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Sonnenallee 7,
12047 Berlin
             Hermannplatz
       Hermannplatz/
       Sonnenallee

M29
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Schnelltest فحص كورونا سريع -

49 €  PCR فحص
ظار
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يرجى األخذ في اإلعتبار انه يمكن التقديم على فحص الكرونا المجاني عدة مرات خالل االسبوع

- عدد 1 مطهر اليد
FFP2 عدد 2 ماسك -

ً جانــا
م

PoC Corona
Testzentrum
كرونا فحص  مركز 

إذا قمت بعمل الفحص خالل الفترة من الساعة 8 صباحا حتى 11:30 صباحا 
يمكنك إستالم نتيجة الفحص خالل 9 -10 ساعات.

يوجد غرف خاصة لفحص السيدات
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- Unfallgutachten
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- 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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الدليل ـ برلين

في  الفلسطينية  المقاومة  مع  المواجهة  أوضحت 
العبرية  الدولة  بدأت  حقيقة  معضلة  غزة  قطاع 
تستشعرها على صعيد صانع القرار وكذلك الوعي 
الدولي  الحلفاء على الصعيد  إلى  الجمعي باإلضافة 
واإلقليمي، فحينما أقدم عناصر من شرطة االحتالل 
في  التهويد  على  الفلسطينيين  المحتجين  قمع  على 
حي الشيخ جراح، وأعلنت كتائب القسام في قطاع 
غزة استعدادها لقصف “تل أبيب” في حال لم تتوقف 
ذلك  كان  المقدسيين،  على  اإلسرائيلية  االعتداءات 
معادلة جديدة فرضتها المقاومة في غزة على الدولة 
المحتلة حاضرة في  القدس  تكون  أن  العبرية وهي 
أي مفاوضات متعلقة بوقف إطالق النار في قطاع 

غزة.

ما جرى سيكون له تبعات على السلطة الفلسطينية 
القدس  في  المقدسات  على  االردنية  والوصاية 
في  تعقيداً  األكثر  الملف  يكن  لم  ذلك  لكن  المحتلة، 
قائمة المهددات الوجودية التي ظهرت لدولة االحتالل 
اإلسرائيلي في المواجهة األخيرة، فقد تورطت دولة 
أولها  جبهات،  عدة  على  صراعات  في  االحتالل 
المواجهة مع المقاومة في غزة والتي حققت تطوراً 
نوعياً سواء على صعيد استهداف “تل أبيب” بوابل 
كثيف من الصواريخ على مدار أيام دون أن تنجح 
الغارات اإلسرائيلية المكثفة على قطاع غزة بوقفها 
القبة  فشل  إظهار  الصواريخ من  تلك  تمكن  وكذلك 

الحديدية في التصدي لها. 
صانع  أرعبت  والتي  تعقيداً  األكثر  المواجهة  أما 
تتعلق  اإلسرائيلي  والسياسي  العسكري  القرار 
بالتضامن الكبير مع قطاع غزة والقدس المحتلة في 
كشفت  الظاهرة  وهذه   ،1948 عام  المحتلة  المدن 
مواجهات  إلى  تحولت  عميقة  فلسطينية  لحمة  عن 
مع  والرملة  وعكا  ويافا  وحيفا  اللد  في  واشتباكات 
قطعان المستوطنين وتوسع دائرة تلك المواجهات إلى 
الضفة المحتلة، فرغم محاولة الحكومات اإلسرائيلية 
الدماغ  غسيل  عمليات  من  الكثير  تنفيذ  المتعاقبة 
لحظات  أن  مدن48،إال  في  للفلسطينيين  الممنهجة 
المواجهة التي شهدتها األيام األخيرة نسفت كل أمل 
لدى الدولة العبرية بــ”تمدين” الفلسطينيين وإدماجهم 
وطنية  بهوية  وربطهم  اإلسرائيلي،  المجتمع  ضمن 
إسرائيلية زائفة، فقد حذر معهد “بيغن_السادات” من 
إلى  الفلسطينية  األوساط  في  التحركات  تتحول  أن 
المجتمع  إرباك  من  يزيد  وإسالمي  قومي  صعود 
وجودهم  أجل  من  للقتال  اليهود  ويعيد  اإلسرائيلي، 
ويضيف   .1947 عام  في  الوضع  عليه  كان  مثلما 
المعهد “إن ما يجري ليس مجرد تظاهرات شعبية 
التي  والسيادة  اإلسرائيلي  القومي  لألمن  إذالل  بل 

نتفاخر بها”.

المهدد اآلخر من مهددات وجود الدولة العبرية هو 
الشعب  معاناة  مع  اإلعالمي  التضامن  حالة  نجاح 
الفلسطيني والتي بدورها ساهمت في إخراج الكثير 
من التظاهرات على المستوى العالمي للتضامن مع 
ونسفت  اإلسرائيلي،  المحتل  بجرائم  والتنديد  غزة 
الصحافة  تبنتها  لطالما  التي  اإلسرائيلية  الرواية 
عبر  الناشطين  كثيراً  فيه  أثر  األمر  وهذا  الغربية، 
وسائل التواصل اإلجتماعي الذين استهدفوا بالدرجة 
األولى العالم الغربي، ليدفع ذلك العديد من السياسيين 
واإلعالميين وحتى الرياضيين إلظهار تضامنهم مع 
طبيعة  عن  اإلسرائيلية  الرواية  فمحاصرة  غزة، 
العلم  إنزال  على  النمسا  إجبار  في  ساهم  الصراع 
يومين  بعد  الحكومية  المؤسسات  عن  اإلسرائيلي 
وكذلك  العبرية،  الدولة  مع  تضامناً  رفعه  من  فقط 
ألول مرة أُجبر الرئيس األمريكي، جو بايدن، على 
االتصال برئيس وزراء االحتالل، بنيامين نتنياهو، 
ثالث مرات خالل أيام الحرب والضغط عليه لوقف 
بل  األزمة،  لمتابعة  وفد خاص  وإرسال  الهجمات، 
والتواصل مع العديد من الدول العربية واإلسالمية 
على  وإجبارها  غزة  في  المقاومة  على  للضغط 
ووفقاً  اإلسرائيلية.  الشروط  تناسب  بتهدئة  القبول 
لمعهد األمن القومي اإلسرائيلي فقد أجرت الواليات 
المتحدة أكثر من 60 اتصاال دبلوماسياً مع مسؤولين 

في المنطقة بهدف إغالق هذا الملف.
أولها  يكون  قد  أسباب  عدة  األمريكي  وللتدخل 
األمنية  المنظومة  تلقتها  التي  العسكرية  الصفعة 
الغربية  في الشرق األوسط والقاعدة  األكثر تطوراً 
المتقدمة في الشرق األوسط بعد أن أظهرت إنتكاسة 
واشعرت  غزة  في  المقاومة  مواجهة  في  كبيرة 
راهنت  أن  بعد  الشديد  بالحرج  الغرب  في  حلفائها 

عليها منظومة التطبيع العربية لضرب إيران، لذلك 
في مؤتمره الصحفي األخير قال نتنياهو” إذا تركنا 

حماس تنتصر فإن ذلك هزيمة للغرب بأكمله”.

الوجود  تهدد  بدأت  مسارات  ثالث  هناك  إذن 
فلسطينيو  بهبة  مرتبط  أولها  فلسطين،  في  اليهودي 
والتطور  االحتالل،  من  بالتحرر  وتمسكهم   48
واستقرار  سيادة  تهدد  باتت  التي  للمقاومة  النوعي 
الثالث  واألمر  الطويل،  المدى  على  العبرية  الدولة 
الترويج لها  التي تم  هو تصدع الرواية اإلسرائيلية 
بها  قام  التي  الضخمة  اإلعالمية  الحمالت  بفضل 
المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، فقد وصف أحد 
الصحفيين اإلسرائيلين ما جرى بأنه “لسعة للوعي 

اإلسرائيلي”.

تحقيق  في  كثيراً  اإلسرائيلي  الجيش  فشل  أيضاً 
المقاومة، وفشل  يمنع صواريخ  الردع  مستوى من 
كذلك في الوصول إلى أهداف كبرى سعى إليها منذ 
القسام الجناح  بداية الحرب مثل اغتيال قائد كتائب 
نفذ ثمانية  بأنه  اقر  العسكري لحركة حماس والذي 
األول  اليوم  ومنذ  تنجح.  ولم  لتصفيته  محاوالت 
إرتجاجية  قنابل  تسقط  الحربية  والطائرات  للحرب 
بالمئات لتدمير ما يصفه الجيش بــ”مترو حماس”، 
مشيراً بذلك لألنفاق التي يقول بأنها تستخدم لقصف 
المستوطنات اإلسرائيلية، لكن رغم ذلك فشلت فشاًل 

ذريعاً في تحقيق هذا الهدف.

األهم من ذلك هو عودة الوعي للشعب الفلسطيني، 
كل الشعب الفلسطيني داخل الكيان أو خارجه. 

المصدر البيان
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والالجئين  للهجرة  االتحادي  للمكتب  دراسة  كشفت 
في ألمانيا، عن ارتفاع عدد المسلمين بشكل ملحوظ 

في السنوات القليلة الماضية.
وقال موقع توتيشه فيله إن الدراسة، التي أعلن عنها 
المكتب في نورنبيرغ مع وزارة الداخلية األلمانية، 
أظهرت إنه "يعيش ما بين 5.3 و  5.6 مليون مسلم 
حاليا في ألمانيا، وهو ما يعادل 6.4 % حتى 6.7 
بنتائج آخر دراسة  % من إجمالي السكان. ومقارنة 
أجريت عام 2015، زاد عدد أتباع الديانة اإلسالمية 

بنحو 900 ألف شخص".
وقال رئيس المكتب، هانز إيكهارد زومر "في إطار 
األدنى  الشرقين  في  اإلسالمية  الدول  من  الهجرة 
من  السكانية  المجموعات  أصبحت  األوسط،  و 

المسلمين أكثر تنوعا في السنوات األخيرة".
تأثير  مدى  أن  أيضا  التحليالت  "وتظهر  وأضاف 
فيه"،  مبالغا  يكون  ما  غالبا  االندماج  على  الدين 
أو  اإلقامة  مدة  مثل  أخرى  جوانب  أن  موضحا 
أسباب الهجرة أو الوضع االجتماعي تؤثر في عملية 

االندماج إلى حد أكبر بكثير من االنتماء الديني.
في  والالجئين  للهجرة  االتحادي  المكتب  وأجرى 
عنوان  حملت  التي  الضخمة  الدراسة  هذه  ألمانيا 
من  بتكليف   "2020 ألمانيا  في  المسلمين  "حياة 

مؤتمر اإلسالم في ألمانيا.

أعلنت الهيئة االتحادية للهجرة وشؤون الالجئين أنه 
بألمانيا  لم يتسن تحديد موطن مقدمي طلبات لجوء 
العام  خالل  لجوء  طالب   470 من  ألكثر  بالنسبة 
الماضي. وجاء ذلك في قائمة صادرة من الهيئة تم 

طلبها من أوساط برلمانية.
ذكر  تم  أنه  إنه صحيح  الهيئة  باسم  متحدثة  وقالت 
إلجمالي  بالنسبة  واضح"  غير  "موطن  توصيف 
إحصائية  في  أجنبي  شخص  و535  آالف  أربعة 
اللجوء لعام 2020، إال أن الموطن ال يعد مجهوال 
حقا لدى أغلب هؤالء مقدمي الطلبات، وإنما يكون 
في  أقاموا  فلسطينيين  عربا-غالبا  أو  أكرادا  أغلبهم 
دولة ما بشكل يمكن إثباته دون أن يمتلكوا الجنسية 

الخاصة بموطنهم.
أكراد  هم  األشخاص  هؤالء  أغلب  أن  وأضافت 

سبيل  على  قادمين  وفلسطينيون، 
أن  إلى  الفتة  سوريا،  من  المثال 
الوضع في البلد المعني- أي على 
سبيل المثال سوريا- يكون في هذه 
بالنسبة  حاسما  عنصرا  الحاالت 

لقرار منح الحق في اللجوء.
سبيل  على  يمكن  أنه  وأوضحت 
المثال للفلسطينيين الذين يعيشون 
في سوريا ممارسة جميع الحقوق 
المدنية، إال أنهم ال يحصلون عادة 

على الجنسية السورية.

توصيف  تسجيل  أيضا  يتم  أنه  المتحدثة  وتابعت 
قامت  "ألشخاص  بالنسبة  للجنسية  واضح"  "غير 
الهيئة بدحض تصريحاتهم عن موطنهم أو تم تقييمها 
بأنها غير مصدقة دون التمكن من التحقق من جنسية 

أخرى لهؤالء األشخاص.
يشار إلى أن عدد طالبي اللجوء الذين يتم تسجيلهم 
أربعة  نحو  يبلغ  واضحة"  "غير  جنسية  بتوصيف 
اللجوء  طالبي  عدد  ألن  ونظرا  سنويا.  حالة  آالف 
هؤالء  مثل  نسبة  فإن   ،2017 منذ  سنويا  يتراجع 

األشخاص تزداد بين إجمالي عدد مقدمي الطلبات.
قدموا  شخصا  و581  ألفا   102 إجمالي  أن  يذكر 
طلب لجوء ألول مرة في ألمانيا خالل 2020، من 
حماية  على  للحصول  طلبا  و520  ألفا   26 بينهم 
تتعلق بأطفال ُولدوا في ألمانيا تقل أعمارهم عن عام.
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له  تنتمي  )التي  المسيحي  الديمقراطي  الحزب  عضوة  إرديل  آيتين  تخلت 
لها  بعد منشور  برلين  أنغيال ميركل( عن مقعدها في رئاسة فرع  المستشارة 

وجهت فيه اتهامات فيها إلسرائيل بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.
وقالت إرديل إنه “ليس معاداة للسامية تسمية الجرائم والمجرمين ضد اإلنسانية 
… لألسف بشكل متكرر خالل وقت الصيام”، مضيفة “لنتصور أن تكون هناك 

قنابل عوض الهدايا عند كل فترة عيد ميالد”.
فرع الحزب في برلين ذكر في سلسلة تغريدات أنه يقف إلى جانب الناس في 
على  وأضاف  حماس.   قبل  من  اإلرهابي  الصاروخي  الهجوم  ويدين  القدس 
تويتر أن منشور العضوة رئاسة فرع الحزب في برلين حول هذا الهجوم على 
القدس ال يعكس رأي الفرع، وأنهم ينأون بأنفسهم صراحة عنها وتكلموا معها 

بالفعل بهذا الشأن، وتخلت بأثر فوري عن مقعدها.
وذكر أنه لمن الواضح لرئيس االحزب في برلين كاي فيغنر أن حق إسرائيل 
في الوجود ورسم خط واضح ضد معاداة السامية ليسا قابلين للتفاوض، مشيراً 

إلى أنه يبذل جهودا منذ وقت طويل لعقد شراكة بين مدينتي برلين والقدس. 

كشفت دراسة للمركز األوروبي لدراسات مكافحة اإلرهاب أن ألمانيا إتخذت 
لالنضمام  البالد  من  هاجروا  الذين  مواطنيها  من  اإلرهابيين  ضد  إجراءات 
سياسات  ضمن  المتطرفة،  التنظيمات  من  وغيرها  "داعش"  تنظيم  لصفوف 

الحكومة لمكافحة اإلرهاب والتطرف.
الدراسة أكدت أن برلين ال تزال تعيش هاجس عودة اإلرهابيين من مواطنيها 
وتعتبر عودتهم إلى ألمانيا تهديًدا مباشرا على أمن ألمانيا ودول أوروبا،  مؤكدة 
وسوريا  العراق  إلى  سافروا  قد  ألمانيا  مواطنا   1050 من  يقرب  ما  أن  إلى 
لالنضمام إلى تنظيم داعش وعاد منهم "أكثر من 330" إلى ألمانيا في موجات 
بين عامي 2014 و2015، وأن عدد اإلرهابيين "الجهاديين" األلمان، الذين 
سافروا إلى سوريا منذ عام 2011 يقدر بنحو 1050 شخص، قتل منهم %10 
وعاد منهم 30% أي ما يقدر بـ300 شخص تقريبا، بينما ال يزال المئات من 

المقاتلين األلمان األجانب نشطين في المنطقة أو تحتجزهم قوات األمن.
األدلة  جمع  على  الحاضر  الوقت  في  تعمل  ألمانيا  أن  الدراسة  وأوضحت 
والشواهد على انضمام مواطنيها إلى عناصر داعش في سوريا والعراق، من 
أجل إخضاعهم إلى المحاكم حال عودتهم، مشيرة إلى أنه بدون حصول ألمانيا 
على تلك المعلومات القضائية، لن تتمكن من استعادتهم، حسب قول الحكومة 

األلمانية.
وبينت الدراسة أن السلطات األلمانية أدرجت األفراد الذين تشتبه في استعدادهم 
للقيام بهجمات إرهابية على النحو الذي يسمى"معرضون ألن يكونوا خطرين"، 
كما أدرجت الشرطة الفيدرالية األلمانية مؤخًرا 679 فرًدا في فئة "اإلرهابيين 
تنفيذهم  خلفية  على  خطرين"  إرهابيين  يصبحوا  أن  "المحتمل  أو  الخطرين" 
عمليات إرهابية، إلى جانب 509 آخرين باعتبارهم "األشخاص االقل خطورة".
ولفتت الدراسة إلى أن القانون األلماني ال يعاقب من سافر إلى سوريا والعراق 
وعاش في ظل "خالفة داعش" بقدر إخضاع من تورط في عمليات إرهابية، 
سواء قتل أو جرائم حرب، وتكون عقوبته في ألمانيا ال تقل عن ثالث سنوات، 

وفي بعض الحاالت يمكن أن تصل إلى عشر سنوات.
وتابعت أن المانيا ال تخضع العائدين إلى العقوبات القضائية، عندما ال يثبت 
تورطهم في عمليات قتل أو جرائم حرب، وهذا ما يثير الكثير من المخاوف لدى 
العائدين سيكونون طلقاء، وممكن أن ينفذوا عمليات  المواطن األلماني، كون 
العائدين  ومتابعة  برصد  االستخبارات  أجهزة  أمام  التحديات  وتكمن  إرهابية. 

الطلقاء، ألسباب تتعلق بالموارد البشرية والفنية.
واختتمت الدراسة قائلة: "إن إبقاء أو ترك المقاتلين األجانب في سوريا وغيرها 
من مناطق النزاع، يعمل على زيادة التطرف واإلرهاب، والقواعد األساسية 
في محاربة التطرف واإلرهاب تلزم الدول األوروبية ودوال أخرى بضرورة 

استعادة مواطنيها وأال تستمر في تجاهل خطورة هذا الملف".

قال رئيس وكالة األمن السيبراني بألمانيا، إن المستشفيات بالبالد قد تكون في 
خطر متزايد من هجوم سيبراني، بعد هجومين تعرضت لهما الخدمات الصحية 

اإليرلندية وخط أنابيب وقود أمريكي.
المعلومات  تكنولوجيا  أنظمة  إيرلندا  في  الصحية  الخدمات  مشغل  وأغلق 
إلى تعطيل  إلتكروني "كبير"، مما أدى  به يوما لحمايتها من هجوم  الخاصة 

خدمات التشخيص واختبارات COVID-19 وإلغاء العديد من المواعيد.
على  اإللكترونية  الهجمات  من  بسلسلة  األلمانية  العيادات  استهداف  وتم 
األمن  وكالة  رئيس  شوينبوم،  آرني  وقال  الماضية،  الخمس  السنوات  مدى 
السيبراني الفيدرالية BSI، لصحيفة تسايت أونالين إنه رأى "خطرا أكبر على 

المستشفيات".
وفي وقت سابق من شهر مايو، تم إغالق نظام خط األنابيب األمريكي الذي 
يبلغ طوله 8،850 كيلومترا بعد واحدة من أكثر الهجمات اإللكترونية تدميرا 
على اإلطالق، مما منع ماليين البراميل من البنزين والديزل ووقود الطائرات 

من التدفق إلى الساحل الشرقي األمريكي.
وقال شوينبوم إن العديد من الشركات األلمانية معرضة بشكل متزايد لخطر 
.19-COVID االستهداف من قبل المتسللين بسبب العمل عن بعد خالل جائحة

وأضاف أنه "كان على العديد من الشركات تمكين المكاتب المنزلية في غضون 
تكنولوجيا  أنظمة  من  العديد  كانت  لذلك،  نتيجة  أنه  مضيفا  قصير"،  وقت 

المعلومات الخاصة بها عرضة للهجمات.
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لقد أدى الوباء إلى زيادة الدين االتحادي بنحو 450 
مليار يورو. وقد أثيرت هذه القضية بالفعل الحملة 
االنتخابية، ألن الحكومة المقبلة البد وأن تقدم حلوال 

مالية.
المالية  وزير  يرى  قد  ضريبي،  تقدير  أحدث  وفي 
الضرائب  عائدات  لكن  وشيك،  انتعاش  بوادر 
يورو  مليارات  عشرة  بمقدار  ستنحفض  الحكومية 

بحلول عام 2025.

ثغرات في الميزانية
ومع ذلك ، هناك بنود الميزانية غير المكشوفة في 
التخطيط المالي االتحادي وحده ، والتي تضيف ما 
أن  يعني  مبلغ متوسط من رقمين. وهذا  إلى  يصل 
أي شخص يقدم حكومة فيدرالية جديدة بعد سبتمبر/

أيلول سوف يضطر إلى سد الثغرات. ومن اآلمال 
مرة  االنتعاش  في  االقتصاد  يبدأ  أن  السياسة  في 
أخرى بعد كورونا والبدء في اللحاق بالركب. ولكن 
سيكون  وحده  هذا  أن  في  مشروعة  شكوك  هناك 
كافيا. وبعد االلتزام الذاتي بفرامل الديون، لن يسمح 
للجمهورية االتحادية باستيعاب سوى نسبة صغيرة 
 2023 عام  من  اعتبارا  الجديدة  الديون  من  جدا 

فصاعدا بعد سنتين استثنائيتين.

يجب سداد ديون كورونا
لديون  ملزمة  تدخل خطة سداد  ذلك،  وعالوة على 
رئيس  ارمين الشيت  ووصف  النفاذ.  حيز  كورونا 
لمنصب  والمرشح  المسيحى  الديمقراطى  االتحاد 
المستشار الوضع فى وقت سابق قائال " من الواضح 
انه بعد انتخابات البوندستاج سنواجه مشكالت كبيرة 
فى الميزانية نتيجة للوباء" . وقال الشيت " ان أى 
االجل  متوسط  المالى  التخطيط  الى  ينظر  شخص 
لتمكين  مهمة طموحة  انها  يعلم  الفيدرالية  للحكومة 
الكثير من النمو االقتصادى حتى نتمكن من العودة 
أي  بعد  يقدم  لم  لكنه   ." السليمة  العامة  المالية  الى 
الضريبية،  "اإلعفاءات  قال:  فقط  ملموسة.  أفكار 
التي  األولى  الفكرة  ليست  الضريبية  والتخفيضات 
في  الوضع  هذا  مواجهة  في  فيها  التفكير  يمكنني 

الميزانية".

مناقشة حول زيادة الضرائب
الذي  الحر،  الديمقراطي  الحزب  إلى  إشارة  هذه 
العبء  تخفيف  خالل  من  لألزمة  االستجابة  يفضل 
عن االقتصاد. وقال زعيم الحزب كريستيان ليندنر 
اننا  الماضى"  الشهر  الحزب  مؤتمر  هامش  على 
بالفعل الدولة ذات اعلى معدالت الضرائب فى العالم 
". واستبعد المشاركة في الحكومة إذا ادى ذلك الى 

زيادة الضرائب .
أكثر  بشكل  مناقشتها  تجري  المسألة  هذه  ولكن 
وحزب  برلين.  في  الحكومي  الحي  في  وضوحا 
ضريبة  فرض  إلى  يدعو  وهو  األبعد.  هو  اليسار 

على األغنياء لتعويض تكاليف كورونا. 
إلى  شخصا   29 األزمة  حولت  ألمانيا،  في 
سوزان  الحزب  زعيمة  تتوقع  كما  مليارديرات، 
فرض  ومع  المالية،  الموارد  "لدينا  ويلزو.  هينيغ 
ضريبة على الثروة أو ضريبة الثروة، هناك طريقة 
الكتساب هذه اإلمكانات للقطاع العام". ومن خالل 
القيام بذلك، يريد الحزب أيضا تخفيف عبء األزمة 
عن كاهل جميع أولئك الذين يعانون بالفعل من أعباء 

ثقيلة على أي حال.

وهذه األفكار ليست غريبة عن وزير المالية الحالي 
لمنصب  االشتراكي  الديمقراطي  الحزب  ومرشح 
التضامن  ملحق  تغيير  شولز  ويفضل  المستشار. 
المتبقي لعشرة في المائة من أصحاب الدخول األعلى 
في ألمانيا إلى التضامن ضد كورونا. كما يرى أن 
كورونا  مساعدات  وفرة  بعد  مديون  ككل  االقتصاد 
من  أكثر  اقترضنا  قد  سنكون  أننا  "حقيقة  الطارئة: 
400 مليار يورو في نهاية األزمة هي مساهمتنا في 
تحقيق االستقرار في االقتصاد. وأنا ممتن ألن معظم 
أعضاء مجتمع األعمال سعداء بالمساعدة في ضمان 
عائدات  مع  العبء  هذا  تثبيت  من  أيضا  نتمكن  أن 

الضرائب في المستقبل".

اإلنفاق وعود في الحملة االنتخابية
يرغب  الضريبي،  العبء  توزيع  إعادة  خالل  من 
الخضر أيضا في تمويل إعادة التشغيل االقتصادي 

إلصالح  بحملة  تقوم  أنها  كما  كورونا.  أزمة  بعد 
بعد  الجديدة  الديون  بزيادة  للسماح  الديون  فرامل 
عام 2022. ومن خالل القيام بذلك، يرغب الخضر 
في زيادة اإلنفاق الرأسمالي بمقدار 50 مليار يورو 
باربوك،  آنالينا  الرئيسية  للمرشحة  وبالنسبة  سنويا. 
المصلحة  ذات  للخدمات  المال  إلى  حاجة  هناك 
والمستشفيات، حيث  المدارس  إلى  "بالنظر  العامة: 
تحمل  إلى  واألطباء  والممرضون  الناس  اضطر 
أكثر"،  أو  عام  لمدة  ظهورهم  على  التقشف  دورة 

يقول زعيم الحزب.
الحملة  أثناء  واقعية  هذه  اإلنفاق  وعود  هل  ولكن 

االنتخابية؟ ال طبعاً. 
أي شخص يعد دائما بإنفاق فيدرالي جديد يجب أن 
يحدد تمويله بدقة. وينطبق هذا أيضا على اإلعانات 

االتحادية الجديدة للتأمين االجتماعي.

البحث عن مصادر التمويل
من ناحية أخرى، ال يمكن سماع الكثير في الحملة 
الحكومية.  التقشف  لبرامج  المقبلة  االنتخابية 
انتخابات  نتائج  على  واعتمادا  أخرى،  ناحية  ومن 
البوندستاغ، يبدو أن األشخاص ذوي الكعب العالي 

يتوقعون أعباء إضافية.
الدراسية  الحلقات  بالفعل  يقدمون  الثروة  مستشارو 
التوقعات  األحداث  بعض  أسماء  وتصف  المناسبة. 
ألمانيا  في  الضريبية  "المخاطر  تامة:  بصراحة 
تغيير في اإلطار  بالنسبة لألثرياء في حالة حدوث 
السياسي" هو اسم ندوة استشارية ستقدم قريبا حلوال 

لألثرياء في برلين. 
الحقيقة هي أن الدولة بعد أزمة كورونا سوف تبحث 

على وجه السرعة عن مصادر المال.

محمد عبد المنعم
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د. أمير حمد

تزدهر نظريات المؤامرة من الهاي إلى شتوتغارت 
يقاومون  أنهم  أتباعها  ويّدعي  بباريس،  مرورا 
"السيطرة على الضمائر"، أو يتصدون لشبكات من 
"المعتدين جنسيا على األطفال"، أو حتّى يكافحون 
الحاكمة  الطبقة  بحسبهم  وضعته  وبائيا"  "مخّططا 

سعيا لتحقيق أهداف غامضة.
عن  يدافعون  إنهم  النظريات  هذه  أنصار  ويقول 
مستلهمين حركة  الرسمية،  للحقائق  بديل"  "خطاب 
المبنية  للوقائع  قراءتهم  لبث  األميركية  آنون"  "كيو 
على المؤامرات على شبكات التواصل االجتماعي.

أنهم  اعتبروا  ويوتيوب،  تويتر  من  إقصائهم  ومع 
لتبادل  ثانوية  منّصات  إلى  وانكفؤوا  مضطهدون 
معلومات يتهمون وسائل اإلعالم الرئيسية بإخفائها، 

وغالبا ما تكون خاطئة.
"كيو  لحركة  أنصار  النظريات،  هذه  أتباع  وبين 
يمينيون  وشعبويون  متطرفون  وبروتستانت  آنون" 
ورؤساء  البديل،  للطب  مؤيدون  للبيئة  وأنصار 

شركات وعاطلون عن العمل، وحتى أطباء.
قلق  المتجانس  غير  الخليط  هذا  صعود  يثير 
استقرار  زعزعة  تخشى  التي  االستخبارات  أجهزة 

الديموقراطيات األوروبية.

حركة كيو آنون
الفرنسية  لالستخبارات  الوطني  المنسق  أوضح 
لوران نونيز "نظريات كيو آنون تصل إلى فرنسا. 
شبكات  مع  كبيرا  دفعا  تلقت  المؤامرة  نظريات 
التواصل االجتماعي، نرى أنها تنظم صفوفها أيضا 

في خاليا سرية. هذا يشكل خطرا بالطبع".
تكثر المجموعات األوروبية التابعة لحركة كيو آنون 
تجمع  حيث  التواصل  شبكات  على  لها  الرديفة  أو 
فرنسا  في  "ديكودور"  مجموعة  فتحظى  أنصارا، 
بثالثين ألف منتسب على تطبيق تلغرام، فيما يتابع 
وجوه  من  وجهين  أكبر  ألف شخص  مئة  من  أكثر 
نظريات المؤامرة في ألمانيا أتيال هيلدمان وكزافييه 
نايدو، ويجمع البريطاني تشارلي وارد حوالى 150 
ألف متابع يمطر عليهم مقاطع فيديو مؤيدة للرئيس 

األميركي السابق دوناد ترامب.

أشخاص من آفاق مختلفة
فرنسا  في  االستخبارات  أوساط  في  أوضح مصدر 
النسيج  تداعي  القائمة:  الظروف  من  مزيج  "ثمة 
احتجاجي  تعبير  وحركة  االقتصادي،  االجتماعي 
نقل  السهل  من  حيث  الرقمية  المنصات  على  قوي 

خطابات المؤامرة، واستحقاقات انتخابية قادمة".
االستخبارات  في  كبير  مسؤول  قال  جهته،  من 
بدرجات  موجودة  كانت  الحركات  "هذه  الفرنسية 

متفاوتة منذ عشر سنوات أو خمس عشرة سنة، وهي 
تستمد زخمها من تيار مناهض لألنظمة القائمة يقوم 
على نظريات المؤامرة. وثمة تداخل مع مجموعات 
أن  إلى  مشيرا  المتطرف"،  اليمين  من  صغيرة 
قادمين  تكمن في تجمع "أشخاص  الجديدة  الظاهرة 

من آفاق مختلفة".

