
مباشرة ليس التوقيت المناسب له كما يعتقد البعض، 

. "Healthline" بحسب ما جاء بموقع

أفضل وقت لشرب الماء في رمضان
رمضان،  في  الماء  شرب  من  الجسم  يستفيد  لكي 
منه موزعة على  المستهلكة  الكمية  تكون  أن  يجب 
بين وجبتي اإلفطار والسحور، ألن  الفاصلة  الفترة 
تناوله بعد الطعام مباشرة يؤدي إلى اإلصابة بعسر 
من  الجسم  يعيق  وقد  واالنتفاخ،  واإلمساك  الهضم 

امتصاص العناصر الغذائية المتوفرة باألطعمة.

الكمية الموصى بها من الماء في رمضان
يومًيا  الماء  الجسم من  يحتاجها  التي  الكمية  تتوقف 
هو  كما  والعمر،  النوع  على  رمضان  شهر  خالل 

موضح فيما يلي:
النساء: 9 أكواب يومًيا، أي ما يعادل لترين أو لترين 
ونصف، وفي حالة الحمل والرضاعة، تزداد الكمية 

إلى 11 أو 12 كوًبا.
الرجال: 13 كوًبا يومًيا، ما يعادل 3 لتر.

األطفال والمراهقون: من 6 إلى 8 أكواب يومًيا.

أضرار اإلكثار من الماء في رمضان
الماء عن االحتياج  المستهلكة من  الكمية  إذا زادت 

اإلصابة  إلى  ذلك  يؤدي  أن  الممكن  من  الطبيعي، 
بأضرار خطيرة، قد تسبب الوفاة، ومنها:

أعراضه  وتشمل  بالدم،  الصوديوم  انخفاض   -
الدم  ضغط  وارتفاع  العضالت  وتشنج  "الصداع 
وازدواجية الرؤية وفقدان التركيز وضيق التنفس"، 

وقد يتفاقم األمر إلى حد فقدان الوعي.
يسبب  مما  الدماغ،  خاليا  في  السوائل  ع  تجمُّ  -
الشعور بالصداع والغثيان، نتيجة لزيادة الضغط في 

الجمجمة.
بأمراض  اإلصابة  حالة  في  خاصًة  الماء،  تسمم   -

الكلى والقلب والكبد.

فوائد صحية مختلفة للصيام
التي  الصحية  الفوائد  من  عدد  عن  خبراء  وكشف 
يتمتع بها الصائمون حول العالم خالل شهر رمضان 

المبارك وبعده.
وفي السطور التالية نستعرض أهم فوائد الصيام.

- فوائد البلح أو التمر
بداية  في  تمر  حبات  ثالث  تناول  من  الرغم  على 
اإلفطار كل يوم خالل شهر رمضان ألسباب روحية، 
إال أنها تأتي أيضا بمزايا إضافية للصحة. وأحد أهم 
المناسبة  الكمية  على  الحصول  هو  الصيام  جوانب 
من الطاقة، مع األخذ في االعتبار أن متوسط حصة 
الكربوهيدرات،  من  تحتوي على 31 جراما  التمر 

وهو أحد األطعمة المثالية التي تمنحك الطاقة.
على  للحصول  رائعة  طريقة  أيضا  التمر  ويعتبر 
بعض األلياف التي تشتد الحاجة إليها، والتي ستساعد 
إلى  أضف  رمضان.  شهر  طوال  الهضم  وتحسن 
والمغنيسيوم  البوتاسيوم  من  العالية  المستويات  ذلك 

.B وفيتامينات

- تعزيز الدماغ
ال شك أنك ستكون على دراية بالتأثيرات اإليجابية 
العقلية  على صحتك  الصيام  يتركها  أن  يمكن  التي 
في  العقل  تعزيز  قدرات  لكن  الروحي،  وتركيزك 

رمضان أكثر أهمية مما قد تعتقد.
ووجدت دراسة أجراها علماء في الواليات المتحدة 

األمريكية أن التركيز الذهني الذي يتحقق خالل شهر 
العصبية  التغذية  عامل  مستوى  من  يزيد  رمضان، 

المشتق من الدماغ، ما يحّسن وظائف المخ.
وبالمثل، فإن االنخفاض الواضح في كمية هرمون 
أن  يعني  الكظرية،  الغدة  تنتجه  الذي  الكورتيزول، 
شهر  خالل  كبير  بشكل  تنخفض  التوتر  مستويات 

رمضان وبعده.

- التخلص من العادات السيئة
ألنك ستصوم خالل النهار، فإن رمضان هو الوقت 
المثالي للتخلي عن عاداتك السيئة إلى األبد، كالتدخين 
واألطعمة السكرية. وبما أنك تمتنع عنها فإن جسمك 
من  التخلص  يتم  حتى  غيابها،  مع  تدريجيا  سيتأقلم 

إدمانك نهائيا.
كما أنه من األسهل بكثير اإلقالع عن العادات عندما 
تفعل ذلك في مجموعة، ما يسهل العثور عليه خالل 
مساعدتك  على  الصيام  قدرة  وتعد  رمضان.  شهر 
على التخلص من العادات السيئة أمرا بالغ األهمية 
لدرجة أن دائرة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة 
عن  لإلقالع  المثالي  الوقت  باعتباره  به  توصي 

التدخين.

- انخفاض نسبة الكوليسترول
نعلم جميعا أن فقدان الوزن هو أحد النتائج الجسدية 
للصيام خالل شهر رمضان، ولكن هناك  المحتملة 
التي  الصحية  التغييرات  من  كاملة  مجموعة  أيضا 

تحدث خلف الكواليس.
القلب في اإلمارات العربية  ووجد فريق من أطباء 
المتحدة أن األشخاص الصائمين في شهر رمضان، 
يتمتعون بتأثير إيجابي على الدهون لديهم، ما يعني 

انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم.

القلب  صحة  من  الكوليسترول  انخفاض  ويزيد 
خطر  من  كبير  بشكل  يقلل  ما  الدموية،  واألوعية 
اإلصابة بأمراض القلب أو النوبة القلبية أو السكتة 
نظاما  تتبع  كنت  إذا  ذلك،  على  وعالوة  الدماغية. 
غذائيا صحيا بعد شهر رمضان، فمن السهل الحفاظ 

على مستوى الكوليسترول المنخفض الجديد هذا.
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 يسعدنا أن نقدم لكم النشرة الطبية.  فكرة هذه النشرة أن يتعلم القارئ بطريقة طبية ، كيف يتعرف 
على الداء  كي يجد الدواء.  وكذلك  للفت النظر إلى االهتمام  بالبدن  وطرق الوقاية من األمراض.  
مواضيع  النشرة متعددة  ومختلفة ، وبها  تحليل دقيق ومبسط حتى نصل إلى ما نرجوه ، أال وهو 

» صحتك بالدنيا« .

- الحد من الشهية
تناوله خالل  يتم  الذي  الطعام  كمية  الحد من  يؤدي 
أنك  يعني  ما  تدريجيا،  معدتك  تقلص  إلى  الصيام، 

ستحتاج إلى تناول طعام أقل للشعور بالشبع.
الطعام  تناول  على  التعود  في  ترغب  كنت  وإذا 
الصحي، فإن رمضان هو وقت رائع للبدء. وعندما 
تنتهي، ستكون شهيتك أقل مما كانت عليه من قبل، 

وستكون أقل عرضة لإلفراط في تناول الطعام.

- التخلص من السموم
فإن  الروحي،  للتطهير  رائعا  كونه  إلى  باإلضافة 
ومن  جسمك.  لسموم  رائع  كمزيل  يعمل  رمضان 
خالل عدم تناول الطعام أو الشرب على مدار اليوم، 
سيتم تقديم فرصة نادرة لجسمك إلزالة السموم من 

الجهاز الهضمي طوال الشهر.
الدهون  مخزون  استهالك  في  جسمك  يبدأ  وعندما 
لتوليد الطاقة، فإنه سيحرق أيضا أي سموم ضارة قد 
تكون موجودة في رواسب الدهون. وسيترك تطهير 
نقطة  وهو  وراءه،  فارغا صحيا  سجال  هذا  الجسم 

انطالق مثالية لنمط حياة صحي باستمرار.

- امتصاص المزيد من العناصر الغذائية
خالل  اليوم  طوال  الطعام  تناول  عدم  خالل  من 
الخاص  الغذائي  التمثيل  أن  ستجد  رمضان،  شهر 
العناصر  كمية  أن  يعني  ما  كفاءة،  أكثر  بك يصبح 
الغذائية التي تمتصها من الطعام تتحسن. وهذا بسبب 
ينتج  والذي   ،adiponectin يسمى  هرمون  زيادة 
في  الطعام  وتناول  الصيام  بين  الجمع  طريق  عن 
وقت متأخر من الليل، ويسمح لعضالتك بامتصاص 

المزيد من العناصر الغذائية.
أنحاء  جميع  في  صحية  فوائد  إلى  ذلك  وسيؤدي 
الجسم، حيث أن مناطق مختلفة قادرة على امتصاص 
العناصر الغذائية التي تحتاجها للعمل بشكل أفضل 

واالستفادة منها.

نصائح لوجبة سحور مثالية
والتي  الصحية  السحور  وجبة  مواصفات  عن  أما 

تحمي من الجوع والعطش فيجب أن تشمل:

وقت  قبل  ما  إلى  السحور  تناول  وقت  تأخير  ـ 
اإلمساك.

بالبوتاسيوم،  الغنية  األغذية  تناول  على  التركيز  ـ 
مثل: الموز، والمشمش، والتمر، حيث تحافظ على 

توازن السوائل في الجسم.
والصحية  المفيدة  السوائل  تناول  على  التركيز  ـ 
والحليب  الطبيعية،  العصائر  مثل:  الدسم،  وقليلة 

خالي الدسم.
ـ تناول كمية كافية من المياه.

في  الموجودة  البروتينات  تناول  على  التركيز  ـ 
المصادر  من  وغيرها  واألجبان،  اللحوم،  من  كل 

المختلفة.
ـ تجنب المشروبات المدرة للبول والغنية بالكافيين، 

مثل: الشاي، والقهوة، ومشروبات الطاقة.
ـ تجنب المقالي واألغذية الدسمة.

ـ تجنب الموالح والسكريات البسيطة حيث تزيد من 
العطش في رمضان.

ـ التركيز على تناول مصادر الكربوهيدرات المعقدة، 
مثل: الحبوب الكاملة التي تحتاج لفترة هضم أطول.
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هاني المرزوق
الغرب"  "يهود  احتل  عاما  وسبعين  ثالثة  منذ 
ارتكاب  إثر   ،1948 عام  الفلسطينية  األراضي 
عشرات المجازر التي راح ضحيتها عشرات آالف 
الفلسطينيين، وهجر فيه مئات آالف آخرين إلى دول 

الجوار. 
إخراج  وتم  بلدة،   213 سقطت  المجازر  وجراء 
زهاء 413.000 عربي فلسطيني من ديارهم، قبل 
انسحاب القوات البريطانية، فيما ُهجرت 60٪ من 
القرى والبلدات في المرحلة التالية، أدت إلى ترحيل 
الجيش  طرد  بينما  الفليسطيني،  الشعب  من   ٪65
وتم  مباشراً،  طرداً  قرية،   122 أهالي  اإلسرائيلي 
عسكرية،  هجمات  عبر  قرية   250 أهالي  إخراج 
قادم،  هجوم  تحت ضغط  أخرى  قرية   50 وأهالي 
المتوقعة،  المذابح  من  األهالي  بتخويف  قرية  و12 
و38 قرية بسبب الخوف من هجوم إسرائيلي مسلح.

قصري  وإبعاد  تهجير  موجة  أول  تجّسد  النكبة 
تمثل  للفلسطينيين  بالنسبة  للفلسطينيين من أرضهم. 
النكبة مصادرة األراضي وتهجير وطرد 800000 
هؤالء  عدد  أصبح  وقد  منازلهم،  من  فلسطيني 
الالجئين وأوالدهم وأحفادهم بعد 73 عام من النكبة 
أكثر من 7 ماليين الجئ. وال يزال معظمهم يعيش 
في مخيمات الالجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة 

وفي البلدان العربية المجاورة.
منح  عندما   1917 عام  منذ  النكبة  حكاية  تبدأ 
لليهود في فلسطين  البريطاني وطنا قوميا  االنتداب 

ال  لمن  يملك  ال  ما  وعد  بلفور،  بوعد  عرف  وما 
يستحق، وعمل االنتداب على مدار 28 عاما على 
لمصلحة  القوانين  فسنت  الدولة،  هذه  إنشاء  تسهيل 
في  األراضي،  المتالك  امتيازات  وأعطتهم  اليهود 
الوقت ذاته ضيقت على الفالحين العرب وفرضت 

ضرائب باهظة عليهم.
 

تشير إحصائيات الوكالة اليهودية أن عدد اليهود عند 
االحتالل البريطاني بلغ 56 ألفا، أي 9٪ من مجموع 
األجنبية،  الدول  رعايا  من  غالبيتهم  وكان  السكان، 
وما إن انتهى االنتداب البريطاني عام 1948 حتى 
الهجرة  نتيجة  يهودي،  آالف   605 عددهم  أصبح 
رغم  بريطانيا،  بها  سمحت  التي  والخفية  الظاهرة 
معارضة األهالي ومقاومتهم وثوراتهم، حتى أصبح 
بلغ  الذين  فلسطين  سكان  من   ٪30 يمثلون  اليهود 

عددهم حوالي مليوني نسمة عام النكبة. 
العرب  الكبرى على  الطامة  كانت  في عام 1947 
دولة  بإنشاء  يوصي  لكي  التقسيم  قرار  نجح  عندما 
يهودية على 54٪ من أرض فلسطين، ودولة عربية 
إدارة  تحت  القدس  تدويل  مع  األرض،  بقية  على 
منفصلة، وقضى هذا القرار بأن تفرض أقلية أجنبية 
مهاجرة سيادتها على أكثر من نصف فلسطين وتقيم 
فيها دولة عبرية نصف سكانها عرب، وجدوا أنفسهم 

بين يوم وليلة رعايا دولة أجنبية غازية.

تمر  الفلسطينية  النكبة  ذكرى  أن  األمر،  في  الجديد 
الفلسطينية  والحال 
عن  مختلفة  والعربية 
في  سادت  التي  الحال 
حيث  الماضية،  السنوات 
يشعر الفلسطينيون اليوم، 
على  منهم  والالجئون 
أن  الخصوص،  وجه 
باتت  الوطنية  قضيتهم 
اآلن أمام ظروف مغايرة 
سنوات  طوال  ساد  لما 
التفاوض التي جرت منذ 
انعقاد مؤتمر مدريد عام 
والدة  حين  والى   1991

هذه الحراكات والتحوالت المتسارعة والمبشرة في 
حد  وضع  أيضاً  معها  ترافق  والتي  العربي،  العالم 

لالنقسام الفلسطيني.
الثالثة  الذكرى  الفلسطينيون  وفي سياق ذلك، يحيي 
والسبعين لنكبة فلسطين، بالرغم من سيل الضغوط 
العودة  حق  لطمس  الهادفة  الخارجية  والمشاريع 
لالجئين الفلسطينيين، وإهالة التراب عليه لدفنه إلى 
األبد، وتكريس الحلول االستئصالية له عبر توطين 
الالجئين الفلسطينيين حيث هم، وتهجير أعداد كبيرة 

منهم إلى جهات المعمورة األربع ...

في  مدريد  مؤتمر  افتتاح  منذ  جرى  فالذي 
أكتوبر1991، إلى اآلن قام على قاعدة الفصل بين 
قرار  وبين  وحقوقهم  الفلسطينيين  الالجئين  قضية 
واستمرت  الحقوق،  لهذه  الضامن  المتحدة  األمم 
المفاوضات في كواليسها السرية وهي تنحو باتجاه 
الرؤية األميركية اإلسرائيلية الرافضة لحق العودة، 
والساعية باتجاه تذويب هذا الحق وشطبه نهائياً على 
قاعدة حلول التوطين والتهجير إلى أصقاع المعمورة 

األربعة.

ومع هذا، فقد أيقظت التحوالت الجارية في عالمنا 
الفلسطيني  الشعب  انتفاضات  قبلها  ومن  العربي، 
والضفة  غزة  قطاع  في  العنيد  وصموده  المتتالية، 
الغربية وداخل مناطق فلسطين المحتلة عام 1948، 
حلم العودة الفلسطيني من سباته القسري، وأظهرت 
المخزون الهائل عنده في فلسطين ومجتمع الالجئين 
العالي  االستعداد  ومن  الخصوص،  وجه  على  منه 
وحقوقه  أرضه  عن  الدفاع  سبيل  في  للتضحية 
العودة  في  حقه  الحقوق  هذه  مقدمة  وفي  الوطنية، 
إلى أرض الوطن، وأن ال شيء يمكن أن يمر من 
وراء ظهره، وأن ال شيء ال يمكن أن يسد في وجهه 
طريق الحرية والخالص، طريق عودة الالجئين إلى 

أرض الوطن الفلسطيني.

