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يرجى األخذ في اإلعتبار انه يمكن التقديم على فحص الكرونا المجاني عدة مرات خالل االسبوع
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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



03

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

Seite 53, 54 ...... 62

Seite 95

am 20.Tag des Monats

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

PREIS
25 Euro
30 Euro
35 Euro

40 Euro

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

Preise pro Ausgabe!

Al
le

 P
re

is
e 

re
in

 n
et

to
, z

uz
üg

lic
h 

M
w

St
., 

M
aß

en
 in

 c
m

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

Für alle Bundesländer
 030 - 615 76 70

 0177 - 216 43 04
info@dalil.de

juli 2021

ISSN: 1610-2061   ISBN: 3-9808481-0-8

Tel.: 030 - 615 76 70
Fax: 030 - 616 53 889
Funk: 0177 - 2164304

Herausgeber:                       Khaled El Moussa
Layout, Gestaltung:                       ARABCOM

Braunschweiger Str. 82, 12055 Berlin - Neukölln

Das Dalil Magazin
berichtet regelmäßig über die arabische 

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

*

Die Artikel entsprechen der Meinung der Autoren.*

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

Gründer des Dalil Verlags:    Mohamed Barkat

Seite 05 ـ نريد وطنـاً
Seite 06, 07 ـ قراءة في سطور الصحافة األلمانية
Seite 09 ـ ما بعد ميركل: االتحاد المسيحي يطلق برنامجه االنتخابي
Seite 10, 11 ـ حتى ال يزداد البالء بالًء
Seite 13 ـ مؤتمر وزراء داخلية الواليات
Seite 14,15 ـ أصل الحضارة الغربية
Seite 17 ـ اشتراك »اإلخواني« و »االستيطاني« في حكومة أسرائيل
Seite 18, 19 ـ ال مرجعية دينية للدولة المدنية
Seite 21 ـ فاز الرئيس وخسرت الجزائر
Seite 32, 24, 25 ـ كيف تربي أطفالك الفلسطينيين على التمسك بالهوية
Seite 26, 27 ـ ثقافة : إنارات حول الثقافة العربية في ألمانيا
Seite 29 - 31 ـ دنيا األسرة .. حكايات وأخبار لكل األسرة
Seite 33 - 35 ـ دنيا الفنون .. أخبار ومواضيع فنية
Seite 37 - 39 ـ علوم وتكنولوجيا .. جديد المعلومات التقنية
Seite 41 - 43 ـ عالم السيارات .. كل جديد في عالم الموتور
Seite 44, 45 ـ صحتك بالدنيا .. أخبار ومواضيع طبية
Seite 46, 47 ـ منتدى الدليل .. مشاركات القراء والمهتمين
Seite 52 ـ صفحة الخدمات : مواقيت الصالة / إعالنات شخصية
Seite 91 - 94 ـ سياحة وسفر  - كل شهر مكان
Seite 95 ـ ألمانيـــــا هـذا الشهـر .. معارض ـ احتفاالت ـ رياضة
Seite 96 - 98 ـ تسالي: كلمات متقاطعة، حذر فزر، اختبر معلوماتك





05

السيد زهرة

منذ أحداث 2011 ومحاوالت اسقاط النظم وتدمير 
الدول العربية وحتى اليوم “جرت مياه كثيرة تحت 

الجسر” كما يقال.
نعني ان حقائق كثيرة تكشفت عن تلك األحداث وعن 
المؤامرات التي حيكت ضد الدول العربية في ذلك 
قدرة دول عربية وباألخص مصر  ان  كما  الوقت. 
مسيرة  في  قدما  والمضي  المؤامرة  افشال  على 
اإلصالح والبناء، غير الكثير من القناعات وفرض 

حقائق وقناعات جديدة.
والرؤى  اآلراء  في  تغيرا  الجديد فرض  الواقع  هذا 
تواجه  التي  التحديات  وتجاه   2011 احداث  تجاه 