من الذي اختلق الوباء؟
عشيّة االنتخابات التشريعية في هولندا، التقى ثالثة 
آالف شخص في ساحة "شان دو مارس" في الهاي 
في مسيرة احتفالية احتجاجا على القيود المفروضة 
من  عناصر  مراقبة  تحت  كوفيد،  وباء  لمكافحة 
أسابيع  بضعة  قبل  شهد  البلد  كان  الشرطة.  خيالة 
أعمال شغب غير اعتيادية استمرت عدة ليال، بعد 
فرض حظر للتجّول. وشارك في التظاهرة جنبا إلى 
عالمية  بحكومة  ومنددون  ناشطون شعبويون  جنب 
والقاسم  وغيرهم.  الطبيعي  الطب  عن  ومدافعون 
التشكيك في  المختلفة هو  الفئات  بين هذه  المشترك 

الخطاب الرسمي حول كوفيد-19. 

هذا  على  األجوبة  تختلف  الوباء؟  اختلق  الذي  فمن 
بينها  شيوعا  األكثر  لكن  الناس،  باختالف  السؤال 
يشير إلى وجهين من وجوه الرأسمالية العالمية هما 
بيل غيتس وكالوس شفاب منظم المنتدى االقتصادي 

العالمي.

قوى سرية
في الدنمارك، يؤكد افراد مجموعة "مان إن بالك" 
)رجال باألسود( أن فيروس كورونا "خدعة"، فيما 
تنتشر أعالم "كيو آنون" خالل التظاهرات المماثلة 
في برلين والتي يمكن أن تجمع ما يصل إلى عشرة 
آالف مشارك. وحاول بعضهم حتى اقتحام البرلمان 
في آب/أغسطس الماضي. وأظهرت دراسة صدرت 
في ايلول/سبتمبر 2020 أن ثلث األلمان يؤمنون بأن 
"قوى سرية" تسيطر على العالم. وتبقى المواضيع 
األساسية  الحجج  من  آنون  كيو  ترفعها حركة  التي 

بأيدي أنصار نظريات المؤامرة األوروبيين.
ففي الهاي، يطرح المصرفي السابق أرد بيسا مسألة 
شائعة بين أتباع كيو آنون، فيقول "ثمة ثمانية ماليين 
طفل يختفون كل سنة، هذا جزء من عالمنا، علينا أاّل 
نغّض الطرف، ثمة كمية هائلة من قضايا التعديات 

الجنسية على أطفال يتم طمسها".
غير  المنظمات  من  المأخوذ  الرقم  هذا  أن  والواقع 
الحكومية لحماية األطفال، يجمع كل حاالت اختفاء 
من  األطفال  هروب  حاالت  فيها  بما  األطفال، 

منازلهم، وهي تلقى حأل في غالبيتها الساحقة.

دعم ترامب وأفكار اليمين المتطرف
أنصار كيو آنون المتشددون نادرون ومتكتمون نسبيا 
الواليات  إذ تبقى الحركة مترسخة في  في أوروبا، 
إلى  معّممة  اإليديولوجية  قاعدتها  أن  غير  المتحدة، 

كّل أنحاء العالم.
"أكتيف  شركة  في  اإلستراتيجيات  مديرة  وتقول 
آنون  كيو  "جميع  المعلوماتي  لألمن  فينس" 
دعم  أي  الرسمية،  الرواية  يؤيدون  األوروبيون 
"كل  أن  ولو  المتطرف"  اليمين  وأفكار  ترامب 

مجموعة تكيّف رسائلها مع مصالح محلية".
تتناقلها  التي  الشائعات  تخرج  المطاف،  نهاية  وفي 
هذه "النواة الصلبة" المؤمنة بنظريات المؤامرة على 

تلغرام، لتغزو النقاش العام.

التطهير الرقمي
أنجز  "تويتر  بأن  سميت  دو  توم  الباحث  يذكر 
أن  إلى  لفت  لكنه  حسابات".  بإغالقه  هائال  عمال 
هذا التطهير الرقمي لم يصل إلى جذور نجاح هذه 
النظريات، موضحا "ثمة شعور بالغضب ليس حكرا 
على اليسار وال على اليمين، بل هو مناهض للنخب. 

وهذا الشعور لم يتبدد".
نموذجا  ألمانيا  شهدت  الثاني/يناير،  كانون  ففي 
لتشويه الكالم، حين وردت فجأة آالف الرسائل على 
عدد من شبكات التواصل االجتماعي، تندد بمسعى 
إلقامة "صاالت استمناء" لألطفال في دار حضانة 

في تيلتوف جنوب برلين.
اليميني  أللمانيا"  "البديل  حزب  نواب  بعض  ونقل 
المتطرف هذه المعلومات، ما دفع نائبة من الغالبية 
النتقاد مثل هذا المسعى، في حين أن المسألة انطلقت 
في الحقيقة من مقال أُسيء فهمه في صحيفة محلية.

وفي فرنسا، شاهد ماليين األشخاص الوثائقي "هولد 
آب" الذي يقدم منبرا ألطباء ونواب وباحثين وعلماء 
اجتماع بدون تمييز، لعرض نظريات مؤامرة على 

مدى ثالث ساعات تقريبا تتقاطع بوتيرة سريعة.
حذر  الفرنسية،  الرئاسية  االنتخابات  من  عام  وقبل 
يقدم عمال  الفيلم  "هذا  الحاكمة  الغالبية  مسؤول من 
يختزل كل طروحات المؤامرة الراهنة. لديهم منابر 
في كل مكان، يجب أن تكون لنا نحن أيضا منابر".

األحزاب الشعبوية األوروبية
عام  جوريس  جان  معهد  أجراها  دراسة  وأظهرت 
2019 أن القاعدة الناخبة لزعيمة اليمين المتطرف 
لنظريات  تقباّل  االكثر  هي  لوبن  مارين  الفرنسي 

المؤامرة.
أجل  من  "المنتدى  تنظيم  نجح  هولندا،  وفي 
في  مقاعده  زيادة عدد  في  الشعبوي  الديموقراطية" 
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مبنية  انتخابية  حملة  بعد  أضعاف  بأربعة  البرلمان 
تفادي  مع  كوفيد،  وباء  مكافحة  لتدابير  العداء  على 

الخوض في خطاب المؤامرة.
وفي أورك، بلدة صيادي السمك الصغيرة الواقعة في 
"حزام الكتاب المقدس" البروتستانتي المتشدد، حيث 
 ،2019 في  منتشرا  يزال  ال  الحصبة  مرض  كان 

حقق المنتدى أكبر تقدم بحلوله في المرتبة الثالثة.
وتساءل الكاهن ألوين ويتسالغ لدى استقباله صحافيي 
الكنائس  إلحدى  المالصق  بيته  في  برس  فرانس 
الكثيرة في البلدة "الناس هنا تساورهم شكوك حول 
اللقاح ألسباب طبية إذ ال نعرف مفاعيله، إنما كذلك 
دينية )...( الله هو من يهبنا الصحة والمرض. فهل 

يجدر بنا التدخل في المصير الذي يرسمه لنا؟".
الديموقراطية"،  أجل  من  "المنتدى  غرار  وعلى 
تبني  األوروبية  الشعبوية  األحزاب  بعض  تتفادى 
المؤامرة بشكل رسمي، مفضلة اعتماد لغة  خطاب 

ملتبسة يمكنها استقطاب ناخبين سئموا السياسة.
المناهضين  معقل  فورتمبرغ،  بادن  مقاطعة  وفي 
للتدابير الصحية في ألمانيا، تقف كريستيا باوم تحت 

شمس ساطعة توزع منشورات.
قبل بضعة أيام من االنتخابات، تناقش هذه المتحدثة 
الشؤون  في  ألمانيا"  أجل  من  "البديل  باسم  المحلية 
بال  للحركة  أنصار  مع  كوفيد  مسألة  الصحية، 

كمامات وال تباعد.

حزب الوطنيين و"جنون كورونا"
إذ  الحجج،  هذه  مناقضة  باوم  كريستينا  وتتفادى 
"ماذا  سائلة  فتجيبه  اآلراء،  بكل  حزبها  يرحب 

تريد أن تفعل بهؤالء الناس؟ تريد أن تقول لهم إننا 
سنضعهم على هامش المجتمع تماما؟"

غير  منظمات  عدة  اصدرته  تقرير  وأوضح 
أماديو أنطونيو" في شباط/ بينها "مؤسسة  حكومية 
فبراير 2021 أن "الذين يصوتون ألحزاب اليمين 
اعتناق  إلى  سواهم  من  أكثر  يميلون  المتطرف 
نظريات المؤامرة المتعلقة بكوفيد. وهذا يشمل واحدا 

من خمسة ناخبين للبديل من أجل ألمانيا".
بين  الخطاب أصداء في فرنسا والسيما  ويلقى هذا 
حزب "الوطنيين" السيادّي الذي يندد زعيمه فلوريان 

فيليبو بـ"جنون كورونا".

خطاٌب يطعُن في الدستور
تطرح  التي  الخطابات  من  المزيج  هذا  كان  وإن 
نظريات مؤامرة يبقى في الوقت الحاضر محصورا 
في عدد محدود من التشكيالت السياسية، إال أنه يثير 

تعبئة في صفوف أجهزة االستخبارات األوروبية.
حركة  على  مشددة  رقابة  تفرض  ألمانيا،  وفي 
كوفيد،  مكافحة  لتدابير  المعارضة  "كويردينكن" 
اليمين  من  قريبة  بحركات  الرتباطها  والسيما 
المتطرف، يدعو خطابها بشكل نشط إلى الطعن في 

الدستور.
بادن  في  االستخبارات  في  مسؤول  وأوضح 
األشخاص  من  مجموعة  على  "نعمل  فورتمبرغ 
تواصل  على  أنها  لنا  يظهر  واضح،  بشكل  محّددة 
المؤامرة  لنظريات  يمكن  المتطرفة.  األوساط  مع 
أن تسّرع اعتناق التطرف وأن تشكل طريقا مؤديا 

إليه".

استقرار  لزعزعة  بابا  تفتح  قد  المؤامرة  ونظريات 
الجمهور  على  معممة  باتت  بعدما  الديموقراطيات 
العريض وتلقى انتشارا سريعا وتجمع حولها الكثير 

من الناس من توجهات مختلفة.

أخطر ما في األمر
وأقر مسؤول كبير في االستخبارات الفرنسية "نخشى 
أن ينتقل هؤالء األفراد إلى ارتكاب أعمال عنف"، 
بث  عبر  "تدخل رسمي روسي  وجود  على  مشددا 

األخبار" من خالل "شبكتي آر تي وسبوتنيك".
أساسي  بشكل  المؤامرة  نظريات  أتباع  ويلتقي 
شبكتان  وهما  كاي"،  و"في  "تلغرام"  تطبيقي  على 
بافيل  الروسيان  الشقيقان  أسسهما  اجتماعيتان 

ونيكوالي دوروف.

وقال الباحث الفرنسي سيلفان دولوفيه "أخطر ما في 
األمر ليس العناصر الراديكاليون القالئل، بل التيار 
التحتّي الذي يؤدي إلى ريبة وحذر متزايدين حيال 

المؤسسات".
وردا على سؤال عما إذا كان يتوّقع اتّساع هذا التيار 
التحتّي، قال المصدر في االستخبارات الفرنسية إن 
االنتخابات  كانت  إذا  ما  معرفة  في  يكمن  "الرهان 
االحتجاجي  التعبير  في  الرغبة  لهذه  منفذا  ستشكل 

أم ال". 

االنتخابات  في  المقبل  العام  الجواب  وسيرتسم 
المحلية والرئاسية التي تجري في فرنسا واالنتخابات 

التشريعية في ألمانيا حسب وكالة فرانس 24. 



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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آخر  قانوني  عمل  أي  بخالف  والميراث  األسرة  قانونا 
يعكسان التقليد االجتماعي تماما كما يعايشه الناس بالحياة 
اليومية كما يعكسان أيضا القيم الخاصة بالمجتمع والدولة 
والتي تنقلها وتوصلها الديانة.  وهكذا فإن قانون األسرة 
الخاص بالدول العربية يعرف عددا كبيرا من خصائص 
فيه  متأصلة  رسخت  العدلية  والثقافة  للحضارة  متميزة 
بالغة  األلماني  للقانون  بالنسبة  ولكنها    ، بعيد  بعمق 
الغرابة.  واالختالفات كبيرة بين اللوائح والتنظيمات في 
قانون األسرة األلماني ونظيراتها الخاصة بالدول العربية 
.  وهنا نذكر على وجه المثل: أسباب الطالق التي تتسم 
وعقد   ، الشرعي  الطالق  اإلسالمي،  القانوني  بالطابع 
الزواج وفسخه أمام المحاكم الشرعية، إضافة إلى النظام 

الشرعي اإلسالمي الخاص بالمهر.

أو  عرب   - كألمان  ألمانيا،  في  المقيمون  والمتزوجون 
إلجراءات  تبعا  زواجهم  عقدوا  قد  والذين   ، فقط  عرب 
قوانين الزواج الخاصة في الدول العربية ويريدون اآلن 
قانون  أي  تحت  السؤال،  أمام  دائما  يقفون  يطلقوا،   أن 
تخضع تلك الزوجية، ومعها المسائل المترتبة والمرتبطة 
بالزوجية أيضا )النفقة ، قانون المتاع واألغراض التابعة 
للزوجية، وعند وجود أطفال، فقانون حق الرعاية والتربية 
وقانون حق االتصال والعالقة( إضافة إلى الطالق أيضا؟  
دوما:  نفسه  يطرح  السؤال  هذا  فإن  ذلك  عن  وفضال 
قانونيا؟" وإن كان  المختصة  األلمانية هي  المحاكم  "هل 
ألمانيا،  في  هو  الزوجين  ألحد  االعتيادية  اإلقامة  محل 
في  قانونيا  المختصة  هي  تعتبر  األلمانية  المحاكم  فإن 
المنازعات األسرية،  إال إذا كان هناك إجراء جار بالفعل 

لغرض الطالق في دولة المنشأ العربية.

وما ال يدري به الكثير من المواطنين،  هو حقيقة أنه في 
كثير من القضايا، التي يتم رفعها نظرا لحدوث منازعات 
تبعا  تحكم  لألسرة  األلمانية  المحاكم  فإن  عربية،  أسرية 
فإنه  وبذلك  العربية،  الدول  بتلك  الخاص  األسرة  لقانون 
قد يتم استخدام وتنفيذ قوانين عدلية إسالمية )شرعية( في 
ألمانيا.  فمثال إذا كان هناك زوجان جزائريان أو لبنانيان 
الجزائر  في  زواجهما  عقدا  قد  كانا  ألمانيا،  في  يعيشان 
محكمة  ،فإن  ألمانيا  في  للطالق  ويقدمان  لبنان،   في  أو 
الجزائري  قانون األسرة  شئون األسرة األلمانية تستخدم 

أو اللبناني في ذلك األمر.

للقانون  األلمانية  األسرة  محاكم  تطبيق  موضوع  أما 
األسري األلماني أو قانون األسرة الخاص بالدول العربية 
المعنية والمتعلقة بالقضية ، فذلك ما ينظمه القانون الدولي 
الخاص.  وهو يحدد ألي الئحة قانونية استخدامها الخاص 
والمصادر  بالخارج.  المرتبطة  العالقة  ذات  القضايا  في 
العدلية للقانون الدولي الخاص هي االتفاقيات الدولية بين 
)متعددة األطراف(  بين دول عديدة  أو  )الثنائية(  دولتين 
 .(EGBGB( المدني  للقانون  المدخل  قانون  إلى  إضافة 
وبخالف ما هو عليه الحال مع الجيران األوربيين ومع 
اتفاقات  هناك  توجد  ال  فإنه  اإلسالمية،  إيران  جمهورية 
ناحية  من  االتحادية  ألمانيا  جمهورية  بين  دولية  قانونية 
والمغرب  وليبيا  واألردن  والعراق  الجزائر  أو  ومصر 
وسوريا وتونس لتنظيم القانون الذي يجب إعماله في مثل 
تلك القضايا.  ونظرا إلى عدم وجود اتفاقات قانونية دولية 
)في ذلك األمر( مع الدول العربية فإن قواعد القانون الدولي 

 ، )EGBGB( الخاص  ولقانون المدخل للقانون المدني
هي التي تحدد إذا ما كانت المحاكم األلمانية تطبق القانون 
األلماني أم القانون العربي المختص في كل حالة بعينها.

عند تطبيق القانون األجنبي فإن القاضي األلماني عليه أن 
إليها  والنظر  القضية  يباشر رسميا وبحكم وظيفته بحث 
تحت ضوء نصوص القوانين العربية ومجموعة األحكام 
القضية  تحري  وأثناء  المختصة.   العربية  للدول  العدلية 
مع استخدام القانون األجنبي فإن على المحكمة األلمانية 
الحدود.   آخر  إلى  له  المتاحة  المعلومات  بمصادر  األخذ 
إلى ترجمات  ذلك عائدا  القاضي في  يأخذ  التطبيق  وفي 
القانون  في  المتخصصة  لألعمال  األلمانية  النصوص 
تستجلب  المستعصية  الحاالت  وفي  المختص.   األجنبي 
 ، الجامعية  المؤسسات  لدى  تقرير خبير علمي  المحكمة 
للدول  العدلية  التطبيقات  في  األلمانية  السفارات  وآراء 
أيضا  له  تكون  أن  الزوجين  لتجنيس  ويمكن  المختصة. 
أهمية كبيرة عند وجود نزاعات عائلية قانونية.  وفيما يلي 

أمثلة توضح للصعوبة الخاصة في هذه الحاالت: 

ـ زوجان سوريان يعيشان في ألمانيا كانا قد عقدا زواجهما 
في سوريا.  وفي وقت عقد الزواج كان الزوجان مواطنين 
سوريين الجنسية فحسب. وفي تلك األثناء وبعد أن كان 
بجانب  أيضا  األلمانية  الجنسية  قد حصال على  الزوجان 
من  الطالق  لفظ  بنطق  الزوج  قام  السورية.   جنسيتهما 
ألمانيا  السورية وقدم في  الشرعية  المحكمة  أمام  زوجته 
العليا  الدولة  بالطالق. ورفضت محكمة  لالعتراف  طلبا 
أنه  إذ  الطالق،  بهذا  االعتراف  شفايك"  "براون  في 
الواجب  من  كان  للزوجين  األلمانية  الجنسية  على  بناءا 
يستوجب  هذا  وكان   ، األلماني  األسري  بالقانون  العمل 
بالضرورة إلمكانية االعتراف بالطالق أن يتم لفظ الطالق 
عن طريق محكمة )وضعية( للدولة )وليست دينية(.  وأن 
يسد  ال  السورية  الشرعية  المحكمة  أمام  الطالق  نطق 
المحكمة  تلك  أن  إذ  األلماني،   القانون  متطلبات  بكفاية 

ليست  )وضعية( تابعة للدولة.
وأخفق االعتراف بالطالق إذن وفشل، نظرا ألن المحكمة 
األلمانية طبقت القانون األلماني وليس القانون السوري، 
وذلك كنتيجة لتجنيس كال من الزوجين.  ولو أن واحدا 
، الضطرت  فقط  تجنيسه  تم  قد  كان  الزوجين  من  فقط 
المحاكم األلمانية إلى تطبيق قانون )األحوال الشخصية( 

األسرة السوري.

ـ رجل ألماني، ال يعتنق الدين اإلسالمي، قد عقد زواجه 
تعتنق  مصرية  امرأة  على  ألمانيا  في   1987 عام  في 
إلى مصر،  الزواج  عقد  بعد  الزوجان  وينتقل  اإلسالم.  
حيث يؤسسا مركز حياتهما االعتيادي هناك.  ثم تنفرط 
طلبا  ويقدم  ألمانيا  إلى  الزوج  ويعود  الزوجية.   العالقة 

للطالق في عام 1995. 
خضوعه  بحكم  سيتم  كان  الزوجية  هذه  في  والطالق 
محكمة  على  سيستوجب  كان  الذي  المصري،  للقانون 
 1 الفقرة   ،  17 للمادة  طبقا  به،  العمل  األلمانية  األسرة 
المدخل  قانون  من   2 رقم   ،  1 الفقرة   ،  14 والمادة   ،
في مصر  يتخذان  كانا  الزوجين  أن  إذ    ،  )EGBGB)

مقرهما المشترك األخير لإلقامة. 
بناءا على  لم يمكن تحصيله  تقديمه،  تم  لما  الطالق  لكن 
القانون المصري،  إذ أن عقد الزواج الموجود يعتبر غير 

نافذ الفعول،  تبعا للقانون المصري.  فإن قانون )األحوال 
المصرية  أن  على  ينص  المصري  األسرة  الشخصية( 
نافذ  زواجا  تعقد  أن  يمكنها  ال  اإلسالمية  للديانة  التابعة 
المفعول على زوج غير مسلم.  والمانع في عقد الزواج 
المستند إلى اختالف الديانة يتأتى من نص اآلية رقم 10 
للسورة  رقم 60 في القرآن الكريم.  وتعتبر الزوجية لهذا 
السبب محدودة في نفوذيتها في المجال األلماني، ولذلك 
قامت المحكمة األلمانية من جانب التسهيل بتطبيق القانون 

األلماني بالنسبة لهذا الطالق.

ـ يقــيم زوجان مغربيان في ألمانيا.  والزوجة مولودة )أي 
مزدادة( في ألمانيا في حين انتقل الزوج في عام 1990 
الزواج  عقد  إتمام  بعد  االتحادية  ألمانيا  جمهورية  إلى 
في المغرب.  ومن ثم تتقدم الزوجة بطلب الطالق أمام 
في  بواجبه  أخل  قد  الزوج  أن  بسبب  األلمانية،  المحكمة 

اإلنفاق على المعاش اليومي. 
قانون  الحالة  هذه  على  األلمانية  األسرة  محكمة  وطبقت 

األسرة المغربي،  وبالتحديد هنا :
 Code du) المادة 35 المدونة بقانون األحوال الشخصية
statut personnel et des successions) . ويكون 
المعيشة  تكاليف  يتحمل  بأن  مسؤوال  بموجبها  الزوج 
الزوجية، للطعام والملبس والعالج الطبي والسكن، وذلك 
حتى لو كانت الزوجة تزاول عمل بمقابل مالي.  وأنه إذا 
بتطليق  أن تطالب  للزوجة  فإن  االلتزامات  بهذه  ما أخل 
حكمها  لألسرة  األلمانية  المحكمة  وأصدرت  الزوجية.  

بالطالق استنادا لهذا السبب.

من  نوع  أي  التساؤل عن  فإن   ، األمثلة  هذه  تبين  وكما 
القوانين ستعتمد عليه المحاكم األلمانية لألسرة في إصدار 
مثل  متعددة،  عوامل  على  يعتمد  وقراراتها،   أحكامها 
عقد  ومكان   ، الزوجين  وإقامة  سكن  محل   ، الجنـسية 

الزواج .. إلى آخره..

أن  إلى  يؤدي  أن  يمكن  األجنبي  القانون  استخدام  ولكن 
 ، وقرارات  أحكام  على  مرغمة  األلمانية  المحاكم  تكون 
األلمانية  العدلية  الرؤية  مع  متضادة  نتيجتها  في  تكون 
التحفظ  قاعدة  تولي  يتم  الحاالت  هذه  وفي  األساسية.  
 EGBGB( استنادا للمادة 6 من قانون "Ordre Public"
(  وبناءا على ذلك فإن النطق العدلي ألحكام تتبع لوائح 
أدت  إذا   ، ألمانيا  في  بها  األخذ  يتم  ال  أجنبي  قانون 
مع  تطابقها  عدم  نتيجة  إلى  معينة  حالة  في  باستخدامها 
وفي     . بوضوح  األلماني  للقانون  األولية  األساسيات 
هذا مثال ، ال يتفق الزواج المتعدد )بأكثر من زوجة( بل 

يعارض النظرة العدلية األلمانية األساسية.

أما القضايا العدلية التي تكون غالبا معقدة ، والتي يتعلق 
لزيجات عربية  قانونية  أسرية  بتنظيم شؤون  فيها  األمر 
به  يلم  كما  واضحة.  بطريقة  التوتر  مجال  تعكس  فإنها 
اجتماعية   – ثقافية  متباينة  خلفيات  من  مواطنين  تعايش 
القانون  ويأخذ  األلماني.   القانون  تحت صالحية  ودينية 
تعددية  مصلحة  االعتبار  في  األلماني  الخاص  الدولي 
األشكال المتباينة لمعيشة هؤالء المواطنين الذين يعيشون 
في ألمانيا،  من واقع نظرته إلى حاالت عديدة من القضايا 
لدول  التابع  األجنبي  األسرة  قانون  استخدام  طريق  عن 
تلك  في  فقط  ولكن  المواطنين.  بهؤالء  الخاصة  المنشأ 
القانون  استخدام  نتيجة  تكون  حيث   ، بعينها  المواضع 
األساسي  القانون  معطيات  مع  متطابقة  غير  األجنبي 
األلماني  )الدستور(،  فإن السمو النهائي في الصالحية 

بالتطبيق يكون من حق النظام العدلي األلماني. 
 ، األلماني  األسري  القانون  أحكام  توضحه  وكما  وهكذا 
الذي  هو   ، )الدستور(  األساسي  القانون  قيم  تنظيم  فإن 
المقيمين  المواطنين  جميع  لتعايش  النهائية  األسس  يحدد 

في ألمانيا.
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من  األجانب  على  االعتداء  عمليات  صارت  لقد 
األوروبية.  المدن  من  للعديد  المميزة  الظواهر 
بين  المدن مواجهات دامية  تلك  العديد من  وسجلت 
الشبان العنصريين من ناحية وبين الشبان اآلسيويين 
أو األفارقة السود أو األتراك أو العرب والمسلمين 
من  العديد  في  وقفت  الشرطة  لكن  ثانية.  جهة  من 
تصرفت  أو  العنصريين  جانب  إلى  المناسبات  تلك 
تكون  أن  فيها  يفترض  أنه  رغم  عنصرية  بعقلية 
حامية لألقليات، ومتعقبة للجماعات العنصرية التي 

تجرمها معظم القوانين األوروبية.
وقد كشف استطالع للرأي - أجراه مركز "موري" 
دول  في  الرأي   استطالعات  في  المتخصص 
 21( أوروبيين   5 كل  من   1 أن   - الغربية  أوروبا 
في المائة( يعتبرون وجود األجانب وأبناء األعراق 
السياسي من أهم  الهجرة واللجوء  األخرى وقضايا 

االنشغاالت التي تشد اهتمامهم.

الثقافة واإلعالم والبطالة دعمت العنصرية
والثقافية  السياسية  العوامل  من  العديد  تلعب 
واالجتماعية أدوارا متباينة الحجم والتأثير في تغذية 
الحركة العنصرية في أوروبا. ويمكن أن نذكر منها 
العوامل التالية، باعتبارها العوامل األكثر تأثيرا في 

نمو الحركة العنصرية:

وتميز  الغربية  والفردية  العرقي  التفوق  ثقافة  ـ  
الجنس األبيض. وهي ثقافة ساهمت مساهمة كبيرة 
في صناعة تاريخ أوروبا والغرب الحديثين، وبررت 
الشعوب  وتدمير  والهيمنة  االستعمار  موجات 

األخرى في مختلف قارات العالم.
الحديثة عن  الغربية  المجتمعات  وبالرغم من تخلي 
كثير من مسلمات هذه الثقافة - بل ونمو ثقافة مناهضة 
للعنصرية فيها - فإن صورا عديدة من ثقافة التفوق 
والتميز ال تزال تعشش في أعماق الوعي والالوعي 
العنصريين  من  أجياال  فتنتج  والغربي،  األوروبي 

المتشبعين بنظرة التفوق والتميز على العالمين.
وبالرغم من أن العنصرية األوروبية - في أشكالها 
التحطم  إلى  انتهت  قد   - وفجاجة  وضوحا  األكثر 
واالنكسار- بانكسار الحركة النازية والفاشية، وهما 

الحلفاء  ثقافة  أن  إال   - بامتياز  حركتان عنصريتان 
التي  العنصرية،  لوثة  من  بريئة  تكن  لم  المنتصرة 
عن  البعيدة  الدول  في  البشعة  ممارساتها  تجلّت 

أوروبا في إفريقيا وآسيا وأمريكا واستراليا.

لثقتها في نفسها.  - تزايد فقدان المجتمعات الغربية 
ومدى ثقة المجتمعات في نفسها من العوامل البالغة 
التأثير في دفع المجتمعات إلى االنفتاح على اآلخر، 
أو االنكماش في وجهه. فمع االنكماش الجزئي للنفوذ 
األوروبي، ومع تراجع اإلمبراطوريات االستعمارية 
على  الغربية  المجتمعات  قدرة  وتراجع  الكبيرة، 
صناعة األيديولوجيات الكبرى - كما كان شأنها في 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين - وظهور 
وعسكرية  وأيديولوجية  وسياسية  اقتصادية  أقطاب 
العالم  وفي  واليابان  الصين  في  آسيا  شرق  في 
اإلسالمي منافسة للنفوذ األوروبي خاصة والغربي 
عامة، بدأت المجتمعات الغربية تشعر بضعف ثقتها 
في نفسها.. ومن ثم بدأت الحركات العنصرية فيها 
تنمو وتترعرع وتحتل المشهد السياسي في أكثر من 

بلد أوروبي.

ترسيخ  على  يقوم  إعالم  وهو  الغربي،  اإلعالم   -
باعتبارها  الذات  واآلخر:  الذات  عن  نمطية  صور 
باعتباره  واآلخر  والتحضر،  والنجاح  للتقدم  رمزا 

أقرب إلى التوحش والبدائية وقلة الحضارة. 
الغربية  الدول  معظم  في  اإلعالم  وسائل  وتقوم 
بالتركيز على العديد من القضايا التي توقظ المشاعر 
اإلعالم  فتركيز  األوروبي.  الضمير  في  العنصرية 
المتطرفة  والجماعات  والهجرة  اللجوء  على قضايا 
في الغرب، وتصوير المجتمعات األصلية لألقليات 
العرقية والدينية - التي تعيش في الغرب - باعتبارها 
واإلرهاب،  والعنف  والتخلف  للحروب  مجتمعات 
تجاه  واالنطواء  والخوف  التوجس  من  هالة  تصنع 
قلب  إلى  القادم  "المتوحش"  أو  "البربري"  األجنبي 

الجنة الغربية من أجل إفسادها وتدميرها.
وفضال عن تركيزها على الجوانب السلبية في حياة 
الغرب،  التي تعيش في  العرقية  األجانب واألقليات 
أبناء  يحققها  التي  والتميز  النجاح  صور  وتهميش 

األقليات، تعمد بعض وسائل اإلعالم الغربية أحيانا 
إلى تحميل األجانب مسؤولية الكوارث أو األزمات 

التي تعرفها بلدانها. 