المحورية  قضيتها  العربية  الشعوب  تنسى  ولن 
"قضية فلسطين"، حتى وإن كانت اآلن ـ في شاغل 
الحرية وامتالك المصير. وإذا امتلك الشعب العربي 

مصيره بيده فالعودة حتمية إذن !!
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قال خبراء حقوقيون مستقلون عينتهم األمم المتحدة 
المدنيين  ضد  اإلسرائيليين  المستوطنين  عنف  إن 
قد  الغربية  الضفة  في  يعيشون  الذين  الفلسطينيين 
اإلفالت  من  "جو  األخيرة، وسط  األشهر  في  تفاقم 

من العقاب".
من  أكثر  على  الضوء  الخاصون  المقررون  وسلط 
210 حوادث هذا العام وحالة وفاة فلسطيني، وحثوا 
شامل،  تحقيق  إجراء  على  اإلسرائيلية  السلطات 
"في  حاضراً  كان  اإلسرائيلي  الجيش  أن  مؤكدين 

كثير من الحاالت".

األطفال يعانون من الصدمات
في  فلسطينية  عائلة  تعرضت  كيف  الخبراء  وذكر 
جنوب الخليل في 13 آذار / مارس، لهجوم من قبل 

10 مستوطنين إسرائيليين، بعضهم مسلح.
وأوضح الخبراء، بمن فيهم المقرر الخاص المعني 
بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة 
المصابين عولجا في  الوالدين  منذ عام 1967، إن 
بصدمات  الثمانية  أطفالهما  وأصيب  طبية،  منشأة 

نفسية.
وجاء التحذير في أعقاب 771 حادثة عنف من قبل 
المستوطنين تسببت في إصابة 133 فلسطينيا وإلحاق 
أضرار بـ 9646 شجرة و 184 مركبة، "معظمها 
في مناطق الخليل والقدس ونابلس ورام الله"، وفقا 
للخبراء الذين استشهدوا ببيانات جمعها مكتب األمم 

المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )األوتشا(.

ترويع وتخويف
السيد  الخاص  المقرر  قال  المشترك،  البيان  وفي 
لينك إن عنف المستوطنين كان "بدوافع أيديولوجية 
األرض  على  لالستيالء  األول  المقام  في  ومصمم 

ولكن أيضا لترويع الفلسطينيين وإرهابهم".
وأوضح الخبير الحقوقي أن النساء الحوامل وصغار 
األطفال وكبار السن لم يسلموا من الهجمات، السيما 
الماشية  استهداف  تم  حيث  الريفية،  المناطق  في 

واألراضي الزراعية واألشجار والمنازل.
كان  اإلسرائيلية،  المستوطنات  توسيع  جانب  إلى 
الهدف من عنف المستوطنين جعل حياة الفلسطينيين 

اليومية "غير محتملة".

أكثر من 70 عائلة تواجه خطر اإلخالء القسري
القلق مستمر حيال  وأضاف الخبراء الحقوقيون أن 
في  عائلة   70 من  أكثر  بأن  تفيد  التي  التقارير 
القدس  في  جراح  الشيخ  في  الجعبوني  كرم  منطقة 
الشرقية تواجه اإلخالء القسري إلفساح المجال أمام 

مستوطنات جديدة.
وتلقت سبع أسر بالفعل أوامر إخالء إلخالء منازلها 

بحلول 2 أيار/مايو 2021.
التي  القسري  اإلخالء  "عمليات  أن  الخبراء  وأكد 
بموجب  تماما  محظورة  السكان  نقل  إلى  تؤدي 

القانون الدولي".
وسلطوا الضوء على بيانات من منظمة حقوق إنسان 
إسرائيلية، ييش دين، تشير إلى أنه بين عامي 2005 
و 2019، تم إغالق 91 في المائة من التحقيقات في 
دوافع  ذات  بجرائم  فلسطينيون  التي رفعها  القضايا 
أيديولوجية دون توجيه اتهامات للجيش اإلسرائيلي.

"إفالت منهجي من العقاب"
للغاية  سيئ  الرقم  "هذا  أن  على  الخبراء  وشدد 
يرتكبها  التي  الجرائم  وطبيعة  بعدد  قورن  ما  إذا 
المستوطنون اإلسرائيليون ويشهد أكثر من أي شيء 
آخر على اإلفالت المؤسسي والمنهجي من العقاب 

السائد في األرض الفلسطينية المحتلة".
وتابعوا أنه بموجب القانون الدولي، يجب على قوى 

االحتالل حماية السكان الواقعين تحت االحتالل.
الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   27 المادة  أن  وأضافوا 
يعاملوا  أن  "يجب  المحميين  السكان  أن  تنص على 
األوقات، ويجب حمايتهم  في جميع  إنسانية  معاملة 

بشكل خاص من جميع أعمال العنف أو التهديد".

والخبراء  الخاصين  المقررين  أن  إلى  يشار   *
المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق اإلنسان في 
جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز 

وحماية حقوق اإلنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق 
حقوق  مجلس  إلى  عنها  تقارير  وتقديم  اإلنسان 
المنصب  هذا  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  اإلنسان. 
األمم  لدى  الخبراء موظفين  أولئك  يعد  فال  شرفي، 

المتحدة وال يتقاضون أجرا عن عملهم.

القدس
عاصمة فلسطين

سمير عواد
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Parkplätze

- خبراء بتنظيم حفالت الزفاف والمناسبات.
- حدد معنا موعد عرسك .. واترك لنا تنظيم ليلة العمر.

- إمكانية الدفع بالتقسيط.

صالة تتسع لغاية ٢٥٠ شخصاً



٢٥ دقيقة من الكودام

Strasse des Friedens 78, 
14552 Langerwisch/ Michendorf

Ausfahrt Saarmund

Tel.: 033  205 7 25 28 7 
        0173 9444 544
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NOTDIENSTE
Polizei, 110
Feuerwehr, 112
Kindernotdienst,
610061  /  19720
Arzt-Notruf,
310031  /  19242 
Fahrdienst
für Behinderte,  478820
Apotheken-
bereitschaft, 0800 0022833
Giftnotruf, 19240
Zahnärztlicher
Notdienst, 
89004333
Auskunft
- Inland,  11833
- Ausland, 11831
Flughäfen (Infos), 
0180 5000186
Deutsche Bahn AG,  
Auskunft, 0180 5996633
BVG, 19419
Omnibus-
Bahnhof,  
Funkturm / Auskunft, 
3018028
Vattenfall,
(Störung) 26712525

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

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

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

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

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

Ausländerangelegenheiten
Landeseinwohneramt

Außenstelle:
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Keplerstr. 2, 10589 Berlin
U.-Bhf. Mierendorffplatz
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KAFFEERÖSTEREI mit allen Anlagen inklusive 
VERPACKUNGSMASCHINEN zu verkaufen!         
Preis auf Anfrage!
بما في األنظمة  مع جميع  البن/القهوة   ماكينةتحميص 
ذلك آالت التعبئة والتغليف للبيع. السعر عند الطلب

KAFFEERÖSTEREI

kaffee-roesterei@outlook.deTel.: 0176 6371 7016
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AACHEN
Moscheen
Arrahman Moschee
Brabantstr. 8, 52070 Aachen
BOCHUM
Moscheen
Islamische Gemeinde e.V.
Dibergstr. 37, 44789 Bochum
Tel.: 0234-300182
BONN
Botschaften
Algerien
Rheinallee 32-34, 53173 Bonn
Tel.: 0228-94 37 60
Katar
Godesberger Allee 77 -81, 53175 Bonn
Tel.: 0228/36 78 50
Tunesien
Godesberger Allee 103, 53175 Bonn
Tel.: 0228-8 48 96 00
V.A.Emirate
Erste Fährgasse 6, 53113 Bonn
Tel.: 0228-26 70 70
Moscheen
Al Ansar Moschee
Bonnerstr. 93
53173Bonn
Al-Muhadschirin Moschee
Theaterstr. 12
53111 Bonn
Al-Muhsinin
Schwarzer Weg 41
53227 Bonn
Ar-Rahmah
Galileistraße 226
53177 Bonn 
Assonnah-Moschee
Siemensstraße 102
53121 Bonn
Vereine
Arabien Sport- und Culture Verein e.V.

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

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

53117 Bonn 
Dr. med. Dent. Kathrin El Khaldi
Theaterplatz 2
53177 Bonn
Dr. Hosain El Karkani
Kinderarzt - Allergologie
Pfeilstr.1, 53919 Weilerswist
Dr. Khaled Hamam
Kinder- & Jugendmedizin / Kinderkardiologie
Marktstr. 101, 56564 Neuwied
Tel.: 02631/31713
Physiotherapie
Jalal Al Suleiman
Beueler Bahnhofplatz 26, 53225 Bonn
Tel. 0228-471317
Apotheken
Herz Apotheke
Apotheker Maher Hamam
Oppelnerstr. 130, 53119 Bonn
Tel.: 022897626845
Rhein Apotheke
Apotheker Al-Hafez
Gerhard-von-Are-Str. 4-6
53111 Bonn 
Hofgarten Apotheke
Kaiserplatz 16
53113 Bonn
Ahorn Apotheke
Reichsstr. 51
53125 Bonn
Apotheke Theaterpassage
Koblenzer Str. 60
53173 Bonn
Alte Apotheke
Koblenzerstr. 58
53173 Bonn
Einzelhandel
Agadir Shop
Bonnerstr. 3,53173 Bonn
Asif Pervaiz Asian Food Shop
Stiftsplatz 2, 53111 Bonn
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Bagdad Shop
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Bagdad Market
Plittersdorferstr. 553173 Bonn
Basra Feinkost
Christian-Lassen-Straße 10b
53117 Bonn
Islamischer Laden M•S
Bonner Strasse 15, 53173 Bonn 
Maroc Shop
Plittersdorfer Str. 5, 53173 Bonn 
Mevlana Market
Oppelner Str. 23, 53119 Bonn 
SES GmbH
Südstr. 124, 53175 Bonn
Ümit Market
Rochusstr. 222, 53123 Bonn
Schulen
Bonn International School
Martin-Luther-King-Straße 14, 53175 Bonn
Tel.: 0228 / 30854-0
König-Fahd-Akademie Bonn
Staatlich genehmigte Grund- &
Teilhauptschule
Mallwitzstr. 2-4, 53117 Bonn 
Tel. 0228-346001
Restaurants
Cafe Club Safad
Bonnerstr. 19, 53173 Bonn
Divan
Kölnstr. 13
53111 Bonn
Hauraman
Moltkestr. 38
53173 Bonn
Phoenicia Lounge
Clemens-august-str. 34
53115 Bonn
Serhat
Bertha-von-Suttner-Pl. 11, 53111 Bonn
Tel.: 0228-5552982
Fahrschulen
Zerhouni
Röntgenstr. 19, 53177 Bonn
Tel. 0228-4468710
Friseur-Salon
Babylon
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Tel. 0228-3361641
Coiffeur Fida
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-9663552
Lorenz
Am Fronhof 4-10, 53117 Bonn
Tel. 0228-3509476
Miss Beauty
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-660867
Arab. Mix
Ansari Service
Bonner Str. 9, 53173 Bonn
Tel. 0170-3097254
BOCHUM
Drogerie
F&S
Tel.: 0178-5005067
BREMEN
Botschaften
Marokko
Wegesende 3, 28195 Bremen
Tel.: 0421-3 30 73 85
Sudan
Getreidestraße 7, 28217 Bremen
Tel.: 0421-6 18 08 90
Moscheen
Al-Mustafa Gemeinschaft e.V. 
Nordstr. 331,28217 Bremen
Islamische Gemeinde 
Bremervörder Str. 45,28219 Bremen
Tel.: 0421-395687
Apotheke
Knochenhauer Apotheke 
Knochenhauerstraße 48, 28195 Bremen
Tel.: 0176-45698576
Ausländer
Ausländerbehörden
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
Tel.: 0421-361-15275/ 361-15004
Notdienste
Ärztlicher Notdienst
Tel.: 1 92 92
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 1 22 33
Kinderärztlicher Notfalldienst
Tel.: 3 40 44 44
Fundamt Bremen
Tel.: 361-1 00 79

Giftnotruf
Tel.: 0551-19 24 0
Krankenwagen
Tel.: 30 30 - 2
Opfer Notruf 
Tel.: 01803-34 34 34 
Behindertenfahrdienste
Tel.: 0421-38 69 00
Behindertenberatung
Glücksburger Straße 10,
28219 Bremen
Tel.: 0421-390 99 361
Strom
Tel.: 0421-792 88-0
Funk-Taxi
Tel.: 0421-1 40 14
Kfz-Zulassungen
Am Dobben 47, 28203 Bremen
Tel.: 0421-77766
Abwasser
Tel.: 0421-707 010-0
Familienservice Bremen
Slevogtstraße 50-52, 28209 Bremen
Tel.: 0421-3461643
Kreditkartensperrung 
Tel.: 0421-361 4102
Verbraucherzentrale
Hafenstraße 117, 26194 Bremerhaven
Tel.: 0471-26194
DARMSTADT
Moscheen
Alrahma Moschee 
Rheinstr. 42-46, 64289 Darmstadt
Tel.: 06151-375549
Arabisch-Türkischer Freundschafts V.  
Saalbaustr. 27, 64283 Darmstadt
Tel.: 06151-291592
Moschee Issalam e.V. 
Sensfelderweg 24, 64293 Darmstadt
Tel.: 06151-897988
DORTMUND
Moscheen
Abu Bakr Moschee
Carl-Holtschneider-Str. 8a
44145 Dortmund, Tel.: 0231-836904
Al-Fath Moschee
Mallinckrodtstr. 186 A
44147 Dortmund, Tel.: 0231-88 24 611
Ausländer
Ausländerbehörde
Kaiserstraße 129-131,
44122 Dortmund 
Tel.: 0231-5184-301
Öffnungszeiten:
Mo u. Fr: 08.00 - 11.30 Uhr
Di: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 15.00 Uhr
Mi: geschlossen
Do: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 16.30 Uhr
Notdienste
Ärztlicher Notfalldienst
Tel.: 116 117
Giftnotruf
Tel.: 0228-2 87 32 11 
Kinderklinik Notdienst
Tel.: 0231-50 29 800 
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0231-51 50 50 
Telekommunikation / Elektro
Comcave Group                                          
Technology Park  
Hauaert 1, 44227 Dortmond
Tel.: 02231-725260
Intertel  Center & Money Transfer
Alte Benninghofer  str  -7, 44263  Dortmund
Tel.: 0231-425 71 72
DRESDEN
Moscheen
Islamisches Zentrum 
Uhlandstr. 34, 1069 Dresden
Tel.: 0351-41759-60
Ausländer
Ausländerangelegenheiten
Theaterstraße 13, 01067 Dresden
Tel.: 0351-4886451
Öffnungszeiten:
Di u. Do: 08:00 -12:00/ 14:00-18:00 Uhr
Fr: 08:00 -12:00 Uhr
Notdienste
Apotheken Notdienst
Tel.: 0228-63 26 15
Kinder- und Jugendnotdienst
Tel.: 0351-2754004
Opfer-Notruf
Tel.: 01803-343434
Bürgerberatung
Tel.: 0351-4882411/-2333
Elterntelefon

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

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

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

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

VEREINIGTE ARABISCHE 
EMIRATE: 00971   
- Abu Dhabi 9712
- Ajman 9716
- Al Ain 9713
- Dubai 9714
- Fujairah 9719
- Jebel Ali 97184
- Ras Al Khaimah 9717
- Sharjah 9716