الدول العربية وكيفية التعامل معها.
السياسية  النخب  مستوى  على  حدث  التغيير  هذا 
والفكرية والرأي العام في دولنا. كما الحظنا ان هذا 
التغيير حدث على مستوى حتى تفكير الكثيرين من 

الباحثين والمحللين الغربيين.
أقول هذا من واقع متابعاتي المستمرة لما ينشر في 
الصحافة الغربية منذ فترة من تقارير وتحليالت عن 
في  تغيرا  منها  الكثير  في  احداث 2011. الحظت 

المواقف والرؤى والتقديرات.
مهم  مطول  تحليل  الخصوص  بهذا  قرأته  ما  آخر 
الرصينة  األمريكية  “اتالنتيك”  مجلة  نشرته 

المعروفة.
التحليل يحمل عنوان “نريد وطنا”. 

الجديد  الجيل  أن  يناقشها هي  التي  الفكرة األساسية 
من الناشطين في الدول العربية تعلم الدرس األكبر 
ان  في  يتمثل  الدرس  هذا   .2011 أحداث  من 
بالثورات  سمي  ما  أو  والمظاهرات  االحتجاجات 
حتى وإن نجحت في اسقاط نظم في بعض الحاالت 

فإنها ال يمكن ان تبني دولة.

موسعة  بورشة  ذلك  على  للتدليل  التحليل  يستشهد 
ناشطون  فيها  شارك  كارنيجي  مؤسسة  نظمتها 
وناشطون   2011 احداث  في  شاركوا  الذين  من 
ولبنان  وسوريا  وليبيا  من مصر  الحالي  الجيل  من 

والعراق وتونس والجزائر.
الموضوع الذي ناقشه هؤالء هو الدروس المستفادة 
من احداث 2011، واألفكار التي تترتب على ذلك 
والتحديات التي تواجه الدول العربية اليوم بعد مرور 

هذه السنوات والموقف منها.
التي  النقاشات  في  المثير  األمر  ان  التحليل  يقول 
يذكر  تحديدا  الشديدة.  بالواقعية  اتسمت  انها  جرت 
التحليل ان هؤالء النشطاء اتفقوا جميعا على أمرين:

األول: ان أي محاولة للتدخل الخارجي وتغيير النظم 
من الخارج هو أمر مرفوض تماما وال جدوى منه.

الثاني: ان المطلوب اليوم هو االصالح وبناء الدولة، 
وليس الثورات وإسقاط النظم.

هذه  في  شارك  جزائريا  ناشطا  ان  التحليل  يقول 
النقاشات وشارك في احتجاجات 2019 في الجزائر 

لخص هذا التفكير الجديد على النحو التالي:
قال: “ضغط الشارع يمكن ان يدفع الدولة الى تقديم 
بعض التنازالت، لكنه ال يمكن ان يغير النظام .. لقد 
راهنا طويال على حل يأتي من الخارج في الجزائر 
لن  هذا  لكن  أيضا.  أخرى  عربية  دول  في  وربما 
يحدث ولسنا نحتاج أصال لهذه التدخالت الخارجية. 
إذا كنا قادرين على المطالبة بالحرية، فنحن قادرون 

على بناء دولتنا”.

القناعة  ان  التحليل األمريكي هو  يقوله هذا  اذن ما 
التي باتت مترسخة اليوم بعد الخبرة المريرة ألحداث 
اليوم  العربية  الدول  في  المطلوب  ان  هي   2011
هو االستقرار واإلصالح وبناء الدولة وتقويتها، ولم 
على  تحريض  او  خارجية  تدخالت  أي  مقبوال  يعد 

ثورات.
يوجه  ذلك  على  بناء  انه  التحليل  هذا  في  الملفت 
ترفع  التي  بايدن  األمريكي  الرئيس  إلدارة  نصيحة 