 - المشوهة  والمسلمين  العرب  صورة  وتعتبر 
والمقترنة في اإلعالم الغربي بكل ما هو قبيح وسيئ 
والتعليم  اإلعالم  دور  على  المظاهر  أبرز  أحد   -
الكراهية  إنتاج  في  الشعبية  الثقافة  أجهزة  ومختلف 
والحقد على العرب والمسلمين لدى الغربيين. وهي 
الظاهرة التي تعرف اليوم في الدراسات االجتماعية 
الغربية باسم "االسالموفوبيا"، أي الخوف والتخويف 
من اإلسالم، وتصويره باعتباره بعبعا يهدد الحضارة 

الغربية.

الذين   - الغربيين  الشبان  بين  البطالة  انتشار   -
يشعرون أن األجانب "زحفوا" على دولهم، وصاروا 
ينافسونهم كيد عاملة رخيصة. وهذا العامل له أهمية 
قضايا  أن  الرأي  استطالعات  أثبتت  وقد  بارزة. 
المواطنين  لدى  الرئيسية  االنشغاالت  من  البطالة 
محل  عامال  يظل  العامل  هذا  أن  إال  األوروبيين، 
جدل ومقاربات مختلفة. فاألجانب ال يمثلون منافسا 
حقيقيا في سوق العمل األوروبي، إذ تخضع السوق 
انتخاب غير مصّرح به على  إلى  في أحيان كثيرة 

أساس عرقي.
أهل جنسه  له شاب من  يتقدم  العمل حين  فصاحب 
من البيض، وشاب آسيوي أو إفريقي أو مغاربي أو 
تركي - يتنافسان على منصب شغل - يفضل بشكل 
شبه آلي الشاب األوروبي على الشاب األجنبي. فال 
إال  متساوية،  بفرص  البداية  منذ  المتنافسان  يحظى 
يتوفر  استثنائية ال  بمزايا  متمتعا  األجنبي  يكون  أن 

عليها منافسه.

معظمها  يشتغل  األجانب  من  العاملة  األيدي  إن 
يترفع  التي  "القذرة"  المهن  أو  الثانوية  المهن  في 
عنها الغربيون، وهو ما يجعل الحديث عن البطالة 
العنصرية  استفحال  أسباب  من  سببا  باعتبارها 
مسألة غير دقيقة. فالبطالة مرتبطة بوضع االقتصاد 
بالمنافسة  مرتبطة  هي  مما  أكثر  وتقلباته  الحديث 

شهدت أوروبا في األعوام القليلة الماضية تنامًيا واضحا للحركة العنصرية المعادية لألجانب. ولعبت عوامل متعددة دورا بارزا في تغذية 
المشاعر والحركات العنصرية، ووفرت لها المبررات السياسية واأليديولوجية التي تغذي نشاطها المتزايد الذي تنمو فيه وتترعرع.

فقد كشفت استطالعات للرأي ومناسبات انتخابية عديدة عن تنامي أنصار الحركات العنصرية في أكثر من بلد أوروبي. وبالرغم من أن 
هذه الحركات لم تصل بعد في العديد من الدول األوروبية إلى أن تصبح خطرا داهما، فإن التوقعات تشير إلى أنه سيكون لهذه الحركات 

المتنامية خطر حقيقي في السنين الالحقة إذ لم تتخذ اإلجراءات الكافية للوقوف في وجهها.

نور الدين العويدي
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األجنبية الضعيفة.
- التصرفات السيئة والمشينة لبعض األجانب وأبناء 
من عنصرية  الغرب:  في  المقيمة  العرقية  األقليات 
واالتجار  الجريمة  شبكات  في  وتورط  مضادة، 
الضرائب  دافعي  العيش عالة على  أو  بالمخدرات، 
وأبناء  األجانب  من  العديد  يساهم  إذ  الغربيين، 
األقليات العرقية والدينية في تغذية العنصرية ضدهم 
بما يبدر منهم من سلوكيات مشينة مثل التحايل على 
القوانين والركون الطوعي إلى البطالة والعيش على 
عصابات  في  االنخراط  أو  االجتماعية،  اإلعانات 
الجريمة المنظمة، أو في جماعات دينية أو سياسية 
الغربية  متطرفة. تلك التصرفات تشعر المجتمعات 
والدينية  الثقافية  وهويتها  أمنها  في  مهددة  بأنها 
واالجتماعية، بما يزيد من تغذية المخاوف لديها من 

األجنبي ومن أبناء األقليات.
ويلعب اإلعالم في هذا الصدد - عن قصد أو  غير 
تلك  على  األضواء  تسليط  في  بارزا  دورا   - قصد 
إلى  ويعمد  المشينة،  السلوكيات  وتلك  الجماعات 

إبرازها وكأنها تمثل التيار العام داخل األقليات.

إنه بالرغم من المسؤولية األكيدة لعدد من األجانب 
فإن  العنصرية ضدهم،  تغذية  في  األقليات  أبناء  أو 

فعل  رد  مجرد  وليست   - عميقة  العنصرية  أسباب 
في  لألوروبيين  ومنافستهم  األجانب  سلوكيات  على 
الوظيفة، أو عيشهم على حساب دافعي الضرائب؛ 
أو  األسباب  هذه  من  أعمق  أسباب  إلى  ترجع  بل 
التي هي في الواقع نتائج للعنصرية أكثر  الظواهر 

من أن تكون أسبابا لها.

األجانب  من  الصادرة  السيئة  السلوكيات  أكثر  إن 
يمكن اعتبارها رد فعل على كيفية تعامل المجتمعات 
التهميش  فعمليات  األقليات.  تلك  مع  األوروبية 
واإلقصاء  النبذ   وعمليات  والسياسي،  االجتماعي 
خارج النسق العام - التي تمارس في أوروبا والغرب 
العرقية  األقليات  وأبناء  المهاجرين  ضد  عموما 
اعتبارها  يمكن   - عفوي  أو  منظم  بشكل  والدينية 
من نتائج العنصرية ضد األقليات. فاإلقصاء والنبذ 
والعنصرية هي التي تولد مظاهر التطرف والجريمة 
تضخيمها  اإلعالم  ويتولى  المضادة،  والعنصرية 
المهاجرين  السلبية ضد  النمطية  حتى يؤكد الصور 

وأبناء األعراق األخرى.

فالعنصرية المضادة لدى الشباب األسود واالنخراط 
واع  غير  رد  هو  المنظمة  الجريمة  عصابات  في 

أحيانا - وواع أحيانا أخرى - ضد قرون االضطهاد 
والعبودية الراسخة في أعماق األجيال السوداء. أما 
بريطانيا،  في  اآلسيوي  الشباب  من  عدد  انضواء 
في  ألمانيا  في  التركي  أو  فرنسا،  الجزائري في  أو 
في  فهو  والتكفيرية،  المتشددة  اإلسالمية  الجماعات 
الواقع - في كثير من وجوهه - رد فعل على تهميش 
هذه المجتمعات ألولئك الشباب، وسد أبواب االندماج 

المهني والوظيفي والنفسي في داخل بالد المهجر.

على  وحصل  البالد،  هذه  في  ولد  الذي  فالشاب 
جنسيتها وتربى فيها وعاش معظم عمره فيها، ولم 
للتطرف  توجهه  منه  يفهم  سواها-  بلدا  له  يعرف 
والجريمة والعنصرية المضادة ضد المجتمعات التي 
تعمل على تهميشه وإقصائه. فهو يشعر أن البلد بلده 
- وال بلد له سواه - يسعى للعيش فيها بشكل طبيعي؛ 
لكن سعيه ذاك يواجه بالتهميش واإلقصاء والنبذ؛ فال 
يجد سوى التطرف والعنصرية المضادة والجريمة 

المنظمة ردا على ذلك.

لتفادي  الحل األمثل  الحوار هو  يبقى  لكن مع ذلك 
الصدام مع اآلخر في محاولة إلنقاذ اإلنسانية من 

ركام الماضي.
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وهكذا بالعودة إلى جذور العلمانية ونشأتها التاريخية 
نجد أنها مذهب منبعه األصيل في الديانة المسيحية 
المسيح  السيد  فعندما سئل  اليهودية  لم يكن في  فهو 
رفع  ثم  دينارا  اعطوني  قال  الجزية  نعطي  لمن 
الدينار وقال لمن الصورة ولمن الكتابة قالوا لقيصر 

قال "اعطوا ما لقيصر لقيصر... و ما لله لله".
الدين  بين  ومدلولها  بطبيعتها  تفصل  القاعدة  وهذه 
والدولة. ولقد دمر هذه القاعدة اإلمبراطور قسطنطين 
عندما تبنى المسيحية كدين لإلمبراطورية الرومانية 
في القرن الثالث، ومع الوقت سيطرت الكنيسة على 
ويعزل  وينصب  يختار  الذي  هو  البابا  فكان  الدولة 

ملوك أوروبا.

وفي القرن الخامس عشر قامت حركة التنوير وقد 
اعتمدت هذه الحركة على كتب بن رشد الفيلسوف 
العربي المسلم والتي قام بترجمتها المدرسة الرشدية 
وتحليله  العقل  في  رأيه  على  وركزوا  األوروبية 
ورؤيته لفلسفة أرسطو، وكان هذا بالتوازي مع ثورة 
بقيادة مارتن  القرن 16  أوائل  الديني في  اإلصالح 
البابا  سياسة  على  احتجاجا   95 كتب  الذى  لوثر 
كاتدرائية  بوابة  على  وعلقها  الكاثوليكية  والكنيسة 
أمير  أن  إال  بحرمانه،  البابا  فقام  بألمانيا  "فتنبرج" 
إقطاعية أخذه وقام بحمايته فى إقطاعيته، ولوال ذلك 

لقتل مثله مثل المصلحين السابقين له.
السويسري معاصرا له، و هو  ثم جاء جون كالفن 
في  منظمة  بطريقة  اإلصالح  أسس  وضع  الذي 
وكان   ،  Calvin institute تدعى  كتب  مجموعة 
رأي مارتن لوثر المؤسس لإلصالح والذي خرجت 
منه كل الكنائس البروتستانتية، أن يكون هناك فصل 
بين الكنيسة والدولة على أن تتبع الكنيسة الدولة أما 
جون كالفن فقال العكس الدولة تتبع الكنيسة مع تأكيد 

الفصل بين االثنين.
لكن أهم ما جاء به اإلصالح الديني مع التنوير هو 
يوجد  فال  المحلية،  الكنائس  وحرية  العقل  استخدام 
بابا أو أسقف يتحكم في الكنائس فقد ألغى اإلصالح 
الكهنوت والرتب الكنسية، وتحولت الرتب الكنسية 

إلى وظائف ال أكثر. 
نتيجة  جاءت  العلمانية  أن  ندرك  أن  يمكننا  هكذا 
التي  الكاثوليكية،  الكنيسة  المؤسسة  بين  الصراع 
كانت تدير شؤون الدنيا والدين وبين مؤسسات غير 

دينية نمت في ظل التنوير واإلصالح الديني والفكر 
القومي في أوروبا.

لرفض  دعوة  تكن  لم  العلمانية  أن  ندرك  هنا  من 
للحياة  متكامل  نظام  لوضع  محاولة  لكن  األديان 
سبعة  لمدة  دماء  وبذل  كفاح  نتيجة  وجاءت  الدنيا 
األمراء  من  بتعضيد  الكنيسة  استبداد  قرون ضحية 
وكانت  الصناعية  الثورة  في  وتدخلها  واإلقطاع، 
نتيجة االصالح فصل الدين عن الدولة وتبني الفكر 
االقتصاد  في  لإلقطاع  كبديل  الرأسمالي  الليبرالي 

)العلمانية(.
بعد ذلك ظهرت الفلسفة الماركسية – اللينينية والتي 
ورفضت  الشعوب"،  أفيون  "الدين  الدين  هاجمت 
بل  فقط  الدولة  عن  ال  الدين  وفصلت  تماما،  الدين 
عن المجتمع أيضا وهذه األنظمة كانت ديكتاتورية 
بطبيعتها بينما قامت العلمانية التي تفصل الدين عن 
الدولة وليس عن المجتمع والناس على أنظمة حكم 
على  استعماري خارجيا  وتوجه  داخليا،  ديمقراطي 
الصناعية  الثورة  اقتصادية فرضتها  أساس مصالح 

فى أوروبا وحاجتها للمصادر الخام.

على  تقوم  أنها  نجد  العربية  منطقتنا  إلى  وبالعودة 
ركيزتين : الحضارة اإلسالمية والعروبة التي تشمل 
وقد  وغيرهم.  يهود  من  المسلمين  وغير  المسلمين 
على  أوروبا  سيطرة  محاولة  مع  العلمانية  ظهرت 
المنطقة التى تهاوت بسبب الدولة العثمانية )الرجل 
المريض(. من هنا نشأت معظم الحركات العلمانية 
ثقافة  أو  استعمارية  ثقافة غربية  من خالل  العربية 
طرح  أن  نالحظ  وهكذا  للدين  معادية  شيوعية 
العلمانية في الشرق األوسط ارتبط بقيادات سياسية 
وثقافية ارتبطت بالغرب وحضارته أو قوى ارتبطت 

باألنظمة الشيوعية وثقافتها.
وبين هؤالء وتلك األقليات الدينية التي خشيت على 

مصيرها من التطرف الديني. 
دولة  من  تختلف  العلمانية  تطبيق  أن  والمالحظ 
ألخرى في أوروبا ففي فرنسا نموذج الفصل الكامل 
أو  السياسي  األداء  فى  سواء  والدولة  الدين  بين 
الشخصي، أما في بريطانيا يعتبر أسقف كانتربري 
أنهما  إال  الدولة  رئيسة  والملكة  الكنيسة  رئيس 
أما  برلماني...  السياسي  والنظام  شرفية  مناصب 
في أمريكا فالدين متغلغل في الشعب األمريكي لكن 

العلمانية أداء سياسي.

بقيادة  العلماني  النظام  أن  فنالحظ  منطقتنا  في  أما 
بورقيبة في تونس أدى إلى تصاعد التيار اإلسالمي. 
الخميني  بثورة  انتهى  إيران  لشاه  العلماني  والنظام 
مصر  فى  الدينية  التيارات  وتصاعدت  اإلسالمية 
سوريا  في  البعث  حزب  أما  والجزائر  وتركيا 

والعراق فحدث وال حرج.
االستبداد  مشكلة  تحل  لم  التجارب  هذه  كل 
األقليات  مشكلة  وزادت  الشكلية(  )الديمقراطية 
تفاقما، وانهار االقتصاد، ولم تزل معظم هذه الدول 
التقدم والعدالة  لم تحقق  النهاية  تحكم عسكريا وفي 

االجتماعية.

إذن ما هو الحل؟ 
بالدنا  تعرضت  الماضي  القرن  منتصف  منذ 
نحتاجه  ما  لكن  فاشلة،  دينية  وتيارات  النقالبات 
في  الشعبية  المرجعية  وتعميق  بتأسيس  نبدأ  أن  هو 
الحكم والتشريع من خالل مؤسسات تشريعية منتخبة 
مع طرح دور العقل في الدين لفهم النصوص وأن 
التي  بالطريقة  وليس  خوف  بال  بجدية  األمر  نأخذ 
تحدث اآلن في اإلعالم عن طريق هواة لكن بطريقة 
المؤسسات  تطهر  وأن  المعالم.  واضحة  أكاديمية 
هناك طريق  ليس  والمتطرفين،  التطرف  من  ذاتها 
والتأكيد  ومثابرة  وعقالنية  شجاعة  نحتاج   .. آخر 
بين  الكاملة  المساواة  وتحقيق  الديمقراطية  على 
المواطنين. بما في ذلك المساواة بين الرجل والمرأة.

إن تحقيق النهضة العربية يحتاج إلى:
– قيم ومبادئ دينية تتجاوب مع العصر والمستقبل.

– هوية ثقافية حضارية عروبية.
– تطبيق الديمقراطية والفصل بين السلطات والعدل 

وتكافؤ الفرص.

ظن كثيرون خطأ أن العلمانية مذهب ينكر الدين أو نظرية تدعو لإللحاد، لكن هذا المصطلح اطلق على غير اإلكليريكي أي ليس رجل 
الدين أو الكاهن.

وأيضاً مصطلح العلمانية ليس له عالقة بالعلم، لكن بالعالم ذلك ألن الالهوت المسيحي يعتبر الكاهن ورجل الدين ليسا من العالم، ألنهما 
بالسياسة واالقتصاد وغيرها من االعمال  البشر يطلق عليهم عالميون ألنهم يشتغلون  الله وخدمته. فباقي  لعبادة  اختارا أن يتفرغا 

العالمية وليست الروحية أو الدينية.

د. إكرام لمعي
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عادل فهمي

الدور  تنامي  من  التحذيرات  مؤخرا  تصاعدت 
من  عليه  ينطوي  بما  األوسط  الشرق  في  الروسي 
تداعيات في العديد من الملفات وذلك في وقت تستفيد 
فيه موسكو من تراجع الواليات المتحدة في المنطقة.

وفي سياق هذه التحذيرات نبه مركز أبحاث أميركي 
من تصاعد خطر الدور الروسي في الشرق األوسط 
على مصالح األمن القومي لكل من الواليات المتحدة 
وإسرائيل، خاصة في الملفات الحساسة على غرار 
السيبرانية  والسيطرة  واإليراني  السوري  الملف 

والتكنولوجية.
وخلُصت حلقة نقاشية نظمها برنامج الشرق األوسط 
األميركي  األبحاث  مركز  لـ  التابعان  كينان  ومعهد 
تجاوزتها  المتحدة  الواليات  أن  إلى  “ويلسون” 
المجال  فسح  ما  وهو  األوسط  الشرق  في  األحداث 
أدوار قوى دولية وإقليمية مثل روسيا  أمام صعود 
وإيران وتركيا، ثم الصين التي تعتمد بشكل أساسي 

على التمدد االقتصادي.
وفيما تُحاول الواليات المتحدة تركيز جهودها على 
تُواصل  للصين،  التصدي  بهدف  اآلسيوية  القارة 
روسيا التمدد في الشرق األوسط الذي نجحت في أن 
تصبح العبا رئيسيا في العديد من مناطقه، وهو ما 
االستقرار  يهدد مصالح واشنطن هناك على غرار 
اإلقليمي وتأمين إمدادات الطاقة ومكافحة اإلرهاب 

ومنع انتشار األسلحة النووية وغيرها.

تقارير
الذي نشره مركز “ويلسون” على  التقرير  وبحسب 
موقعه اإللكتروني عن خالصة الحلقة النقاشية التي 
الواليات  من  ودبلوماسيا  محلال   12 فيها  شارك 
المتحدة وإسرائيل وروسيا وماثيو روجانسكي مدير 
معهد كينان وجيمس جيفري السفير األميركي لدى 
مجددا  أصبحت  روسيا  فإن  سابقا،  وتركيا  العراق 

العبا عسكريا ودبلوماسيا في الشرق األوسط.
وحتى قبل العام 2015 عندما تدخلت روسيا رسميا 
وعمليا في الحرب األهلية الدائرة في سوريا، سعت 
إلى توسيع نفوذها العسكري واالقتصادي في الشرق 

األوسط.
واآلن أصبحت روسيا العبا أساسيا في سوريا وليبيا 
مصر  لطموحات  أيضا  وشريكا  إليران،  وشريكا 
العسكرية، ومحاورا لدول الخليج وخاصة اإلمارات 
والحكومة  إلسرائيل  محاورا  وكذلك  والسعودية، 
األفغانية وحركة طالبان والفلسطينيين وغير ذلك من 
الكيانات السياسية. كما أصبحت روسيا عنصرا في 
األزمة اليمنية ووسعت مصالحها في شمال أفريقيا.

قد  تكون  أن  من  أبعد  روسيا  زالت  ما  ذلك،  ومع 
شكلت نظاما إقليميا من تصميمها في المنطقة.

كما يمكن القول إن روسيا لم تصبح حتى اآلن تحديا 
المنطقة،  في  اإلسرائيلي  األميركي  للتعاون  أساسيا 

رغم أن اتساع نطاق األنشطة الروسية في المنطقة 
والواليات  إسرائيل  مصالح  على  بالتأكيد  يؤثر 
المتحدة. فالوجود الروسي في المنطقة ومعه الوجود 
في  الموقف  تعقيد  من  يزيد  الخلفية  في  الصيني 

الشرق األوسط.
ومع تغيير اإلدارة في واشنطن بانتهاء حكم الرئيس 
الرئاسة،  بايدن  جو  وتولي  ترامب  دونالد  السابق 
وتصاعد التوترات األميركية الروسية على الصعيد 
العالمي، يمكن أن يتحول الدور الروسي في الشرق 
األوسط إلى تحّد استراتيجي وهاجس ملح لكل من 
حساسة  مجاالت  في  وإسرائيل  المتحدة  الواليات 
السيبراني  األمن  مجالي  وفي  وإيران،  سوريا  مثل 

والتكنولوجيا.

كيفية المواجهة؟
في  المشاركون  أكد  التحدي،  هذا  مواجهة  وفي 
الحلقة النقاشية أهمية العالقات الثنائية بين إسرائيل 
الوثيق  التعاون  على  والحفاظ  المتحدة،  والواليات 
المعتاد بين البلدين، والعمل على تجاوز أي خالفات 
بينهما بشأن أدوار روسيا وتركيا والصين في الشرق 

األوسط.
إلى  أبيب  وتل  واشنطن  من  كاّل  هؤالء  دعا  كما 
ضرورة التشاور والتعاون متعدد األطراف مع دول 
مجلس التعاون الخليجي في هذه الملفات، وذلك في 
اإلقليميين  الالعبين  من  العديد  فيه  استشعر  وقت 
التراجع األميركي على غرار السعودية التي بدأت 

محادثات مع إيران.
إلى  المناقشات  أشارت خالصة  نفسه،  الوقت  وفي 
في  الراهنة  المستويات  وفق  الروسي  الوجود  أن 
القبول  المتحدة أمر يمكن  للواليات  بالنسبة  المنطقة 
المصالح  مع  بالضرورة  يتعارض  ال  أنه  كما  به. 
األميركية األساسية فيها، لكنه يعقد محاوالت تحقيق 
هذه المصالح ويضر بها، وفق الدرجة التي تتحرك 
بها السياسة الروسية مدفوعة بهدف الحّد من النفوذ 

األميركي واإلضرار بمكانة الواليات المتحدة.
يمثل  الروسي  الوجود  فإن  إلسرائيل،  بالنسبة  أما 
من  مجموعة  روسيا  وتمثل  القومي.  لألمن  تحديا 
احتمال  بسبب  واالستراتيجية،  العملياتية  المخاوف 

الوجود من حرية إسرائيل  أن يحد هذا 
باألراضي  العسكرية  العمليات  شن  في 
العالقات  بسبب  وكذلك  السورية، 
موسكو  بين  والتعاون  االستراتيجية 

وطهران.
روسيا،  مع  التواصل  فإن  المقابل،  في 
على  نجاحات  تحقيق  إلسرائيل  يتيح 
صعيد تقليص القدرات العسكرية إليران 
محدود  روسي  تأثير  مع  سوريا،  في 
على العمليات اإلسرائيلية في األراضي 

على  المحافظة  إلى  إسرائيل  وتحتاج  السورية. 
تواصلها مع روسيا لتأمين هذه األهداف العليا.

أنه  إلى  النقاشية  الحلقة  في  المشاركون  وتوصل 
إدراكها  المتحدة  للواليات  تؤكد  أن  إسرائيل  على 
في  األميركي  النفوذ  تقليص  في  روسيا  لرغبة 
المصالح  مع  يتعارض  ما  وهو  األوسط،  الشرق 
إسرائيل  على  يجب  كما  اإلسرائيلية.  األساسية 
التحلي بالشفافية الكاملة مع واشنطن بشأن العالقات 
اإلسرائيلية الروسية والتي تتركز على ضمان عدم 
الصدام ودعم تدابير السالم، وضمان حرية التحرك 
الجوانب  على  تقتصر  وأنها  سوريا  في  إلسرائيل 

التكنولوجية والمخابراتية.
المتحدة  الواليات  بين  التعاون  لمجاالت  وبالنسبة 
وإسرائيل بشأن الوجود الروسي في منطقة الشرق 
في  المشاركون  والباحثون  الخبراء  يرى  األوسط، 
النقاش أن هناك أربعة مجاالت محددة لهذا التعاون، 
في مقدمتها: تشجيع روسيا على القيام بدور خاص 

في سوريا للحّد من الوجود اإليراني فيها.
توفير  أجل  من  الطرفين  بين  التعاون  يمكن  كما 
التمويل لتحقيق تسوية سياسية للصراع في سوريا. 
والدول  األوروبي  واالتحاد  المتحدة  فالواليات 
العربية يمكن أن تلعب دورا في إعادة إعمار سوريا 
كوسيلة  المالية  الموارد  واستخدام  المستقبل،  في 
تقليص  مثل  التسوية،  من  المرجوة  النتائج  لتحقيق 

وجود إيران ونفوذها في سوريا.
ويمكن التشاور مع روسيا أيضا بشأن الملف النووي 
اإليراني وهو ما يمكن أن يعزز البنود المتفق عليها 
بين تل أبيب وواشنطن بالنسبة لهذا الملف، وبخاصة 
التي  والرقابة  التفتيش  بأعمال  المتعلقة  اإلجراءات 
تقوم بها وكالة الطاقة الذرية على األنشطة النووية 

في إيران.
وأخيرا يمكن العمل على الحّد من مبيعات األسلحة 
الروسية لدول الشرق األوسط، حيث يمكن ممارسة 
األسلحة  بيع  لعدم  روسيا  على  بقوة  الضغوط 
الدفاع  أنظمة  مثل  المتقدمة  العسكرية  والمعدات 
وطائرات  للسفن  المضادة  والصواريخ  الجوي 
تتغير  الشرق األوسط، حتى ال  لدول  سوخوي 35 

موازين القوة العسكرية في المنطقة.
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م/ فتحي الحّبوبي

معاني  من  األفق هي  أّن سعة  لالنتباه،  الاّلفت  من 
إسم أفالطون باليونانيّة، بحيث يصّح فيه القول أنّه 
في  يشّجع  أفالطون  وأّن  السيّما  مسّمى.  على  إسم 
مقولته المذكورة مطلع المقال، على التفكير الذي هو 
فأفالطون  ذلك  في  الواسع. وال ريب  لألفق  رديف 
إنّما هو تلميذ لسقراط، الذي ـ من نافلة القول التأكيد 
على أنّه ـ يعّد من أعظم الفالسفة على مّر التاريخ، 
إن لم يكن أعظمهم. ويمكن اعتباره - بتعبير الفكر 
الشيعي- سيّد شهداء الفكر الحّر، الذين دفعوا حياتهم 
قربانا على مذبح حريّة الفكر في سبيل اإلصداع ، 
بصوت عال وليس همسا، وبقّوة في غير ما إستكانة 
الحّرة.  المبدعة  وأفكارهم  آرائهم  عن  وال ضعف، 
لصنم  عبوديّته  من  لإلنسان  المحّررة  األفكار  تلك 
الدينيّة  المؤّسسة  سلطة  وألرباب  السياسية  السلطة 
األحاديّة الرؤية والفكر، الممارسة لإلرهاب الفكري 
المنّظم على الفكر المختلف والمتسيّدة ، في األغلب 
الفكري  والتكلّس  وللجمود  والتجهيل  للجهل  األعّم، 
القائمة  الحياة  طبيعة  تأباه  ما  وهو  لإلبداع.  الخانق 
على الحركة والتحّول الذي ال ينقطع بفعل الطوفان 
الدول  إنتاجه -لألسف- على  الذي يقتصر  المعرفي 

العلمانيّة دون غيرها.

إنسان،  على  أحكم  أن  أردت  إذا  القائل»  فسقراط 
أّن  أي   » قرأت  وماذا  قرأت  كتاباً  كم  أسأله  فإنّي 
شيخ الفالسفة، ال يساوي بين العارف والجاهل عند 
إصدار أحكامه، ال سيّما وهو القائل »المعرفة هي 
الخير والجهل هو الشّر« ، كانت له وقفة حازمة في 
تضليل  على  اعتمادا  المجادلين  السفسطائيين،  وجه 
الخصم، المهيمنين على الفكر الفلسفي في عصره. 
ذلك،  رغم  انتقادهم  على  البدء،  في  تجّرأ،  انّه  إاّل 
وحاربهم بقّوة الحّجة وعقالنيّة محاوراته ذات البعد 
أساسية  كوظيفة  التحريضيّة،  والصبغة  التنويري 
السلطة،  وانتقد  ،ثانية،  تجّرأ  ثّم  العقل.  لتحرير 
فاتّهمه خصومه بإفساد الشباب والزندقة بما هي في 
بإبطان  النفاق  الحقا،  جاء  الذي  اإلسالمي  المفهوم 
الجاهزة  التهم  أسهل  وهي  اإليمان-  وإظهار  الكفر 
في عصره كما التكفير اليوم- مما كلّفه، بعد مكابدة 
فكرية شاّقة، حكما باإلعدام دون مراعاة لشيخوخته، 
قامة  السابع. وهو من هو،  الذي تجاوز عقده  وهو 
فكريّة شامخة وهامة فلسفيّة سامقة يشهد ويشيد بها 

الجميع. 
بين  العالقة  إشكالية  يطرح  ال  سقراط،  كابده  ما 
من  بين  وكذلك  بل  فحسب،  والسلطة  الحّر  المفّكر 
العالقة  ذات  وهي  يفّكر.  من  يكّفر  ومن  يفّكر، 
األصولي  العقُل  بين  عموما،  المتأّزمة  العدائية 

والعقل الحداثي ، بين حامل لواء الفكر الحّر و من 
يعادي الفكر والحريّة في آن معا. بتعبير آخر، هي 
المجّهل.  و/أو  والجاهل  المفّكر  بين  القائمة  العالقة 
التفكير  بين  العالقة  إشكالية  التحليل،  نهاية  في  إنّها 
العلمي  والنقد  والعقالنيّة  العقل  مقّوماته،  من  الذي 
وقّوة الحّجة ورحابة األفق، بما يعني الحوار بالكلمة 
الذي  التكفير  وبين   ، المغاير  اآلخر  واالنفتاح على 
للنّص  اإلنتقائية  و  المتشّددة  القراءة  مقّوماته،  من 
الفكر،  على  والعقيدة  بالقرآن  واإلستقواء  الديني، 
الدين،  البصيرة بحقيقة  والغلّو والتعّصب، وضعف 
وفرض  الفرديّة  الحريّات  وخنق  الفكري  والتحّجر 
الرأي الواحد ومعاداة الديمقراطيّة والتعّدديّة في أّي 
الذات  بما يعني االنغالق على  مجال وضيق األفق 
و  الهادئة  الكلمة  من  بدال  القويّة  باللكمة  والحوار 
المحاججة والبرهان بما يولّد التثاقًف. ال بل وإطالق 
والتفجير  والتقتيل  والتعنيف  والزندقة  اإللحاد  تهم 
عند االقتضاء. وذلك بالرغم من أّن القرآن يؤّكد أن 
)ال إكراه فى الدين( ويقول )فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر( و)عليكم أنفسكم اليضّركم من ضّل إن 

اهتديتم(. 