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zahnarzt
Alter Markt 7, Tel.: 0202-7696531
Dr. B. Lutfi
Zahnmedizin 
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal  
Tel.: 0202-2443508
Dr. Hashim Askaryar
Praktischer Arzt 
Schwarzbach 87, 42277 Wuppertal    
Tel.: 0202-660274    
Dr. Hssan Boukllouä
Allgemeinmedizin, Ernährunsmedizin
Schwarzbach. 87, Wuppertal
Tel.: 0202/660274
Dr. Imadeddin Mouzayen
Allgemeinmedizin 
Klotzbahn 11, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-4598652
Dr. Ismail Karsoua
Zahnmedizin
Klotzbahn 16-18, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-447730/ 0202-4469130
Dr. Magdolin Abu-Salim
Urologie 
Blombachstr. 8, 42369 Wuppertal    
Tel.: 0202-2462166      
Dr. Mohammed Al-Kayem
Augenheilkunde
Langobardenstr.4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-594648
Dr. Mohamed Kani
Gynäkologie und Geburtshilfe
Langerfelder Str. 115, 42389 Wuppertal
Tel.: 0202-602525
Dr. Omar Abo Basha
Augenheilkunde
Herzogstraße 17, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-451433
Dr. Seyed-Kazim Mahmoudi  Chirurgie 
Alhausstraße 6, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-708667
Dr. U. Demeisi
Zahnmedizin, Kieferorthopädie 
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-2443508
Vereine 
Marokkanischer Freundschaftsverein
Hofaue 25 , 42103 Wuppertal   
Tel.: 0202-453352
Palästinensischer Arbeiterverein
Höhne 102 , 42275 Wuppertal    
Tel.: 0202-595396    
Palästinensischer Freundschaftsverein e.V.
Gathe 11, 42107 Wuppertal    
Tel.: 0202-2572814
Frisier-Salons
Friseur Mageed
Kipdorf 31, 42103 Wuppertal    
Tel.: 0202-447417
Friseur Perres
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-662975
Autos & Kfz-Techniker
A.T.S. Kfz-Sachverständigenbüro
Khaled Abu Rugaya 
Hofkamp 100, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-2443337
Import-export
El-khawas
Einzel –und grosshandel
Ostersbaum32a, 42107 wuppertal
Lebensmittel
Arabisch Lebensmittel
Berlinerstr. 71, Tel.0202-2996928
El-Khawas
Winchenbachstr. 10 A, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-7478577
Lilian Markt
International Dasnöckel 114,
42329 Wuppertal, Tel.: 0202-2574178
Zahran Supermarkt
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-2622598
Restaurants 
Al Howara
Aue 54, 42103 Wuppertal, 
Tel.: 0202-3179034
Mamounia
Hansastrasse 89, 42109 Wuppertal
Tel.: 0202-7594770
Oase Restaurant
Karlstr. 18, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-4597421
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Kienitzer Str. 98. 12049 Berlin, Tel.: 0172-
3962858    U-Bhf.  Leinestr.
Neukölln
Finowstr. 27, 12045 Berlin, Tel. 68088490
U-Bhf.  Rathaus Neukölln  Bus M41/104/167
Neukölln
Glasower Str. 54, 12051 Berlin, 
U-Bhf. Grenzallee  Bus  344
Reinickendorf
Ollenhauerstr. 114, 13403 Berlin, Tel. 030-
45020107  U-Bhf.  Kurt-Schumacher-Platz        
Bus  M21 / X21 / 122
Tiergarten
Rathenower Str. 16, 10559 Berlin, Tel. 030-
3957629        Bus  123/178
Tempelhof
Manteufelstr. 4, 12103 Berlin
U-Bhf.   Alt-Tempelhof    Bus  M 46/246/140
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
Turmstr. 83, 10551 Berlin, Tel. 030- 
46309555  U-Bhf.  Turmstr.   Bus   M27, 
TXL 101, 123, 187, 245
Wedding
Al-Firdaus , Brüsseler Str. 39, 13353 Berlin
U-Bhf. Leopoldplatz / Seestr.
Bus 120/ 106/142/221/247/327/M13/N6/N9

مصر

- الجزائر

ـ البحرين

ـ جيبوتي 

ـ اريتريا

- اليمن

- األردن

ـ العراق

- قطر

 
- الكويت

- لبنان

ـ ليبيا

- المغرب

- موريتانيا

ـ عمان

- فلسطين

- السعودية

- السودان

- سورية

- تونس

ـ اإلمارات
 

ـ الجامعة العربية

Ägyptische-Deutsche Freundschaft
Donaustr. 131, 12043 Berlin
Tel.: 0176-3155 2490
ADKV, 
Alt-Marienfelde 46, 12277 Berlin,
Tel. 030-75512515
AKI e.V.,
Falkstr. 23, 12053 Berlin,
Tel. 030-68081472
A. Eltern-Union,
Urbanstr. 44, 13359 Berlin, 
Tel. 030-61625073
Alettehad e. V.
Sparrstr. 20, 13353 Berlin, 
Tel.: 030-45492536
Atadamon e.V.,
Beusselstr. 3, 10553 Berlin, 
Tel. 030-39844946
Al-Balagh,
Yorckstr. 35, 10967 Berlin, 
Tel. 030-21753679
Al-Dar e.V.,
Glasower Str. 44, 12051 Berlin, 
Tel. 030-78709521
Diwan,
Sonnenallee114, 12045 Berlin, 
Tel. 030-39480910
Al-Huleh,
Weisestr. 23, 12049 Berlin, 
Tel. 030-6214959
Al-Irschad e.V. Berlin,
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin
Tel./Fax: 030-62705116
Al Karama,

Wilhelmshavener Str. 22, 10551 Berlin
Tel. 030-39035516
Al Karmel,
Großbeerenstr. 28d, 10965 Berlin
Tel. 030-76765386
Al-Mabarat e.V.,
Sonnenallee 69, 12045 Berlin
Tel./ Fax: 030-62725564
Al Nadi,
Rheunstr. 54, 12161 Berlin,
Tel. 030-8520602
Al Yarmouk
Freundschaftsgesellschaft Berlin
Tel. 0163-6032158 / 0176-77144020
ww.ayfg.de
Arabisch-Deututscher
Kulturaustausch e.V.,
Nogatstr. 15, 12051 Berlin,  
Tel. 030-80573788
ArDIF e.V.,
Pohlstr. 60-62, 10785 Berlin,  
Tel. 030-257572752
Arresalah
Turmstr. 83, 10551 Berlin, Tel. 
030- 46309555
DAUG e.V,
Wipperstr. 14,12055 Berlin, 
Tel. 030-56825972
Deutsch-Arabisches Zentrum
Uthmannstr. 23, 12043 Berlin
Tel. 030-56826648
Deutsch- Libanesische
Al Rissala
Schulstr. 122, 13347 Berlin. 
Tel.: 030-45028289
Deutsch-Libanesische
Freundschaftsbrücke
Friedrich-Franz-Str. 11 B, 12103 Berlin
Tel. 030-78714650  
Deutsch-Libanesische Gemeinde
Curtiusstr. 23, 12205 Berlin
Tel. 030-8335332
Deutsch-Libanesische Union
für Reform & Wandel e.V.
Tel. 0163-9133787
Die Brücke, 
Puttbusser Str. 27,13355 Berlin, 
Tel. 030-50344148
Deutsch-Syrischer Verein
Postfach 440520, 12005 Berlin
Tel. 0176-66699777
El Kantara,
Schierkerstr. 20, 12051 Berlin
Tel. 030-49808868
FVM,
Glasgower Str. 33, 13349 Berln
Tel. 030-45020107
GDÄF,
Hessenallee 7, 14052 Berlin
Tel. 030-3057307
Ghorfa,
Garnisonskirchplatz 1, 10178 Berlin
Tel. 030-2789070
Haus der deutsch-
arabischen Jugend,
Kirchhofstr. 19, 12051 Berlin, 
Tel. 0179-9162567
Ibn-Khaldon
Karl-Marx-Str. 78, 12043 Berlin
IDFAD,
Seydelstr. 28, 10117 Berlin, 
Tel. 030-20649898
IKRA,
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin, 
Tel. 030-97888763 / 4/ 5
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, 
MAG,
Kaiserdamm 17, 14057 Berlin, 
Tel. 030-3255825
NTLSV,
Hermannstr. 130, 12051 Berlin
Tel. 0176-67244544
Palästina Jugendclub e.V.,
Prinz-Eugen-Str. 12, 13347 Berlin
Tel./ Fax: 030-46065549
PGD, 
Wissmannstr. 9, 12049 Berlin
Tel. 030-89398835/6
Salam e.V.,
Lützowstr. 57, 10785 Berlin,
Tel. 030-98296968
SC Integra e.V.,
Steinmetzstr. 63, 10783 Berlin,
Tel: 0172-1588910
SGBB,
Holsteinische Str. 30, Steglitz
Tel. 030-84306040
Silat Tayba, 
c/o Selbsthilfe Kontakt
Perleberger Str. 44,
10559 Berlin, Tel. 030-67514678
SUDANCLIB,
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin,
Tel. 030-29784248
Vereinigte Jordanische Gemeinde
Tel.: 0176-40545041

ـ االتحاد الثقافي العربي

 
ـ المعهد الثقافي العربي

 
ـ إتحاد اآلباء العرب

ـ االتحاد

ـ جمعية التضامن الخيرية

ـ البالغ

ـ الدار

ـ الديوان

ـ الحولة

 
ـ اإلرشاد

 
ـ الكرامة

 

ـ الكرمل

ـ جمعية المبرات الخيرية

ـ النادي
 

ـ جمعية أصدقاء اليرموك

ـ الجمعية العربية األلمانية
  للتبادل الثقافي

  
ـ معهد البحوث اإلجتماعية

ـ مركز الرسالة 

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

 

إبن خلدون

ـ إدفاد

 
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة

 

ـ الجالية العراقية

 
ـ الرافدين

 
ـ اإلغاثة اإلسالمية

ـ جنين

 
ـ مركز األسرة والشباب

ـ الجالية األردنية
برلين/براندبورغ

 

ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا

ـ الجمعية الطبية العربية

ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
 

ـ نادي شباب
  فلسطين

  
- التجمع الفلسطيني في ألمانيا

- جمعية السالم
 

ـ مركز الشبيبة الرياضي
  اإلندماجي 

ـ الجالية السودانية
 

ـ الصالت
  الطيبة السودانية

ـ النادي السوداني

ـ الجالية
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

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

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

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

- الكنيسة الكاثوليكية

- الكنيسة القبطية المصرية

- كنيسة الروم األرثدوكس

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

ـ مسجد عمر

- مركز اإلمام الصدر

- مسجد النور

- مركز القائم

- مسجد دار السالم

- مركز المصطفى

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

ـ لمرضى اإليدز
 
  

ـ للمعوقين

ـ لتأهيل الشباب

 
ـ استشارة للنساء

 
ـ جمعية األسرة

 
ـ استشارت لكل األسرة

 
ـ لكل المعوقين

  
ـ استشارة

  األسرة و المدرسة
 

ـ إستشارات
  إجتماعية

 
ـ للشباب والعائالت

 

ـ مركز عالج 
األطفال

 
ـ لالجئين

 

ـ للسكان
 

ـ إستشارات قانونية لألجانب
  

ـ لمرضى السرطان

الصداقة 
المصرية األلمانية

- مسجد المركز اإلسالمي

- مركز الحسنين

- مسجد الودادية

- مسجد دار الحكمة

ـ مركز التراث

- مسجد المركز الثقافي 

- مسجد الرحمن

- مسجد بالل

ـ مسجد الصحابة

ـ مسجد الرسالة

مسجد الفردوس
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Vereine, Beratungen  جمعيــــــات، استشــــارات

Braunschweiger Str. 82, 12055 Berlin
Tel.: 030 615 76 70

Fax: 030 616 53 889
Mail: post@dalil.de

Web: www.dalil.de
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Flyer - Falzflyer - Visitenkarten
Klappkarten - Plakate - Broschüren

Mappen - Kataloge - Blöcke
Briefpapier - Postkarten

und Vieles mehr!

Flyer

KundenstopperVisitenkarten

Falzflyer

Speisekarte

Stempel

CHARLOTTENBURG-WILMERS-
DORF 
Caritasverband 
Allgemeine Soziale Beratung
Pfalzburger Straße 18 in 10719 Berlin
Telefon: 66 63 3 - 9 60
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Brandenburgische Straße 80 in 10713 
Berlin 
Kostenlose Rechtsberatung Mi 14 - 
16:30 Uhr
FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG 
Berliner Mietergemeinschaft
Möckernstraße 92/Ecke Yorckstraße in 
10963 Berlin
Beratungszeit: Di ab 19 Uhr
GEBEWO pro
Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle 
und Existenzsicherung
Gneisenaustraße 2 / 3. Etage VH in 
10961 Berlin, Telefon:53 15 68 50
mitHilfe
Rigaer Straße 62 in 10247 Berlin
Telefon: 41 72 18 79 
Beratung in existenziellen Notlagen 
zur Vermeidung oder Behebung von 
Wohnungsnot
RuDi Nachbarschaftszentrum 
Hartz-IV-Beratung
Modersohnstraße 55 in 10245 Berlin 
Telefon 29 49 20 25 
Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte 
TAM – Interkulturelles Familienzentrum 
Wilhelmstraße 116-117 in 10963 Berlin
Telefon: 2 61 19 93
Beratung für Familien in Kreuzberg
Rechtsberatung mit einem Anwalt:
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von 
15 - 18 Uhr
in der St. Thomas-Gemeinde, Bethani-
endamm 23-29 in 10997 Berlin
LICHTENBERG-HOHENSCHÖN-
HAUSEN 
Arbeitslosenverband 
Bürger-Kommunikations-CenterLands-
berger Allee 180 c-d in 10369 Berlin
Telefon: 97 60 51 98

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

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

MITTE (Mitte, Tiergarten, Wedding) 
Arbeiterwohlfahrt 
Zentrum für Migration und Integration
Stettiner Straße 12 in 13357 Berlin
Telefon: 66 64 39 - 0
Berliner Arbeitslosenzentrum (BALZ) 
Nazarethkirchstraße 50 in 13347 Berlin 
(direkt am U-Bhf. Leopoldplatz)
Telefon: 45 60 60 15
Beratung auch zum Arbeitslosengeld I.
Caritasverband 
Allgemeine Soziale Beratung
Oldenburger Straße 47 in 10551 Berlin 
Tel.: 6 66 33 - 71 70
Deutsches Rotes Kreuz 
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-Mari-
endorf , Telefon: 74 00 44 65



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

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

معالجة الخوف من طبیب األسنان
 جدید: - أشعة رقمیة

تركیب األسنان بدون طبعات و خالل فترة قصیرة

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



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

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

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

العنوان الجدید
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Ärzte أطباء

ALLGEMEINMEDIZIN
Abbassi
Joachim-Gottschalk-Weg 13,
12353 Berlin. Tel. 030-68 80 97 56
Al-SAidi Dekra
Grammestr. 15, 13629 Berlin
Tel.: 030-38304442
Bae Hamid
Kaiserin-Augusta-Str. 11, 12103 
Berlin, 
Tel. 030 / 751 01 01

Chabarek Abdul Aziz
Kongostr. 52-54, 13351 Berlin, 
Tel./ Fax: 030-4525102 
Ghattas Fathi
Skalitzer Str. 33, 10999 Berlin
Tel. 030-61 23 794
Hodroj A
Nansenstr. 2, 12047 Berlin, 
Tel. 030-62300 80
Mohamed Jamal
Karl-Marx-Str. 214, 12055 Berlin, 
Tel. 628 38 31
Mohamed Al-Raai
Alt-Rudow 70, 12355 Berlin
Tel.: 030-5350535
Rafii
Schildhornstr. 85, 12163 Berlin. 
Tel.: 030/7 91 43 46
Ramez Jalal
Herzbergerstr.30, 12055 Berlin
Tel. 030 / 687 12 20
Torabi
Sonnenallee 73, 12045 Berlin, 
Tel. 030-6234702

Ästhetische Medizin 
Docure
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
Shadha Balgon
Heerstr 2, 14059 Berlin
Tel.: 030-97987641

AUGENÄRZTE
Mamoun Schuches
Tauenzienstr. 1, 10789 Berlin,
Tel. 030-2188088 

CHIRURGIE
Dr. Uni. PD Amro Homssi 
Greifswalder Str. 137-138, 10409 
Berlin , Tel.: 030-44 33 99 0
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 
Berlin, Tel. 030-5415021
Dr. med. A. Domah
Hohenzollendamm 124, 14199 Berlin, 
Tel. 030-2522569
Dr. med. M. Mahjoub
Joachimstaler Str. 21, 10719 Berlin
Tel. 030-8816333
Dr. med. Munther Sabarini
Paulsborner Straße 2, 10709 Berlin
Tel. 030/2360830
Dr. Sulayman
Ringbahnstr. 50, 12103 Berlin
Tel. 030-75 7777 50

FRAUENÄRZTE
Ahmed Shahin   

Heiene-Weiqel-Platz 1 0 12681 Berlin 
Tel. 030-5470603 1 63
Awwadeh
Leipziger Platz 7, 10117 Berlin, 
Tel. 030-2008950-0
El-Sharafi Khaled
Grüntaler Str. 1/ Badstr. 12, 13357 
Berlin, Tel. 030-4941044
F. Samman
Hermannstr. 158A, 12051 Berlin
Tel. 030-6251007
Jamila Maioul
Hohenzollerndamm ‚187 10713 Berlin
Tel. 030- 09 35 050
Maria Abdul-Karim  
Albrechtstr, 304 12167 Berl n 
Tel. 030- 79 199 1 3
Mohamad El Kassem
Müllerstr. 56-58 1 3349 Berlin 
Tel. 030- 45 22 064
Dr. Muna Zaghloul-Abu Dakah
Stendaler Str. 24, 12627 Berlin
Tel. 030-9927790
Nevin Nassar
Sonnenallee 132, 12059 Berlin
Tel: 030-6875042
Zamzam Abushowaisha
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
Mousa
Tempelhofer Damm 139, 12099 Ber-
lin,  Tel.: 030-7514064

INNERE MEDIZIN
Ali Abboud
Karl- Marx-Straße.112, 
12043 Berlin | Tel.: 030 68900298
Ayade Khalil
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel.030- 785 23 36
Khalili, A.
Senftenberger Ring 3a,13439 Berlin, 
Tel. 030-41937041
Saeed, Latef
Karl-Marx-Str. 239, 12055 Berlin, 
Tel. 030-68087670

KINDERÄRZTE
Dekra AL-Saidi
Grammestr. 15, 13629 Berlin,
 Tel. 030-38304442
Najeeb Al-Saidi
Braunschweiger Str. 14, 12055 Berlin
Tel.: 030-5329237
Sana Ayade
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel. 030-785 23 36

KINDERCHIRURGIE
Dr. med. Ali Maarouf
Oranienstr. 158, 10969 Berlin,
Tel. 030-6141619
Dr. Gannam
Nürnberger Str. 67, 10787 Berlin
Tel.: 030- 21021840

- عباسي
 

دة/ ذكرى

ـ د/ باي
 

ـ د/ شبارق

 
ـ د/ غطاس

 

ـ د/ حدرج

ـ د/ محمد

ـ د/ الراعي

 
- د/ رافعي

 

ـ د/ رامز
 

د/ ترابي
 

الطب التجميلي
ـ دة/ أنيت

ـ دة/ شذي

عيون
ـ د/ مأمون 

جراحة
د/ عمرو حمصي

ـ د/ دهشان

- د/ عابد دومه
 

ـ د/ محجوب

- د/ منذر

د/ سليمان

نساء
د/ أحمد شاهين

ـ دة / هنادي عوادة

- د / خالد الشرافي 
 

ـ دة / سّمان

دة/ جميلة

دة/ ماريا عبد الكريم

د/ محمد القاسم

ـ دة/ منى
أبو دقة

ـ دة/ نيفين نصار

ـ دة/ زمزم

 أنف، أذن، حنجرة
 

ـ د/ باسم
 

ـ د/ هاشم

ـ د/ موسى

 

باطنية
ـ د/ علي عبود

- د/ خليل

ـ د/ خليلي

ـ د/ لطيف سعيد

أطفال
- دة / ذكرى

 
- د / نجيب

 

ـ دة/ سناء

جراحة أطفال
ـ د/ علي معروف

ـ د/ بسام غنام
 

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 

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

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.

Dekra AL-Saidi
Grammestr. 15, 13629 Berlin,
 Tel. 030-38304442

KINDERPSYCHIA.
Najeeb Al-Saidi
Hänselstr. 45, 12437 Berlin
Tel.: 030-5329237

LUNGEN- & 
BRONCHIALHEILKUNDE
Dr. Med. Bader Askar
Rotkamp 2, 13053 Berlin, Tel. 030-
96200700

NEUROLOGIE
Omar Kamal Eddin
Manfred-von-Richthofen-Str. 15,
12101 Berlin, Tel. 030-7863037
Said Masri
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin, 
Tel. 030-7513632

ORTHOPÄDIE 
Abd El-Aziz, Ashraf
Litzenburger Str. 54,10719 Berlin
Tel. 030887133950
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 
Berlin, Tel. 030-5415021
Mahmoud Atef
Havemannstr. 24,12689 Berlin,
Tel. 030 / 93523437
Raslan,Tarek
Prinzenallee 90, 13357 Berlin,
Tel. 030-49915110

SPORTMEDIZIN
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 
Berlin, Tel. 030-5415021

UROLOGIE
Eid Ali Faragallah
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin, 
Tel. 030/ 6866504
El-Seweifi Aref
Karl-Marx-Str.88, 12043  Berlin,
Tel. 030/ 23937904

- دة / ذكرى

طب نفسي لألطفال
ـ د/ نجيب

أمراض صدرية
   

 ـ د/ بدر عسكر

 
طب األعصاب

ـ د/ كمال الدين
 

ـ د/ مصري

 

عظام
ـ د/ أشرف عبد العزيز

 
ـ د/ دهشان

 

ـ د/ محمود عاطف
 

ـ د/ رسالن

طب رياضي
ـ د/ دهشان

مسالك بولية
- د/ فرج هللا

- د/ السويفي
 

Kinder- & Familienpraxis
Dr. med. N. Al-Saidi & Kollegen

بإشراف االستشاري د. نجیب السعیدي
أخصائیون في الطب العام

أخصائیون في عالج أمراض األطفال والشباب
أخصائیون في عالج الحاالت النفسیة لألطفال والشباب

العيادة التخصصية لكل العائلة

Braunschweiger Str. 14, 12055 Berlin-Neukölln

Tel.: 030 / 5329237
S-Bhf. Sonnenallee |  Bus M 41, 171



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

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

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

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

امكانیة المعالجة عند خوف االطفال تحت الدواء المھدئ او التخدیر العام

خدماتنا الطبیة
- معالجة آالم االسنان والرضوض

- تنظیف االسنان والوقایة ضد التسوس
- استشارة تغذیة

- حشوات بلون السن
- معالجة التھاب عصب اسنان الحلیب

- تلبیسات خاصة باسنان االطفال
- حافظ مكان ثابت ومتحرك

- تقویم االسنان
- معالجة تحت التھدئة او التخدیر العام

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

عیادة طب األسنان للصغارعیادة طب األسنان للصغار

Zeina Wehbe
Cassandra von Hopff garten
Jana Ghobadian

د. زینة وھبي
د. كاساندرا فون ھوبفغارتن

د. یانا غوبادیان

U6 Ullsteinstr.

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

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

Unsere Zahnärzte:
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Hasan Igde 
Bergmannstr. 5-7, 10961 Berlin,
Tel. 030-2621424
Hegazy, Houssam
Badstr. 12, 13357 Berlin,
Tel. 030-4626070

ZAHNÄRZTE
Amin Hafiz
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60
A. Najm
Waldenserstr. 7a, 10551 Berlin
Tel. 030-3957071
Alkhodor Youssef
Oranienstr. 16, 10997 Berlin
Tel. 030-6152222
Al-Souri, Asmaa
Mehringdamm 47, 10961 Berlin, 
Tel. 030-6930393
Amar Shakir
Karl-Marx-Str. 110, 12043 Berlin, 
Tel. 030-68053524

Birgit Samarrai 
Sophia-Charlotten-Str. 73-74, 14059 
Berlin, Tel. 030-31996710
Douedari G.
Bundesallee 120, 12161 Berlin 
Tel. 030/8531362
Emad Abboud
Donaustr. 100, 12043 Berlin
030-49968158
Hanan Hafez-Holz
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60
Ishaq, Ibtisam,
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172

Khalouf Emad
Badstr. 19, 13357 Berlin,
Tel.030-4932050
Layla Hussaen
Kottbusser Damm 72, 10967 Berlin
030-6941112
Mohammad Hijazi
Berliner Str. 25, 13507 Berlin (Tegel) 
Tel. 030-4374 8465
Mohamed Abu Hamada
Rami Abu Ward
Finowstr. 25a, 12045 Berlin, 

- د/ حسن

د/ حجازي

أسنان
ـ د/ أمين حافظ

ـ د/ ع. نجم

ـ د/ يوسف
 

ـ دة /  الصوري 

ـ د/ عمار شاكر

ـ دة/  منى السمارائي

- د/ دويداري

- د/ عماد عبود

ـ دة/ حنان حافظ

ـ دة / إبتسام إسحاق

ـ د/ عماد خلوف

ـ دة/ ليلي حسين

ـ د/ حجازي

ـ د. أبو حمادة
ـ د. أبو ورد

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

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

Sa: 09.00 - 12.00 Uhr
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Tel.:030- 687 5077
Mohammed-Wael Alah Raschi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Mohamad Anis Almohamad
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Muhannad Abou Nabout
Zossener Str. 36, 10961 Berlin
030-47050452
Mukhtar Daiban
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Mustapha Lagrou
Müllerstr. 151, 13353 Berlin, 
Tel. 030-4538089
Soraya Jalali 
Wilmersdorfer Str. 55,10627 Berlin, 
Tel.030-3139800
Dr. Tarek Karasholi

Storkower Str. 207B, 10369 Berlin
Tel.: 030-9720150
Tarik Teter 
Mecklenburgische Str. 17, 10713 
Berlin. Tel.: 030-8243402
Tuffaha, Mushtaq
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin, 
Tel. 030-2161073
Omar Shalabi
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Zeina Wehbe
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin
Tel.: 030-3198055

KIEFERORTHOPÄDIE
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Dr. Nadin Mahjoub
Briesestr. 8, 12053 Berlin
Tel.: 030-6862233
Dr. Nawras Darkazanly
Richard-Wagner-Platz 3, 10585 Berlin
Tel.: 030-3414060
Dr. Yanal Alla-Rachi
Dörpfeldstr. 11, 12489 Berlin, 
Tel.: 030- 6713793

ـ د/ وائل

ـ د/ محيي الدين

د/ محمد

د/ أبو نبوت

د/ مختار

ـ د/ مصطفى

ـ دة / ثريا جاللي

د/ طارق

ـ د/ طارق التتر

ـ د/ مشتاق تفاحة

د/ عمر

- دة/ زينة

تقويم األسنان
د. محيي الدين

دة. نادين محجوب

د. نورس دركزنلي

ـ د/ ينال اله رشي

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

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

Privat & Alle Kassen

Ärzte أطباء

Zentrum für Gesundheit und innere Medizin

Dr. Mithak Ebady
Fachärztin für Allgemeinmedizin & 

Naturheilkunde

Dr. Gihan Neumann
Fachärztin für innere Medizin 

& Notfallmedizin

 المركز الطبي للصحة العامة والباطنية

 المستشارة الدكتورة
ميثاق العبادي

 المستشارة الدكتورة
جيهان نويمان

أخصائية األمراض العامة والباطنية
أخصائية طب األعشاب والطب البديل

أخصائية األمراض الباطنية والصحة العامة 
أخصائية طب الطوارئ

الفحص الطبي العام وتشخيص األمراض
ارتفاع ضغط الدم ـ عالج السكري

أمراض البطن والحوض
األمراض المزمنة: القلب، الربو، الكحة و األنيميا

تخطيط القلب
العالج بالتطعيمات واللقاحات

فحوصات دورية
التحضير لما قبل العمليات الجراحية

Badstr. 12, 13357 Berlin
Tel.: 030-462 60 70 | Fax: 030-462 60 80
info@allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de
Sprechzeiten:
Mo., Di., Mi, Do. und Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo., Di. und Do.:             15:00 - 18:00 Uhr

www.allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de  0
30
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Aus dem Ausland sind wir erreichbar unter:
Telefon: 0049 3312772-1111 | Telefax: 0049 3312772-22992

w w w. a o k . d e

Telefon: 0800 265080-24293       Telefax: 0800 265080-24350
Müllerstr. 143, 13353 Berlin

Sprechzeiten:
Mo., Do   :   08:00  -  13:30 Uhr  /  15:00  -  18:00 Uhr
Mi.  :   08:00  -  13:00 Uhr  /  14:00  -  17:00 Uhr 
Di., Fr.  :   08:00  -  13:00 Uhr

■ أمراض البروستاتا والمثانة.
■ الضعف الجنسي والقذف السريع وآالم الخصية.

■ التبول الالإرادي للكبار واألطفال.
■ أمراض الكلية والحصوة وااللتهابات.

■ تنظير المثانة.
■ إبداء الرأي االستشاري الثاني في العالج ألخذ القرار المناسب.

Praxisschwerpunkte:

■ Prostata und Blasenerkrankungen.
■ Erektionsstörungen, Hodenschmerzen und schnelle Ejakulation.
■ Bettnässen bei Kinder und Inkontinenz bei Erwachsene.
■ Nierenerkrankungen und Steinleiden.
■ Blasenspiegelungen.
■ Ärzliche Zweitmeinung.

Dr. Kinan Arnouk



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

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

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

Z A H N A R Z T P R A X I S
Mustapha Lagrou M.Sc
ماجستیر في زراعة األسنان
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Ärzte أطباء

 د. خالد الشرايف
د . أمساء دباح

  د. فيدية أمساء
د . منار الزرير      

MVZ EL-Sharafi IMC GmbH
مركز الشرافي الطبي الدولي

 اخصائيني نساء ووالدة
     Fachärzte für Gynäkologie und Geburtshilfe         

د . عبد الرمحن سيف الدين
 د. عبد الكريم عراقيد .غسان تيزري

                                                                                                                                                                                                               أخصائي باطنية - طبيب عائلة

 أخصائي االمراض العامة والباطنة

Dr. Khaled El-Sharafi

Dr. Abdelrahman Seifeddin

Dr. Ghessan Tesari
                                      Facharzt für Allgemeinmedizin  

Dr Abdelkarim Iraki
                                                                                  Internist und Hausarzt

info@mvz-elsharafi.de

MVZ El - Sharafi mvz.elsharafi

www.mvz-elsharafi.de

015733422183 030/4941044

Miiwoch und Freitag 09:00 - 15:00Öffnungszeiten:  Montag, Dienstag und Donnerstag 09:00 - 18:00

Fax: 030/4941045

Dr. Mnar Alzrer
Dr. Asma Dabah Dr. Vediye Asma   

أخصائيني باطنية
Fachärzte für Innere Medizin

أخصائيني اجلراحة التجميلية
Fachärzte für Plastische und Schönheitschirurgie

Grüntaler Str. 1/ Badstr. 12, 13357 Berlin



KINDERWUNSCHZENTRUM
am Potsdamer platz

Dr. med.

Hanadi Awwadeh

Dr. med.

Anja Mutz

 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

IUI

IVF

ICSI

MESA TESE

Assisted Hatching
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Ärzte أطباء

Richard-Wagner-Platz 3, 10585 Berlin
U-Bhf.  Richard-Wagner-Platzm / U 7
Bus: M45 / N7

Sprechzeiten:
Mo – Do: 9 – 12 Uhr & 13 – 18 Uhr
Fr: Nach Vereinbarung

Tel: 030 – 3414 060
 030 – 3415 025

Fax: 030 – 3419 787

www.zahnspange-charlottenburg.de

info@ zahnspange-charlottenburg.de

Dr. Nawras Darkazanly
د. نورس دركزنلي

 العيادة التخصصية لتقويم األسنان
د. نورس دركزنلي  االستشارات التقویمیة و المعالجات

عند األطفال و الكبار
تقنیات التقویم الثابت من دون قلع االسنان

التقویم التجمیلي
التقویم الشفاف

التقویم غیر المرئي أو التقویم اللساني
التقویم الجراحي

تشخیص و معالجة امراض المفصل الفكي

 Beratung und Behandlung von Kindern 
 und Erwachsenen 
 Non-Extraktions-Therapie
 Zahnfarbene Bracketsysteme aus Keramik
 Aligner-Therapie
 Lingualtechnik
 Kombinierte kieferorthopädisch-kieferchirurgische
 Therapie
 Diagnostik und Therapie des Kiefergelenkes

Dr. Houssam Hegazy
Arzt für Urologie

- أمراض البروستاتا واحتباس البول.
- الضعف الجنسي والقذف السریع وآالم الخصیة.

- التبول الالإرادي للكبار واألطفال.
- أمراض الكلیة والحصوة وااللتھابات.
- المناظیر والختان بالتخدیر الموضعي.

������� ������� �������� �������

���� 
��� 	������ 	�������

■ Urologische Krankheitsbilder ■ Steinerkrankungen 
■ Uro-Onkologie ■ Onkologische Rehabilitation 
■ Kinderurologie ■ Uro-Gynäkologie ■ Neuro-Urologie 
■ Harninkontinenz ■ Krebsvorsorge & Anti-Aging 
■ Ultraschall & Blasenspiegelung ■ Potenz- & 
Errektionsstörungen ■ Fruchtbarkeit ■ Phimose 
■ Genitalwarzen.

Badstr. 12, 13357 Berlin
Tel.: 030 4626070 | Fax: 030 4626080
E-Mail: Urologie-Hegazy@gmx.de
info@allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de

Sprechzeiten: 
Mo., Di., Mi., Do. und Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo., Di., und Do.         : 15:00 - 18:00 Uhr

www.allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de



Die spezielle Praxis für Innere Medizin.
Unter Führung von Dr. Ali Abboud.
Die erste Praxis für Innere Medizin in Neukölln mit Kompaktleistungen.
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Prophylaxe

Kronen- und Brückenversorgung

Zahnprothesen

Kinderzahnheilkunde

Zahnfleischbehandlung

Spezielle Zahnreinigung und Politur

Anbringen von Zahnschmuck

Bleaching (Zahnaufhellung)

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

Tel 030 687 21 72
Praxis-Sprechzeiten:

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

und nach Vereinbarung
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Designed By Dalil

Fachpraxis für Kieferorthopädie

Zahnregulierung für
Kinder und Erwachsene

- Schnelle und schmerzarme
Kieferorthopädie

- Fast unsichtbare Zahnspangen
- Sportschutz
- Individualprophylaxe
- Professionelle Zahnreinigung
- Zahnschmuck
- Kombinierte kieferorthopädisch-
kieferchirurgische Behandlung

A. Al-Souri

M. Duncker
Dipl.
Stom.

Dr.

Di - Do

Fr

Methfesselstraße 50
10965 Berlin-Kreuzberg

info@kfo-viktoriapark.de
www.kfo-viktoriapark.de

Tel.: 030 693 03 93
Fax: 030 693 65 21

09:00 - 12:00 | 13:30 - 18:00

08:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00

Viktoriapark
kfo



0176 6475 4594 
0176 3419 7645

030 - 687 - 54 22

Mo - Fr  :  10 -  18 °°  Uhr
Sa.  nach Vereinbarung

Erkstr. 1A, 12043 Berlin
         (Ecke Karl-Marx-Str.)
         neben Rathaus Neukölln

  Leistungsschwerpunkte:
- Hollywood Smile            
- Implantate 
- Kieferorthopädie
- Wurzelkanalbehandlung unter dem Mikroskop
- Prothetik
- alle anderen zahnärztlichen Tätigkeiten
- Bleaching mittels Laser  

أختصاصنا:
- ابتسامة هوليود

- زراعة األسنان 
- تقويم األسنان 

- تركيبات ثابتة و متحركة
- معاجة الجذور بواسطة المجهر

- جميع المعالجات السنية االخرى
- تبييض األسنان بالليزر

www.alsham_dental_clinic.com

info@alsham_dental_clinic.com

Neueröffnung 

am 01.06.2021

مركز الشام لطب األسنان لألخوين آله رشي
Dr. med. dent. MSc. PhD. 