المفّكرين  ممارسات  من  ليس  التكفير  أّن  ومعلوم 
بالمطلق، في حين أّن التفكير-على األرجح- ليس من 
ممارسات التكفيريين، الذين يكّفرون كّل من يخالف 
التي  القرآنيّة  اآليات  السائدة. رغم  الفكريّة  النمطيّة 
التفكير والتدبّر والتأّمل أي إلى استعمال  تدعو إلى 
يعقلون( و )  أفال   ( تعالى  قوله  العقل كما جاء في 
أفال يتدبّرون(. والتكفيريون غير مقتنعين بضرورة 
التي  الدنيا  الحدود  في  إاّل  والتراجع،  الذاتي  النقد 
استوجبتها مراجعات بعض الحركات السلفيّة. وهي 
المراجعات التي أّدت بهم إلى تبنّي خيارات، كانوا 
في السابق يكيلون لها سهام النقد الاّلذع، ويعتبرونها 
تغيّره.  أن  أقل  وبدرجة  الواقع،  تفهم  أن  أعجز من 
ولعّل أشهرها، مراجعات جماعة الجهاد المصريّة، 
بعد  حصلت  وقد  والجهاد.  التكفير  بمسالة  المتعلقة 
دخول أغلب قياداتها إلى غياهب السجون، على إثر 
السادات  بحياة  أودت  التي  الشهيرة  المنّصة  حادثة 
وجاءت بالكارثة حسني مبارك. حيث أنّها أقّرت فيما 
أقّرته، أّن التكفير كان سببا في أهدار دماء األبرياء. 
لقلّة من مشايخ  تراجعات ضئيلة  ذلك،  إلى  يضاف 
السعودية، وكذا المراجعات المغربية والليبية وربّما 

السودانيّة التي ال يكاد يكون لها تأثير بالمطلق. 
فكريّة  صراعات  هناك  ليست  أنّه  أجزم  أكاد  لذلك 
وهذا  وجدت-  لو  والتكفيريين.ألنّها  المفّكرين  بين 
مستبعد- فستكون عبثيّة وغير ذات جدوى كما هي 

الحوارات في  ما يسّمى بالمسرح العبثي أو مسرح 
انتظار  في   " مسرحيّة  في  سيما  وال  الاّلمعقول،  
غودو" للكاتب األيرلندي صموئيل بيكيت. بما يعني 
والصراعات  المعارك  بعكس  بالقطع،  ستكون  أنّها 
القرن  من  انطالقا  أوروبا،  ميّزت  التي  األدبيّة 
حيث  الثامن عشر.  القرن  غاية  إلى  السادس عشر 
ومعارك  صراعات  بين  واردة،  غير  المقارنة  أّن 
التالقح  تنتج  معارك  وهي  بينهم،  فيما  المفّكرين 
إلى  دوما  وتتّجه  التقّدم  تنتج  كما  الخالًّق،  الفكري 
وبين صراعات  ظروفها،  تحسين  إلى  سعيا  الحياة 
التفكير.  عن  معّطلين  أو  عاطلين  و  مفّكرين  مابين 
فالتكفيريون، هم أحفاد وسليلو فكر الخوارج القائلين 
عارضهم  وقد  الكبائر.  وخاّصة  ذنب  بكل  بالتكفير 
قال  حيث  تصّرفاتهم  مستغربا  طالب  أبي  بن  علي 
و)بينى  آرائهم(  على  النّاس  قتل  علّمكم  :)من  لهم 
شّر  :)أنتم  فيهم  وقال  وظلمهم(  النّاس  قتل  وبينكم 
النّاس جميعا(. ومن دالالت حماقتهم أنّهم يستنكرون 
بشّدة أن يمّد أحدهم يده لقطف تمرة من بستان على 
ملك الغير، ألّن ذلك اعتداء على مال مسلم. لكنّهم 
عن  خرجوا  الذي  طالب،  أبي  أبن  عليّا  يكّفرون 
منهجه، ثّم يقتله أحدهم ليلة القدر من شهر رمضان، 
قائال وهو يضربه)يا ضربة من تقي ما أراد بها إاّل 
ليبلغ من ذي العرش رضوانا(. اعتقادا منه بأّن ذلك 
يقّربه إلى الله!!! و هو ما يفّسر السعار الذي يتلبّس 
ملّطخة  أصابعهم  أّن  يعني  كما  للقتل.  التكفيريين 
بدماء مخالفيهم األبرياء، حتّى ولو كانوا من بينهم. 

مّما يكشف تناقض طروحاتهم دون لبس. 

تستهويهم  ما  بقدر  الحياة  تستهويهم  والتكفيريون ال 
صناعة الموت لمن يكّفرونه ويهدرون دمه لمجّرد 
الحقيقة  يعتبرونها  التي  إلى رؤية، غير  أنّه توّصل 
المطلقة، أو فكر مخالف، يعتبرونه، هم، خروجا عن 
الحقيقة  بنسبيّة  يعترف  ال  فالتكفيري  والّدين.  الملّة 
التي تواكب حركة  الحداثة  التي هي من مرتكزات 
يناصبها  والتي  المعرفيّة،  والمستجّدات  التاريخ 
إيجاد  المتعاظم في  العداء، رغم دورها  التكفيريّون 
المجتمع  أزمات  معالجة  و  الواقع  لتحّديات  الحلول 

المتزايدة حّدتها على جميع المستويات. 
السلفي  الديني  للفكر  الضيّقة  الرؤية  هذه  نتائج  من 
الكثيرون  قاسى  أن  ذاته،  على  المنغلق  التكفيري 
القديم  التاريخ  عبر  الديني،  الفكر  ناقدي  خيرة  من 
لفظاعتها  تفوق  وأهوال  ومآسي  ويالت  والحديث، 
طاقة التحّمل. لقد مارسها عليهم من يحنّون لتطبيق 

أحكام الرّدة في غير سياقها الموضوعي.
بالمعتزلة يقع تكفير  المعروفة  الكالميّة  الفرقة  فهذه 

»نحن مجانين إذ لم نستطع أن نفّكر .. ومتعّصبون إذ لم ُنرد أن نفّكر .. وعبيد إذ لم نجرؤ أن نفّكر«  أفالطون
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فالسفتها وفقهائها، ال لشيء سوى أنّهم، أّكدوا على 
ما  التمييز  وعلى  مصيره،  عن  اإلنسان  مسؤولية 
بين الطبيعة وما بعد الطبيعة، وعلى التفريق ما بين 
العقل  منهج  على  اعتمدوا  كما  والالتناهي.  التناهي 
التي  العقيدة  تأسيس  في  النقل  منهج  على  وقّدموه 
أّمته،  الكبائر من  النبي ألهل  نفي شفاعة  تضّمنت، 
و نفي كرامات األولياء، والقول بأّن القرآن مخلوق. 
فيما  أفضت  القرآن  أّن مسألة خلق  المفارقات  ومن 
بعد، في عهد الخليفة المأمون، إلى مذابح رهيبة لمن 
يعتقدون أّن القرآن قديم منّزل غير مخلوق، منه بدأ 
وإليه يعود. وهو عكس ما يعتقده المعتزلة وأشهرهم 

الجاحظ الذي كفروه هو اآلخر.
وهي  الوفاء  وخاّلن  الصفاء  إخوان  فرقة  وهذه 
اليونانيّة  بالفلسفة  متأثّرة  سّريّة  إسالميّة  حركة 
ساعية  عموما،  الحّر  والفكر  والهنديّة  والفارسيّة 
الفلسفيّة،  والحقائق  اإلسالميّة  العقائد  بين  للتوفيق 
ترى أّن » الشريعة قد دنّست بالجهاالت، واختلطت 
إاّل  وتطهيرها  غسلها  إلى  سبيل  وال  بالضالالت؛ 
بالفلسفة«، تتّهم باإللحاد و تكّفر هي األخرى طبقا 
لمقولة »من تمنطق فقد تزندق« ومن بين من وقع 

تكفيرهم ضمنها، نذكر أبن سينا والفارابي.

هذه  إلى  فكريّا  ينتمي  الذي  المقّفع  ابن  مأساة  ولعّل 
الفرقة تختصر هول ما لحقها من عناء. ذلك أّن جسده 
قد قّطع و أكره على أكله مشويًّا حتى مات وهو في 
مقتبل العمر، ولم يتجاوز السادسة والثالثين، لمجّرد 
كتابة مخطوطة للخليفة العبّاسي السّفاح، أبو جعفر 
المنصور، سّماها رسالة الصحابة، تضّمنت رِؤيته 
لإلصالح متعّدد األبعاد؛ لعيوب الخالفة والمستخلفين 

والقادة والجنود والقضاة وحتّى جباة الجزيه...
ولقي الحاّلج بعد تكفيره، مصيرا مشابها، حيث تّم 
صلبه حيًّا، وفي مرحلة ثانية وقع تقطيع جسده هو 
أيضا،  كّفروه  الذي  العربي  وابن  هو  ألنّه  اآلخر، 
يعتقد ِبُحلُوِل اللَِّه ِفي اْلَبَشِر َواِتَّحاِدِه ِبِه. وهو ما يعرف 
بوحدة الوجود، ويعني توّحد الخالق بمخلوقاته. حتّى 
أّن الحاّلج قال يوما في هذا المعنى : )مافي جبّتي 

إاّل الله( و)أََنا اللَُّه(.

أهّم  من  مكتبته،  وإحراق  رشد  ابن  تكفير  ولعّل 
ألنّه  والمسلمين؛  للعرب  الفكري  التخلّف  أسباب 
يعتبر-عن جدارة- أفضل فيلسوف أنتجته الحضارة 
المديد.  تاريخها  مدى  على  اإلسالميّة  العربيّة 
تديّنه  رغم  العقل  يؤلّه  كاد  الذي  الفّذ،  المفّكر  فهذا 
منازع،  دون  للعلمانيين  رائدا  يكون  وبذلك  الشديد، 
فكره  بما جعل  العظيم  التراث األرسطي  شرح كل 
القرون  أوروبا  في  الجامعات  برامج  على  مهيمنا 
الوسطى وحتّى نهاية القرن السادس عشر. حتّى أن 
أّسس مدرسة  بمبوناتسي  بيترو  الفيلسوف اإليطالي 
عرفت باسم "المدرسة األرسطيّة الرشديّة"، إضافة 
مع  لدانتي   " اإللهيّة  الكوميديا  في  اسمه  إلى ورود 
زمرة من الفالسفة العظماء. ورغم أن ابن رشد الذي 

يقول: إن الحّق ال يضاد الحّق بل يوافقه ويشهد له 
في  بالعقل  النظر  أوجب  قد  الشرع  أن«   »ويرى 
الموجودات واعتبارها، و ال يرى تعارضا بين الّدين 
باألندلس  الفقه  قبل شيوخ  من  اتّهم  فإنّه  الفلسفة،  و 
في عهد ملوك الطوائف، بالكفر واإللحاد، وحرقت 
جميع مؤلّفاته الفلسفيّة كما منع من االشتغال بالفلسفة 
إلى  األندلس  من  أبعد  ثم  الطّب.  عدى  ما  والعلوم 
مّراكش وتوّفي بها غريبا. و بموته انتصرت مدرسة 
العقلي  المنهج  نهائيّا، على  الغزالي،  لزعيمها  النقل 
وأغلق باب االجتهاد واستسلم المسلمون لنوم عميق 
وسكون رهيب، ال يزال يالزمهم إلى اليوم .فلعلّهم 

استمرؤوه .

أّما البيروني، الذي تّم إطالق اسمه على بعض معالم 
البيروني  القمر، وقال عنه المستشرق سخاو: إن 
موسوعة  صاحب  وهو  التاريخ.  في  عقلّية  أكبر 
التي  والنجوم"  الحياة  في  المسعودي  القانون   "
كافأه عنها السلطان مسعود الغزنوي، فيما رفض 
البيروني، قبول هدّيته. وهو من أشهر الشخصّيات 
الحضارة  أنجبتهم  من  أعظم  من  ويعتبر  العلمّية، 
وال  عديدة  علمّية  فروع  في  لنبوغه  اإلسالمّية، 
سّيما الفلك. حّتى اّنه قال بوجود قوى للجاذبّية بين 
األجسام، قبل أن يكتشفها نيوتن بسّتة قرون. مّما 
ما حدا بجامعة موسكو أن تقيم له تمثاال يخلّد ذكراه 
في متحفها الجيولوجي. إاّل أّن البيروني تّم تكفيره 
بأحوال  للتنّبؤ  مرصد  تكوين  مسألة  ناقش  بعدما 

الطقس. ألن ذلك من اختصاص الله وحده !!! 
وأماّ أبو حيّان التوحيدي، الكاتب المعتزلي المبدع، 
ذلك  األدباء،  وفيلسوف  الصوفيّة  بشيخ  الملّقب 
والمؤانسة"-وهو  اإلمتاع  كتاب  صاحب  العبقري، 
بنفسه  كتبه  أحرق  فقد  العربي-  األدب  عيون  من 
نتيجة األحباط ، بعد أن تجاوز التسعين من العمر. 
بالتعطيل-وهو  لقوله  واإللحاد  بالزندقة  اتّهم  ولّما 
النفي واإلنكار- طلبه الوزير الصاحب لغرض قتله، 

فهرب، واستتر منه، ومات في اإلستتار.
أفتى  فقد  حسين-  طه  العربي  األدب  عميد  وأّما 
لما  حينه،  في  المصريّة  الجمهوريّة  مفتى  بتكفيره 
ورد في كتابه "في الشعر الجاهلي الذي ظّل ممنوعا 
محاولة  فيه  رأوا  التكفيريين  ألّن  قريب.  وقت  إلى 
وزرع  اإلسالمي  العربي  التراث  على  لالعتداء 
األساطير والشبهات في قلب السيرة النبويّة لتلويثها 

بعد أن نّقاها مؤرخو اإلسالم !!!

محنة  تجاوز  يمكن  فال  الحديّث  التاريخ  في  وأّما 
الباحث األكاديمي نصر حامد أبى زيد، المتخّصص 
لها. فهي  التعّرض  الدراسات اإلسالميّة ، دون  في 
محاولة  وإثر  وقتله،  فوده  فرج  تكفير  بعد  جاءت 
رشد  ابن  مؤسسة  جائزة  على  الحائز  حامد،  نصر 
للفكر الحر، ممارسة الفكر النقدي العلمي الخالص، 
فيه  أعتبر  الذي  الديني  الخطاب  نقد  لكتاب  بتأليفه 
بين  ما  يخلط  وماكر،  "خبيث"  الديني  الخطاب  أّن 

الِنّصاب الديني والِنّصاب الفكري. ثّم هو يعتمد على 
ر؛ بما يناهض اإلبداع.  آليّة النقل ، دون تدبُّر وتفكُّ
حيث أّن العقل النقلي يفتقر إلى أبسط آليات التفكير 
العقلي، النقدي. وقد خلص نصر حامد أبى زيد إلى 
سمات  من  أساسية  سمة  فقط،  ليس  هو  التكفير  أّن 
هو  بل  متطّرفا-  أو  كان  معتدال   - الديني  الخطاب 
الذي  النقلي  العقل  سمات  من  أساسيّة  سمة  كذلك، 
يسبّب العقم الفكري. كما خلص إلى وجوب التحّرر 
تعوق  سلطة  كل  من  و  القرآني  النّص  سلطـة  من 
مسيرة اإلنسان.لذلك وقع أتُهامه باالرتداد واإللحاد، 
ثّم وقع التفريق بينه وبين زوجته قسراً، على قاعدة 
"أنه ال يجوز للمرأة المسلمة الزواج من غير المسلم" 
المرض  به  أشتّد  بالمنفى حتّى  للعيش  مّما أضطّره 

فعاد إلى مصر، أسبوعين فقط قبل وفاته. 

تكفير  أسباب  بتفاصيل  القارئ  على  أثقل  ال  وحتّى 
السلفيون  يقّدسه  الذي  الديني  للفكر  آخرين  ناقدين 
كأنّما هو الّدين ذاته، فيما هوال يعدو إاّل أن يكون"قواًل 
دينيًّا" مختلفا عن النّص اإلالهي المقّدس. فإنّي أكتفي 

فيما يلي، بإشارات عجلى لبعضهم ودون توّسع.
مفّكر  وهو  طه  محمد  محمود  نذكر  هؤالء،  من 
الذي  الرواندي  ابن  و  أعدموه،  ثّم  كّفروه  سوداني، 
ومحمد  قتلوه،  الذي  مروة  حسين  والمفّكر  كّفروه، 
عبده ورفاعة الطهطاوي الذين كّفروهما واتهموهما 
وعلى  الوردى  على  أّما  للغرب.  عميالن  بأنّهما 
من  وأصناف  واألنبياء  الّدين  نقدا  اللذان  شريعتي، 
اإلسالمي  الفكر  في  ثورة  إلى  ودعيا  الدين،  رجال 

فاعتبرا تنويريين ووقع تكفيرهما بذلك.
المفكرين،  من  كل  تكفير  إلى  إضافة  هذا، 
و  تونس،  في  المرأة  تحرير  رائد  الطاهرالحّداد، 
فضل الرحمن وهو باكستاني، ومحّمد أركون وهو 
جزائري، ومحّمد عابد الجابري وهو مغربي، وحسن 
حنفي وهو مصري، وشعراء كالمعّرى، والمتنبّى، 
ونازك  قبّانى،  ونزار  والجواهرى،  والرصافى، 
غيرهم،  كثيرون  و  السيّاب  شاكر  وبدر  المالئكة، 
التفكير الحّر، الذي يكاد يصبح  مّمن أنهكتهم محنة 
التي  المجاني  التكفير  فتاوى  زمن  في  عار  وصمة 
تجنح عن الصواب و ال تصدر إاّل عن أموات بال 
قبور أو أحياء يعادون الحياة وال يعيشون عصرهم، 
ومنتجاته.  العصر  على  دائمة  حربا  يخوضون  بل 

لكنّها حرب خاسرة بالتاكيد ولو طال أمدها.



030 50914210

0176 56677288

Sonnenallee
12045 Berlin

Sonnenallee
12045 Berlin

أحدث القصات ماش و صبغة و سشوار دوافيلي - تنعيم الشعر ملدة سنة - عالج الشعر بالبايوتني و الكريستال - تنضيف الوجه و احلواجب باخليط
أو الشمع - تركيب رموش ملدة 8 اسابيع - حتضري عرايس - وصل شعر طبيعي جبميع الطرق و مجيع االلوان - موديالت شعر جلميع املناسبات

- 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



23

عاطف عبد العظيم

اإليرانية  العالقات  خبراء  بين  إجماع  شبه  ساد 
التركية بأن عالقات البلدين ستأخذ مساراً عكسياً في 
التنسيق  من  سنوات   5 قرابة  بعد  المنظور،  المدى 

االستراتيجي بينهما في مختلف ملفات المنطقة.
من  اإلشارات  من  مزيداً  رصدوا  الذين  الخبراء 
وسائل إعالم قريبة من النظام اإليراني وتصريحات 
غير مباشرة من المسؤولين اإليرانيين، اعتبروا أن 
التصعيد اإليراني يأتي ردة فعل على مساعي تُركيا 
إلعادة هيكلة عالقاتها مع الدول المركزية في العالم 

العربي، بالذات مصر والسعودية.
4 ملفات رئيسية كانت محل تنسيق استراتيجي بين 
الطرفين خالل السنوات الماضية، وهي ملفات كانت 
للدول  منهما  ُمتقصدة  تهميش  محاولة  على  تُجمع 

العربية الفاعلة.
للمصالح  واضح  وتبادل  تنسيق  ساد  سوريا  ففي 
بينهما عبر منصة سوتشي، حيث كانت روسيا بمثابة 

الجهة الضابطة لتوازن المصالح هناك.
أشكال  كل  تركيا إليران  سهلت  أيضاً  العراق  وفي 
القوى  ِقبل  من  واضح  نظٍر  غض  مقابل  النفوذ، 
باجتياح  لتركيا  بإيران  المرتبطة  العراقية  السياسية 
حزب  مقاتلي  محاربة  بحجة  العراقية  األراضي 

العمال الكردستاني.
إال أن أبرز ما ربط الطرفين هو المساهمة التركية 
االقتصادية  العقوبات  من  إيران  إلنقاذ  الدائمة 
ِقبل  من  عليها  مفروضة  كانت  التي  والسياسية، 
الدولي، حتى أن تركيا  المتحدة والمجتمع  الواليات 
تعرضت لمالحظات وعقوبات من ِقبل بعض الدول.
تسهيالت  عبر  تركيا  تعوض  كانت  إيران  لكن 
في  خصوصاً  بها،  خاصة  واستثمارية  اقتصادية 
القطاع النفطي، حيث كانت تركيا تستطيع عبرها أن 

تسد العجز الكبير الذي في ميزانيتها العامة.

مفترق
ويقول الخبير في الشؤون التركية والباحث التركي/

إن  يوسيسوي  وحيد  مونتريال  جامعة  في  الكندي 
الذروة القصوى في عالقات البلدين قد صارت شيئاً 
والتوجهات  المصالح  مسارات  ألن  الماضي،  من 

اإلقليمية المستقبلية ال يمكن أن تجمعهما.
غير  دولتان  "بصفتهما  التركي  الخبير  وأضاف 
عربيتين في المنطقة، فإن تركيا وإيران قد انخرطتا 
في معركة من أجل القيادة في الشرق األوسط. تبرز 
الخالفات بين إيران وتركيا بشأن السياسة اإلقليمية 
بشكل أكبر في سوريا، حيث تدعم أنقرة المعارضة 
السورية في حرب أهلية بدأت في عام 2011، فيما 
تدعم إيران حكومة بشار األسد، وتزود الميليشيات 

والتمويل والخبرة العسكرية".
حيث  البلدين،  بين  المفتوحة  شبه  البرية  الحدود 

اآلخر  البلد  إلى  بالسفر  الدولتين  لمواطني  يُسمح 
دون الحاجة إلى الحصول على سمة دخول ُمسبقة، 
أعتبرها المراقبون أولى المحطات التي يُمكن إليران 
أن تضغط بها على تركيا التي تُحسن عالقاتها مع 

العالم العربي.
أن  إلى  إيرانية  محلية  صحيفة  من  أكثر  وأشارت 
اإليراني"،  القومي  بـ"األمن  مس  هي  الحدود  تلك 
بالتدفق  اإليرانيين  المعارضين  آلالف  تسمح  ألنها 
فأنها  كذلك  تلك،  اإلعالم  وسائل  تركيا، حسب  إلى 
تسمح بتدفق لألموال اإليرانية إلى تركيا عن طريق 

السياحة، وليس العكس.

فات الميعاد
الطرفان  ينسق  كان  التي  الثنائي  االحتواء  محاولة 
أوانها، حسب  فات  قد  العربية  الدول  لهضم  بشأنها 
آسيا"،  وسط  دراسات  "مركز  نشرق  موسع  تقرير 

."ANI" ونشره عبر موقعه الرسمي
بتلك  أطاح  ما  هو  التركي  الجموح  أن  وأوضح 
اإلمكانية: "في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، 
صارت تركيا متورطة في الحرب األهلية السورية 
على  وتتنافس  القوقاز  وجنوب  وليبيا  والعراق 
المناطق االقتصادية الحصرية لليونان. هذا الموقف 
يريد  أردوغان  أن  إلى  يشير  الطموح  اإلقليمي 

الظهور كزعيم للعالم اإلسالمي".
نفوذ  احتواء  فإن  وطهران،  ألنقرة  "بالنسبة  وتابع: 
مهم،  هدف  األوسط  الشرق  في  العربية  الدول 
أردوغان  يحاول  ما  كل  لكن  الطرفين،  ولمصلحة 

فعله هو ما كانت إيران تحاول احتكاره".

ال صدام
ويقلل المركز من إمكانية تحول هذا الِخالف الراهن 
إلى صدام واضح المعالم، لكنه ال ينفي إمكانية تجذر 

االحتكاكات  هذه  من  الرغم  على   " بالتقادم:  أسسه 
المحلية، فإن تركيا وإيران ليستا في مسار تصادمي. 
بالنسبة للجزء األكبر، فإن طموحات هذه الدول في 
مع  تتعارض  أو  تتداخل  ال  الصلة  ذات  المجاالت 
بعضها البعض. المشروع اإليراني في الجنوب ليس 

عائقا أمام تحقيق أهداف أنقرة ضد األكراد مثاًل".
إيران  لطموحات  بالنسبة  الحال  هو  "والعكس 
المتوسط وترسيخ جبهتها ضد  البحر  إلى  للوصول 
اآلمال  عن  بالضرورة  تركيا  تخلت  لقد  إسرائيل. 
إسالمي.  بنظام  واستبداله  األسد  إسقاط  في  القديمة 
العبون  هم  األتراك  بغداد،  سياسة  في  وبالمثل، 
من  لعدد  محدوداً  دعماً  ويقدمون  فقط،  ثانويون 

السياسيين العرب السنة والتركمان".

مادة  نشرت  قد  كانت  بوست  جورناليزم  صحيفة 
من  لمزيد  ستسعى  إيران  بأن  فيها  أكدت  تحليلية 
محاولة تهميش النفوذ التركي في الدول ذات النفوذ 
المشترك بينهما: " ال أنقرة وال طهران تريدان عراًقا 

قوًيا أو سوريا قوية.
على العكس من ذلك، فإن تفكك هذه الدول يناسب 
يمكن  جيران ضعفاء  بوجود  سعيد  كالهما  كليهما. 

اختراق أراضيهم حسب الرغبة.
اإليرانية،  االستراتيجية  من  األكبر  للجزء  وبالنسبة 
األراضي،  من  مختلفة  أجزاء  بقضم  مهتمة  فإنها 
وهي منشغلة في إنشاء مناطق لسيطرة الميليشيات 
لبنان  باتجاه  والرجال  األسلحة  نقل  لغرض  لديها 
وإسرائيل، وهي في الطريق لذلك تختبئ بعمق في 

هياكل الدولة الرسمية في كال البلدين. 
للتصرف  الوسائل  وال  الرغبة  لديها  ليس  أنقرة 
كمقابل ومنافس لهذا، وفي الوقت نفسه، فإن مناطق 
مناطق  ليست  والعراق  سوريا  شمال  في  سيطرتها 

أساسية لهذا المشروع اإليراني.
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عن  يزيد  ما  قبل  المانيا،  في  وأقمت  جئت  أن  منذ 
االندماج  عن  ينقطع  ال  والحديث   ، عاماً  ثالثين 

واالندماج واالندماج!
مع  أؤسس  أن  الظروف  وحكمت  القدر  شاء  ولما 
مجموعة من األصدقاء جمعية المعهد الثقافي العربي 
كان  عاماً،  عشرين  عن  يزيد  ما  قبل  برلين  في 
االندماج كذلك هو الراية التي ترفرف فوق فعالياتنا 
ن  ونشاطاتنا كي يكسبها شرعيتها، من ناحية، ويمّكِ
من تمويل كثير منها، من ناحية ثانية،  في ظروف 

غياب الدعم واإلسناد لغيرها تقريباً. 
نتيه وال نضيع،  أن ال  المعهد، ومن أجل  لكننا في 
وال نتحول الى إمعات سلبية ال لون وال دور متميز 
لها، كانت لنا فلسفة في االندماج حين رفعنا شعار: 
والهوية  الهوية،  على  المحافظ  االيجابي  االندماج 
التوفيق  مهمة  تكن  ولم  لالندماج.  القابلة  المتميزة 
على  يزيد  ما  بعد  القول  أستطيع  لكنني  بالسهلة، 
عشرين عاماً من العمل، أننا نجحنا في التوفيق الى 

حد كبير بين تحقيق هدفين يبدوان متناقضين.

في  وصبت  ونشاطاتنا  فعالياتنا  تشكلت  وهكذا 
اتجاهين اثنين:

وتدعم  تشجع  وفعاليات  مشاريع  وتنفيذ  تبني  األول 
االندماج للجالية العربية في المجاالت التالية:

خالل  من  وذلك  السياسي،  االندماج  مجال    ⁃
النظام  لطبيعة  توضيح  اعمال  من  به  قمنا  ما 
المتعددة،  انتخاباته  في  عمله  وآليات  السياسي 
الدولة  عالقة  وطبيعة  المواطنة،  وواجبات  وحقوق 
بالمواطن، اضافة الى استضافة ممثلي  ومؤسساتها 
تسبق  التي  الفترات  في  الفاعلة  السياسية  األحزاب 
ومواقفهم  االنتخابية  برامجهم  لعرض  االنتخابات 
من خصوصيات مطالب الجالية العربية، ناهيك عن 

التشجيع لالنخراط في األحزاب السياسية األلمانية.

خالل  من  وذلك  االقتصادي،  االندماج  مجال    ⁃
ابتداًء من  االندماج  المساهمة في خلق شروط ذلك 
تنظيم  الى  االلمانية،  اللغة  تعليم  كورسات  تقديم 
والشركات،  المشاريع  تأسيس  كيفية  في  دورات 
اجتماعي  تشغيل  فرص  من  وفرناه  ما  الى  اضافة 
تطبيق  وفرص  العربية  االصول  ذوي  من  لمئات 
المشاركات في  ناهيك عن عشرات  وتأهيل مهني، 
تأهيل وتشغيل  ندوات ومؤتمرات متخصصة حول 
ابناء  ومنهم  األجنبية  االصول  ذوي  من  المواطنين 

الجالية العربية.
⁃  مجال االندماج الثقافي، وذلك من خالل تنظيم 
واألسابيع  والمهرجانات  الفعاليات  من  العشرات 
ثقافة  على  التعرف  الى  الهادفة  واألدبية  الفنية 
المجتمع المضيف والتعريف بالثقافة العربية في نهج 
حواري متفاعل. فلم يكن بالغريب أن يشارك ألمان 
وعرب في فعاليات المعهد وبصورة مشتركة. كما 
كان إلصداراتنا وكتاباتنا الثقافية واألدبية وباللغتين 
العربية واأللمانية ما يدلل على فعل دورنا في دعم 
االندماج الثقافي االيجابي للجالية العربية في المانيا.

كما تمثل المجال الثاني من عملنا، ووفق فلسفة هذا 
العمل وشعاره المشار اليه سابقاً، بفعالياته ونشاطاته 
المتميزة  هويتنا  على  الحفاظ  الى  منها  هدفنا  التي 
القابلة لالندماج وغير المنغلقة على نفسها والجامدة 
ثقافية وفنية  للمعهد نشاطات  فقد كان  في تطورها. 
نشاط  شكل  وقد  عاماً،  عشرين  مدى  على  متميزة 
الفعاليات  تلك  باكورة  العربي  الثقافي  االسبوع 
وحتى  المالي،  الدعم  محدودية  رغم  والنشاطات، 

انعدامه أحياناً.

األول،  العربي  الثقافي  االسبوع  تسميتنا  وكانت 
"نهضة" في المانيا وبرلين عام 2006 والذي اشتمل 
وعلى مدى ثمانية أيام على اكثر من 35 فعالية فنية 
وثقافية وحوارية من محاضرات وندوات وحوارات 
ويدوية  تشكيلية  وأعمال  وكتب  لوحات  ومعارض 
ودبكات  وأزياء  وسينمائية  مسرحية  وعروض 
دورنا  عن  تعبيراً  إال  وغنائية،  موسيقية  وأمسيات 
وانفتاحها  والحضارية  الثقافية  بهويتنا  التعريف  في 
االنسانية  والحضارات  الثقافات  مع  الحواري 
االخرى. وكان ان تبعت ذلك االسبوع أسابيع ثقافية 

عربية أخرى في السنوات الالحقة.

اندماجنا  في  خضراء  لنا خطوطاً  وضعنا  لقد  نعم، 
االيجابي الفاعل، كحالة اثراء إنساني في مشاركته 
كما  والثقافية،  واالقتصادية  السياسية  الحياة  في 
كانت لنا رؤيتنا الواثقة بنفسها في هويتنا الحضارية 

ودورها اإلنساني.

وفي ذات الوقت عملنا على تجنب االنعزال والتقوقع 
االنزالق  دون  متطلباته  في  الواقع  على  والقفز 
اللغة  تعلم  نرفض  فلم  مطباته،  في  واالنصهار 

االلمانية ونتهرب من مسؤوليات مساهمتنا في العمل 
أو الوقوف كالمتفرج على أحداث الحياة في المجتمع 
األلماني، في ذات الوقت الذي لم ننسلخ وننس فيه 
جذورنا اإلنسانية والثقافية األصيلة ودورنا االخالقي 
والتي  والمشروعة،  العادلة  الوطنية  قضايانا  تجاه 

شكلت بالنسبة لنا الخطوط الحمراء في ذلك العمل.

االندماج ... في خطوطه الخضراء والحمراء

د. نزار محمود

المعهد الثقافي العربي 
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حنان نزار محمود
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للوهلة األولى وأنت تتأمل عنوان رواية  نذير حنافي 
بيروت   في  الصادرة حديثاً  الفنجان(  العلي  )قارئة 
خالل  من  تستشرف  نصيّة  عتبة  أمام  أنك   2021
عنوانها ُكنَه المحتوى أو كما هو متعارف عليه أنّك 
أسير االنطباع األول  وهو أنك أمام عّرافة تجلُس 
على طرف الطريق، تلقي بأحجارها وتقرأ " الَبخت 
" لَك  أو أنّك في حضرة امرأة تقلّب في يدها  فنجان 
قهوتَك وتتلو بدهشة عليَك ما تخبئ خطوَط البُّن على 
صفحة بياض فنجانك، وربما يأخذك حدسك األول 
إلى قصيدة نزار قباني وأنغام عبد الحليم في األغنية 

المثيرة للشجن والجدل معاً .
لكن وخالل ثالثمئة وخمس وأربعين صفحة وعبر 
بك  يأخذ  والمعجميّة  التعقيد  عن  بعيٍد  خفيٍف  سرٍد 
بشكٍل  تداخلت  وأزمنة  أمكنة   إلى   العلي  حنافي 
مّكثف، وهي لعبة أتقنها  الروائي عبر متن صفحات 

الرواية.

 يطرح الروائي أسئلته  "الضّدية" في الرواية عبر 
خاللها  من  يحاول  الفلسفة،  ثوب  يلبسها  ثنائيات، 
الوصول إلى إجابات رغم تشعب الموضوعات التي 
تطرحها الرواية، إاّل أن الكاتب استطاع مسك خيوط 

السرد عبر الصفحات من أولها إلى آخرها .  
الرئيسة  الشخصيّة  تُقلق )جاد(   أسئلة  ومن خالل  
فضاءات  عبر  االرتحال  إلى  وتدفعه  الرواية  في 
وأمكنة متعددة، تبدأ من     قرية نائية في بادية الشام 
على طرف الفرات، تقبع إلى جانب تّل آثرّي يحوي 
مدينة "دورا أوربوس"  لتتوزع عبر محّطات مكانية 
تطبُع تأثيرها " األمكنة" في حياة جاد  وتدفع به إلى 
دمشق،  منها  عّدة   ُمدن  في  جديدة  تجارب  خوض 
بيروت، وتونس، وباريس، إلى برلين  والتي تدور 

فيها األحداث األهم من الرواية.
الُمثقل بذاكرة ُمتعبة، تحمل في  يُحاول جاد الفنان  
وأقول  التي صادفها،  التناقضات  من  الكثير  طياتها 
من  يبُد  لم  الرواية،  سياق  حسب  جاد  ألّن  صادفها 
الذي  السّن  بهذا  أنه  الشخصيّة  أو  الزمانية  مالمحه 
فيلسوفاً،  يغدَو  لتخوله أن  الحياة،  الخبرة في  يمحنه 
بقدر ما كانت األسئلة تشغله كإنسان في ُمقتبِل العمر، 
يجهد في البحث عن تفسير لهذه األسئلة والهواجس، 
يُفلسفها حسب ُمعطيات ثقافته وخبرته الحياتيّة  التي 
حّصلها من قراءاتِه أو اًل وعالقته بالطبيعة الِبكر من 

حوله  ثانياً، إذ  لم يظهر المجتمع المحيط به مجتمعاً 
قاباًل لنقل المعرفة" على األقل في  زمن وعي جاد، 
أمٌر  أنها  على  به  المحيطة  الموجودات  مع  يتعامل 
مسلّم به واقعياً، ال يجهد في تفسيرها في ظّل مناهج 
تعليميّة تلقينيّة  في مدرسة ال يحبّها وجامعة حافلة 
األب  فيها  يعاني  وأسرة  بالفرص،  بخيلة  بالتنظير، 
المعلّب   البعثّي"   " الحزبّي  واحباطه  انكساره   من 

نتيجة خطأ تافٍه يجعله محّط سخرية وتنّدر الباقين.
وهذا لعالم المحيط بجاد مترٌع بالمشهديات " النهر، 
التل، حقول القمح ، الرعاة " جاد الفنان  الذي يدفع 
سفينة السؤال كلما أجبرتها المواقف على  االنجراف 
جديدًة  ُصلبًة  أرضاً  ليتكشف  الريح،  جهة  عكس 
وهكذا  جديد،  من  عليها  والوقوف  النهوض  يحاول 
كانت حياته، قائمة على هذه الثنائيات حياة سأم راكد. 
فيعمل في طفولته في منشرة  الرسم،  يستهويه  جاد 
للخشب، يجعل منها َمشغله وَمرسمه، هو يرسم ألنّه 

ال يملك سوى الرسم في هذا المكان . 
 يفّسر جاد تعلّمه للرسم،  كصنعة في الّصغر،  لكنُّه 
يميل إلى االلهام ، يلجأ إلى الزوايا الُمعتمة في الحياة  
ويعتمد على شاعرية األلوان، يتمثّل المقولة  "الفن 
هو الكالم الذي ال ينطقه لسان" لذلك كاَن قليَل الكالِم 

كثيَر الصمت والتأمل . 
يعمل مرغماً مدرساً للرسم في مدرسة القرية، وفي 
المنشرة  يعيد انتاج عالقته بالوجود، تتفتّق ُمخيلته 
على األسئلة الرعوية األولى، عن الموت والحياة، 
قلبُه على  يتفتح  التّل  من  قريباً  الفرات  كتِف  وعلى 
الحّب األول لزينب، زينب  التي تمسُك فنجان جاد، 
تقلبُه تُخبره بأنّه سيكون له معرٌض خاّص يوماً ما 
وتقترح عليه أن يُسّمي لوحاته األولى قارئة الفنجان.

في الخط الثاني من الرواية " آنة " والتي ستسوقها 
األحداث للقاء جاد في برلين يوماً ما، يسوق الراوي 
أزمنة،  ُمتداخلٍة، عبر عّدة  الرواية بخطوٍط  أحداث 
البعيد  والماضي  والحاضر  الماضي  بين   تتأرجح 
حياة  سيرة  من  المستور  لنبِش  محاولة  في  أحياناً 
الروسي  الرجل  ابنة   آنة  بالحاضر،  وعالقته  آنة 
جدار  انهيار  بعد  برلين،  في  زوجته  هجر  الذي 
وتزوجته،  أهلها  رأي  خالفت  التي  وأمها  برلين،  
ثم سافرت األسرة إلى فرنسا ومن ثم استقرارها في 
وأمها  آنة  حياة  سيرة  في  الرواية  فتغرق   " تونس 
وأختها وصديقتها سارة ، وحياة أسرهما والظروف 

والتداعيات التي أوصلت كّل منها إلى نقطة اللقاء، 
لقاء جاد بآنة"  رسم  الراوي عالقتهما  كحبيبين في 
برلين، هذا الحب الذي يرى فيه جاد أنه" يستطيع  
التي ال يمكن معرفة  الكبيرة  الفراغات  وحده ملء 

حجمها "
بأول  أواًل   األحداث  شبكة  فّك   يعيد  راح  ثم  ومن 

مستلماً زمام السرد بدل الشخصيات أحياناً .
 جاد الذي جاء إلى بيروت  للمشاركة في معرٍض 
الفنانين   تنقُذ  منظمة  إلى   يقوده  حّظه  أّن  إاّل  فني، 
المهددين من الحرب الدائرة في سوريا، وينجح في 
بطريقة  منه  مطلوب  كفنان   برلين،  إلى  الوصول 
وتدور  بالحرب،   الفّن  يرسم عالقة  أن  بأخرى  أو 
عالقته  و  ألمانيا  في  الروتين   منحنيات  في  حياته 
بآنة، ويمرر من خالل ذلك أحداث الثورة التونسية، 
يحاول إعادة رسم مالمح " البوعزيزي" في محاولة 
منه إلعادة فهم ما حدث، أّما الثورة السورية  يتحدث 
عنها من وجهة نظره كفرد، وليس من جهة تداول 
آنه  أخت  فـ"ورد"  أجلها،  من  قامت  ،التي  المفاهيم 
َسبقاً  التونسية  الثورة  من  تجعل  أن  تحاول  مثاًل 
الصحفية،  الصورة  التقاط  صعيد   على  صحفياً 
لم ير من  أن جاد  آنه في ذلك، في حين  وتجاريها 
ودير  دمشق  بين  حّل  الذي  الخراب  سوى  الثورة  
النظام  دمشق على حواجز  في  والتداعيات  الزور، 
في طريق سفره مع لوحاته إلى بيروت، ومن بعدها  
الصور التي تتوارد إلى ذاكرته بخراب التّل وهجرة 
الفالحين وتصّحر القرية، بالمقابل ال يفتأ بين الحين 
مّهدت  التي  البعث  سلطة  عن  الحديث  في  واآلخر 
آَل  ما  السلطة  هذه  ُمحماًل  القادم  الخراب  لحكاية 
الثورة  أحدوثة  بداية  لعلها  السوري،  المجتمع  إليه 
فقد  كفنّان،  بعُد  جاد  ذات  في  تختمر  لم  سوريا  في 
ظهر تفاعله مع الحدث خجواًل ،فكان كمشاهد راصٍد 

يُحاول عدم الخوض في تفاصيل الدم .
والفكرية،  الفنيّة  بهواجسها  ُمثقلة  فجاءت شخصيته 
وتفلسف الواقع ضمن إطار لوحة فينّة فيها ما يخّص 
"رساٌم  نفسه  وصف  كما  أو  الشخصية،  هذه  روح 
بوطنه"  يتعلق  مثلما  بلوحاته  يتعلّق  الوقت،  يبدُد 
ما  بثالث صوٍر وهي  ذاكرته  في  له  يحتفظ  الذي  
بقي عالقاً منه في رأسه ) التّل ، والده ، المدرسة( 
ثالثة رموٍز لو تمّ تفكيكها لكانت سيرة حقيقية لوطن 

جريح، خبره جاد عن قرب.
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الثنائيات  المتضادة
نفهم  أن  علينا  ما  فكرٍة  لفهم   " أنّه  الراوي  يرى   
نقيضها، جاد الذي وقع أسيراً لفكرة التضاد هذه، ال 
أو  ثنائية  من  يتخلّص من كونه جزءاً  يعرف كيف 

ضداً لشيء"
بتلك  مليئة  الكون  إيقاع  عليها  يقوم  التي  فاللغة   
ويمكن  حياتنا،  تغزو  ،التي  المتضادة  المفردات 
االستدالل عليها بشكٍل واضٍح في أي كتاٍب مقّدس، 
الرحمة؟   أم  العذاب  أسبق  أيهما  نفسَك  تسأل  وهنا 
االيمان أم الكفر ،وعليه تنسحب متوالية التضاد عبر 
متون الرواية، فالضوء والظالم، األبيض واألسود، 
األرواح واالجساد االيمان ، أو الُقبلة والبصقة.. هل 
يظهر الحّب في القرب أم البعد ؟ السحر والجمال في 

صورة األطفال الفقراء .. وغيرها ..
  أّما بالنسبة للفّن  فكانت الفكرة أواًل:  كيف لجاد أن 
يعبّر من خالل األلوان عن فكرتين متناقضتين"راح 
يجّسد الموت بقعًة بيضاَء والخلفية سوداَء؛ وهي 
الحياة " من خالل ذلك يسعى إلى قلب المفاهيم، ليس 
لما   الفهم  محاولة  جهة  من  وإنما  ثورة،   إطار  في 
يحدث.. وإقالق الساكن، وتحريك الراكد  من حوله. 
من هنا نفهم لماذا عمد الروائي إلى تقسيم روايته إلى  
تسعة أقسام، أطلق على كّل قسم عنواناً مختلفاً، إاّل 
النزوع  أنها تشترك أغلبها في قضيٍة واحدٍة، وهي 
نحو الفلسفة، واألقسام تدور في فلك تلك الثنائيات، 
والرسم  الحّب   ، واليقظة  "الحلم  يلي  كما  فجاءت 
االنسان   ، والذاكرة  الوعي  واألجساد،  األرواح   ،
البكاء  والفن، االنسان والتاريخ، االنسان والذاكرة، 

والضحك، االنسان والخوف "
يراه من  يتعامل مع ما  الذي  جاد 
ذاته،  على  يطرحها  أسئلة  خالل 
والوجود   باإلنسان  تتعلق  أسئلة 
أن  الحق  له  ومن  رأيه  وحسب 
ما  ليسأل  الفنّان،  من  أكثر  يسأل 
هو الموت ؟ أو أيهما أكثر رجفاناً 
الجسد  أم  العقل  ؟  الموت  أمام 

البشري ؟

التعامل مع التاريخ:
 تسلط الرواية الضوء على قضية 
لها أهميتها في األرض السورية، 
وهي قضية التعامل مع اآلثار أو 
المكتشف األثري،  يرصد الراوي 
دورا   " مع  القرية  سكان  عالقة 
أوربوس" أو تّل الصالحية واللّقى 
واللوحات الُمكتشفة فيه، فقد تحّدث 
عن تلك العالقة من ثالثة محاور :

تلك  حول  يُنسج  ما  األول: 
األمكنة من أساطير وخرافات، ال 

أنّه  على  التّل  هذا  مع  والتعامل  ِبصلة  للواقع  تمّت 
النظام  الثاني فعالقة  أّما  الغامض،  المكان الموحش 
والحكومة بالتّل، فمّدرس التاريخ إسماعيل مثاًل  في 
التّل، ألن  تاريخ جارِه  قراءة  نفسه  يكلّف  لم  القرية 
ذلك لم يخطر على بال المناهج التعليمية يوماً، أو لم 
يكن من ضمن اهتماماته الشخصيّة، بينما الثالثة فهي 
السلطة والمتمثلة  بشخص مدير الناحية هي إبراز 
منجزات القائد الخالد، واهتمامه بالتاريخ  واألثار، 
واهتمامه  إنجازه،  عند  ويتوقف  يبدأ  التاريخ  وكأن 
المرء،  عليها  يعاقب  ثرثرة  فمحض  ذلك  وماعدا 
والمضحك أن من تّولى شرح تفاصيل وتاريخ التّل  
السياحي؛  الوفد  مع  القادمة  الفرنسية  )صوفيا(  هي 
وسكنت   فرنسا  في  العيش  هجرت   التي  صوفيا 
التّل إلى حين َضِجرت واكتشفت  القرية إلى جانب 
باتجاه صخب  اسماعيل  مع  فسافرت  الحياة،  رتابة 
وجود  مكان  في  ُمدهشة  المقاربة  تبدو   . باريس 
ثيران،  من  فيه  يُذبح  وما  المسلخ،  جانب  إلى  التّل 
وخيط الدم الُمتسرب عبر قناة الفضالت إلى الفرات 
،أعتقد نجح الروائي في مّد رمزية خيط الّدم وإحالته 
فالتّل هو مكتبة األمة  العصر"  المغول "مغول  إلى 
العامرة بما تحويه من أوابد، وتسرب الدم إلى النهر 

ما هو إاّل نذير شؤم .

الَحكايا في متن الحكاية:
مشغوٌل  الراوي  الفنجان"  "قارئة  رواية  في     
تسكنه  حمولتها،  من  ذاكرته  بتفريغ  و  بالقّص، 
إجابات  لعلها تحوي  بها،  التي مر  * نذير حنافي العلي روائي سوري يقيم حالياً في ألمانيا حكايات األمكنة 

يتوّقف عند حكاية صراع االنسان مع  أسئلته،  عن 
لياًل  يمّر  من  تخطُف  التي  السعلّوة  حكاية  الِعجل، 
عن  رافدية،  أساطير  من  تبعها  وما  النهر،  قرب 
مملكة العالم السفلي " ارشكيجال "  و رسائل إخوان 
الصفا  في فلسفة الحركة والسكون ، و وقوف جون 
  "Ich bin Berliner" ومناداته  برلين  في  كنيدي 
إلى حكاية الشاعر نزار قباني مع الفنان عبد الحليم 
حافظ حول قصيدة  قارئة الفنجان، ومادر حولها من 
الفنان لؤي كيالي واحتراقه مع  إلى قصة  نقاشات، 
لوحاته في ظروف غامضة، وغيرها من  الحوادث 
والقصص التي لم تمّر اعتباطاً في متن السرد، بل 
كانت  وإن  السياقات  في  توظيفها  الروائي  استطاع 
في بعض األحيان تستهلك حيزاً كبيراً من صفحات 
جعل  مما   ، فيها  الرئيس  الحدث  وتعطل  الرواية  
الراوي  أحيانا يتدخل بشكٍل مباشٍر في توجيه القارئ  
كقوله  "كما جاء في بداية الرواية" ص263 حين 

يستشعر أن القارء تسربّت من بين يديه األحداث. 
جاءت لغة السرد غزيرة سهلة، خالية من أي تعقيد، 
تكرار   إلى  األحيان  بعض  في  يعمد  الراوي  أن  إاّل 
لكن  المشابه،  المعنى  أو  المعنى  ذات  في  الجملة  
بشكل ُمختلف في ذات السياق، ومن المتعارف عليه 
مساحة  الجملة  يعطى  أحياناً  اللغة  في  التكثيف  أن 
للحفر  للقارئ  الفرصة األكبر  للتأويل ويعطي  أكبر 

في متون السرد.
تأتي رواية قارئة الفنجان، بعد روايته األولى" فضاء 

بال نوافذ "الصادرة  باللغة األلمانية 
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. أحدث الموديالت في عالم األزياء
. أفضل تصاميم فساتين األعراس
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. موديالت جديدة لفساتين السهرات
. مجموعة عصرية وتشكيلة كبيرة 
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العطاء دون مقابل سواء من خالل ابتسامة أو مساعدة 
بسيطة أو مد يد العون لمن يحتاج مساعدة طيبة هو 
أقرب لنفس اإلنسان. أثبتت ذلك دراسة حديثة كشفت 
بالسعادة والرضا  الفاعل  يغمر نفس  الخير  أن فعل 

بنفس القدر الذي يسر متلقي الفعل.
أن  يمكن  اآلخرين  مع  التعامل  في  اإلنسان  طيبة 
ان  يمكن  بل  والبدنية،  النفسية  لسالمته  سببا  تكون 

تطيل عمره. 
في دراسة صدرت عن معهد ماكس بالنك األلماني 
لدى  يبدأ  الخير  فعل  أّن  فيها  العلمية، جاء  للبحوث 
بعض الناس منذ طفولتهم المبكرة، إذ يمكن لرضيع 
عشر  الرابع  شهره  في  يزال  ما  وهو  المشي  يتعلم 
باب  فتح  يحاول  بالغا  يساعد شخصا  أن  العمر  من 
في  الخير  أفعال  أّن  يعني  وهذا  مشغولة.  ويده  ما 
الغالب أقرب إلى فطرة النفس البشرية، لذا تخلق هذه 

األفعال في أنفسنا شعورا بالرضا.

للطيبة أثر ايجابي على الدماغ:
الطيبة وأفعال الخير ال تخلق في نفوسنا وفي نفوس 
إن دراسات  بالسعادة فحسب، بل  اآلخرين إحساسا 
علمية أثبتت أثر فعل الخير على المنظومة العصبية 
نبيح  فحين  الدماغ.  آليات  بموجبها  تتحرك  التي 
الحقيقة  في  نفتح  فإننا  لآلخرين  الخير  فعل  ألنفسنا 
سبال عصبية تنعش مشاعر الرضا في النفس فيتدفق 
هرمون األندورفينز ليرفع من أداء الناقالت العصبية 

التي يحتاجها التفكير الذكي.

الطيبة يمكنها أن تطيل عمرك:
 في إحدى الدراسات الصادرة عن جامعة مشيغان، 
الذين  الناس  أّن  براون  شتيفاني  الدكتورة  كشفت 
والطيبة  الخير  فعل  إسداء  إلى  بانتظام  يميلون 
لآلخرين، معرضون الحتمال الموت بنسبة أقل ممن 
ال يفعلون الخير، وذلك على امتداد فترة ال تقل عن 

خمسة أعوام. 
واحدة من أكثر المسائل إثارة في هذا البحث، هي أّن 
من وقع عليهم فعل الخير، لم يتحسن أداؤهم العمري 
الطيبة  فائدة  انحصرت  الخير، وهكذا  بفاعلي  أسوة 

على هذا المستوى بفاعلها دون المتلقي لها.

عدوى الطيبة: 
المثير في فعل الخير)الطيبة( أّن له أثرا معديا يصل 

إلى اآلخرين فيلهمهم فعل الخير بدورهم. 
وقد كشفت دراسة عكف عليها عدد من الباحثين في 
جامعات كيمبردج وبليموث وكاليفورنيا ونقلها مقال 
أّن رؤية  الكندي،  بوست  نشر في موقع هوفنغتون 
أحد الناس مقدما على فعل الخير، ينّمي عند اآلخرين 
خير  أفعال  إلتيان  تدفعهم  طيبة  مشاعر  الغالب  في 
مشابهة آو مغايرة، وهكذا فإن فعلنا للخير يمكن أن 

يجعل من العالم مكانا أكثر طيبة للعيش فيه.

فعل الخير يجعلك أكثر سعادة: 
إن لم تدفعك كل األسباب أعاله لبذل الخير والطيبة 
العامل  فهذا  أشيائه،  وحتى  بل  وكائناته  العالم  مع 
في  الخير  "فعل  وهو:  الطيبة  على  يحثك  أن  يمكن 

الحقيقة يجعلك أكثر سعادة". 
في  بحث  فريق  عن  صدرت  دراسة  كشفت  وقد 
جامعة بنسلفانيا قاده الدكتور مارتن زيلغمان عن أثر 
رسالة شكر ُكتبت باليد وُسلمت شخصيا إلى إنسان 
لم يشكره أحد قط ألفعاله الخيّرة. الدراسة كشفت أّن 
من أقدموا على هذا العمل ظهرت عليهم آثار سعادة 

مفاجئة مفرطة استمرت معهم لمدة شهر.

خالصة القول، إن فعل الخير مفيد لنا كما هو مفيد 
لمن يقع عليهم، وهو عادة يمكن تطويرها في أّي 
بكلفة زهيدة  أو  تكلف شيئا  أن  مكان وزمان دون 

ال تذكر.

حد  على  والنساء  الرجال  السوداوي  المزاج  ينتاب 
دائما،  تالزمهم  حالة  بالضرورة  ليس  وهو  سواء، 
ولكن عموما، ال يسع جميع الناس أن يستقبلوا يومهم 

بالتفاؤل أسباب ذلك بسيطة في الغالب.
ترتبط سوداوية المزاج الصباحية في الغالب بالكسل 
الناجم عن النوم. هذا الكسل هو مرحلة ذهول انتقالية 
تستغرق من 5 إلى 20 دقيقة بعد استيقاظ اإلنسان، 
حالة  إلى  تحولت  إذا  ذلك  من  أكثر  تستغرق  وقد 
تستغرق  النوم  من  االستيقاظ  فعملية  مزمنة،  يومية 
ترافقها غير محببة،  التي  الوقت، والمشاعر  بعض 
لكنها ال تعني بالضرورة أّن اإلنسان يعاني من نوم 

قلق.
بتفاوت  يتفاوت  القصيرة  المرحلة  الخروج من هذه 
الناس، فقد يكون سبب الحالة هو قلة النوم، أو النوم 
القلق، لكن سببها قد يكون ناتجا عن توقع اإلنسان 

ليوم غير مريح سيواجهه.
ويمكن أن يكون منبه الصباح سببا مباشرا لسوداوية 
ويرن  النوم،  من  يكفي  ما  ينل  لم  فالمرء  المزاج، 
المنبه ليوقظه ُمجبرا وهو ال يزال يشعر باإلرهاق، 
والنتيجة يوم عمل شاق ومرهق قد ينتهي بنزاع مع 

مديرك في العمل.
ويقترح بعض المختصين إمضاء الساعتين األوليتين 
في العمل بالرد على الرسائل ومحاورة الزمالء في 
الحقيقية  الدوامة  في  الدخول  وعدم  العمل،  شؤون 

قبل هذا الوقت! 
نظرا  تنفيذه  من  كثيرون  يتمكن  لن  أمر  بالتأكيد 
الدخول مباشرة في  التي قد تتطلب  العمل  لظروف 

صلبه.
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- التركيز على التفاصيل
تختلف سيكولوجية الرجل والمرأة كثيرا فعندما يفكر 
الرجل فى مشكلة او امر ما فأنه ينظر الى الموضوع 
النتائج اكثر من االسباب  نظرة عامة شاملة وتهمه 
على عكس المرأة التى تكون نظرتها لألمور اكثر 
باألسباب  وتهتم  التفاصيل  الى  تنظر  ألنها  عمقا 
والمعطيات اكثر من النتائج مما يجعل المرأة لديها 
المشاكل اكثر من الرجل، وهنا  حلول مبتكرة لحل 
القدرة على  يتعلم من حواء  ان  الرجل  استطاع  اذا 
بنظرته  ذلك  يمزج  وأن  وتحليلها  التفاصيل  رؤية 
الى  الرجل  يصل  فسوف  المنطقى  وتفكيره  العملية 

حلول مثالية لمشاكله .

- القليل من العواطف 
مهما كان الرجل يملك شخصية حساسة او عاطفية 
وعاطفية  ورومانسية  حساسية  الى  ترتقى  لن  فإنها 
سيكولوجية  النهاية  ففى  عيب  ليس  وهذا  حواء 
تكون  لكى  مختلفة  تكون  ان  يجب  والمرأة  الرجل 
ان  من  اليمنع  هذا  ولكن  متكاملة،  بينهم  العالقة 
فهناك  العواطف  القليل من  المرأة  الرجل من  يتعلم 
الكثير من المواقف فى الحياة التى تحتاج الى عاطفة 

المرأة اكثر من منطقية الرجل 
اذا  ولذلك  العلمى،  وتفكيره 
من  يتعلم  ان  الرجل  استطاع 
العواطف  مزج  كيفية  المرأة 
بالتفكير فهذا سوف يجعله يرى 
وأكثر  مختلفة  بنظرة  الحياة 

وضوحا.

عالقات  اقامة  على  القدرة   -
اجتماعية 

الفرق بين الرجل والمرأة كبير 
القدرة  على  تحدثنا  اذا  لغاية 

صداقات  وتكوين  اجتماعية  عالقات  اقامة  على 
عالقات  تكوين  على  عجيبة  قدرة  تملك  فالمرأة 
اجتماعية جيدة والحفاظ على الصداقات بشكل كبير 
الذكاء االجتماعى فطبيعة  يملك هذا  الرجل فال  اما 
الرجل العملية وتجعله ال يولى اهتمام الى هذا الجانب 
االجتماعى واإلنساني فى حياته ولذلك يجب ان يتعلم 
الرجل من المرأة مهارات الذكاء االجتماعى ويستفيد 
من خبرة المرأة الواسعة فى تكوين الصداقات وإقامة 

الحياة االجتماعية .

- التعبير عن المشاعر 
يواجه الرجل صعوبة كبيرة فى التعبير عن مشاعره 
او  يعبر عن فرحه  الرجل كتوم ال  فدائما ما يكون 
حزنه كما انه يرى ان البكاء عيب كبير وال يصح 
ما  وهذا  مشاعره  عن  يعبر  حتى  يبكى  ان  للرجل 
المرأة حيث ان حواء  تعلمه من  الى  الرجل  يحتاج 
تملك قدرة رائعة على التعبير عن مشاعرها ودائما 
ما ترى الجانب االنسانى والعاطفى فى االمور وهذا 
ما يجعلها اكثر قدرة على التصالح مع النفس وهذه 
االمور يفتقر لها الرجل بشدة ويحتاج ان يكتسبها من 

المرأة حتى يكون اكثر تسامح وسعادة.

ليس عيباً أن يتعلم الرجال من النساء فهناك بعض المهارات التى تملكها المرأة ويفتقر لها 
الرجل ويحتاج الرجل بشدة لهذه المهارات حتى ينجح فى حياته وعالقاته .

وابنته  وزوجته  وزميلته  وأخته وصديقته  والدته  من  لعالقته  الرجل  نظرة  اختلفت  فإذا 
فسوف يدرك دور المرأة فى حياته وأنها تمتلك عقل راجح وذكاء حاد وحكمة عظيمة 
اذا استفاد منها الرجل سوف تتغير حياته وشخصيته الى االفضل بل سوف تتغير العالقة 
بين الرجل والمرأة كلها الى االفضل وفى السطور المقبلة سوف نحاول تغير نظرة الرجل 

ونعرض له بعض االمور التى يجب ان يتعلمها من المرأة .