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

- شد وتصغير الصدر.
- شد البطن وترهالت الجسم.

- شفط الدهون.
- شد الوجه والجفون.

- تجميل المناطق الحميمية.

التجميل غير الجراحي:
- تبييض البشرة.

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

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

- معالجة تساقط الشعر بالبالزما ومحفزات النمو.

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

Balgon Aesthetics 
MeaOffice, 1. Etage 
Heerstr 2, 14052 Berlin 
030 97 98 76 41
0176 23 14 92 62
info@balgon-aesthetics.de
www.balgon-aesthetics.de
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Ästhetische Medizin
- Hautaufhellung 
- Fetttwegspritze
- Lippenvergrösserung mittels 
  Hyaluronsäure 
- Faltenbehandlung (Botulinum, 
  Hyaluronsäure, Fetttransplantation, 
  Fadenlifting)
- Behandlung Haarausfall mittels PRP   
  und Wachstumsfaktoren

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

Heerstr 2, 14052 Berlin 

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

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

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

- الطاقم نسائي بالكامل.

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

ab 1200€  شد الجفون
ab 4500€  تصغير الصدر

ab 4200€  شد الصدر
ab 4500€  شد البطن

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

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

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

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

ab 3000€ab 3000€



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

زراعة أسنان بالتقسيط المريح
تبييض وتجميل األسنان

تركيب تيجان وجسور
حشوات أسنان بيضاء ليزرية

سحب عصب بدون ألم
أحدث أساليب التخدير لضمان المعالجة بدون ألم

العيادة مقابل الباب الخلفي لبلدية نويكولن

بإشراف الدكتور عماد عبود

Donaustr. 100, 12043 Berlin
Tel.     : 030 499 681 58
Handy: 0176 30715850
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Öff nungszeiten:
Mo. - Do.: 09:00 - 19:00 Uhr
Fr.           : 09:00 - 14:00 Uhr

 مطلوب
مساعدة طبيب أسنان

موظفة استقبال

ة - التركية
ث: العربية - األلماني

ن نتحد
نح



 الدكتور عبد الحميد حافظ
اختصاصاتنا:

1- تركيب األسنان الثابتة والمتحركة
 2- إختصاص اطفال وشباب

Abdul - Hamid Hafez 
 Tätigkeitsschwerpunkte :

1.Zahnersatz (fest & herausnehmbar)  
2.Kinder- & Jugendzahnheilkunde

 

Mo,Di,Do: 9-19 Uhr   Mi: 9-17 Uhr   Fr: 9-15 Uhr 
Seestr. 43,13353 Berlin  
Telefon: 030 45 38 096

Zahnarztpraxis 
Dento Smile  

- عالج الحاالت الطارئة
- تنظيف و تبيض االسنان.
- تبيض و تجميل االسنان 

  بقشور السيراميك
- عالج القناة الجذرية بأحدث الطرق.

- عالج أمراض اللثة.
- تركيب االسنان الثابتة و المتحركة.

- الحشوات الضوئية والتجميلية.
- وقاية ومعالجة أسنان األطفال.

- معالجة التهاب عصب اسنان الحليب
- تلبيسات خاصة باسنان االطفال

- حافظ مكان ثابت و متحرك
  عند األطفال

- المعالجة تحت غاز التهدئة
 لالطفال و الكبار )في حاالت الخوف(

- Notfallbehandlung
- professionelle Zahnreinigung & Aufhellung 
- Zahnästhetik mit Keramik-Veneers
- Behandlung der Wurzelkanäle    
   mit neuester Technologie
- Behandlung parodontaler Erkrankungen
- optische & kosmetische Füllungen
- Prävention & Behandlung von Kinderzähnen
- Wurzelkanalbehandlung bei Milchzähnen
- Kinderkronen
- Herausnehmbare und festsitzende 
  Platzhalter bei Kindern
- Behandlungen unter Sedierung mit Lachgas 
  (für ängstliche Kinder und Erwachsene)

  Seestr
Bus123/106,M13,U6

MODERN-KOMPETENT-SCHMERZFREI



الخدمات الطبية:
- إرشادات وفحص الفتيات في عمر مبكر.

- كافة وسائل منع الحمل، والوسائل الطبيعية.
- رعاية ومتابعة الحمل، وتطورات الجنين أثناء الحمل.

- إرشادات وعالج العقم ومنع اإلنجاب.
- فحوصات للتعرف المبكر، واكتشاف سرطان عنق الرحم.

- التعرف على أعراض سن اليأس، ومعالجتها باألعشاب الطبية.

دكتوراه في علم النساء والوالدة

Leistungsspektrum:

• Mädchen Sprechstunde.
• Beratung zur Verhütung.
• Mutterschaftsvorsorge.
• Kinderwunsch Beratung.
• Krebsvorsorge und Nachsorge.
• Wechseljahre  Betreuung.
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Öff nungszeiten: 
Mo. und Do. von 8-14 und 15-18 Uhr
Di. und Fr. von 8-14 Uhr
Mi. nach Vereinbarung

Sonnenallee 132
12059 Berlin
Tel:  030-6875042
Fax: 030-6869091

Verbindungen:
Bus M41, Geyger Str.
S-Bahn Sonnenallee
U-Bahnhof Rathaus Neukölln

افتتاح جديد في نويكولن

Neueröffnung in 

Neukölln

• Krebsvorsorge und Nachsorge.



Tel.: 030 606 41 52

Zahnarzt 
Mohamad Anis Almohamad

د. محمد أنیس المحمد
Zahnarzt 

Omar Shalabi
د. عمر شلبي

Fachzahnarzt für Oralchirurgie 
Mukhtar Daiban

د. مختار ذیبان
اختصاصي جراحة أسنان

www.zahnarztpraxis-neukoelln.de

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

نتحدث األلمانیة، العربیة والتركیة
Mo. - Do.: 

08:00 - 20:00 Uhr
Fr.: 

08:00 - 18:00 Uhr
Sa.: 

10:00 - 16:00 Uhr

اإلثنین - الخمیس الجمعة السبت
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Tel.: 030 493 40 60 Gesundbrunnen
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin

- عالج الحاالت الطارئة.
- تنظيف األسنان.

- عالج القناة الجذرية بأحدث الطرق.
- عالج أمراض اللثة.

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

- تركيب األسنان الثابتة والمتحركة.
- الحشوات الضوئية والتجميلية.
- تبييض األسنان بطريقة حرفية.

- وقاية ومعالجة أسنان األطفال. D
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Öffnungszeiten: Mo., Di., .: 09:00 - 17:00 Uhr | Mi.: 11:00 - 19:00 Uhr | Do.: 09:00 -18:00 Uhr | Fr.: 09:00 - 14:00 Uhr

العيادة التخصصية لطب األسنان

الدكتور أمين حافظ 
الدكتورة حنان حافظ هولز

Dr. AMIN HAFIZ
Dr. Hanan Hafez-Holz





84

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

مستشفى إبن سينا

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

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

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

- ص/ أشرف خويطر

- ص/ عبد الناصر السقا

- ص/ نبيل الدسوقي

ـ ص/ عالء الحلو

ـ  ص/ محمد نوفل

ـ  ص/ مالك فاعور

 
- ص/ ياسين مطر

 
- ص/ سمير حسنى

 

- ص/ أنيا

 
- ص/ نهاد األشقر

 
ـ ص/ محمد العزوزي

ـ ص/ العريان

- د. إبراهيم نصار

- ص/ موسى مسالمة

Akazien Apotheke,  
Hauptstr. 19, 10827 Berlin 
Tel. 030-76768777
Am Gartenplatz,
Feldstr. 10, 13355 Berlin
Tel. 030-4639855
Berg Apotheke,
Skalitzer Str. 133, 10999 Berlin,
Tel. 030-61609999
Herzapotheke
Badstr. 57-58, 13357 Berlin, 
Tel.: 030- 4614079
Kaiserdamm Apotheke,
Kaiserdamm 114, 14057 Berlin
Tel. 030-32602142
Konradin,
Friedrich-Karl-Str. 23, 12103 Berlin,
Tel. 030-7525717
Lukas Apotheke,
Wrangelstr. 78, 10997 Berlin,
Tel. 030-6123950
Orchideen Apotheke,
Britzer Damm 67, 12347 Berlin,
Tel. 030-6065062
Potsdamer-Platz-Apotheke,
Linkstr. 4, 10785 Berlin,
Tel. 030-2559220
Rathaus Apotheke,
Großbeerenstr. 26, 10963 Berlin,
Tel. 030-2158084
Sonnen-Apotheke
Sonnenallee 76, 12045 Berlin
Tel. 030-6272 8330
Spree-Apotheke
Alt Moabit 89, 10559 Berlin
Tel.: 030-39903380
Tannenberg Apotheke,
Birkbuschstr. 59, 12107 Berlin 
Tel. 030-7718824
Wildenbruch Apotheke,
Sonnenallee 105, 12045 Berlin,
Tel. 030-6872124

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

- د/ محمد محمد

ـ عدنان المحضر

ـ بالل للعالج الطبيعي

Nemer El-Ahmed
Versicherungsbüro, Gotzkowskystr. 29, 10555 
Berlin, Tel. 030-3347198
ٌRamy Elsayad (BHW/Postbank)
Mohriner Allee 70, 12347 Berlin, Tel.:
030-22439834 

- نمر األحمد

ـ رامي الصياد

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel

Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice

Beratung & Versorgung

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

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

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96

BLISSESTRASSE 5, 10713 BERLIN

Tel 030 861 06 86  Fax 030 861 06 87
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Abokal Najat
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
Ahmed Abed
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
Ahmad Chahrour
Anzengruber Str. 8, 12043 Berlin
Tel.: 030-921066470
Ibrahim Housam
Müllerstr. 156 A, 13353 Berlin,
Tel. 030-469062822
Jawabreh, Imad
Kurfürstendamm 152, 10709 Berlin, 
Tel. 030-3974470
Naser Mansour 
Meinekestr. 8, 10719 Berlin, 
Tel. 030-69532914
Nasereddin Josef
Bastianstr. 5, 13357 Berlin
Tel.: 030-66403045
Riad Khalil
Meinekestr. 8, 10719 Berlin, 
Tel. 030-37584248
Tarig Elobied
Alt Moabit 108a, 10559 Berlin, 
Tel.030-330999990

ـ اة/ نجاة أبوقال

ـ ا/أحمد عابد

ـ ا/أحمد شحرور

ـ ا/ حسام ابراهيم

ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

ـ ا/ طارق العبيد

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

SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,

Strafrecht, Ausländer- & Asylrecht
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Brillen Studio,
Blissestr. 5, 10713 Berlin
Tel. 030-8610686

- د/ عبد هللا

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

   ـ أميركو
للتجارة      

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

- شركة برلين للنظافة

- شركة لحام

Anwälte, Optiker, Reinigung  محامون، نظارات، أعمال النظافة

21 Jahre Dalil Magazin
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Firma Mattar
Tel. 0176-26888250
Hajjir Umzüge
0176-70739151
IL Dienstleistung
Kottbusser Damm 70, 10967 Berlin
Tel.: 030-9838845
Mattar Transport
0176-61799437

- شركة مطر

ـ نقليات حجير

ـ عبد هللا سعد

ـ مطر للنقليات

El Nahar
Stuttgerter Platz 11, 10627 Berlin, Tel. 
0174-2535585

ـ النهار

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

ـ علي لالتصاالت

- هواتف بصل

- هولتف المدينة

ـ عالم الموبيل

- رمضان

ـ عبد هللا سعد

- طم طم

ـ البصراوي لألجهزة 
 المنزلية   

 والكهربائية

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

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

ـ بالل أحمد

ـ محمد العمصي

ـ على عواضة

ـ سامر دهان

ـ يزيد و فاضل

Khadem , Mustapha   
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin, 
Tel. 030-2517742
Hatem El-Batta
Swinemünder Str. 48B, 13355 Berlin,
Tel. 030-7914857
Khleif, Moussa
Greifenhagener Str. 48, 10437 Berlin, 
Tel. 030- 4455725
Naim Ashour
Schöneberger Str. 5a, 10963 Berlin
Tel. 030-33986886
Sudgi Hamdan
Kurfürstenstr. 37a, 12249 Berlin-Lankwitz, 
Tel. 030- 81001323 / 0163-7280250

ـ ا/مصطفى

ـ أ/ حاتم البطة

ـ ا/ موسى

ـ ا/نعيم عاشور

ـ ا/ صدقي حمدان

Adam Travel
Pariser Platz 4A, 10117 Berlin, Tel.: 
030-25559889
Al-Hanan
Sonnenallee 94, 12045 Berlin, Tel. 
030-68053236
Almadina Travel Service
Flughafenstr. 33, 12053 Berlin, Tel. 
030-26558448
Babylon Reisen
Grunewaldstraße 60, 10825 Berlin, 
Tel. 030 -78715751
Dania Reisen
Müllerstr. 119, 13349 Berlin, Tel. 
030-81799643
Terek Ben Ziad
Werbellinstr. 5, 12053 Berlin, Tel.: 
030-67 51 84 91
Hayat Reisen
Drontheimer Str. 24, 13359 Berlin, 
Tel.: 030-7024 6347
Hegazi
Tauentzienstr. 16, (Kudamm), Tel. 
030-2139062

ـ آدم للسياحة

ـ الحنان للسياحة والسفر

 
ـ سفريات المدينة

- سفريات بابيلون

ـ سفريات دانيا

ـ سفريات حياة

- سفريات حجازي

HTC-Harb
Potsdamer Str. 93, 10785 Berlin, Tel. 
030-2651627
Kudus Reisen 
Gneisenaustr. 90, 10961 Berlin, Tel. 
030-6948974
Maschari Reisen
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin, Tel. 
030-61621767
Watan Reisen GmbH
Sonnenallee 55, 12045 Berlin, Tel. 030-
56828971-73
Safa Reisen 
Baruther Str. 1, 10961 Berlin,  Tel. 
030-61202799
Town Travel
Sonnenallee 122, 12045 Berlin, Tel. 
030-2363 2927

ـ مكتب حرب

ـ مكتب القدس

ـ سفريات المشاريع

ـ سفريات الوطن

ـ سفريات الصفا
 

ـ تاون ترافيل

Electronicline 
Beusselstr. 78, 10553 Berlin
Tel. 030-34502802
Elektro Fun
Karl-Marx-Str. 12043 Berlin
Tel. 030-62732563
Mobile Sat
Sonnenalle 114, 12045 Berlin
Tel. 030-62001883
Rix Handy Shop II
Erkstr.11, 12043 Berlin
Tel. 030-70220846
SatCom Berlin
Müllerstr. 167, 13323 Berlin,
Tel.: 030-53063660

- إلكترونيك لين

- إلكترو فن

- موبيل سات

- ريكس

ـ ساتكوم

Abdelwahed
Alt-Lietzow 22, 10587 Berlin, 
Tel.: 030 / 3413512
Al-Salihi, Nour-Al-Din
Afrikanische Str. 153D, 
13351 Berlin, Tel. 030-45081540
Al-Samarai
Ermslebener Weg 4, 10713 Berlin, 
Tel. 030 / 8246968
Amado
Pariser Str. 63, 10719 Berlin, 
Tel. 030/8851895
Bouchra El Hajyel
Beusselstr. 77, 10553 Berlin, Tel. 030-
91574731
Choraka Saleh
Lüderitzstr. 79, 13351 Berlin, 
Tel.030- 4528656
Dr. Elektiar A.
Aachener Str 40, 10713 Berlin, 
Tel. 030-2138830
Fouad Moussa
Bundesallee 32, 10717 Berlin, Tel.: 0176-
7005 5678
Ismail Khalil
Weichsel Str. 7, 12043 Berlin, 
Tel. 0177-5987984

ـ ا/عبد الواحد

  
ـ نور الدين الصالحي

 

ـ ا/ السامرائي

 
ـ ا/ أمادو

ـ أة/ بشرى الحجيل

ـ ا/ صالح

ـ د/ أحمد اإلختيار
 

ـ ا/ فؤاد موسى

ـ ا/ إسماعيل

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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cab24 Taxischule 
Dominicusstr. 11, 10823 Berlin, Tel.: 
030-47399222
Die Smarte Fahrschule 
 Klosterstr. 28, 13581 Berlin, Tel.: 0157-
80556115
Exakt Fahrschule
Anzengruberstr. 6, 12043 Berlin, Tel.:030-
23536205
Sonnen Fahrschule
- Sonnenallee 82, 12045 Berlin, Tel.: 
030-68072096
- Karl-Marx-Str. 163, 12043 Berlin, Tel.: 
030-98409549
- Tempelhofer Damm 214, 12099 Berlin, 
Tel.: 030-55596711
Turbo Fahrschule
- Bredowstr. 2,10551 Berlin,   Tel. 030-
39837537 
- Donaustr. 101, 12043 Berlin,   Tel. 030-
56821280