اخترنا لك عدة أشياء يفضل أن يبتعد عنها الرجل إذا 
كان يرغب في تقليل الصدامات مع شريكة الحياة:

- تغيير المحطة التلفزيونية: الزوجة تستعد لمشاهدة 
مسلسلها المفضل، وفجأة يأتي الزوج ويغير المحطة 

لمتابعة مباراة لكرة القدم .. 
- السروال الرياضي: يحلم الكثيرون بلحظة الوصول 
للمنزل بعد يوم متعب، لتغيير مالبس العمل وارتداء 
السراويل المنزلية المريحة وهو أمر تتفهمه المرأة، 
إال أن هذا ال يعني أنها ال تغضب عندما ترى زوجها 
يوميا بمالبس المنزل، فحواء أيضا تنتظر من آدم أن 

يهتم بمظهره داخل البيت.
العائلية  المناسبات  عائلتك:  وسط  وحدها  تركها   -
كاألفراح وأعياد الميالد فرصة جيدة لمقابلة أقارب 
وأصدقاء ال تسمح ظروف الحياة اليومية بمقابلتهم، 
دخول  بمجرد  زوجتك  تترك  أن  يعني  ال  هذا  لكن 
مكان الحفل وتبدأ في أحاديث ال تنتهي مع أقاربك 

دون أن تهتم بها.
أنه من  الرجل  قد يرى  احترام "الريجيم":  - عدم 
مشوي"  "كباب  بأكلة  للمنزل  يعود  أن  الطبيعي 
األمر  لكن هذا  باستمتاع،  تناولها  في  ويبدأ  ضخمة 
يعطي المرأة شعورا بعدم احترام زوجها لها، خاصة 

إن كان يعرف أنها تتبع حمية غذائية قاسية.
- النظر إلى مفاتن النساء: يمكن للمرأة أن تتسامح 
في نظرة عابرة، لكن الرجل الذي ال يبعد عينه عن 
مفاتن النساء وهو يتكلم معهن، يجعل المرأة تقترب 

من درجة االنفجار من شدة الغضب.
مكان،  كل  في  جواربه  والنظام:  النظافة  غياب   -
شكوى   .. ألغسلها  تنتظرني  المتسخة  وأطباقه 

متكررة من الكثير من النساء.
تدليل  الرجل في  الطعام لها: أحيانا يرغب  - طلب 
تريده  الذي  الطعام  لها  ويطلب  خطيبته  أو  زوجته 
وهما يجلسان في المطعم. ورغم أن التصرف يبدو 
طفلة  بأنها  شعورا  المرأة  عند  يولد  أنه  إال  لطيفا 
وتطلب  النادل  مع  تتحدث  أن  تستطيع  ال  صغيرة 

بنفسها ما تريد.
نوعية  من  تعليقات  باألخريات:  اإلعجاب  كلمات   -
"كم هو جميل شعر أو جسد تلك المرأة" قد يطلقها 
الرجل على امرأة تمر أمامه وهو يجلس مع زوجته، 
كانت  إن  خاصة  بشدة  الزوجة  غضب  تثير  لكنها 

مصحوبة بنظرات إعجاب مطولة.
الرجل  يصحب  عندما  بالهاتف:  الزائد  االهتمام   -
ينشغل  أن  تماما  الالئق  غير  فمن  للعشاء،  زوجته 

طوال الوقت بالهاتف لمتابعة الرسائل.
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- تكرار المفاجآت: 
لزوجته  مفاجأة  أعد  إذا  أنه  الرجال  بعض  يعتقد 
فقد قام بواجبه وال يحتاج لتكرار األمر طول فترة 
يفاجئها  أن  الرجل  من  تتوقع  المرأة  لكن  الزواج، 
بشكل مستمر، ولو بشيء صغير ككتاب ترغب في 

قراءته أو حتى شيء بسيط يعرف أنها تحبه.
- اجتهد قليال:

االجتهاد في األفكار المبتكرة فكرة ال يعرفها الكثير 
من الرجال، رغم أنها تكمن أحيانا في أشياء بسيطة 
مثل اإلعداد لرحلة تفاجئها بها يوم عيد زواجكما أو 

حتى بإعداد إفطار بسيط وتقديمه لها في السرير.
- الموضة القديمة مطلوبة أحيانا: 

أو  الباب  فتح  أو  لها  الحساب  دفع  أن  اعتبرت  إذا 
إعداد الكرسي لها قبل الجلوس موضة قديمة، فتأكد 

أن هذه األمور محل ترحيب كبير من النساء.
- الزوجة ليست »ماما«: 

تفعل  بالرجل، وهي  المرأة بطبيعتها لالهتمام  تميل 
ذلك عادة بمحبة، ولكن إذا زاد األمر عن حده فإنه 
الطعام  إعداد  تمانع في  قد ال  فالمرأة  ينقلب لضده، 
المفضل لك، لكن احترس من أن تطلب منها مثال أن 

تقطعه لك قطعا صغيرة حتى يسهل عليك مضغه.
- استمع وأنصت: 

تميل المرأة، والسيما بعد يوم عمل طويل، للتحدث 
عن كل شيء، فهو أمر 
يريحها، لذا استمع إليها 
اهتمام  بكل  تتكلم  حين 
وال تصوب نظرك تجاه 
تحكي  وهي  التليفزيون 

لك عن تفاصيل يومها.
- الصراحة أفضل: 

الرجل  يتمتع  ربما 
أو  هنا  صغيرة  بكذبة 
أن  المؤكد  لكن  هناك، 
للزوجة قدرة كبيرة على 
لذا  األكاذيب،  اكتشاف 
الصراحة  األفضل  فمن 

من البداية.
- ركز في التفاصيل: 

من أكثر ما يحبط المرأة هو أن تعود للبيت بتسريحة 
شعر أو فستان جديد وال تحصل على أي تعليق من 
ثناء  لكلمة  الموقف  هذا  في  تحتاج  فالمرأة  الرجل، 
تبذله  الذي  العناء  يقدر  الرجل  بأن  تشعر  تجعلها 

لتجديد مظهرها.
- اجعلها تشعر أنها أهم من »البالي ستيشن«:

أصدقائه  مع  وقت  لقضاء  بالطبع  الرجل  يحتاج 
يعطي  أن  يمنع  ال  هذا  لكن  بمفرده،  أنشطة  وعمل 
زوجته الشعور بأنها رقم 1 في حياته، وأنها أهم من 

لعبة جديدة على »البالي ستيشن«.
- ساعدها بين الحين واآلخر: 

ال يوجد ما هو أسوأ من رجل كسول يترك كل أعباء 
الحين  بين  حاول  لذا  زوجته،  عاتق  على  المنزل 
غسل  أو  المدرسة  من  األطفال  إحضار  واآلخر 
الصحون بعد العشاء، فهذه المسؤوليات تخصك أنت 

أيضا.
- حافظ على نظافتك: 

واالستحمام  العرق  مزيل  واستخدام  األسنان  غسل 
كلها أمور تهتم بها المرأة كثيرا، وتنتظر منك كرجل 

ناضج القيام بها دون كسل.

يزعم الرجال دوما أن المرأة معقدة للغاية، ومن الصعب إرضاؤها أو حتى معرفة ما تريد، 
لعدة  نظرا  المرأة،  مع  للتعامل  المناسبة  بالطرق  قائمة  بالطبع وضع  السهل  من  وليس 
أمور، من بينها االختالفات بين النساء، حسب الثقافة ودرجة التعليم وغيرهما، لكن من 
الممكن رصد بعض األشياء التي تحمل أهمية للمرأة، والتي تسهل على الرجل فهم طريقة 
تفكيرها وإسعادها، واستعرض موقع »جوفيمينين« األلماني عددا من هذه األمور وهي:

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

اليوم  الذي يجعلك تشعر بأن  - الصحة هي الشيء 
الذي تعيشه، هو أفضل وقت في السنة .

- الولد للخال ولو بال .
- الصحة تاج على رؤوس األصحاء ال يراها سوى 

المرضى .
- ضربني وبكى وسبقني واشتكى .

- شهر آب )أغسطس( اللهاب.
- خذوا البنات من صدور العمات .

- لك يوم يا ظالم .
- أخت رجال .

- يقولون عن شهر آذار شهر الزالزل واإلعصار .
- من شابه أباه ما ظلم .

ال تأخذ الضربة القوية إال من الحمار األعرج .
- ابعد عن الشر وغني له .

- ال تأخذ صاحب إال بعد خناقة .
جاره  منزل  يضرب  ال  زجاج  من  منزله  يللي   -

بحجر .
- أخو اخته والله .

- يللي ايده بالماء مو مثل يللي يده بالنار .
- يا رايح كثر منايح .

- مفتاح الشهية لقمة ، ومفتاح الشر كلمة .
ولكن  الزواج،  قبل  الحب  يأتي  أن  الصعب  من   -

األصعب أن يأتي الحب بعد الزواج  .
- مثل الصحن الصيني .

- الصياد عم يتسلى والعصفور عم يتقلى .
- من الصعب أن تحب أكثر من شخص في حياتك، 
وقت  في  حب  من  أكثر  تجمع  أن  األصعب  ولكن 

واحد .
ـ الكالم الجميل ال يدل دائما على األفعال الجميلة. 
ـ الحالق الماهر ال يمزق الرقبة بأمواسه الحادة .

ـ الثعابين السامة ال تتمشى في أروقة المكتبات العامة
ـ األرانب البيضاء ال تسير في جنح الظالم.

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 غالبا ما يكون ثمرة الزواج .

ـ السعادة ان تكون زوجتك حبيبتك وعملك هوايتك .
القصر  من  خير  فيه  المرأة  تضحك  الذي  الكوخ  ـ 

الذي تبكي فيه . 
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أبو العيال مات يازينب ، من أكثر الكلمات انتشارا منذ وفاة الفنان القدير حسن مصطفى ، وكانت هذه الجملة 
من مسرحية العيال كبرت والتى شاهدها اجيال عديدة وتعلموا منها .

فهو الفنان حسن مصطفى إسماعيل عبد الباسط الشريف ، من حى الظاهر بالقاهرة، وقد تخرج من المعهد 
العالى للفنون المسرحية منذ عام 1957، وعمل فى بداية حياته كاتب فى وزارة التربية والتعليم، ثم بعد ذلك 
قام باإللتحاق بالعديد من الفرق المسرحية مثل فرق إسماعيل يس، وفرقة الفنانين المتحدة، وفرقة مسرح 

التليفزيون .
وقام بالمشاركة فى المسلسل اإلذاعى المشهور وقتها مع الفنان فؤاد المهندس  ساعة لقلبك، كما قام أيضاً 
بدور رئيس التحرير الذى يكون فى صورة الرجل ذات الكرش الكبير وذلك فى مسرحية  
أصل وصورة  فى عام 1963 وقد اشتهر هذا الدور بشكل واسع وكبير فى جميع محافظات 

مصر بعد أن طافت المسرحية عدة اماكن فى مصر .
وبسبب عمله فى المسارح وأدواره العظيمة فيها فقد تسببت فى شهرته فهذا جعله يتجه إلى 
السينما فى فترة الستينات وقام بتقديم اول فيلم له  لعبة الحب والزواج  وذلك فى عام 1964 
وكان هذا الفيلم من بطولة الفنانة القديرة سعاد حسنى والفنان العظيم فريد شوقى وكان من 

إخراج المخرج الكبير نيازى مصطفى .
ثم قدم بعد ذلك دور الغفير الطيب وذلك فى فيلم الحرام والذى كان يشاركه في البطولة الفنانة القديرة فاتن 

حمامة وكان من إخراج المخرج هنرى بركات .
وفى تلك الفترة قدم ثنائى ناجح مع الفنان فؤاد المهندس وكان من أشهر الثنائيات فيلم  أرض النفاق وقد 

إشتهر فى الفيلم بكلمة القلم فين ؟  ، ثم قدم فيلم  مطاردة غرامية وكان فى دور فانتوماس .
وكان مستمعاً جيداً لحديث عميد األدب العربى طه حسين والذى كان يسمى حديث الثالثاء  وقد قابله شخصياً 
عندما كان طفل وقد أهداه طه حسين كتابه الشهير األيام  وعندما ألقى حسن مصطفى قصيدة فرد عليه طه 

حسين قائاًل أنت طالب مجد يا حسن .
وقد تزوج الفنان الراحل حسن مصطفى من الفنانة القديرة ميمى جمال وأنجب منها أبنتين تؤم هما نورا 
ونجالء ، وقد كان الفنان الراحل قاسماً مشتركاً فى معظم األفالم الكوميدية فى فترة الستينات وكان من أهم 
هذه األفالم فيلم بابا عايز كده  وفيلم  الزواج على الطريقة الحديثة  وفيلم  المليونير الزائف  وفيلم  إبن 

الحتة  .
وقد قدم أهم وأشهر دور على اإلطالق فى مشواره الفنى فى عام 1973 وهو دوره فى مسرحية  مدرسة 

المشاغبين حيث قدم دور الناظر فى المدرسة عبد المعطى  .
وقد قام الفنان الراحل بتقديم ما يقرب من 90 مسلسل تليفزيونى وكان من أشهر أدواره فى التليفزيون كان 
دوره فى مسلسل رأفت الهجان وكان يؤدى دور  دان رابينوفيتش وكان المسلسل من إخراج المخرج يحيى 
العلمى، وقام بتقديم ثالثة اعمال فنية مع النجم عادل إمام وقال أنه يقدره تماماً عندما يطلبه ألنه يجد له الدور 

المناسب وهذا ما حدث فعاًل فى فيلم مرجان احمد مرجان وكان فى عام 2007 .
وقد قام بتقديم اخر أعماله فى التليفزيون كان مسلسل اإلمام الغزالى وكان يؤدى دور القائم بأمر الله وذلك 
فى عام 2012، وفى شهر مايو من عام 2015 قد تعرض ألزمة قلبية مفاجئة وبسببها قد تم نقله للمستشفى، 

وقد تدهورت حالته الصحية جداً وقد توفى يوم 19 مايو من عام 2015 عن عمر يناهز 81 عاماً.
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طالبت جمعية مؤلفي الدراما العربية برئاسة الكاتب بشير الديك، خالله بعقد 
اجتماعا مع عدد المؤلفين والمهتمين بصناعة الدراما والشركة المتحدة للخدمات 
اإلعالمية برئاسة تامر مرسي، لبحث قضايا المؤلفين والملكية الفكرية وحق 

األداء العلني.
وأشادت الجمعية في بيان أصدرته بالدور المهم الذي لعبته الدراما هذا العام في 
طرح ومناقشة قضايا الوطن، وكشف الحقائق أمام الجميع السيما في مسلسلي 

»االختيار2« و«هجمة مرتدة«.
البيان عن بعض المالحظات على عدد من المسلسالت  وتحدثت الجمعية في 
التي عرضت في الموسم الرمضاني المنقضي، وقالت إنه ظهر بشكل يسيء 
والتدمير  مستباح  »القتل  قانون:  بال  دولة  في  يعيشون  أنهم  ويظهر  أهله  إلى 
والحرق وزواج القاصرات وشرع الغاب هو الحاكم، وال وجود للشرطة وإذا 
وجدت يتم قتل رجالها، وإهانتهم ما يعطي انطباعا بأن الصعيد غير آمن، ليؤثر 

سلبا على السياحة«.
وأضاف البيان: »ولما كانت هذه المسلسالت من إنتاج الشركة المتحدة فإنه قد 
يفهم خطأ بأن ذلك من توجه الدولة التي هي بريئة من تلك األفكار بل تتبنى 

أفكار إصالحية للمجتمع وللمرأة«.
وطالبت الجمعية بضرورة تشكيل لجنة من المفكرين وأساتذة الجامعة في مجال 
االجتماع وعلم النفس والسياسة والتاريخ، لوضع استراتيجية للموضوعات التي 
دور  وتفعيل  المجتمع  الحتياجات  وفقا  الدرامية  األعمال  في  طرحها  يجري 

الرقابة على المصنفات الفنية.

فيلم  فاز  العربية،  للسينما  مالمو  لمهرجان  الرسمية  المسابقة  في  منافسته  بعد 
حظر تجول للمخرج أمير رمسيس بجائزة الجمهور، وكان الفيلم قد شارك قبلها 
في مهرجان القدس للسينما العربية، كما ُعرض ألول مرة في الهند في مهرجان 

بيون السينمائي الدولي.
وكان الفيلم قد نافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
إلهام  نجمته  حازت  كما  العدد،  كاملة  على عروض  وحظى   ،42 الـ  بدورته 

شاهين بجائزة احسن ممثلة عن دورها في الفيلم.  

بسبب  السجن،  من  خروجها  من  عاًما  عشرين  بعد  فاتن  قصة  الفيلم  ويتتبع 
حظر  قرار  بعد   2013 خريف  إلى  الفيلم  ويعود  مريعة،  جريمّة  ارتكابها 
التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها 
لمحاكمة ثانية بحثاً  عن اجابات ألسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة في محاولة 

كل منهما لتقبل األخرى.
ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي و محمود 
الليثي، والنجم  الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في 

الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23

يبدو أن الممثل األمريكي توم كروز لن يكون أول من يصّور فيلماً سينمائياً في 
الفضاء. فقد دخلت الواليات المتحدة وروسيا في سباق فضائي من نوع جديد 

يتعلق هذه المرة بمن يكون أول من يصور فيلماً في محطة الفضاء الدولية.
وفقاً  الجديدة  الحرب  هذه  في  المبادرة  زمام  أخذت  التي  هي  روسيا  وكانت 
لبيان صادر عن وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، فإن الممثلة الروسية 
يوليا بيريسيلد ستنطلق إلى محطة الفضاء الدولية يوم 5 تشرين األول/أكتوبر 

.2021
وسيكون الفيلم المرتقب وهو بعنوان Challenge أول فيلم روائي طويل مع 
بعض المشاهد يتم تصويرها في الفضاء. وللقيام بذلك، تخطط وكالة الفضاء 
الروسية إلرسال الممثلة الشهيرة البالغة من العمر 36 عاماً مع المخرج كليم 

شيبينكو.
وبعد وصولهما المقرر إلى محطة الفضاء الدولية، سيمكثان هناك لمدة 12 يوماً 

لتصوير مشاهد من الفيلم قبل العودة إلى األرض.
وسيحكي الفيلم قصة طبيب جراح أرسل إلى الفضاء إلجراء عملية جراحية 
لرائد فضاء مريض غير قادر على العودة إلى األرض. وبحسب بيان وكالة 
واسع  وتعليمي  علمي  مشروع  من  "جزءاً  ذلك  سيكون  الروسية،  الفضاء 
النطاق" يوضح كيف "أصبحت رحالت الفضاء متاحة بشكل تدريجي ليس فقط 

للمهنيين، ولكن أيضاً لمجموعة من األشخاص المهتمين أكثر فأكثر".
لكن الروس ليسوا الوحيدين الذين يضعون مثل هذا المشروع في االعتبار. فقد 
أعلنت وكالة ناسا أيضاً عن شراكة مع هوليوود إلنتاج فيلم عن محطة الفضاء 
الدولية من المقرر تصويره في كذلك في تشرين األول من بطولة توم كروز.
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أعلن تامر محسن صاحب قصة ومخرج مسلسل "لعبة نيوتن"، أّن هذا المسلسل 
قد يكون آخر أعماله التلفزيونية المؤلفة من 30 حلقة، ما شّكل مفاجأة لمتابعي 
الجدل  بموازاة  كبيرة،  النقاد، وحقق جماهيرية  تقدير معظم  الذي حاز  العمل 

الذي أثاره.
وقال محسن في تدوينٍة نشرها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" إّن قراره 
مرتبط بحلم قديم لديه، وهو العودة إلى السينما، أو المسلسالت القصيرة التي تتم 
صناعتها بإتقان مقارب لصناعة األفالم، وتعرض على منصات بدون فواصل 
إعالنية طويلة، وأكد على أّن الفن يحتاج إلى مساحة أريحية في العمل "أكبر 
من الحسابات الصارمة تجاه زمن الحلقة، وعدد الحلقات، وتوقيت العرض"، 

على حد وصفه.
الثالثينية  التلفزيونية  بأعماله  فخره  عن  المصري  والمخرج  الكاتب  وعبّر 
و"لعبة  المساء"،  و"هذا  السيطرة"،  و"تحت  أسماء"،  ذكر  "بدون  األربعة؛ 
نيوتن"، قائاًل: "كل واحد من هذه األعمال كان تجربة حاولت إنها تكون مغامرة 
بعيدة عن السائد، وتكون مختلفة شكاًل ومضموناً عّما سبق وقدمته، وكلّها كانت 

أعمال أصلية كتبت خصيصاً للشاشة."

وأتى إعالن تامر محسن أمس، بالتزامن مع استضافة اإلعالمية المصرية لميس 
وأكدت  أخيرة"،  "كلمة  برنامج  في  نيوتن"،  "لعبة  مسلسل  ألبطال  الحديدي، 
المستوى  على  للعمل  الكبير  النجاح  هذا  تتوقع  لم  أنها  زكي  منى  الفنّانة  فيه 
الجماهيري، رغم إدراكها ألهمية السيناريو، واختالفه عن المشاريع الدرامية 

المطروحة مؤخراً.
في حين قال الفنان سيد رجب إنه كان واثقاً بنجاح المسلسل ومشاهدته "على 
مستوى معين من الجمهور كالمثقفين، وصناع سينما، ودراما، لكنّه لم يتخيل 
أن يحظى بجماهيرية"، وعبّر عن دهشته، وسعادته بالجمهور "الذي وجد نفسه 

في موضوع صعب ومثير على هذا النحو."
المتابعين  بعض  فعل  ردود  من  بما وصله  سعادته  فراج  محمد  الفنّان  وأبدى 
الذي نقل عنهم القول: "كنا نعتقد أنه توجد كاميرا خفية تصور ناس طبيعيين 
يشبهوننا، حتى بمشاكلهم التي لم نفكر بها يوماً إلى هذا الحد... الناس دي مش 

بتمثل."

احتفالية خاصة فى إطار  تنظيم  السينمائى  الشيخ  إدارة مهرجان شرم  قررت 
الدورة الرابعة للمهرجان للفنان الكبير الراحل سمير غانم الذى أثرى الشاشة 
السينمائية والمسرح والدراما التليفزيونية واإلذاعية بالفن الجميل عبر أكثر من 

50 عاًما.

وضع  الكبير  الراحل  إن  المهرجان  شرف  رئيس  شاهين  إلهام  الفنانة  وقالت 
البسمة على وجوه محبيه من عشاق فن الكوميديا الراقى عبر سنوات طويلة، 
ولذا يجب على األجيال الجديدة تذكر تراثه الفنى الذى قدمه مع فرقة "ثالثى 
أعماله  خالل  من  ثم  أحمد،  والضيف  سيدهم  جورج  مع  المسرح"  أضواء 
المسرحية "المتزوجون" و"أهال يا دكتور" ثم فى مرحلة فوازير رمضان التى 

ارتبط بها الماليين من عشاق سمير غانم فى مصر والعالم العربي.
وأعلن المخرج هانى الشين رئيس اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ السينمائى 
أن أفضل تقدير يمكن تقديمه للراحل الكبير سمير غانم هو تكريم اسمه وسط 

محبيه من نجوم السينما خالل الدورة المقبلة لمهرجان شرم الشيخ السينمائى.
وسوف يتم تكريم ذكرى الفنان الكبير فى حفل االفتتاح يوم 25 يونيو ، كما يتم 
تنظيم ندوة كبيرة يحضرها محبيه من الفنانين والفنانات ضيوف المهرجان، كما 

سيتم عرض بعض من أعماله المميزة.
وسينما  المستقلة  بالسينما  االهتمام  إلى  الرابعة  دورته  فى  المهرجان  ويسعى 
الشباب من خالل عرض التجارب اإلبداعية الحديثة من دول العالم المختلفة، 
الطويلة  الروائية  األفالم  مجاالت  فى  العربى  والعالم  مصر  إلى  باإلضافة 

والقصيرة و التسجيلية.
الجامعات  شباب  من  كبير  جمهور  الدورة  هذه  فى  يشارك  أن  المقرر  ومن 
المهتمون بصناعة السينما باإلضافة إلى طلبة معهد السينما وسوف يتم تنظيم 
ندوات للمكرمين في الدورة المقبلة وورش تدريبية في مجال التصوير وكتابة 

السيناريو واإلخراج.
هى  المهرجان  تنظم  التى  والفنون"  للثقافة  "نون  مؤسسة  أن  بالذكر  جدير 
كامل  محمد  الدكتور  الراحل  المخرج  أسسها  للربح،  تهدف  ال  أهلية  جمعية 
والناقد  السيد  عبد  داوود  والمخرج  واصف  ماجدة  الدكتورة  والناقدة  القليوبى 
الراحل األستاذ يوسف شريف رزق الله والكاتب الصحفى جمال زايدة والناقدة 

السينمائية ماجدة موريس والمصور وديد شكرى.
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يقضي أغلب الناس ساعتين في اليوم كل أسبوع في تأدية أنشطة لتقوية العضالت، 
وتمارين األثقال و وتمارين الكارديو، فيخصصون وقًتا طوياًل ألجسادهم ولكن ليس 
لعقولهم أي نصيب، توجد كثير من التمارين التي تساعد العقل ولكن كم من الوقت 

ستستثمره من أجل العادات واألنشطة المخصصة في تدريب الدماغ؟

فالدماغ ليس للتفكير فقط، بل هو يتحكم بكل ما تفعله، وأن تبذل كل ما في وسعك للمحافظة 
عليه، وحمايته، وتطويره فذلك يعود عليك بالنفع على المدى البعيد. 

فالتمارين العقلية ال تعود بالنفع على عقلك فقط، فهي تساعد على حماية الدماغ واستدعاء 
المعلومات، وتذكر ما تعلمته بسرعة، وتزيد من التركيز، وأظهرت كثير من الدراسات أهمية 

األنشطة العقلية كلما زاد العمر.
والجيد في األمر أنه ليس عليك إضاعة كثيَر الوقت في شحذ عقلك يومًيا، فقد تبدو ربع ساعة 
مدة قصيرة لتطوير أهم عضو في جسدك، ولكن االستمرار يمكن أن يكون له تأثيٌر بالُغ األهمية 

على المدى البعيد.
إن تعلم كيفية تنشيط عقلك سوف يطور مهاراتك العقلية على المدى الطويل وخصوًصا عندما 
ليكتسوس، وهو بروفسور في مركز جونز هوبكينز  الدكتور قسطنطسن  العمر، يقول  تتقدم في 
وإال  عقلك  استخدم  التفكير،  إلى  تضطرك  دورية  بصورة  عقلية  تحديات  الطبي: »وجود  بايفيو 

سوف تخسره«.

التنويع فيما تقرأه وتشاهده وتسمعه:
إن التعرض لمحتوى جديد ومختلف يحفز مناطق غير مستخدمٍة في الدماغ، ويجعل إعادة تنشيطها 
أسهل مستقباًل، كما يساعد في تطوير المهارات المعرفية ككل. عند االطالع على مصدر معرفة 
غير مألوف فإن هذا يجبر العقل أن يعمل أكثر ويفكر بشكل أفضل، والتنويع يجعلك تستخدم المزيد 

من حواسك الستقبال المعلومات وأن تبقى متفاعاًل لتحتفظ بأكبر قدر منها في ذاكرتك.
عندما تركز على نوع جديد من الوسائط أو الموضوعات فأنت تطور التركيز وهو مهم جًدا من 
أجل التقدم في العمر بطريقة صحية، وإذا مللت من القراءة فاستمع لكتاب صوتي أو حلقة صوتية، 

وتذكر أن تأخذ فترة راحة بعد كل نوع جديد من الوسائط.

ترسيخ ما تتعلمه:
اقرأ مقااًل مختلًفا كل يوم عن موضوع يثير فضولك ما بين خمس إلى عشر دقائق، ثمة وفرة من 
المعلومات في مختلف المجاالت، في الصحة، والعالقات، واإلدارة المالية الشخصية، والمهن، 
والفن، والفلسفة، والتسويق والمبيعات، وعلم النفس، قد تساعد في تطويرك، تستطيع أن تبدأ 

هنا.
ل ما تعلمته باختصار في جملة أو جملتين في تطبيق المالحظات المفضل  وبعد القراءة سّجِ
في  المعلومات  تترسخ  وهكذا سوف  أسبوع،  كل  وراجعه  يوم  كل  المزيد  وأضف  لديك، 

عقلك.

ممارسة الهوايات:
والتدوين  والكتابة،  والرسم،  اليدوية،  والحرف  الفنون  في  اهتمامات  لديك  كانت  إذا 
والقراءة العميقة أو أي هواية شخصية، فإن ممارسة هوايتك لمدة عشر دقائق يومًيا 
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يمكن أن يحسن وظائفك المعرفية؛ ألّن معظم أجزاء 
دماغك سوف تستخدم في هذه العملية، السر هنا هو 

أن تتدرب كل يوم.

مزاولة إدراك اإلدراك – التفكير فوق المعرفّي 
حاول أن تقضي خمس دقائق كل يوم في تأمل الحياة 
أن  قبل  أو  الباكر  الصباح  في  ذلك  يمكنك  اليومية، 

تخلد إلى النوم، 
»التفكير في التفكير« أو أن تصبح »واعًيا بوعيك«. 
القرارات،  واتخاذ  األمور،  إنجاز  في  يساعد  وهذا 
أو  أفضل  أو  مختلف  بشكل  تفعله  أن  يمكن  وما 
أسرع. استرجع موقًفا مر بك، لو كان يوجد تخطيط 
أفضل أو إدارٍة للوقت وللتركيز، ألسفَر عن نتيجة 

أفضل أو وفر عليك الوقت.
فّكر في ردة فعلك تجاه األحداث في األربع وعشرين 
ساعة الماضية وما كان يمكنك فعله بصورة مختلفة 
يساعدك  و  الحياة،  في  قَيمك  مستوى  إلى  لترتقي 
التفكير  مهارات  صقل  في  التفكير«  في  »التفكير 

وتحسين الصفاء الذهني.

الكتابة باستمرار:
تفاعل  في  يساهم  نشاط  كل  التفكير،  هي  الكتابة 
ويقول  إدراكك،  تطوير  على  يساعد  أكثر،  الدماغ 
ديفيد ماكال: »لتكتب بإتقان عليك أن تفكر بوضوح 

ولهذا السبب تعتبر مهمة صعبة«.
وللتعبير  الذهني  للصفاء  الطرق  أفضل  من  الكتابة 
عن األفكار، فهي تجبرك أن تفكر في جميع التفاصيل 

والخطوات المطلوبة لمشاركة أفكارك وآراءك.
النقدي لديك وتُحّسن  التفكير  الكتابة مهاراِت  تطور 
طريقة تعلّمك، فعندما تكتب ال تسَع للكمال بل ركز 
في كتابة ما يجول في خاطرك، وال بأس أن تكتب 
في دفتر اليوميات أو أال تنشر ما كتبته على صفحات 
 – أفضل  ناًقدا  مفكًرا  تكون  حتى  اكتب  اإلنترنت، 
في  أسلوبك  فإن  تفكيرك  عملية  على  تركز  فعندما 

الكتابة يتطور تباًعا.

الخاطئة  التكنولوجية  العادات  من  الكثير  انتشرت 
وترسّخت في أذهاننا، حتى أصبحنا نمارسها بشكل 
تلقائي في حياتنا اليومية، على الرغم من كونها غير 
قائمة على أساس علمي وال تتعّدى حدود "الُخرافة".

وفي هذا السياق، سلّطت صحيفة "بيزنس انسايدر"، 
على  سائدة،  تكنولوجية  ُخرافات   8 على  الضوء 

النحو التالي:
بنظام  العاملة  الكمبيوتر  أجهزة  األولى..  الُخرافة 

"ماك" من أبل ُمحّصنة ضد الفيروسات:
على عكس ما يُقال فإن أجهزة "أبل" ليست ُمحّصنة 
ضد الفيروسات، وهذا ما بدا جلًيا بعد هجوم فيروس 

"حصان طروادة" ألجهزة ماك عام 2012.

الُخرافة الثانية.. التصّفح الخفي ُيبقيك آمًنا:
أو  "التخفي"  لوضع  استخدامك  أن  الكثيرون  يعتقد 
كروم،  جوجل  على  تصّفحك  أثناء   ،  incognito
يمنع المتصفح من تتبّع تاريخك البحثي أو الدخول 
إلى أٍي من حساباتك التي تقوم بفتحها على المتصفح 

بشكل أوتوماتيكي دون علمك.
من  اإلجراء  هذا  يمنع  ال  األمر،  واقع  في  أنه  بيد 

كشف هويّتك للمواقع التي تتردد إليها.