ـ كاب ٢٤

ـ سمارت

- إكسزاكت

ـ أ / محمد

- أ / حبيب

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

ـ فوتو فريد

ـ ستوديو ميديا

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

ـ فرات العبيدي

ـ د. ناجح العبيدي

...... Elektronik, Reisebüro, Übersetzer und Dolmetscher الكترونيات، سفريات، مترجمون، تأمينات، ، مدارس قيادة،
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Safina
Rathenower Str. 16, 10553 Berlin, 
Tel. 030-39480386
Traum Insel
Wilhelmstr. 15, 10963 Berlin
Tel.: 030-25923697
Traum Insel
Wilhelmstr. 3, 10963 Berlin
Tel.: 030-25938954

- سفينة الحكمة

- الناصرة

- بيت لحم

ـ المعهد الثقافي العربي
 

ـ الفالح

ـ البيان

ـ مدارس ألفابت

 
ـ الحولة

ـ اإلرشاد
 

ـ تعليم اللغة العربية

ـ مدرسة الرسالة

ـ مدرسة األندلس
 

ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات

 

ـ الرابطة 
اللبنانية

 
ـ الديوان

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
Alphabet
- Nehringstr. 8, 14059 Berlin
- Crellstr. 38, 10824 Berlin
Tel.: 01520151947
Al-Huleh
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 6214959
Al-Irschad eV.
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin,
Tel. 030-62983410
Arabischer Unterricht
Uthmannstr. 23, 12043 berlin
Tel. 030- 21806954
Arresalah
Turmstr. 83,10551 Berlin, Tel. 030- 
46309555
Al Andalus
Falkstr. 22, 12053 Berlin, 
Tel. 030-68054435
Cordoba
- Finowstr. 27, 12045 Berlin; 
  Tel. 030-51630581
- Drontheimer Str. 32a, 13359 Berlin,
  Tel. 030-49908859
- Flughafenstr. 43, 12053 Berlin
  Tel. 030-62731998
Deutsch-Libanesische Gemeinde 
Kurmärkische Str. 1-3, 
10783 Berlin, Tel. 030-8335332
Diwan,
Sonnenallee114, 12045 Berlin, 
Tel. 030-39480910
El-Nur
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 030-

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

Jamil, Kamal 
Wolframstr.5, 12105 Berlin, Tel. 030-7511433
Khadem, Mustapha
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin, 
Tel. 030-2517742
Nouri, Noureddine
Linienstr. 46, 10119 Berlin, 
Tel. 030-28879659
Safadi
Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin, 
Tel. 030-20454766

Firma A. Khellouf
Braunschweiger Str. 68, 12055 Berlin, 
Tel. 030-6834583
Firma KS tec
Tel. 030-48826242 / 0176-61799437

- م / كمال جميل

- م / مصطفى خادم

- م / نور الدين نوري

- م / حاتم الصفدي

- خلوف ألعمال الدهان

- صفصوف للنقل واإلعمار

Al Atlal 
Tel. 030-3424988
Dj. Al-Afrah 
Tel. 030-85977769 / 01761-63886003
Dj. Farid
Tel. 030-60507180
Dj. Hanin 
Tel. 0176-22045953
Dj. Zakareya 
Tel. 0171-8792784
Essam 
Tel. 0162-3523883
Nagham 
Tel. 0173-6178173
Ronaldo
Tel.0179-5571314
FESTSAAL
Alafrah Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel 0176-63886003
AWA Saal
Wiebestr. 49, 10553 Berlin
Tel. 030-88531058
Charisma Festsaal
Colditzstr. 29, 12099 Berlin
Tel. 0173-2059765
Elegance Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447181-83
Kontrast Festsäle
Handwerkerstr. 33, 15366 Berlin
Tel.: 0151-66505050
LUX Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel.: 030-536 04 033
Orient Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Queen Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin, ِ(Seitenflügel)
Tel. 030-75447183
Royal Event Center
Am Juliusturm 55, 13559 Berlin

ـ األطالل

ـ األفراح

ـ فريد

ـ حنين

ـ زكريا

ـ عصام زمبيبال

 ـ نغم 

ـ ممدوح

ـ صالة األفراح

ـ صالة األمل واألحالم

 
ـ صالة كاريزما

ـ صالة األناقة

ـ صالة كونتراست

ـ صالة لوكس

ـ صالة الشرق

ـ صالة الملكة

ـ الصالة الملكية

M.I.Q 
Bildung GmbH

تقدم مؤسستنا دورات اإلندماج للمهاجرين وللمستويات )C1–A1 ( إضافة 
إلى ) Alphabet Kurs ( مع توفر مركز متخصص لرعاية األطفال دون 

سن المدرسة. إستقبال أطفال الوالدين الملتحقين في دورات اإلندماج.
خدمة رعاية األطفال مجانية ألبناء المسجلين في دورات اإلندماج لدينا.

كما توفرM.I.Q. Sozialstation GmbH من خالل إستشاري مختص 
وبشكل دوري:

 امسيات للتخاطب باللغة األلمانية.

 تقديم المشورة بخصوص األطفال, الشباب واألسرة.

 ورشات عمل متنوعة.

 تقديم المشورة حول التخلص من اإلدمان والمخدرات.

 مهرجانات صيفية.

 مهرجانات ثقافية.

Trautenaustr. 5, 10717 Berlin
Pangea-Haus, 4. Stock, Raum 406
U-9 Güntzelstraße
030-270 17 570
info@miq-bildung.de
www.miq-bildung.de
Mo.-Mi. 09:00-15:00

56823914
Haus der Weisheit
Rathenower Str. 16, 10533 Berlin, Tel. 030-
39808625
Ibn-Khaldon
Karl-Marx-Str. 78, 12043 Berlin
Karame e. V.
Puttkamer Str. 19, 10969 Berlin, Tel. 0176-  
40198574
Palästina Sportvereine e.V.
Prinz-Eugen-Str. 17, 13347 Berlin, 
Tel. 030-2111562

ـ دار الحكمة

ـ ابن خلدون

المدرسة العربية / الكرامة

 
- مدرسة فلسطين

Tel.: 03036757709
Saphire Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Sato Festsaal
Neuköllnische Allee 25, 12057 Berlin
Tel. 030-68055036

 
صالة زفير

ـ صالة شاتو
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Ahmad
Weisestr. 8, 12049 Berlin,
Tel. 030-21803302
Alouisal
Sonnenallee 99, 12045 Berlin 
Te. 0176-85247263
Alouisal
Weichselstr. 56, 12045 Berlin
Tel.: 030-6130 9162
Al-Faisal
Exerzierstr. 3, 13357 Berlin 
Tel. 030-69525178
Aamir
Voltastr. 35, 13355 Berlin, 
Tel. 030-46456799
Belal
Gotzkowskystr. 32, 10555 Berlin
Tel. 030-20953282
BON BON
Sonnenallee 68, 12045 Berlin
Tel.: 030-22460787
Byblos
Scharnweber Str. 122, 13405 Berlin
Tel. 0176-67667070
Kleopatra
Fritschestr. 49, 10627 Berlin, Tel. 030- 
37591085
Elegance
Sonnenallee 112, 12045 Berlin 
Tel. 030/6872483
El-Sufara
Maxstr. 15, 13347 Berlin
Tel.030-81799075
Vandam
Tel.: 015759643529
Goldene Finger
Sonnenallee 13, 12047 Berlin
Tel. 030-62985725
Haissam
Gneisenaustr. 83, 10961 Berlin
Tel. 0173-8248026
Hussein coiffeur
Prinzenallee 36, 13359 Berlin
Tel. 030-21471352

ـ صالون أحمد 

ـ صالون الوصال ( أبو الخير) 
 

ـ صالون الوصال ( سليم)

ـ صالون الفيصل

ـ صالون أمير

 
ـ صالون بالل

ـ صالون بون بون

ـ صالون بيبلوس

ـ صالون كليوبترا

ـ األناقة 

 
ـ السفراء

ـ حسين فاندام

ـ األصابع الذهبية 

ـ هيثم  

ـ كوافير حسين

Biomedizinische Kosmetik
Kadiner Str. 23, 10243 Berlin, 
Tel. 030-42021213
Docure
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
Khaled Salebi
Mainzer Str. 12, 10715 Berlin
Tel. 030-8536521
Kleopatra
Feitschestr. 49, 10627 Berlin, 
Tel. 030-20093965

ـ ريم اسماعيل

ـ زهرة بوركادي

ـ مركز خالد صليبي للتجميل
 

ـ كليوبترا

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

ـ بيسان

 
ـ الشرق

 
ـ موبليات سويدان

Adil Mode
Südstern 4, 10961 Berlin
Kottbusser Damm 103, 10967 Berlin
Tel./ Fax: 030-69507373
Al-Hanan
Sonnenallee 98, 12045 Berlin
Tel. 030- 56822927
Tabarak
Erkstr. 4, 12043 Berlin,
Tel. 030-68080633
Nour
Sonnenallee 92, 12045 Berlin
Tel.: 0179-1319048

ـ أزياء عادل

 

ـ الحنان

 
ـ تبارك

ـ فساتين نور

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

Festkichkeiten, Im- & Export,، Kosmetik, Textilienاحتفاالت، استيراد وتصدير، تجميل، أزياء

Kassem
Mittenwalder Str. 43, 12049
Berlin Tel. 0176-82076032
Kristall
Urbanstr. 37, 10967 Berlin
Tel. 0176-26598848
Malla Styling
Sonnenallee 44, 12045 Berlin 
Tel. 030/62001839
Mohsen
Hermannstr. 92, 12051 Berlin
Tel. 030-68328673
Nasser
Warthestr. 67, 12051 Berlin, 
Tel. 030-62842801
Street Cut
Brunnenstr. 94, 13355 Berlin
Tel.: 030-94866121
Super Cut
Badstr. 48, 13357 Berlin 
Tel. 030-55955388
Venezia
Triftstr. 3, 13353 Berlin
Tel. 030-46988442
Wael
Sonnenallee 161, 12059 Berlin 
Tel. 030-43910087
Wael Coiffeur
Reinickendorfer Str. 48, 13347 Berlin
Tel. 030-4526016
Yassin
Ostender Str. 4, 13323 Belin,
Tel. 0157-73461990
Youssef
Stettiner Str. 62, 13357 Berlin
Tel. 030-49989960

ـ صالون قاسم

ـ كريستال
 

ـ صالون المال

ـ صالون  محسن

ـ صالون ناصر

ـ صالون هنادي
 

ـ صالون فينسيا

- صالون وائل

ـ كوافير وائل

ـ صالون ياسين

ـ صالون يوسف

Al Afrah
Karl-Marx-Str. 71, 
12043 Berlin, Tel.: 030-85977769
Al Aman
Hermannstr. 39
Tel. 030- 6213477 
Al Hadi
Hermannstr. 177, 12051 Berlin, Tel. 
030-23911508
Al Hanan
Sonnenallee 98, 12045 Berlin 
Tel. 030-6875793
Al Hanan
Badstr. 28, 13357 Berlin, 
Tel. 030-75631605
El-Reda
Huttenstr. 110553 Berlin
Tel. 030-3995991
Dubai
Turmstr. 47a, 10551 Berlin
Tel. 030-39493541
Gulf
Turmstr. 15, 10559 Berlin,
Tel. 030-3944280

ـ مجوهرات األفراح

ـ مجوهرات األمان
  

ـ الهادي

 
ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الرضا

 
ـ مجوهرات دبي

 
ـ مجوهرات الخليج

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

ـ نادى البداوى

 
ـ نادي الكوثر

ـ نادي الكرامة

 
ـ  نادي فلسطين

- نادي القدس
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Barbar Aga
Karl-Marx-Str. 46, 12045 Berlin
Tel. 030-62985881
El-Salam
Sonnenallee 44, 12045 Berlin, Tel. 
62726510
Goldene Shicha
Graefestr. 65a, 10967 Berlin
Tel. 0176-29873909
Sahara
Boddinstr. 4, 12053 Berlin, 
Tel. 62989528
Sehraya
Großbeerenstr. 79, 10963 Berlin 
Tel. 030-25938733
Tausend und eine Nacht
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin
Tel. 030-32890986 
Um Kalthum
Sonnenallee 40/70, 12045 Berlin, 
Tel. 030-2732509
Ya Hala
Pankstr. 51, 13357 Berlin, 
Tel. 030-46905038

ـ بربر أغا

ـ السالم

 
ـ الشيشة الذهبية

ـ صحارى

ـ سهراية

 
ــ ألف ليلة و ليلة

ـ أم كلثوم
 
 

ـ ياهال

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

ـ ملحمة البتول

ـ أبو سامر

 
ـ الهنا

  
ـ القدس العربي

ـ ملحمة المصطفى

  
ـ الريان

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

 ـ الجليل

ـ سوق الشام

ـ عزام

ـ بغداد

 
ـ البركة

ـ الفيصل

ـ المنى

ـ ملحمة الرضا

 ـ ملحمة السالم

ـ ملحمة الشهباء

ـ ملحمة جبل عامر

ـ حبيبي

ـ حرب
 

ـ محل القناعة

ـ محالت دامس

ـ وائل

 ـ الشرق

ـ جوهرة الشرق

ـ سبيتي

ـ ملحمة يوسف

ـ زغيب

ــ األندلس
 

- الحمرا

ـ األمراء

ـ الباشا

ـ مطاعم الرحمة

- الصفا

 
ـ السلطان

 
ـ أكروم

ـ مطعم أميرة

ـ أسعد

 
ـ اصالة

 
ـ بابل

 

ـ بهارات

ـ بركة

ـ بربر أغا

 
ـ إكسال

ـ فروج المدينة
 

ـ بيت المدينة

ـ الشحرور

ـ معجنات الضيعة

 
- الرضا

 

ـ الريف
 

ـ جمال الشام

ـ حبيبي

 

ـ يافا

- الزان

ـ مندي

 
ـ مرووش

ـ مروش

ـ مسايا

Al-Andalus
Sonnenallee 40, 12045 Berlin
Al Hamra 
Raumer Str. 16, 10437 Berlin
Tel. 030-42850095
Al Omaraa
Kaiserin-Augusta-Allee 85, 10589 Berlin
Tel. 030-33006543
Al Pascha
Sonnenallee 77, 12045 Berlin
Tel.: 030-62903549
Al-Rahme
 ,Flughafenstr. 49, 12053 Berlin  ـ
    Tel.: 0179-171 30 11
  ,Karl-Marx-Str. 194, 12055 Berlin  ــ
    Tel.: 0176-2684 6030
Al-Safa 
Sonnenallee 75, 12045 Berlin
Tel. 030-62737894
Al Sultan
Mehringdamm 44, Berlin
Tel. 030-78897239
Akroum
Sonnenallee 45, 12045 Berlin
Tel. 030-23619319
Amira
Donaustr. 131, 12043 Berlin
Tel. 030-6233790 
Asaad
Luxemburger Str. 6, 13353 Berlin
Tel. 030-81799951
Assala
Hohenzolerndamm 11, 10717 Berlin
Tel. 030-47595598
Babel
- Gabriel-Max-Str. 16, 10245 Berlin
  Tel. 030-29368784
- Kastanienallee 33,10437 Berlin
  Tel. 030-44031318
Baharat
Winterfeldstr. 37, 10789 Berlin
Tel. 030-2168301
Baraka
Lausitzer Plaz 6, Kreuzberg
Tel.030-6126330
Barbar Aga
Karl-Marx-Str. 45,12045 Berlin  
Tel. 030-6242708
Casalot
Claire-Waldoff-Str. 5, 10117 Berlin
Tel. 030-27572210
City Chicken
Sonnenallee 59, 12045 Berlin
Tel. 030-6248600
City House
Sonnenallee 73, 12045 Berlin
Tel.: 030-62904952
El Chahrour
Ohlauer Str. 10, 10999 Berlin
Tel. 030-6117115
El-Daia Snack
Sonnenallee 46, 12045 Berlin
Tel: 030-63413250
El Reda
Huttenstr.  69, 10553 Berlin
Tel. 030-3911119
El-Rief
Schönhauser Allee 46 a, 10437 Berlin
Tel. 030-44043370
Jamal Elshaam
Pettenkoferstr. 2, 10247 Berlin,
Tel.: 030-37472929
Habibi
- Winterfeldplatz, Tel. 030-2153332 
- Akazienstr. 9, Tel. 030-7874428
- Körtestr, 35, Tel.: 030-2922401
Jaffa
Pariserstr. 39-40, 10707 Berlin
Tel. 030-88702908
Lasan
Adelbertstr.96, 10999 Berlin
Tel. 030-69814098
Mandi
Seestr. 57, 13347 Berlin
Tel.: 030-20095700
Marooush
Knesebeckstr. 48, Ecke Ku‘damm
10719 Berlin, Tel. 030-887118335
Maroush
Adelbertstr. 93, 10999 Berlin
Tel. 030-69536171
Masaya
Wilhelmstr. 22, 10963 Berlin