الُخرافة الثالثة.. شحن هاتفك لفترات طويلة يدّمر 
البطارية:

في  الليل  طوال  هاتفها  بترك  تقوم  الناس  أغلب 
الشاحن، حتى بعد أن يتم ملء البطارية تماًما، وسط 
تحذيرات مغلوطة من هذا اإلجراء بدعوى أنه يدّمر 

بالسلب على البطارية ويهدد عمرها االفتراضي.
والحقيقة، أنه ال يوجد أي دليل علمي على أن قيامك 
البطارية  عمر  يهدد  طويلة  لفترات  الهاتف  بشحن 

بأي حال من األحوال.

كان  إذا  إال  هاتفك  تشحن  ال  الرابعة..  الُخرافة 
ُمستنزًفا تماًما:

يتم  أن  قبل  البطارية  بشحن  قيامك  أن  والحقيقة 
هاتفك،  فيها  يُغلق  التي  بالدرجة  تماًما  استنزافها 
فالبطاريات  البطارية ال يضّرها؛  يصب في صالح 

- عامة- لديها عدد ُمحدد من دورات الشحن، وعلى 
هذا النحو فإن السبب وراء تلف بطارية أي هاتف 
ال  الشحن  دورات  من  العدد  هذا  انتهاء  إلى  يرجع 

بسبب قيامك بشحن الهاتف وهو ُممتلىء.

الصورة  ونقاء  الكاميرا  جودة  الخامسة..  الُخرافة 
يرتبطان بكثرة عدد الميجابكسل:

يعتقد الكثيرون – خطأ – أن جودة الصورة تربط 
بعدد الميجابكسل، فالكاميرا ذات الـ 12 ميجابكسل 

تنتج صوًرا أكثر جودة من ذات الـ 8 ميجابكسل.
بناء  كبير  بشكل  تتحدد  الصورة  أن جودة  والحقيقة 
االستشعار  جهاز  من  الصادر  الضوء  كّم  على 

بالكاميرا ال بعدد الميجابكسل.

الُخرافة السادسة.. خطأ استخدام شاحن "اآليباد" 
لشحن "اآليفون":

بأن  رسمًيا  أبل  أعلنت  قد  كانت  الصدد،  هذا  وفي 
شاحن اآليباد بقوة 12 واط يمكنه شحن أجهزة آيفون 

وآيباد مًعا.

الكمبيوتر  الُخرافة السابعة.. ال يجب إغالق جهاز 
كل يوم:

بعمل  القيام  أن  البعض  يظن  الذي  الوقت  في 
يضّر  ليلة  كل  الكمبيوتر  لجهاز   Shutdown
بالجهاز، تظهر الحقيقة لتُغاير هذا االدعاء وتوضح 
بأن القيام بغلق الجهاز بشكل منتظم يعود بالنفع عليه 
ال السلب؛ حيث يقوم بترشيد الطاقة فيحافظ بدوره 

على أطول عمر ممكن له.

الُخرافة الثامنة.. الهاتف المحمول يسبب "سرطان 
المخ":

منها  تصدر  المحمولة  الهواتف  أن  من  بالرغم 
إال  الجسم،  خاليا  إلى  تتسرب  أن  يمكن  إشعاعات 
خاليا  بإنتاج  قيامها  حول  قاطع  دليل  يوجد  ال  أنه 
نتائج  إلى  استناًدا   ، اإلنسان  تصيب  سرطانية 
أفراد  خاليا  على  أجريت  التي  العلمية  االختبارات 

وحيوانات.
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بالحواسب  الصلبة  األقراص  بيع  في  األحيان  بعض  في  المستخدم  يرغب  قد 
المكتبية وشراء أخرى بسعة تخزينية أكبر، أو بيع هاتفه الذكي القديم وشراء 
موديل حديث، وفي مثل هذه الحاالت يتعين عليه حذف بياناته الشخصية بأمان 

حتى ال تقع في األيدي الخطأ.
وأوضح فيليب هيلت، من مركز حماية المستهلك بمدينة دوسلدورف األلمانية، 
أن المستخدم الذي يرغب في حذف البيانات من القرص الصلب بشكل دائم، 
الصلب  القرص  تهيئة  ألن  نظراً  الخاصة؛  البرامج  استعمال  عليه  يتعين 
(Format( ليست كافية في هذه الحالة، ألنه ال تتم الكتابة فوق البيانات بشكل 

كاٍف، ويمكن استعادتها مرة أخرى مع بذل بعض المجهود.
وأكد الخبير األلماني أن عملية حذف البيانات بواسطة النقر على الزر األيمن 
للفأرة واختيار وظيفة الحذف ''Delete'' ال تعتبر آمنة على اإلطالق، نظراً 

ألن البيانات تظل محفوظة على وسيط تخزين البيانات.
وحذر هيلت من أن البيانات الحساسة والمعلومات الشخصية قد تقع في األيدي 

الخطأ، إذا لم يتم حذف البيانات من القرص الصلب المراد بيعه.

وتزخر شبكة اإلنترنت بالعديد من البرامج المجانية لحذف البيانات، وقد تتوافر 
البرامج كجزء من نظام التشغيل، حيث يمكن ألصحاب أجهزة أبل مثاًل استعمال 

وضع الحذف مع الكتابة الفوقية عدة مرات، والمتوافر ضمن برامج الخدمة.
ويتم في هذه الوضع الكتابة فوق البيانات عدة مرات بحيث يصبح من الصعب 

استعادتها مرة أخرى.
وقد تستغرق هذه العملية عدة ساعات اعتماداً على حجم البيانات.

النفايات  القديم ضمن  الصلب  القرص  التخلص من  في  المستخدم  وإذا رغب 
اإللكترونية، ففي هذه الحالة يمكن تدميره مادياً، إال أن الخبير األلماني هيلت 
أكد أن الضربة القوية بالمطرقة ال تكفي لتدمير القرص الصلب، بحيث يصعب 
استعادة البيانات، ولكن يجب استعمال مثقاب لعمل ثقوب في القرص الصلب. 
أن  إال  أخرى،  مرة  البيانات  استعادة  من  الخبراء  بعض  يتمكن  قد  ذلك  ومع 
المستخدم العادي عادًة ال تتوافر لديه معلومات حساسة على القرص الصلب 

لدرجة تستدعى بذل كل هذا المجهود الستعادتها.
وينبغي على المستخدم اتباع نفس الخطوات السابقة عند الرغبة في بيع الهاتف 
الذكي أو الحاسب اللوحي القديم أو التخلص منه ضمن النفايات اإللكترونية، 
من  الكثير  تكشف  االتصال  وجهات  والصور  التقويم  مدخالت  ألن  نظراً 

األسرار عن المستخدم.

أعلنت شركة "تك انوفيشن" النمساوية أنها ابتكرت أحذية ذكية تستخدم أجهزة 
وضعاف  المكفوفين  األشخاص  لُمساعدة  الصوتية  فوق  بالموجات  استشعار 

البصر.
وحسب موقع "أوديتي سنترال" فإن الحذاء الذي يعرف باسم "انوميك" يُساعد 
على اكتشاف العوائق التي تصل إلى أربعة أمتار، ويهدف إلى أن يُصبح بدياًل 
للتجول  العالم  حول  األشخاص  ماليين  عليها  يعتمد  التي  المشي  لعصا  حديًثا 

بأمان قدر اإلمكان.
العوائق وتحذير  الُمتاح حالًيا على أجهزة استشعار الكتشاف  ويعتمد الطراز 
بتقنية  ُمتصل  ذكي  هاتف  على  صوتي  وتنبيه  االهتزاز  خالل  من  ُمرتديها 
الكاميرات  يتضّمن  تقدًما  أكثر  إصدار  على  الشركة  تعمل  كما  "البلوتوث"، 

والذكاء االصطناعي ليس فقط الكتشاف العقبات ولكن أيًضا لتحديد طبيعتها.
وحول سعر المنتج فيبدو مرتفعا إذ يبلغ 3200 يورو "3700 دوالر أميركي".
للماء  ُمقاومة  علبة  في  الحذاء،  مقدمة  في  ُمريح  بشكل  متقدم  نظام  دمج  وتم 
والغبار، حيث يتم تشغيله بواسطة بطارية شديدة التحّمل يمكن أن تصمد لمدة 
تصل إلى أسبوع واحد، حسب وتيرة االستخدام، كما يمكن شحن البطارية في 

."USB" ثالث ساعات فقط باستخدام كابل

ووفقا للموقع فإن "تك انوفيشن" عقدت شراكة مع جامعة "Graz" النمساوية 
للتكنولوجيا قصد تطوير أحدث خوارزميات التعلم العميق على غرار الشبكات 
االستشعار  أجهزة  توفرها  التي  المعلومات  تحليل  يمكنها  التي  العصبية 
والكاميرات الُمدمجة في حذاء "انو ميك"، لتحديد ما إذا كانت المنطقة خالية، 
العوائق  أنواع  بين  أيضا  وللتمييز  عليه،  السير  أمن  ومدى  العوائق،  وتحديد 

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

كاآلتى:

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

األقل.

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

مرة واحدة كل عام.

- عدم تغيير شموع االحتراق )البوجيهات(:
آلخر  وقت  من  وتغييرها  البوجيهات  تفقد  يجب 
 100,000 لمسافة  تخدم  منها  جيدة  أنواع  وهناك 
كلم، وال تقم بتغييرها لمجرد أنك تريد ذلك بل يجب 

عليك تفقدها والتأكد مما إذا كانت تعمل أم ال.

- عدم تغيير زيت المحرك: 
يجب تغيير الزيت كل 5,000 كلم وهو عمل يجب 
الزجاج  تنظيف  مثل  تماماً  منتظم  بشكل  به  القيام 
ويمكن التعرف على جدول تغيير الزيت من خالل 
بسيارتك  الخاص  المستخدم  دليل  على  اإلطالع 
فتعرف كم هي المسافة التي يجب بعدها تغيير زيت 

المحرك.

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

مرة واحدة في السنة على األقل.

- فالتر الهواء المتسخة: 
تزيد فالتر الهواء المتسخة استهالك الوقود، والسؤال 

هو متى تتسخ الفالتر؟ 
تسكن  التي  المنطقة  بحسب  اتساخها  معدل  يختلف 

فيها إال أنه ينصح بتغييرها مرتين كل سنة.

– تجاهل الفرامل: 
سيارتك  فرامل  كانت  إذا  ما  لمعرفة  طريقة  أسهل 
بحاجة لتغيير فكل ما عليك القيام به هو إذا شعرت 
أو  الشعور  أو  الصوت  مثل  أدائها  في  تغيير  بأي 
تجاوبها عند الضغط عليها،  فصوت الفرامل يناديك 

ويقول لك قم بزيارة الميكانيكي اآلن!
وتعتبر مكابح السيارات )الفرامل( من أبرز األجزاء 

الهامة في السيارة ووسيلة األمان األولى 
لها، حيث أنها الجزء المسؤول عن إيقاف 
السيارة عند الحاجة أو في حالة الطوارئ، 
لذا يجب فحصها وصيانتها بشكل مستمر 
للحفاظ عليها وإطالة عمرها االفتراضي.

لكن مع مرور الوقت قد تتعرض المكابح 
لبعض المشاكل واألعطال، ومنها صدور 
أصوات مزعجة منها أثناء القيادة، وغالباً 
صدور  سبب  تحديد  السائق  يستطيع  ال 
هذه األصوات، لذا نقدم لكم اليوم أسباب 
المكابح  من  المزعجة  األصوات  صور 

وكيفية معالجتها.

الفرامل  أقراص  على  صدأ  وجود  حال  في   -
)الهوبات( فإنها تصدر أصوات مزعجة الحتكاكها 
دواسة  على  الضغط  عند  الفرامل  فحمات  مع 
الفرامل، لذا كل ما عليك استخدام “الشحم” في عمل 
وبذلك  الفرامل،  وأقراص  فحمات  بين  طبقة عازلة 

يتوقف الصوت.
- إذا تعرضت فحمات الفرامل للتآكل والتلف، وفي 
ال  حتى  بالكامل،  الفحمات  تغيير  يجب  الحالة  هذه 

تتسبب في تلف أقراص الفرامل.
للتآكل  الفرامل  أقراص  تعرض  السبب  يكون  قد   -
“خرط”  إعادة  يجب  الحالة  هذه  في  واالعوجاج، 
أقراص الفرامل، وإعادة تركيبها مرة ثانية بعد تغيير 

الفحمات.
- في حال تفكك أحد براغي أقراص الفرامل فإنها 
تسبب هذا الصوت المزعج، وكل ما عليك فعله هو 

إعادة ربط البراغي بإحكام.

- عدم إغالق غطاء خزان الوقود بإحكام: 
تأكد إذاً من إغالق غطاء خزان الوقود بإحكام ألن 
تهوية  نظام  اضطراب  على  يعمل  الوقود  تسرب 

الوقود.
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تتعلق  السيارات مشكلة غريبة  قائدي  بعض  يواجه 
بارتفاع درجة حرارة المحرك عند تشغيل المكيف 
خاصة في السيارات القديمة، وغالباً ما تحدث هذه 
المشكلة عند القيادة في الزحام داخل المدن، وهو ما 

يمثل خطورة شديدة على المحرك.
هذا  بسبب  صعب  موقف  في  نفسه  السائق  ويجد 
األمر، إذ عليه غلق المكيف في ظل درجات الحرارة 
السيارة  أو ترك درجة حرارة  الصيف،  العالية في 

ترتفع وهو ما يجلب الضرر للمحرك,
ما أسباب هذه المشكلة؟

أجاب خبراء السيارات أن المكيف يستمد طاقته من 
على  تشغيله  في  الكمبروسر  يعتمد  حيث  المحرك، 
المحرك، وفي حال وجود خلل في منظومة التبريد 
يزيد الضغط على المحرك وبالتالي ترتفع حرارته 

عند تشغيل المكيف خاصة في السيارات القديمة.
ومن خالل النقاط التالية يمكنك التعرف على أبرز 
أسباب ارتفاع حرارة المحرك عند تشغيل المكيف:

الخاصة  التبريد  مروحة  عمل  في  خلل  وجود   –
للتلف،  أجزائها  أحد  تعرض  أو  السيارة  بمكيف 
وبالتالي تكون غير قادرة على تبريد المكيف، وهو 

ما يرفع حرارة المحرك.
تناقص  أو  لالنسداد  الردياتير  تعرض  حال  في   –
سائل التبريد داخله، لذا عليك صيانة الردياتير بصفة 
دورية والكشف عن مستوى المياه به وتزويده حال 

انخفاضه.
دائرة  في  جيد  بشكل  السائل  تحرك  عدم  حال   –
التبريد أثناء تشغيل المكيف ترتفع حرارة المحرك، 
مضخة  تلف  أو  لخلل  غالباً  المشكلة  سبب  ويرجع 

المياه، ويجب هنا تغيير المضخة.
– إذا تعرض الحساس الخاص بقياس درجة حرارة 
سائل تبريد المحرك للتلف، حيث سيظهر المستشعر 
المكيف  بتشغيل  قمت  سواًء  “ساخنة”  قراءة  التالف 

أم ال.

التي  تعتبر عملية تدوير اإلطارات من أهم األمور 
من  السيارة  إطارات  على  للحفاظ  إجراؤها  يجب 
قائدي  من  كثير  لكن  ممكنة،  فترة  ألطول  التلف 
تنفيذه  كيفية  أو  التدوير  أهمية  يدرون  ال  السيارات 

بشكل صحيح.
ومن خالل النصائح التالية يمكنك التعرف 
على مدى أهمية تدوير اإلطارات وكيفية 

تطبيقها على السيارة.
وتدوير اإلطارات هي طريقة معتمدة من 
قبل العاملين في صناعة اإلطارات لتغيير 
نقل  أي  السيارة،  في  االطارات  مكان 
اإلطار من اليمين إلى اليسار أو من األمام 
وذلك  اتجاهات،  عدة  في  أو  الخلف  إلى 

متساٍو،  غير  السيارة  في  العجالت  دفع  توزيع  ألن 
اإلطارات  إستهالك  لذلك،  الوزن،  توزيع  وكذلك 

أيضاً سيكون غير متساٍو.
وهذا يؤدي إلى إستهالك إطارات أكثر من األخرى 
في السيارة، األمر الذي يجبرك على تغيير اإلطارات 
إذا  بينما  األموال،  من  الكثير  يكلفك  مما  األربعة، 
قمت بعملية التدوير إلطارات سيارتك سوف تطيل 

من عمرها االفتراضي.
اإلطارات  تماسك  في  التدوير  عملية  تساعد  كما 
بشكل أفضل على الطريق خاصة في السيارات ذات 
تنقل  سوف  ألنك  وذلك  الخلفي،  أو  األمامي  الدفع 
اإلطار المستهلك بنسبة أكبر، وتضع مكانه إطار أقل 

إستهالكاً من بين الطقم نفسه من اإلطارات.
على  الحفاظ  في  التدوير  عملية  تساعد  وكذلك 
استهالك الوقود، وتوفير المزيد من معايير السالمة 

واألمان أثناء القيادة على الطرق.

لمسافة  السيارة  قطع  بعد  اإلطارات  تبديل  ويفضل 
الدورية  الصيانة  موعد  مع  أو  كيلومتر   10000
للسيارة، وأشار الخبراء إلى أن اإلطارات المركبة 
من  أسرع  بشكل  تتآكل  ما  عادًة  الدفع  محور  على 

األخرى التي تدور بشكل حر.
الدفع  سيارات  في  اإلطارات  تبديل  عملية  وتتم 
األمامي عن طريق إرجاع اإلطارين األماميين إلى 
الخلفيين  اإلطارين  وتركيب  االتجاه،  بنفس  الخلف 
مكانهما، ولكن يتم تبديل مواقعهما على شكل حرف 

.X
أما عملية تبديل اإلطارات في سيارات الدفع الخلفي، 
األماميين  اإلطارين  إرجاع  طريق  عن  تتم  فإنها 
يتم تركيب اإلطارين  بينما   ،X الخلف بطريقة  إلى 

نفس  على  األماميين  اإلطارين  مكان  الخلفيين 
وضعهم واتجاههم.

اإلطارات  تبديل  فإن  الرباعي،  الدفع  وفي سيارات 
لكل   X عملية  خالل  من  يكون  السيارات  تلك  في 

اإلطارات، وذلك بوضع اإلطار الخلفي ناحية اليمين 
مكان اإلطار األمامي ناحية اليسار، وتركيب اإلطار 

األمامي الذي تم فكه مكان اإلطار الخلفي.

بالطريقة  مضبوطة  سيارتك  مرآة  لك  تبدو  بما 
لتفادي  مضبوطة  فعاًل  هي  هل  ولكن  الصحيحة، 
النقطة العمياء؟ قبل أن نخبرك بكيفية ضبط المرآة، 
على  تعتمد  الضبط  عملية  أن  دائماً  تعرف  أن  البد 
جوانب  ظهور  المرآة،  في  السيارة  جانب  ظهور 
تراه  لما  أكثر  بالثقة  ستشعرك  المرآة  في  سيارتك 
رؤيتها  من  فائدة  ال  ولكن  مرجعية،  كنقطة  حولك 
ألنها ثابته طوال الوقت. ظهور جوانب السيارة أكثر 
من الالزم سيحجب عنك رؤية النقطة العمياء. إبعاد 
المرآة عن جوانب السيارة أكثر من الالزم سيحجب 

عنك رؤية السيارة التي قد تتجاوزك.
اليك عدد من الخطوات البسيطة لتعرف كيف يمكنك 

ضبط مرايا سيارتك بخطوات بسيطة:
1- قم باالنحناء برأسك إلى اليسار حتى يكاد يالمس 
اليسرى  الجانبية  المرآة  قم بضبط  ثم  السائق،  نافذة 
قد  الوضع  للسيارة. )هذا  الخلفي  الربع  حتى يظهر 

يكون أبعد مما كان لديك من قبل(
وسط  حتى  اليمين  إلى  بجسمك  باالنحناء  قم   -2
حتى  اليمنى  الجانبية  المرأة  بضبط  قم  ثم  السيارة 

يظهر الربع الخلفي األيمن للسيارة.
لتكون  ضبطها  إال  تحتاج  ال  الوسطية  المرآة   -3
)ميالن  الخلفية  النافذة  كامل  فيها  وتظهر  مستوية 

المرآة الوسطية سيحجب أحد الزوايا عن الرؤية(



على الرغم من األزمة االقتصادية التي اجتاحت العالم في الفترة األخيرة وطالت العديد من القطاعات المختلفة، إال أن صناعة السيارات ال تعترف بذلك أبًدا، كونها أحد العالمات المميزة على الرقي والثراء .

43

تعمل شركات صناعة السيارات، على تطوير انظمة 
المركبة بهدف ضمان عدم  يمكنها الحد من سرعة 
تجاوز السرعة المسموح بها، ويمكن لسائق المركبة 
دواسة  الضغط على  بمجرد  التكنولوجيا  هذه  تفعيل 

البنزين.

محدد  نظامي  الحديثة  التقنيات  تلك  ضمن  ومن 
السرعة ومثبت السرعة نستعرض الفارق بينهما.

Cruise Control محدد السرعة
هو تقنية تتيح للسائق وضع حد أقصى للسرعة يدويا 
/ ساعة وفي حالة تخطي  كلم   110  - بين 20  ما 
السيارة للسرعة المحددة يقوم النظام بالتدخل إلبطاء 
السرعة عن طريق خفض تدفق الوقود، وقبل ذلك 
يعطي النظام إنذار للسائق في حالة تخطي السرعة 

المحددة.
وتتيح تقنية محدد السرعة للسائق االحتفاظ بسرعة 
تحديد  ويتم  تنخفض  وربما  عنها  تزيد  ال  معينة 
السرعة قبل البدء بالتحرك بالسيارة، وتجنب قائدي 
الطرق  علي  القانونية  السرعة  تجاوز  المركبات 

السريعة داخل المدن وخارجها.

Speed Control  مثبت السرعة
هو جهاز تحكم في سرعة سير المركبة، يعمل تلقائيا 
معينة  إلى سرعة  الوصول  بعد  السائق،  عند طلب 

وتشغيل النظام لتثبيت السرعة.
ويبدأ عمل مثبت السرعة بعد الوصول الي سرعة 
بالضغط  المحددة  السرعة  تخطي  ويمكن  كلم   80
الي  العودة  في  الرغبة  وعند  الوقود  دواسة  علي 
علي  من  قدمه  برفع  السائق  يقوم  المثبتة  السرعة 

دواسة الوقود.

أناقة  تظهر  التي  العوامل  أبرز  من  الطالء  يعتبر 
السيارة وجاذبيتها، كما أنه يحافظ على جسم السيارة 
من التآكل والصدأ، لذا يجب على قائدي السيارات 

العناية به كي ال يفقد بريقه ولمعانه.
لكن هناك عدة عوامل تجلب الضرر للطالء، ومنها 
األتربة وأشعة الشمس واالتساخ وفضالت الطيور.

على  التعرف  يمكنك  التالية  النصائح  خالل  ومن 
كيفية الحفاظ على الطالء الخارجي لسيارتك.

غسيل السيارة بشكل دوري
خاصة  طويلة،  لفترات  متسخة  السيارة  ترك  عدم 
عندما تتسخ بفضالت الطيور أو أي بقع وترسبات 
على  والبقع  االتساخات  هذه  تؤثر  حيث  أخرى، 

الطالء وتجلب له الضرر.

ركن السيارة بمكان آمن
اختيار أماكن اصطفاف مثالية للسيارة، حيث يجب 
االبتعاد عن ركن السيارة في الشوارع الضيقة لعدم 
يكون  أن  السيارة لالحتكاك، ومن األفضل  تعرض 

داخل مكان مغلق.

استخدام غطاء السيارة
السيارة في حال عدم وجود  يفضل استخدام غطاء 
أثناء  المثالية  الحماية  الغطاء  يوفر  حيث  باركينج، 

توقف واصطفاف السيارة.

حماية طالء السيارة الخارجي
“النانو  الشفاف  الحماية  الصق  وضع  يفضل 

سيراميك”، وهو عبارة عن مادة بالستيكية الصقة 
عوامل  من  الخارجي  السيارة  هيكل  بحماية  تقوم 

التعرية واالحتكاكات البسيطة والخدوش.

التوقف عن تلميع السيارة بشكل مستمر
تجنب تلميع السيارة بصورة متكررة، ألن هذا األمر 
يتسبب في إزالة الجزيئات الدقيقة للطالء، ويقلل من 

طبقات الطالء مع مرور الوقت.

استخدام منتجات العناية المخصصة للسيارة
يجب استخدام منتجات العناية الخاصة بالسيارة عند 
المنزلي،  األطباق  منظف  استخدام  وعدم  غسلها، 
الكيماويات  من  عالية  نسبة  على  يحتوي  أنه  حيث 
واألحماض والتي قد تجلب الضرر لطالء السيارة.

التوقف عن استخدام المناشف الورقية
تجنب استخدام المناشف الورقية فيما يتعلق بتنظيف 
ترك  في  تتسبب  قد  أنها  حيث  السيارات،  طالء 
ويجب  لها،  الحامية  الطبقة  أو  بالطالء  عالمات 

استبدالها بمناشف ناعمة نظيفة من المايكروفايبر.
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يشكل الجلد منطقة بالغة الحيوية من الجسم، إذ تتمتع 
ذاتها  حد  في  مشكلة  عصبية  تشعيبات  بمجموعة 
اللمسات،  تثيرها  ألحاسيس  وإرسال  التقاط  مراكز 
مؤدية بذلك دوراً إحساسياً حركياً عند بلوغها الشبكة 

األساسية المستقبلة في الدماغ.
عن  دموي  إرواء  دورة  خالل  من  يتغذى  والجلد 
الدم  من  كمية  للجلد  تورد  التي  الشعيرات  طريق 
أخرى  ناحية  من  ولتشكل  ناحية،  من  لنموه،  كافية 
في  الجسم  لمناعة  األول  الدفاعي  الخط  من  جزءاً 
مواجهة الجراثيم التي تحاول الولوج إليه عن طريق 
الجلد بعد أن تفتك بطبقاته. من هنا يبرز دور الجلد 
المهِددة  الجراثيم  المناعة ضد  وتكوين  اكتساب  في 
لحياة الطفل، السيما في سنواته األولى وهو لما يزل 
في مرحلة النمو والتعود على البيئة المحيطة به في 

ميادين شتى.

وخصوصية تكوين الجلد عند األطفال تظهر سرعة 
الطبقة  أن  نعلم  عندما  الخارجية،  بالعوامل  تأثره 
العمر،  من  المرحلة  هذه  في  الجلد،  من  السطحية 
العدد،  قليلة  لها  المحاذية  والطبقات  شـفافة  تكون 
على  ويساعد  والتبلل،  التسرب  إمكانية  يسبب  ما 
ونقص  جهة،  من  والفطرية  الجرثومية  اإلصابة 

المقاومة عند االحتكاك من جهة ثانية.

أما الطبقة ما تحت الجلدية فهي مطابقة لوضعها في 
مرحلة البلوغ، ولكنها عديمة النضوج عند األطفال 
خاليا  وجود  مع  أوانهم(،  قبل  ولدوا  )الذين  الخدج 
دهنية غير متخصصة؛ وفيما يعود لغدد التعرق فهي 
ناضجة ويبقى جهازها العصبي غير مكتمل في هذا 
العمر؛ بينما الغدد الدهنية توجد في حالة نشاط، عند 
الوالدة، ولكنها تمر بفترة ضمور تدريجي حتى سن 

البلوغ.
الحفاظات وزيادة  االعتبار وضع  في  أخذنا  ما  وإذ 
الحرارة المحلية التي تحدثُها، وتبلل الجلد مع نقص 
إمكانية  نستنتج  بالحفاظ،  الحصر  نتيجة  التبخر 
الخسائر الجلدية واستقرار الجراثيم في هذا الوسط 
الموائم، السيما من خالل البول والبراز حيث تتواجد 
العناصر الجرثومية، فضاًل عن درجة حموضة أو 
قلوية هذين اإلفرازين وما تحويه من خمائر يمكن 
أن تؤثر على وضعية الجلد وعلى المواد المستعملة 
في  شائـع  بشكل  يحدث  ما  هذا  الوقاية؛  أو  للعناية 
تسميط  األطفال:  عند  حدوثـاً  األكثر  اإلصابـة 

المؤخـرة وبين الفخذين.

أمراض  تعبر عن  للجلد  تطورات غير طبيعية 
داخلية.

بشكل  وتطوره  الجلد  نمو  أهمية  بوضوح  لنا  يتبين 

طبيعي عند األطفال، ليصبح جاهزاً فيما بعد للدفاع 
أكانت  المجهرية،  األجسام  من  متعددة  أنواع  ضد 
أو  الطفيليات  الفطريات،  البكتيريا،  فصيلة  من 
الفيروس؛ أو أصناف متعددة من المواد الكيماوية، 
من  المشتقة  االصطناعية  المنتجات  العضوية، 
تصنيع  في  تدخل  التي  المواد  من  غيرها  أو  النفط 
أدوات  األلبسة،  تحويها  التي  المتممات  أو  الثياب، 
من  وغيرها  والشامبو  الصابون  أصناف  التنظيف، 
المستحضرات الطبية، ناهيك عن انتشار الحشرات 
اللسع،  خالل  من  أكان  العدوى  ببراثنها  تنقل  التي 
إصابة  إلى  يؤدي  ما  كل  إذن  المالمسة؛  أو  اللدغ 
الجلد بااللتهاب، االحتقان أو اإلنتان، يعرض الجلد 
لمختلف أنواع الخسائر والتداعيات: تـقرح، جفاف، 
ضمور أو نقصان في عملية التمدد وما إلى ذلك من 

إصابات عديدة ال مكان لذكرها هنا.

التحسسية  الجلد  فعل  تقدم، ردة  ما  كل  إلى  تضاف 
األكزيما  المثال  سبيل  على  ومنها   ، األرجة  أو 
والّشرى وغيرها من ردات الفعل كالطفرات الجلدية 
إذا ما علمنا أن  الجلد،  لها  التي يتعرض  البثور  أو 
الواقعية  الصورة  تعكس  مرآة  بمثابة  يعتبر  الجلد 
الكثير  وفي  الجسم  داخل  تجري  لتفاعالت مرضية 
من األمراض الداخلية ـ في جزء منها بادئ األمر ـ 
نذكر منها بعض األمراض االنتقالية، المعدية السيما 
جدري  األلمانية،  الحصبة  الحصبة،  حاالت:  في 
الكثير  وغيرها  القرمزية  الحمى  الُحماق  أو  الماء 
من الطفرات والبقع الجلدية، دون أن ننسى الطفرة 
خصوصاً  الربيع  فصل  في  تحدث  التي  المفاجئة 
سببها فيروس يؤدي إلى ارتفاع حرارة الطفل بين 
لثالثة  تدوم  مئوية، عالمات  إلى 39 درجة   38.5
أيام وال ترافقها أية عوارض مرضية أخرى، وهي 
طفرة جلدية تتمركز في الخدين، األطراف والجذع، 
وفي اليوم الرابع يسجل هبوط الحرارة إلى مستواها 
نهائياً؛  الطفرة  السادس تختفي  اليوم  الطبيعي، وفي 
و3  شهور   6 بين  األطفال  الفيروس  هذا  يصيب 

سنوات دون أن يترك أثراً يذكر على صحتهم.

ومن اإلصابات الجلدية ما له عالقة بالدم وما يحدث 
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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« .