Tel. 030-25931818
Nour
Kaiserdamm 89, 14057 Berlin,
Tel. 03033008145
Qadmous
Am Friedrichshain 1, 10407 Berlin
Tel.030-4246255
Rousche
Putbusser Str. 44, 13355 Berlin
Tel.: 030-34722645
Sabil
Boxhagener Str. 28, Friedrichshein
Tel. 030-29009227
Salam
Rankstr. 3, 10789 Berlin
Tel. 030-8813461
Salamat
Dunnckerstr.18, 10437 Berlin
Tel.030-4443136 
Salsabil 1
- Göhrener Str. 6, 10437 Berlin
Tel. 030-44053504
- Wörther Str. 16 10405 Berlin
Tel. 030-44046073
Sanabel
Gabriel-Max-str. 16, 10245 Berlin
Tel. 030-29000699
Scarabeo
Ludwigkirchstr. 6, 10719 Berlin
Tel. 030-8850616
Sesam
Gneisenaustr. 22, 10961 Berlin
Tel. 030-6946801
Shaam Restaurant
Karl-Marx-Str. 177, 12043 Berlin
Tel.: 030-68084054
Sharazad
Dahlmannstr. 27, 10629 Berlin
Tel. 030-53216767
Tiba
Karl-Marx-Str. 175, 12043 Berlin
Tel. 030-68087535
Ya Hala
Pankstr. 51, 13357 Berlin
Tel. 030-46067274
Um Kalthoum
Sonnenallee 34, 12045 Berlin
Tel.: 0151-45012777

ـ نور

ـ قدموس

 ـ روشة

ـ سبيل
  

ـ سالم

 
ـ سالمات

- سلسبيل 

  
ـ سنابل

 
ـ سكارابيوس

ـ سمسم

ـ شام

ـ شهرزاد

ـ طيبة

 
ـ ياهال

ـ أم كلثوم

Abu Laila, 
Beusselstr. 68, 10553 Berlin
Tel. 030-39848063
Albascha
Huttenstr. 5, 10553 Berlin
Al Iman
Schierker str. 33, 12051 Berlin
Tel. 030-6272 8443
Aljazeera
Sonnenallee 15,12047 Berlin
Tel.: 030-62725489
Al Manar
Lüderitzstr. 10, 13351 Berlin,
Tel.: 030-4514818
Goldene Bäckerei
Kiehlufer 115, 12059 Berlin
Tel.: 030-6808 1077
Habibi 
Erkstr. 6, 12043 Berlin, Tel. 030-6820381
Nuss Depot
Sonnenallee 73,12045 Berlin, 
Tel. 030-62727797
Um Kulthum
Sonnenallee 50, 12045 Berlin, Tel. 62734399

ـ أبو ليلى

 
- الباشا

-اإليمان

ـ الجزيرة

ـ المنار

ـ المخبز الذهبي

ــ حبيبي

 ـ المحمصة العربية

 
ـ أم كلثوم

Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliere مطاعم، أفران وحلويات، مواد غذائية، مقاه عربية، مجوهرات

ـ أبو ظبي

 
ـ الجزائر

 

ـ األردن

ـ العراق
 

ـ لبنان

ـ سورية

 

ـ قطر

 
ـ دبي

 

ـ مصر

ـ السودان

 

ـ الكويت

 ـ البحرين

  
ـ ُعمان

 

ـ المغرب

ـ فلسطين

 

ـ السعودية

 
ـ اليمن

ـ ليبيا

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

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



جورجيا
تشتهر السياحة في جورجيا بوجود االماكن الطبيعية الساحرة المتمثلة فى األنهار والعيون واآلبار ،وفيها الكثير من 
مناطق الجذب السياحى ؛إلحتوائها على معالم وآثار تاريخية تعود الى اقدم الحضارات التى سيطرت عليها فى الزمن 
السالف ،وال تزال تضم حتى اليوم بقايا آثارها ،وباألخص مدنها أو مستعمراتها التى بنيت منذ قرون عديدة على رأسها 
مدينة تبليسى العاصمة الجورجية،ومدينة باتومى الساحلية التى تطل على ساحل البحر األسود، فعلى الرغم من ان 
جمهورية جورجيا تعد دولة صغيرة فى مساحتها وعدد سكانها ،غير ان ما تضمه من تراث ثقافى ،وتاريخ غنى باآلثار 

جعلها من افضل الدول السياحية التى يتمنى المرء أن يقوم بزيارتها،

وتعتبر مقصد هام جدا للسياح من أصقاع األرض 
هامة  وأثرية  وتاريخية  سياحية  معالم  وتضم 
ومتنوعة مثل : كاتدرائية تسميندا ساميبا، و دير 
روستافلى،  وشارع  ناريكاال،  وقلعة  فارديزيا، 
قلعة  و  باتومي،  في  الواقعة  بولفارد  وحديقة 
الرب التي شيدت في القرن السادس قبل الميالد، 
وجبل كازبيك، وبحيرة ريتسا التي تقع في الجهة 

الشمالية من جورجيا.
من  القوقاز  منطقة  في  سيادة  ذات  دولة  هي 
أوراسيا. تقع عند ملتقى أوروبا الشرقية مع غرب 
آسيا،يحدها من الغرب البحر األسود، ومن الشمال 
روسيا،ومن الجنوب تركيا وأرمينيا، وأذربيجان 
لغوياً  تنوعاً  من الشرق. ، تمتلك جورجيا أيضاً 
كبيراً. اللغات المنطوق بها من األسرة القوقازية 
والالزوالمنغرليون،  الجورجية  هي  الجنوبية 
من  القوقاز  جنوب  المجموعات  والسفان.تتحدث 
إلى  باإلضافة  الجورجية  اللغة  الجورجيين  غير 

لغاتهم األصلية في كثير من األحيان.
الجورجية  هي  لجورجيا  الرسمية  اللغات 
اللغة  الجورجيةهي  أبخازيا.  في  واألبخازية 
الرسمية للبالد، ويتحدث بها 71 ٪ من السكان، 
 ٪  7 و  والسفان  بالمنغريلية  يتحدث ٪11  بينما 
األرمينية و 6 ٪ األذرية، و 5 ٪ لغات أخرى. 

الرسمية،  العملة  الجورجّي  الالري  عملة  تعتبر 
الرئيس  حكم  أيام  واستخدمت  جورجيا  في 
في العام 1995م،  إدوارد شفاردنادزي وتحديداً 
ويرمز لها بـ )GEL(، وكّل الري واحد ينقسم 
أّما اقتصادها فيعتمد على قطاع  إلى مئة تتري، 
والنحاس،  والذهب،  كالفضة،  المعادن  استخراج 
والمنغنيز، وقطاع الصناعات الصغيرة، والقطاع 
السياحّي، وقطاع الزراعة الذي من أهّم منتوجاته 
الزراعية: البندق، والعنب، والحمضيات، وقطاع 
والمشروبات  الكحولية،  غير  المشروبات  إنتاج 

الكحولية.



افضل اماكن السياحة في جورجيا
السياحة في تبليسي

قلعة ناريكاال

الجبل المقدس )متاتسميندا( يستضيف شظايا قلعة ناريكاال القديمة. هي قلعة قديمة تطل على تبليسي عاصمة جورجيا ونهر كورا، وتتكون القلعة من قسمين على تلة 
شديدة االنحدار بين حمامات الكبريت والحدائق النباتية. عرفت أوال باسم )شوريس تسيه( أي الحصن الغاشم، أو كما يقال الحصن الذي تحسد عليه، ويقال إن االسم 

ناريكاال فارسي األصل، ويقال أيضا إن االسم مغولي ويعني القلعة الصغيرة.، يمكنك زياره انقاض قلعة ناريكاال بسهوله عن طريق اتخاذ التلفريك.

ركوب التليفريك يعتبر أيضا جزء من جاذبية المكان حيث أنه يكشف عن مناظر رائعة للمدينة.يمكنك االستمتاع بالمناظر البانورامية الساحرة من تبليسي في الطريق 
… اما داخل القلعة ستجد كنيسة القديس نيكوالس التي تستحق الزياره، يطلق سكان البلدة عليها “قلب وروح المدينة”، تاريخ بناء القلعة هو القرن الرابع الميالدي، 
أي أنها كانت هناك من بداية المدينة، في وقت الحق تم تمديد القلعة وتوسعيها عدة مرات، بداية من القرنين السابع والثامن علي يد العرب األمويين، لذا القلعة في 

حالتها الحديثة هي مثال حي على التحصين العربي. ثم تم توسيعها مرة أخري على يد الملك داوود ألباني.

كاتدرائية الثالوث المقدس
الديني  البناء  المقدس  الثالوث  كاتدرائية  تعتبر 
على  القوقاز  ومنطقة  جورجيا  في  األضخم 
الكنائس  كبرى  من  واحدة  وهي  اإلطالق، 
المسيحية األرثودكسية على مستوى العالم.، تقع 
الكنيسة على ضفاف نهر )كورا(، وتقوم الهندسة 
كنائس  ّطراز معمار  للكاتدرائية على  المعمارية 
جورجيا التقليدية، لكنها تتميز بعدد من اللمسات 
المبتكرة والجديدة. وتضم تلك الكاتدرائية العريقة 
بينها  من  للصالة،  المخصصة  األقسام  من  عددا 
جورج،  وسانت  نينو  وسانت  المالئكة  مصلى 
سانت  باسم  يعرف  الذي  المصلى  إلى  باإلضافة 
يوحنا  القديس  كنيسة  تضم  كذلك  نيكوالس، 
المعمدان، وكنيسة الرسل االثنا عشر. وتقع خمس 
تحت  بالكاتدرائية  الصالة  قاعات  من  قاعات 
األرض، صممت الكنيسة على الطراز الجورجي 
أعمدة،  ثمانية  على  تستريح  قبة  مع  التقليدي 
إلضفاء منظر أكثر ضخامة على القبة والكنيسة 
بالذهب. مغطاة  7,5م  القبة  ترتفع  عام،  بشكل 



حديقة بوتانيكال

حديقة بوتانيكال واحدة من أشهر األماكن السياحية فى تبليسى تقع على بعد خطوات من غابات ناريكاال بمركز المدينة، العديد من الجورجيين يعتقدون أن هذه الغابات 
هي المزار السياحي األول في تبليسي ، رسم الدخول للحديقة رمزي و هو 1 جيل وفقاً لعملة جورجيا،

يمكنك البقاء وقضاء وقت ممتع في هذا المكان طوال اليوم بدون ملل، وتقع الحديقة النباتية الوطنية لجورجيا ، سابقًا حديقة تبليسي النباتية ، في تبليسي ، عاصمة 
جورجيا ، وتقع في مضيق تسافكيسيس-تسكالي على سفوح التالل الجنوبية لسلسلة سولوالكي. تحتل مساحة 161 هكتار وتمتلك مجموعة من أكثر من 4500 

مجموعة تصنيفية . كما يمتد تاريخها إلى أكثر من ثالثة قرون.

بحيرة السالحف في تبليسي
السياح  من  األالف  السالحف  بحيرة  تستقطب 
يوم  لقضاء  المثالي  المكان  وتعد  كل صيف  في 
في  السياحية  المعالم  أهم  أحد  تعد  حيث  رائع 
وممتعة. مميزة  مرافق  من  توفره  لما  تبليسي 

إشتهرت بحيرة السالحف في تبليسي بهذا اإلسم 
مثلما  السالحف  من  الكثير  تضم  لكونها  ليس 
السلحفات من  يشبه  بل ألن شكلها  البعض  يظن 
التالل  قلب  في  تقع  جميلة  بحيرة  فهي  األعلى 
سطح  فوق  متر   600 من  أكثر  إرتفاع  على 
عليها. وتطل  تبليسي  مدينة  ضفاف  على  البحر 

في  المتعة  من  الكثير  لزائريها  البحيرة  توفر 
اإلخضرار  تعكس  حيث  الطبيعي  أحضان 
وجبالها  أشجارها  في  نراه  الذي  الجذاب 
وألن  مميزا،  رونقا  يعطيها  مما  البحيرة  على 
مخصص  ممشى  لها  البحيرة  حول  الحديقة 
حول  عليه  بالسير  فننصحك  األشجار  بين 
المعتدل. بجوها  والتمتع  التالل  ووسط  البحيرة 



شارع روستافلى الشهير

جورجيا  فى  سياحية  اماكن   10 أفضل  احد  الـ12  القرن  الى  يعود  قديم  جورجى  شارع  وهو  روستافلى  شوتا  شارع  السابق  فى  الشارع  هذا  يسمى  كان 
،األوبرا  الوطنى  كالمتحف  تاريخى  مكان  من  أكثر  لضمه  السياحى؛  الجذب  نسبة  فيه  وترتفع  تبليسى  فى  العريق  الشارع  هذا  شهرة  الى  تعود  التى  ،األسباب 
،. التذكارات  بيع  محالت  ،و  ،المقاهى  المطاعم  كالبارات،  عليها  المتعارف  الترفيه  أماكن  يوفر  كما   ، ،والبرلمان  كاشفيتى  الكنيسة  البالية،  لفن  الدولة  ،مسرح 

يمزج  الذي  بالجمال  الشارع  ويتغنى  كوستافا  شارع  في  وينتهي  يحده  الذي  التحرير  ميدان  شارع  من  تبليسي  روستافيلي  شارع  في  جولتك  تبدأ 
الشارع  هذا  في  تجد  كما  ذاتها.،  بحد  قائمة  تحفة  الشارع  يجعل  مما  العصري  الحضاري  والفن  تبليسي  لمدينة  القديم  والفن  الحضارة  بين 
روستافيلي  رصيف  من  جزء  تجد  كما  والجذابة  الجميلة  واألكسسوارات  األلبسة  توفر  التي  الشارع  في  والعالمية  الشهيرة  المتاجر  من  العديد 
تذكارية. كهدية  تريد  ما  منه  تقتني  ان  لك  رمزية  بأسعار  الجميلة  اليدوية  واألعمال  التحف  فيه  تباع  الشعبي  للسوق  مكان  إلى  تحويله  تم  قد 



03.042021
German Wrestling Federation
Festsaal Kreuzberg, Am Flutgra-
ben 2, 12435 Berlin-Treptow

05.04. – 06.04.2021
Feuerwerk der Turnkunst – 
OPUS
Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 
Berlin

17.04. - 26.04.2021
Internationale Grüne Woche 
Messedamm 22, 14055 Berlin

24.04. – 26.04.2021
HIPPOLOGICA - Das 
Reitsport-Event der Grünen 
Woche
Messedamm 22, 14055 Berlin

25.04– 27.04.2021
Japan Festival Berlin
Urania Berlin, An der Urania 17, 
10787 Berlin-Schöneberg

29.04. – 31.04.2021
Snooker: German Masters 2020
Tempodrom, Möckernstraße 10, 
10963 Berlin-Kreuzberg

01.04. – 11.04.2021
Lichtkunst: Winterleuchten
Westfalenpark, An der 
Buschmühle 3, 44139 Dortmund

04.04. – 05.04.2021
Deutsche Brieftauben-Ausstel-
lung 
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund
18.04. – 19.04.2021
Messe: Brille & Co
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

18.04. – 19.04.2021
Hochzeitstage 2020
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

28.04. – 31.04.2021
Wild Food Festival 2020
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

12.04.2021
Hochzeitsmesse
Areal Böhler, Alte Schmiedehal-
le, Hansaallee 321, 40549 Düssel-
dorf

18.04. - 26.04.2021
Messe: boot 2020
Messegelände, Stockumer 
Kirchstraße 61, 40474 Düssel-
dorf

24.04 – 25.04.2021
Messe: Supreme - Women&Men
B1, Bennigsen Platz 1, 40474 
düsseldorf

25.04. – 26.04.2021
Hochzeitsmesse
Museum für Gartenkunst, 
Benrather Schlossallee 100-106, 
40597 Düsseldorf

07.04. – 10.04.2021
Messe: Heimtextil
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

15.04. -19.04.2021
InterDive: Internationale Tauch-, 
Schnorchel- und Reisemesse
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

18.01. – 19.01.2021
Trau Dich! – Die Hochzeitsmesse
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

25.04. – 28.04.2021
Creativeworld
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

18.03– 19..03.2021
Hochzeitstage Hamburg
Messe und Congress, Messe-
platz 1, 20357 Hamburg

24.04. – 26.04.2021
home²: Immobilien
Messe und Congress, Messe-
platz 1, 20357 Hamburg

01.12.– 30.12.2020
Winter-Zoo Hannover
Erlebnis-Zoo Hannover, Adenau-
erallee 3, 30175 Hannover
10.12. – 13.12.2020
Domotex : Weltleitmesse für 
Teppiche und Bodenbeläge
Messegelände, 30521 Hannover

02.04. – 03.04.2021
Holiday On Ice – Showtime
Olympiahalle, Spiridon-Lou-
is-Ring 21, 80809 München
03.04.2020
Mu�at Winterfest
Mu�athalle, Zellstr. 4, 81667 
München
11.04.2020
Hochzeitstage
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40, 80939 
München



ممثل لبنانيأفقي

الحلول في الصفحة 98

دولة تقع في قارة اسيا؟
ما اسم الدولة؟
ماهي العاصمة؟

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

10 09 08  07 06 05 04 03 02 01

01 - ممثلة امريكية من اعمالها ارق في سياتل.
02 - عكس باطل )معكوسة( - رق )معكوسة( - اطواد )معكوسة(

03 - من أعمال دافنشي.
04 - ضمير المتكلم - من الحيوانات.