الُفرُفرية التي تغزو طبقات  خالل اإلصابة بمرض 
أو  حمراء  صغيرة  بُقع  شكل  على  السطحية  الجلد 
الجسم  من  عدة  أماكن  في  وتنتشر  اللون،  زهرية 
الظهر واألطراف( ال تختفي عند الضغط  )البطن، 
عليها، بوسيلة يلجأ إليها الطبيب، ما يسمح تفريقها 
التشخيصي عن اإلصابة بالتحسس، ما يؤكد النزف 
الصفائح  إصابة  نتيجة  الخلل  هذا  يحدث  الجلد.  في 
الدموية ألسباب متعددة منها ما هو بسيط ومنها ما 
أو  الروماتيزمية،  الفرفرية  مثل  خطورة  أشد  هو 
التعبير عن مرض صاعق بالغ الخطورة كالفرفرية 
الشوكية  الحمى  بجرثومة  اإلصابة  نتيجة  الصاعقة 
الدم  في  حاداً  تسمماً  تسبب  والتي  السحائية  العقدية 
البكتيريا  بهذه  اإلصابة  أشكال  من  قاتل  شكل  وهو 
الفائقة الخطورة والعدوى. وهناك أشكال أخرى من 
اإلصابات الجلدية الخطيرة والنادرة الحدوث، نذكر 
منها تلك التي تترافق مع إصابات في الرئتين كالذي 

يحصل في حاالت اعتالل الجلد البالوني وغيرها.

اإلصابات الجلدية األكثر شيوعاً عند األطفال
بالعودة إلى اإلصابات الشائعة عند األطفال واألوالد، 
اإلصابات  من  األمثلة  بعض  يأتي  فيما  نستعرض 
الجلدية التي يعاينها أطباء األطفال خالل ممارستهم 

اليومية، وهي كثيرة نختصر منها ما يأتي:
تحسسية  فعل  ردات  شكل  على  جلدية  إصابات  ـ 
للجسم بعد تناول دواء محدد، كمشتقات السولفاميد أو 
البـنيسـيلين، بعد تناول هذه األدوية أو مشتقاتها بفترة 
وجيزة أو ساعات، يظهر لدى ذوي االستعداد طفح 
جلدي يصاحبه تورم في الجلد، في بعض الحاالت، 
مع حكة في عدة أماكن من الجسم، كل ذلك يمكن 
يشكل  ما  يترافق مع عالمات سريرية خطيرة،  أن 
التدخل  يوجب  الطفل،  صحة  على  داهماً  خطراً 
السريع لإلنقاذ كما في حالة الصدمة األرجية. وهذا 
ما يحدث كذلك بعد التعرض لحاالت لسع نوع محدد 

من الدبابير أو النحل.
ـ وهناك بعض أصناف األطعمة والفاكهة )السمك، 
الجوز،  البندق،  الكريما،  البحر،  ثمار  البيض، 
الفستق، الفروالة…( التي تؤدي إلى تحسس جلدي، 
بعض  ارتداء  عن  الناتجة  الحاالت  كذلك  ونذكر 
نايلون…(،  بولياستير،  )صوف،  المالبس  أنواع 
حيث تبدو الحساسية واضحة في األمكنة الضيقة من 

الجسم وتحت تأثير الَشـد باألحزمة أو الربطات التي 
تالمس الجلد مباشرة.

جرثومة  نذكر:  للجلد  البكتيرية  اإلصابات  ومن  ـ 
دمامل  شكل  على  تظهر  والتي  العنقودية  العقدية 
صغيرة وتمتلئ بالقيح؛ أو اإلصابة بالعقدية المكورة 
مشكلة بقعاً منتشرة من اإلنتان حول الفم واألنف، ال 
سيما لدى األطفال، وغيرها من اإلصابات البكتيرية.
ـ أما الطفيليات التي تفتك بالجلد فهي كثيرة وشائعة 
)أفريقيا خصوصاً(،  االستوائية  البالد  في  االنتشار 
نذكر منها على سبيل المثال: مرض الجلد الخيطاني 

أو داء الفيل.
ظروف  في  انتشاراً  األكثر  الطفيلية  اإلصابة  أما  ـ 
نقص قواعد النظافة العامة بخاصة )حروب، كوارث 
يمثلها  العادية،  األيام  في  أقل  وبوتيرة  طبيعية..(، 
تكمن  بطفيلية  اإلصابة  عن  الناتج  الجرب  مرض 
أثناء  وخصوصاً  الظالم،  في  وتتحرك  الجلد  تحت 
النوم، وتؤدي إلى حكة مزعجة ما يؤرق المصاب. 
في  النوم  أو  المصافحة  طريق  عن  المرض  ينتقل 
أدواته الخاصة. يشكل  سرير المصاب أو استعمال 
عيباً  يعتبر  إذ  مزعج  ولكنه  حميداً  مرضاً  الجرب 
العائلة  أفراد  ويصيب  مرضاً،  منه  أكثر  اجتماعياً، 
في  شكل  وقد  والمالمسة،  للتقارب  نظراً  عموماً، 
العائلية«،  الليلية  »الحكة  بـ  ُعرفت  حالة  الماضي 
وهي سريعة االنتشار في أماكن التجمعات السكانية 
سجون،  عسكرية،  ثكنات  حضانة،  دور  )مدارس، 

تجمعات المهجرين…(.
ـ ومن اإلصابات الفطرية للجلد عند األطفال، نشير 
الرضع والتي  عند  العدوى األكثر شيوعاً  إلى  أواًل 
الشرج  ومحيط  المؤخرة  الحوض،  منطقة  تصيب 

كانديـــدا  بجرثومــة 
وهي تحصل بخاصة 
الرضيع  الطفل  عند 
نتيجة  األم،  ثدي  من 
الثدي  حلمـة  إلصابة 
من  النـــــوع  بـهذا 
حيـــث  الفطريـــات، 
يتــوافـر للجرثــــومة 
المــــوائم  الوســـــط 
لتغذيتــــها ونمــــوها 
الحليـب؛  سـكر  على 

لتنتقل العدوى إلى فم الرضيع فتصيب الفم واللسان 
من  لتجتاز  الوادي،  زنبقة  تسمى  زهرة  شكل  على 
الهضمي  الجهاز  والعالج(  الوقاية  غياب  )في  ثم 
نزواًل لتطرح في البراز وتشكل إصابة للجلد. وهنا 
ينبغي التركيز على النظافة الوقائية للثدي عند إدرار 
الحليب، إذ ينبغي حماية حلمة الثدي بواسطة كمادات 
أو فوط من الشاش المعقم، والتي تغير يومياً لتكون 
مصدر  األم،  وثياب  الثدي  بين  مانع  حاجز  بمثابة 
في قواعد النظافة،  الفطريات، وهذا ال يعني نقصاً 
إنما يعود ذلك إلى مقاومة جرثومة الفطر لدرجات 
عالية من الحرارة الناتجة من عملية غسل ثياب األم 

وكيها.
نذكر  األطفال،  عند  الفطرية  اإلصابات  ومن  ـ 
الفطريات التي تظهر على شكل قطع نقدية معدنية 
مسـتديرة وتتمركز في الجذع، اليدين، أسفل البطن 

واألطراف.
الجدير بالذكر أن هذه اإلصابات الفطرية، الطفيلية 
الزدياد  نظراً  الصيف  فصل  في  تتكاثر  والبكتيرية 
مسابح  وارتياد  الرحالت  السفر،  التنقل،  حركات 
نسبة  تتكاثر  والبرك، حيث  األنهار  البحر وضفاف 
لهذه  الدائمة  الرقابة  غياب  إلى  الملوثة،  المياه 
األماكن، ما يزيد نسبة العدوى وانتشار اإلصابات، 
ـ  الشتاء  عز  في  حتى  ـ  المياه  انقطاع  إلى  إضافة 
والتقنين الدائم في التيار الكهربائي، ما يشكل عوامل 
وعلى  أنواعها  بمختلف  الجراثيم  تكاثر  في  أساسية 
مدار العام، السيما في المناطق التي تعاني أكثر من 
التغذية  أو  بالمياه  اإلمداد  عوز  إلى  بالنسبة  غيرها 

بالتيار الكهربائي.





Wussten Sie, dass die Berliner Verwaltung der größte 
Arbeitgeber des Landes Berlin ist?
Migrationshintergrund ist in unserer vielfältigen Stadt 
ein Vorteil – man sollte diesen auch geschickt nutzen 
und einsetzen. Das geht beispielsweise bei einer Aus-
bildung im Öffentlichen Dienst, denn wir haben noch 
längst nicht genügend junge Menschen mit Migrations-
hintergrund in der Berliner Verwaltung. Berlin braucht 
Sie - zum Nutzen unserer Stadt und ihrer Bürgerinnen 
und Bürger!
Jeder fünfte Azubi im Öffentlichen Dienst hat eine Ein-
wanderungsgeschichte. Diese Quote wollen und müs-
sen wir steigern. Daher auch mein Appell, eine Aus-
bildung im Land Berlin ins Auge zu fassen. In einigen 
Bereichen gibt es bereits eine gute Quote, wie z. B. bei 
der Polizei. Andere Bereiche dagegen haben großen 
Nachholbedarf, wie z. B. der Justizvollzugsdienst, die 
Gerichte und auch die Berliner Feuerwehr.
Warum sollte jemand eine Ausbildung gerade im Öf-
fentlichen Dienst des Landes Berlin machen, wird in 
so manchen Familien gefragt? Im Öffentlichen Dienst 
entspricht der Anteil der Berlinerinnen und Berliner mit 
Migrationshintergrund noch lange nicht dem in der Be-
völkerung. 
Das wird sich nun hoffentlich bald ändern: Mit dem 
neuen Gesetz zur Förderung der Partizipation in der 
Migrationsgesellschaft wollen wir die gleichberechtig-
te Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte 
fördern und durchzusetzen – in allen Bereichen des 
sozialen, kulturellen, ökonomischen, politischen und 
gesellschaftlichen Lebens. Es geht darum, die Vielfalt 
der Berliner Stadtgesellschaft auch in der Berliner Ver-
waltung abzubilden.
Wir brauchen die Sichtweisen, Kenntnisse und Poten-
ziale von Menschen mit Migrationsgeschichte. Nach 
einer erfolgreichen Ausbildung beim Land Berlin kön-
nen die jungen Menschen eine wichtige und zukunfts-
sichernde Aufgabe übernehmen.
Ein vom BWK Bildungswerk in Kreuzberg angebote-
ner Kurs zur Ausbildungsvorbereitung im Öffentlichen 
Dienst leistet einen sehr wertvollen und entscheiden-

den Beitrag dazu. Mit Hilfe der Vorbereitungskurse 
werden für die Jugendlichen reale Maßnahmen kre-
iert, damit diese in der Bewerbungsphase besser an-
kommen und diese erfolgreich absolvieren. Schließlich 
geht es zum Beispiel darum, einen Ausbildungsvertrag 
zu unterschreiben und diese Ausbildung mit viel Mo-
tivation zu absolvieren. Mit acht Monaten intensivem 
Training samt Persönlichkeitsbildung schafft es das 
BWK Bildungswerk in Kreuzberg seit Jahren, eine Ein-
mündungsquote in duale Ausbildung von 75 Prozent 
zu erreichen. Das ist erfreulich.

Zukunftssicherung in einem Beruf im Öffentlichen 
Dienst zu erleben, bedeutet aber nicht nur, sich in die 
Gesellschaft einzubringen. Es bedeutet auch, etwas 
für die ganz eigene persönliche Entwicklung zu tun. 
Die Zukunftsperspektiven von Jugendlichen mit Ein-
wanderungsgeschichte sind sehr gut. In allen Ausbil-
dungsberufen des Öffentlichen Dienstes wird von den 
Menschen ein wichtiger Beitrag für das Funktionieren 
unseres Rechtsstaates und das Zusammenleben in-
nerhalb unserer vielfältigen Gesellschaft geleistet. 

Ich freue mich, wenn Ihnen meine Worte geholfen ha-
ben, sich für eine Ausbildung im Öffentlichen Dienst zu 
entscheiden. Der Öffentliche Dienst freut sich auf Sie!

Ihre Elke Breitenbach
Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales

Infos und Bewerbung
 schuelein@bwk-berlin.de 
Tel.: 030 / 617 929-21

:

Liebe junge Leserin, lieber Leser,

die Berliner Verwaltung braucht Sie – hier können 
Sie die Zukunft Berlins mitgestalten.

Werden Sie Azubi im Öffentlichen Dienst! 

Mit dieser Botschaft und ein paar Argumenten 
wende ich mich heute an Sie.  

Foto: Copyright Reto Klar FUNKE Foto Services







Parkplätze Wi-Fi Restaurant
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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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شھر یونیو/ حزیران ۲۰۲۱
Gebetszeiten für Berlin / Juni 2021
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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

22

11

15



  

53

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

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

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

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

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



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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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

Ì⁄^¬<Ìu]ÜqÊ<›^¬<gõ
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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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2 
60

 7
0

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



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

 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



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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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.

������� ������� �������� �������
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■ 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



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
- Prothetik
- Wurzelkanalbehandlung unter dem Mikroskop
- 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 21.06.2021

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

Alarashi Brüder 
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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



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
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 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



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) 69 35 050
Fax: (030) 69 50 89 04

Hohenzollerndamm 187
10713 Berlin

     Sprechzeiten

       Mo.,Di. 09:00 - 12:00 Uhr 
  15:00 - 18:00 Uhr
     Mi.,Fr.  09:00 - 13:00 Uhr
     Do.  09:00 - 16:00 Uhr
      

www.gynäkologie-majoul.de

Leistungen :  
Mutterschaftsvorsorge     Impfungen
Mammasonografie           ambulante Op’s              
Kinderwunschberatung und Behandlung

 Betreuung in den Wechseljahren
        Laserbehandlungen :

 Haarentfernung               Besenreiser entfernen

دكتورة جميلة مجول
أخصائية نسائية

Dr. Zamzam Abushowaisha
دكتورةزمزم ابوشويشه

أخصائية نسائية

FÄ für Gynäkologie und Geburtshilfe
Dr. Jamila Majoul



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



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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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

∞e^í€◊÷<l^ø ^uÊ<l]Å^fl{{{{{â
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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
l]Ö^Èä÷]<Ö^øjfi˝<‡“^⁄_<^flËÇ÷

ÌfiÁ◊⁄<Ìœë˜<l^âÇ¬<K<ÌÈfõ<l]Ö^øfi
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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

ª<ìí~j⁄
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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



أندورا
السياحة في أندورا 

اندورا، دولة تعد من اصغر الدول في العالم، وفي نفس الوقت احد اكثر الوجهات جذبا للسياح في القارة االوروبية. 
هذه الدولة الصغيرة تقدم الكثير من االشياء للسياح، من المناظر الطبيعية والمباني التاريخية وغيرها الكثير. هنا في 
افضل 10 اماكن سياحية في دولة اندورا، نعرض بعضا من افضل المعالم والوجهات السياحية التي ينصح بزيارتها 

في دولة اندورا.



مناطق السياحة في أندورا
1- أندورا ال فيال

تقع العاصمة في منطقة برانس الشرقية على ارتفاع 1.029 مترا، وهي واحدة من أعلى عواصم العالم، كما أنها أكثر مناطق الجذب السياحي ازدحاما في البالد، 
يقع الشارع الرئيسي فيها على رأس نهر غران فاليرا في الجانب الشرقي من جبل بيك إنكالر الذي يبلغ طوله 2.317 مترا، ويضم عدًدا من المحالت التي تبيع كل 

شيء من الهدايا التذكارية إلى الفنون والحرف المحلية إلى جانب العديد من المعارض والمقاهي والمطاعم.

وتشمل أهم المعالم مبنى كاسا دي ال فيل الذي بني في عام 1580 وهو اآلن مقر الحكومة، وساحة بالكا ديل بوبل العامة التي تقع على سطح المجمع اإلداري للمدينة 
وتوفر مناظر رائعة للمناظر المحيطة بها، وكنيسة سانت إستيف التي تعود إلى القرن 12.

-2 فالنورد

واحدة من الوجهات الرياضية الشتوية األكثر شعبية في جبال البرانس، فضال عن كونها من أبرز مناطق السياحة في أندورا ، تجذب المتزلجين من جميع أنحاء 
أوروبا لالستمتاع بالمنحدرات الجميلة، وفي الجزء الشمالي منها يوجد ثالثة منتجعات تزلج فريدة من نوعها توفر تنوًعا هائاًل من التضاريس وهي أركاليس وبال 

ووارينسال، ومعظم المنحدرات متصلة ببعضها البعض بواسطة التلفريك.



3- كنيسة سانت جوان دي كاسيليس

تقع في قرية كانيلو الصغيرة شمال أندورا، ويعتبر هذا المبنى الحجري القديم الرائع الذي بني في القرن 11 واحدا من أروع الكنائس الرومانية في البالد، تتميز 
بديكوراتها الداخلية الجميلة وجدرانها المزينة بالنقوش واللوحات القيمة، ومن أبرز المعالم األخرى لهذه الكنيسة التي تم الحفاظ عليها بشكل جيد هي مصبغة الجوقة.

-4 مركز تيرمولوديك كالديا

يعتبر مركز تيرمولوديك كالديا الضخم الواقع في قلب أندورا ال فيال أكبر مجمع صحي في أوروبا، ويسيطر على أفق العاصمة مع برج على شكل هرم زجاجي 
رائع، ويحتوي على أكثر من 6000 متر مربع من المناطق المائية العالجية، ويمكن للضيوف االستفادة الكاملة من البحيرات العديدة الموجودة في المنشأة، وعدد 

من حمامات البخار والجاكوزي، فضال عن مناطق السبا المتخصصة التي تضم حمامات هندية ورومانية.



5- بلدة أوردينو

تقع في مكان مثالي عند قاعدة جبل كاسامانيا الذي يبلغ طوله 2.740 مترا، وهي الوجهة الرئيسية في وادي فاليرا ديل نورد، تتميز بشوارعها الهادئة ومحالتها 
الغريبة، ومن أبرز معالمها مبنى كاسا بليرال دي أريني دي بالندوليت القديم الذي بني ألول مرة في عام 1633 وأعيد بنائه في منتصف القرن الـ19 من قبل بارون 

دي سينالر وهو اآلن مفتوح أمام الجمهور.

-6 قرية ال كورتينادا

تعد واحدة من المجتمعات الصغيرة الجذابة في أندورا، حيث تحيط بها المروج والجبال الوعرة، وهي موطن كنيسة سانت مارتي دي ال كورتينادا الجميلة التي تعود 
للقرن 12، وتتميز بجدرانها الرومانسكية وأضيف إليها في القرنين 17 و18 السور الحديد والمذبح الخشبي وعدد من قطع األثاث.



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



ممثلة مصريةأفقي

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 - إمبراطور روماني.
02 - الظلم - اكبر مدن ازربيجان.

03 - من اجلي - أراضي تغطيها شجيرات صغيرة.
04 - حبر - حرف اجنبي - متشابهان.

05 - فيلسوف عربي راحل - برهن.
06 - من األنبياء - نام.

07 - يظهر )معكوسة( - عزوني )معكوسة(.
08 - مسرحية لمحمد صبحي.

09 - ممثل مصري.
10 - سورة في القران الكريم - استعد.

 
01 - يأنا - طموحات )معكوسة(.   

02 - ثري عربي.
03 - عقل - للشرط - براهيني )معكوسة(.

04 - يرحلن - العب كرة مصري )معكوسة(.
05 - للتوبيخ - ممثلة مصرية قديرة.

06 - التأخر )معكوسة(.
07 - باري )معكوسة( - تضخمت.

08 - من المشروبات )معكوسة(  - حكي )معكوسة(.
09 - وثيقة - عاصمة عربية.

10 - العب كرة قدم عالمي - بحر.

رأسي

بين الصورتين توجد سبعة فوارق حاول أن تجدها في دقيقتين
- يميل األشخاص الذين يعانون من تدنِّي   

  احترام الذات، وقلة الثقة بالنفس إلى 
  إذالل اآلخرين ومضايقتهم.

- سجلت منطقة العزيزية التي تقع في ليبيا،  
  أعلى درجات حرارة على كوكب األرض، 
  حيث بلغت درجة الحرارة فيها )57.8( 

  درجة مئوية في الثالث عشر من أيلول    
  عام 1922م، وفقا لمرصد األرض التابع 

  لناسا.
- يدور كوكب الزهرة باتجاه معاكس التجاه 
  دوران جميع الكواكب األخرى، وهو يعتبر 

  الكوكب األكثر حرارة من كواكب المجموعة 
  الشمسية.

- إن السكوت والتواصل البصري مع األفراد 
  عند سؤالهم سؤاالً ما يدفعهم إلى االستطراد 

  باإلجابة وإن لم يكن لديهم نية بذلك.

7x

العاصمة



1- ما هو أصل كلمة أطلس التي يسمى بها 
    كتب الخرائط؟ 

2- ما هو أول جامع أنشيء في مصر؟ 
3- ما هو مقياس سرعة السفن؟

4- متى تم تحويل القبلة ؟
5- ما هو نظام الحكم الُمتبع في اليابان؟ 

6- من هي أول امرأة فازت بجائزة نوبل؟ 
7- ما هو أعلى شالالت العالم؟ 

8- ما هو البحر الذي يفصل بين دولتي  
    تركيا واليونان؟

9- ما هي أقدم أنواع العلوم؟
10- ما هي المادة التي تستخدم في تنقية  

    المياه؟
11- من هو ُمخترع الدبابات؟ 

12- ما هو االسم اآلخر لمرض الزائدة  
   الدودية؟

13- متى تأسس حلف وارسو ؟ وكم كان   
      عدد دوله ؟

14- متى حدثت الثورة الصناعية ؟ 
15- متى تم توحيد المملكة العربية 

      السعودية بهذا االسم ؟ 
16- كم جمهورية يضم االتحاد السوفيتي 

      سابقا؟ 
17- كتاب شهير للعالم العربي أبو بكر 

      الرازي فما هو؟
18- هل تعرف الفيتامين المسئول عن 

      تقوية النظر؟.

19- فازت بكأس العالم مرتين متتاليتين 
     من هي؟.

20- طائر تكلم مع نبي هللا سليمان فما 
هو؟.

21- من أول من أكتشف لعبة الدومينو؟. 
22- ما هي البلد التي أفلت كتاب كليلة 

ودمنة المشهور؟.
23- لون ثانوي مركب ما هو؟. 

24- في أي دولة اشتهر سكانها بزراعة 
قصب السكر؟. 

25- من هو أول رئيس جمهورية للجزائر ؟
26- من هو أول منتخب عربي صعد إلى 

كأس العالم ؟
27- ظاهرة كونية تحدث عندما تكون 
األرض والقمر والشمس على استقامة 

واحدة تقريبا ويكون القمر في المنتصف ؟
28- ما هو الملك الذي قتلته ذبابة ؟

29- اسئلة ثقافة عامة : ما هو اسم أول 
حيوان صعد إلى الفضاء ؟

30- كم عدد األلوان التي تميزها عين 
اإلنسان؟

31- متى بدأ حفر قناة السويس؟
32- ما هي أقدم مدينة في العالم؟

33- ما إسم إمارة رأس الخيمة القديم؟
34- من هو العالم األلماني المعروف بإسم 

أبو األشعة؟

سؤال يحتاج جواب ...

Sprüche أقوال	مأثورة											

المصرية التي اصبحت سيدة غانا األولى..

 الخوف ال يمنع من الموت
ولكنه يمنع من الحياة

Naguib Mahfouz
نجيب محفوظ

سيدة  أصبحت  بالقاهرة  الزيتون  حلمية  من  فتاة   . رزق  فتحية 
غانا االولي أعجب بها الرئيس الغاني كوامي نكروما لدي زيارته 
رفضت  والدتها  ان  اال   1957 سنة  لخطبتها  تقدم  و   , للقاهرة 
تماما بسبب ان ابنتها ستعيش بعيدا عنها..اضطر نكروما للتحدث 
لصديقه »جمال عبد الناصر« الذي اقنع الوالدة بالقبول بالزواج 
المستقبل  في  هناك  وسيكون  هناك  مصرية  سفارة  سيفتح  وأنه 
في  وأنها ستزورها  وغانا  بين مصر  مباشر  العاجل خط طيران 

أي وقت.
تزوج نكروما من فتحية ليلة رأس السنة 1958 واصبحت فتحية 
سيدة غانا األولى ونالت حب الشعب الغاني وصارت رمزا وجسرا 
بين الشعبين ورافقت زوجها في كفاحه ومحنته وأنجبت له سامية 

نكروما وجمال نكروما ونبيل نكروما.



إذا نظرت إلى حياتك خالل السنوات الماضية، ستالحظ أنها تغيرت تماما. 
الذي  الملوس  التقدم  في  سببا  وكانت  عليك  إيجابا  أثرت  التغييرات  هذه 

تالحظه اليوم. حاول من حين آلخر أن تغير أسلوب حياتك.

في  األصدقاء  بعض  مع  جلست  إذا  المفيدة  الموضوعات  بعض  تناقش 
الصباح كالفلسلفة والميتافيزيقا والعلوم. تتميز بسرعة البديهة وهذا ما 
من  تسمعها  فكرة  أي  او  موضوع  أي  تستوعب  اآلخرين.  عن  يميزك 

أصدقائك اليوم.

تشعر أن كل شيء يحدث لك اليوم يحدث ألول مرة. تشعر دائما ان هناك 
شيئا ما سيحدث ولكن ال تعرف ما هو؟! أنت شخص عاطفي جدا ولذلك 
ربما تشعر باآلخرين بمجرد أن تنظر إليهم. اهتم بمشاعرك وأحاسيسك 

وعبر عنها وال تكبتها.

تعلم إدارة أولوياتك بشكل أفضل. ال تضع األشياء غير المهمة مع األمور 
التي ال تحتمل التأجيل. ستنجز أعماال جميلة تفخر بها و تكون محط أنظار 
المسؤولين عنك. كن حذرا من العالقات الغرامية. سترى كل شيء بلون 

وردي بالرغم من المشاكل المحيطة به.

أنت شخص تحب التحدث مع اآلخرين واالنخراط معهم. تفكر اليوم في 
االتصال بأصدقائك واالقتراح عليهم االجتماع في منزلك. أنت متميز في 
القدرة على مساعدة اآلخرين  بأفكارك ومقترحاتك. لديك  إقناع اآلخرين 

رغم المحن والظروف التي تمر بها.

بعض  حول  خالفا  تواجه  قد  اتجاهات.  عدة  في  للتحرك  مالئم  يوم 
وتواجه  للعرقلة  محاوالتك  اليوم  تتعّرض  واالعتبارات.  الموضوعات 
العمل. قد تمر بأمور مخيبة آلمالك، ما ينعكس  شريكا شرسا في مكان 

سلبا على وضعك الصحي.

ربما تقضي وقتا طويال اليوم في تقديم خدمات لشخص ما. ربما يكون هذا 
الشخص صديقا أو حبيبا أو قريبا. لن تكف عن الكالم مع هذا الشخص. 
ستضطر فجأة للقيام بشيء ما ثم تعاود مساعدة هذا الشخص مرة أخرى. 
انتبه فهناك أكثر من شيء قد يقف في طريقك. ال تجعل أي شيء يؤثر 

عليك أو يثير غضبك.

أنت مغرور اليوم وتشعر أنك الشخص الوحيد الموهوب في هذا العالم. 
عليك أن تقدر مواهب اآلخرين وإال لن يقدور جهودك او مواهبك. ال تنس 
أنهم يعرفون كيف ينتقمون منك ولكنهم مضطرون للتكيف مع هذا العالم 

الذي نعيش فيه.

والتفوق  بالعظمة  الشريك  إدعاءات  والتسرع.  والتهور  األخطاء  تجنب 
عليك يثير غضبك وتستدعي معالجة حاسمة حتى تجتاز هذا اليوم بسالم. 
التوتر قد يسبب لك فشال أو خسارة، فال تنفعل كي ال تسبب لنفسك أزمة 

صحية.

الجدية هي أساس التعاون المثمر بين الزمالء، بينما كثرة المزاح تسبب 
األخطاء والهفوات. ستجد نفسك مضطرا إلى الدفاع عن أفكارك بمواجهة 

الشريك، وهذا سببه قلّة الثقة والود المفقود بينكما.

أي شيء يتعلق بحياتك العاطفية سيكون على ما يرام خاصة إذا تصرفت 
بطريقة صحيحة. عليك أن تبذل كل جهودك حتى تتأكد من شعورك تجاه 
اليوم.  المهنية  حياتك  في  عمليا  منهجا  تتبع  بأن  ننصحك  ما.  شخص 
جلوسك مع مجموعة من األصدقاء المثقفين سيكون له تأثير على عملك.

يقدر اآلخرون مميزاتك، وتمارس سحرا كبيرا وتصغي إلى ما يقوله لك 
أرباب العمل باهتمام. تفكر في قضية زوجية أو شراكة أو تعيش لحظات 
رومانسية مع الحبيب. فكر مليا في وضعك الصحي المتقلب، واختر الحل 

أو العالج المناسب بسرعة.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مين؟
فاتن حمامة

أنا فين؟
فلسطين / القدس 

فكر شوية!
1- يوناني. / 2- جامع عمرو بن العاص.  / 3- العقدة. /

4- في السنة الثانية من الهجرة. / 5- الحكم االمبراطوري. /
6- ماري كوري. / 7- شالالت آنجل.  / 8- بحر إيجه /

9- علم الفلك.  / 10- مادة الزيوليت.  / 11- ارنست سونيتون. /
12- مرض الُمصران األعور.  / 13-  تأسس عام 1955م ؛ وكان يضم 8 دول . / 

14- في منتصف القرن الثامن عشر حوالي سنة 1750م . /
15- في 21 / 5 / 1351هـ الموافق 23 / 9/ 1932 م .  16- 15.  / 

17- الطب الروحاني  18- فيتامين أ.  / 19- إيطاليا فازت بكأس العالم في عام 1934 
ثم في المباراة التي تلتها عام 1938. / 20- الهدهد.  / 21- البابليون.  / 22-  الهند. 

/ 23- البنفسج واألخضر. / 24- في الهند.  / 25- أحمد بن بل  / 26- مصر /
27- كسوف الشمس /  28- النمرود  / 29- الكلبة اليكا  / 30- 10 مليون لون./

31- في عام 1858م.  / 32- مدينة أريحا، في فلسطين.  / 33- جلفار.  / 
34- فيلهلم كونراد رونتجن، مكتشف األشعة السينية.

المثلث= 5

المربع= 8

الدائرة= 1

س     العقرب     الميزان      العذراء      األسد      السرطان    الجوزاء      الثور       الحمل
الحوت       الدلو       الجدي      القو
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ي   و    ل   ي    و   س  ق   ي   ص   ر
 ا    ل    ب   غ   ي        ب    ا    ك    و
 ل   ي         ا    ح    ر    ا   ش        ن
 م    د    ا    د          ا   س         ا     ا
 ا    ب   ن    ر   ش  د          د    ل    ل
      ن         ن   و   ح          ر   ق   د

 ل   ط   ي         ي   ن   و   س    ا    و   
 ا    ل    ج   و    ك    ا    ر         هـ

 م    ا    ج    د    ا    ل    م   ص   ر   ي
 ا    ل    ح   ج   ر    ا    ت        هـ    م     
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