05 - ممثل كوميدي مصري.
06 - حرف اجنبي )معكوسة( - دمامة.

07 - يضله - صراخ.
08 - أطراف.

09 - عاصمة افريقية - خيال )معكوسة(
10 - رئيس سوري سابق.

 
01 - مؤسس مصر الحديثة - في الشطرنج.   

02 - حفظ )معكوسة( - عاصمة اوكرانيا )معكوسة(.
03 - اعتدال )معكوسة( - دق )معكوسة(.

04 - نظر - يعاير و يسب )معكوسة(.
05 - رؤى - مجزرة ارتكبها الصهاينة )معكوسة(.
06 - أحسن الي )معكوسة( - شركة بترول عالمية.

07 - مقاطعة اوروبية - مكتملة )معكوسة(.
08 - أتوجع )معكوسة( - يسفك.

09 - والد )معكوسة( - من أجلي.
10 - أديب مصري عالمي راحل.

رأسي

بين الصورتين توجد سبعة فوارق حاول أن تجدها في دقيقتين
- األغاني المفضلة مرتبطة بحدث أو

  شخص ما.
- األذكياء دائًما يقللون من شأن أنفسهم.

- التفكير بلغة أجنبية يجعلك أكثر عقالنية.
- خداع النفس يحسن أداءها.

- السعداء يجعلونك أسعد.
- األموال الكثيرة قد ال توفر السعادة.

- االلتزام الديني يخفض الضيق النفسي.
- إنفاق األموال على اآلخرين يسعدك أكثر  

  من إنفاقها على نفسك.
- الموسيقى تؤثر على رؤيتك للعالم.
- إعالن األهداف لآلخرين يقلل فرص

  تحقيقها.

7x

العاصمة



1- ما هو العام التي صعدت فيه أمريكا إلى 
    الفضاء؟

2- اذكر اسم الدول المصدرة للبترول؟
3- كم تبلغ عدد الجيوب األنفية لدى 

    االنسان؟
4- أين تعيش الذئاب الحمراء؟

5- ما هي وظيفة فيتامين أ؟
6- من هو العالم الذي أكتشف الدورة 

    الدموية؟
7- ما هي أكبر جزيرة في العالم وكم تبلغ 

    مساحتها؟
8- ما هي أكبر شالالت العالم؟

9- ما هما الدولتين التي يفصل بينهما بحر 
    آيجة؟

10- ما هو لون الرئة السليمة؟
11- ما هي العناصر التي يحتاجها النبات 

      للنمو؟
12- في أي عام تم توقيع صلح الحديبية؟
13- ما هي الوظيفة التي تقوم بها الغدد 

      الليمفاوية للجسم؟
14- متى انفجرت مركبة الفضاء هي 

      تشالنجر؟
15- ما هي األهمية الخاصة بمضيق 

      البسفور؟
16- كم تبلغ نسبة الماء في الكرة 

      األرضية؟
17- من هو الشاعر صاحب قصيدة البردة؟

18- لمن كان الفضل في إنشاء أسلوب  
      الرسائل في األدب العربي؟

19- من هو صاحب الرباعيات التي    
      أطلقتها أم كلثوم؟  

20- من هو الشاعر صاحب الكوميديا 
      اإللهية؟ 

21- ما هو معنى كلمة الخان؟ 
22- من هو مؤلف مسرحية الملك ليز؟ 

23- متى تم العمل بالبطاقات الحمراء 
      والصفراء ألول مرة في كرة القدم؟

24- ما هي أول دولة عربية شاركت في 
      األلعاب األولمبية؟

25- مما تُصنع حلبة المالكمة؟
26- ما أول دولة عرفت لعبة الشطرنج؟ 

27- لماذا وقع إلغاء دورة األلعاب 
      األولمبية األولى والثانية؟

28- من أول من اكتشف الميكروب الذي 
      يسبب مرض السل؟ 

29- كم يبلغ طول شرايين اإلنسان البالغ؟ 
30- ما هو دور المخيخ في جسم اإلنسان؟   

31- ما هو العنصر األول الذي يوجد في 
      الجدول الدوري الخاص بالعناصر؟

32- من صاحب لوحة الموناليزا المعروفة؟    
33- ما هو أول لون في قوس قزح من 

      األعلى؟
34- أي عظم يوجد في جسم اإلنسان 
      وليس له عالقة بأي عظم آخر؟

35- كم مرة يتم الحصول على الرقم 9 من 
      األرقام من 1 إلى 100؟

36- ماذا يُطلق على األنهار الصغيرة التي 
       تصب مياهها في نهر آخر؟

37- ما هو المناخ الذي يستطيع الوصول 
      إلى 40 درجة مئوية في فترة النهار 

       و 0 درجة مئوية أثناء الليل؟ 
38- أي بلد كان تُعرف من قبل باسم 

       روديسيا؟ 
39- ما هي الدولة التي تحتوي الُجزر 

      األكثر في العالم؟
40- ما هي العملة دولة ماليزيا الوطنية؟ 
41- ما هي البلد التي يُطلق عليها أرض  

      الشمس المشرقة؟
42- ما هو المبنى األطول في العالم كله؟ 

سؤال يحتاج جواب ...

Sprüche أقوال	مأثورة											

محمد علي يلكم »البيتلز«عام 1964

المواقف هي خريف العالقات
يتساقط منها المزيفون

كأوراق الشجر
Voltaire
فولتير

المزيد عنه في صفحة الحلول 98

جون لينون و شركاه في فرقة البيتلز كانوا ممتازين في

كتابة و غناء الموسيقى و لكنهم ذو بنية نحيلة و هذا ما

مالكمة  من  سأم  لشخص  دمى  ليكونوا  مناسبين  جعلهم 

الحقائب التي ال حياة فيها، و بذلك اجتمع كال من البيتلز

كان و  العالمية  جولتهم  منتصف  في  كالي  كاسيوس  و 

كالي يستعد ليصبح بطل العالم للوزن الثقيل. و التقطت

لهم تلك الصورة في ميامي في فبراير 1964.



مهنياً: تبدأ بتنفيذ أحد المشاريع أو ورشة عمل مقّررة، في جميع األحوال أنصح لك 
عدم توقيع مستندات أو اتفاقيات قبل االطالع جيداً عليها

عاطفياً: تعالج القضايا العائلية والعاطفية بال خوف أو ترّدد، وتساهم في إحالل السالم 
وتقريب وجهات النظر بعد التباين

الشحم  إزالة  وقدرتك على  حيويتك  وإن  بعد  تزول  بصحتك  المحيقة  األخطار  صحياً: 
ستجعلك تتخطى ذلك بسرعة

مهنياً: المناقشة هي الوسيلة المثلى لتصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع في كل 
المجاالت المادية والمعنوية

عاطفياً: قد يقنعك الشريك بوجهة نظره إلى بعض األمور، لذا يجب أن تمضي معه وقتاً 
أطول لتصل إلى النتائج الجيدة

صحياً: قد تنفعل ألسخف األمور بعد أن يستدرجك إلى ذلك أشخاص تافهون، ألم تتعلم 
من دروس الماضي؟

مهنياً:  تكثر المشاحنات وتطرأ الخالفات على نحو واضح وملموس، لذلك فإنّه يوم غير 
مالئم إطالقاً للتطّرق إلى الموضوعات الحساسة

عاطفياً: عليك أن توّضح بعض النقاط العالقة، وإال فإنّك ستبقى رهن الشكوك، وذلك لن 
يكون في مصلحتك

صحياً: طموحك القوي وإصرارك على تحقيق أهدافك بسرعة يولدان لديك الشعور بضغط 
نفسي كبير وقلق دائم

مهنياً: حين تعمل بجهد كبير فإّن الجميع سيسعى إلى أن تنال حقك، وهذا سيشعرك 
بارتياح كبير وسعادة بالغة 

عاطفياً: تميل إلى إثارة الخالفات، وتبحث عن األعذار لتوجيه اللوم إلى الحبيب، ما 
يثير قلقه من تصرفاتك وربما يفكر في االبتعاد عنك فترة

المثالي  اليوم  إنه  تأثيرات خطرة،  لها  يكون  لن  تطرأ  صحياً: مشكلة صحية صغيرة 
التباع حمية أو برنامج رياضي بدني

مهنياً:  الحظ يحالفك ما يشير إلى عملية بيع ناجحة، أو دورة تثقيفية أو علمية أو إعالنية 
تبّشر بالنتائج الجيدة واإليجابية على غير صعيد

عاطفياً: عليك أن تكون صريحاً مع الشريك، ألّن الحقيقة ستظهر عاجالً أم آجالً، عندها 
تتعقد األمور أكثر فأكثر وتصبح عاجزاً عن إيجاد الحلول

صحياً: تقوم بتمارين رياضية بين وقت وآخر إال أن ذلك ال يكون عن اقتناع وهواية بل 
ألنك مجبر على ذلك

مهنياً: مزاجك المتقلب لن يساعدك كثيراً، لذا عليك تبديل أولوياتك لبلوغ أهدافك التي حددتها 
لنفسك وقطع الطريق أمام المصطادين في المياه العكرة

عاطفياً: ال تجرح كبرياء الحبيب حتى لو كان قاسياً معك، تريث هذا اليوم وال تتسّرع في 
إطالق األحكام أو إعالن مواقف متشّددة

صحياً: صحتك هذا اليوم قوية وممتازة بفضل الرياضة وأوقات الترفيه التي تمضيها مع 
اآلخرين

مهنياً: قد تفكر في في كسب أحد االشخاص أو أحد المناصب أو ربما شراء منزل أو 
سيارة أو أي شيء آخر تحلم به

عاطفياً: يسهل عليك كتابة الشعر والتغّزل بالحبيب، تتمتّع بالفصاحة والطالقة، لذلك لن 
يصعب عليك إقناعه بوجهة نظرك

صحياً: عالج أّي مرض قد يظهر اليوم من خالل استشارة الطبيب أو صاحب االختصاص 
قبل أن يتفاقم

مهنياً:  إحذر درباً خاطئة تسلكها، فقد يسود جّو من اإلرباك وتواجه مطالب أو أوضاعاً 
دقيقة يمكن أن تعكر عليك صفو األجواء في العمل

اآلخرين  قبل  نفسك  بالشريك، حاسب  العالقة  في  السلبية  األسباب  الغيرة من  عاطفياً: 
فترتاح أكثر وتريح المحيطين بك

صحياً: ربما ينتابك شعور بالتعب واإلرهاق سببه طمعك في زيادة ساعات العمل إلنجاز 
مشاريعك بسرعة

مرحلة  إلى  عادية  مرحلة  من  تنتقل  أنك  سيما  وال  بالنصائح ضروري  العمل  مهنياً: 
استثنائية قد تملي عليك القيام باحتياطات ضرورية لتحصين الموقع

عاطفياً: مصارحة الشريك بمشاعرك تجاهه مهّمة، لكن ال تكشف جميع أوراقك في هذا 
المجال، بل تقدم خطوة خطوة لتعرف إلى ما ستؤول إليه النتائج

في  وتبقيك  اإليجابية  األجواء  علن  تبعدك  والعاطفية  المهنية  الضغوط  كثرة  صحياً: 
حال مضطربة

مهنياً: تخوض نشاطات جّمة جيّدة ومناسبة، وتبحث عن مصادر ماليه جديدة تمّول بها 
مشاريعك التي تتطلب موازنة كبيرة نوعاً ما 

عاطفياً: تباشر عالقة حب جديدة، أو يؤدي أحد األوالد دوراً في حياتك، أو تطل على خبر 
جيد يتعلق بالشريك يفرحك ويتركك تمضي أجمل األوقات 

صحياً: يغمرك وحي كبير والهام فتختار األنسب لصحتك وتشعر باالطمئنان

مهنياً: كن أكثر جدية وانفتاحاً مع الزمالء، وكثرة المزاح تترك تأثيرات سلبية إذا تخّطت 
الحدود المسموح بها في مجالك المهني 

عاطفياً: تجنّب االنتقاد واالتهام لئال تنقلب األمور عليك، وتصبح أنت المذنب بعدما كنت 
البريء، فتتحمل تبعات ذلك وتعيش في قلق وانزعاج

التي تبذلها، تنسى أن من واجبك إراحة جسمك على  صحياً: في بحر الجهود المضنية 
األقل الوقت المطلوب لذلك

اآلخرين،  مع  ومشاحنات  صدامات  الى  تؤدي  ما  غالباً  العمل،  في  المزاجية  مهنياً: 
فحاول أن تكون إيجابياً لترتاح من هذا الوضع

عاطفياً: مناقشات مهمة تحّدد مصير العالقة المستقبلية مع الشريك، مهما يكن إطارها، 
وربما تقدم إليك بعض المقترحا المفيدة

صحياً: إذا كنت تعباً او مكتئباً فخذ إجازة الستعادة قواك أو قم بسفر برفقة الشريك

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مين؟
نيكوال معوض
أنا فين؟

العراق / بغداد 

فكر شوية!
1- )1962(./ 2- أوبك./ 3- 8/ 4- تعيش في شرق القارة األمريكية الشمالية./

5- تقوية نظر اإلنسان./ 6- وليام هارفي. / 7- استراليا وتبلغ مساحتها 7 مليون     
و600 كيلو متر مربع./ 8- آنجل. / 9- تركيا واليونان. / 10- وردي./

11- يحتاج النبات التربة والمياه وضوء الشمس لكي يكبر وينمو./
12-عام 6 هجريًا./ 13- تنقية الدم.  / 14- انفجرت عام 1986./

15- يربط بين البحر األسود وبحر مرمرة./  16- 71%. / 17- كعب بن زهير./
18- عبد الحميد الكاتب./ 19- عمر الخيام./ 20- اإليطالي دانتي./

21- الحاكم./ 22- وليم شكسبير./
23-1970 وكان ذلك بسبب ما حدث في مباراة ببن بريطانيا واألرجنتين عام 1966/ 

24- مصر./ 25- من المطاط الصناعي./ 26- الهند./
27- بسبب الحرب العالمية األولى والثانية./   28- روبرت كوخ./

29- 25 كلم. /  30- ضبط التوازن./ 31- هيدروجين./
32- ليوناردو دافنشي./ 33- أحمر./ 34- العظم الالمي الذي يوجد في الحلق./
35- 20 مرة./ 36- روافد فهي ال تتدفق في البحر./ 37- جاف أو صحاري./

38-  زمبابوي./ 39- السويد، حيث تحتوي على 221،800 جزيرة./ 40- رينغيت 
ماليزي./ 41- اليابان./ 42- برج خليفة الموجود في دبي، حيث يبلغ طوله 828 متًرا.

س     العقرب     الميزان      العذراء      األسد      السرطان    الجوزاء      الثور       الحمل
الحوت       الدلو       الجدي      القو
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Sprüche أقوال	مأثورة											

فرانسوا ماري آروويه )بالفرنسية: François-Marie Arouet(  ويُعرف باسم شهرته 
كاتب  هو   )1778 مايو   30  –  1694 نوفمبر   21(    . )Voltaire )بالفرنسية:  فولتير 
وفيلسوف فرنسي عـاش خالل عصر التنوير. ُعرف بنقده الساخر، وذاع صيته بسبب سخريته 
وكرامة  والمساواة  العقيدة  حرية  خاصة  المدنية  الحريات  عن  ودفاعه  الطريفة  الفلسفية 

اإلنسان.

كتب  فقد  تقريباً؛  األدبية  األشكال  كل  في  أعمال  بكتابة  قام  اإلنتاج  غزير  كاتباً  فولتير  كان 
عشرين  من  وأكثر  والعلمية  التاريخية  واألعمال  والمقاالت  والروايات  والشعر  المسرحيات 
ألفًا من الخطابات، وكذلك أكثر من ألفين من الكتب والمنشورات. من أشهر آثاره: »رسائل 
فلسفية« )1734(، و«زاديغ« أو »صادق« )1747( وقد نقلها إلى العربية طه حسين، تحت 

اسم »القََدر«، و«كانديد« )أو الساذج( )1759(، و »المعجم الفلسفي« )1764(.

وقد كان فولتير مدافعاً صريحاً عن اإلصالح االجتماعي على الرغم من وجود قوانين الرقابة 
القوانين.  هذه  بخرق  يقوم  من  كل  على  تطبيقها  يتم  كان  التي  القاسية  والعقوبات  الصارمة 
وباعتباره ممن برعوا في فن المجادلة والمناظرة الهجائية، فقد كان دائماً ما يحسن استغالل 
الموجودة  الفرنسية  االجتماعية  والمؤسسات  الكاثوليكية  الكنيسة  دوغمائيات  النتقاد  أعماله 

في عصره.
التنوير )إلى جانب كل من  البارزة في عصر  العديد من الشخصيات  وكان فولتير واحداً من 
مونتسكيو وجون لوك وتوماس هوبز وجان جاك روسو( حيث تركت أعماله وأفكاره بصمتها 

الواضحة على مفكرين مهمين تنتمي أفكارهم للثورة األمريكية والثورة الفرنسية.
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