شعارات “نشر الديمقراطية” وما شابه ذلك.
بهذا  جاء  ما  تفهم  ان  يجب  بايدن  إدارة  ان  يقول 
ان  تدرك  وان  جديد،  عربي  تفكير  من  التحليل 
األوضاع تغيرت ولم تعد كما كان الحال في 2011. 
إدارة بايدن يجب ان تدرك ان المطروح والمطلوب 
حاليا في الدول العربية هو، اإلصالح، والقضاء على 
الفساد، والقضاء على الطائفية. باختصار المطلوب 
هو اقامة الدولة المدنية.. دولة الحكم الرشيد.. حكم 

القانون والعدالة.
في  العراق  في  المحتجين  بأن  التحيل  ويقول 
القضية  لخصوا  شهدها  التي  الشعبية  االنتفاضات 

برمتها حين رفعوا شعار “نريد وطنا”.
األمريكي،  التحليل  عنها  يتحدث  التي  الحقائق  هذه 
والتي تؤكدها بالمناسبة نتائج كل استطالعات الرأي 
القوى  الماضية، ال تدركها  الفترة  العربي في  العام 
طبيعي،  وهذا  العربية.  الدول  في  العميلة  المتآمرة 
الخارج  بيد  رهينة  هي  لها.  إرادة  ال  قوى  فهذه 
وألجنداتهم التي ال زالت تحلم بإسقاط النظم وتدمير 

الدول العربية.

إننا نريد أن نؤسس نظما سياسية بالمقاييس العالمية 
ملكية  أو  جمهورية  النظم  هذه  تكون  أن  يهمنا  وال 
إرادة  من  ونابعة  قائمة  تكون  أن  المهم  دستورية، 
قلة  لصالح  وليس  كلها  األمة  لصالح  تعمل  شعبية 
من نخبة األمة فقط. أن تكون هذه األمة قادرة على 

اختيار حكامها ومحاسبتهم وعزلهم إذا انحرفوا.
كرامته  العربي  لإلنسان  تحفظ  سياسية  نظماً  نريد 
وتعامله معاملة آدمية وتحترم حقوقه. نريد أن تنتهي 

سياسة االعتقاالت وإلقاء الناس في السجون.
داخل  العربي  اإلنسان  كرامة  احترم  يتم  بأن  نحلم 
وضربه  تعذيبه  يتم  أن  ال  الشرطة،  ومراكز  أقسام 
وإهانته وتهديده باغتصاب زوجته إذا هو لم يعترف 

بجريمة لم يرتكبها .
ناتجة  برلمانات حقيقية  بالدنا  في  يكون  بان  ونحلم 
عن انتخابات حرة نزيهة، ونحلم أن تختفي ظاهرة 
األمة،  إرادة  على  وااللتفاف  االنتخابات  تزوير 
من  لها  ليس  التي  البرلمانات  معها  تختفي  وأن 
الديمقراطية إال مبنى كبير وفخم، وقنوات تليفزيونية 

تنقل المسرحيات الكالمية التي تتم تحت القبة.
سوف يترتب على هذا الحلم السياسي حلم إعالمي، 
وهكذا فإننا نحلم بإعالم مهني محترم يحترم عقلية 
إعالما  وليس  العربي،  والمشاهد  والمستمع  القارئ 
يذيع وينشر األكاذيب ويزيف وعي اإلنسان العربي 
بأجساد  ويهتم  حقا،  والباطل  باطال  الحق  ويقلب 

الفنانات وفضائحهم.
نحلم بإعالم ينقل قضايانا كما هي وال ينقل ما يعجب 

الحكام فقط ويحجب ماال يعجبهم.

المظلوم  تنصف  بالدنا  في  حقيقية  بعدالة  نحلم  كما 
وتنحاز له وتضرب على يد الظالم مهما كان حاكماً 

أو مسئوال كبيراً.
نحلم بعدالة توفر االطمئنان لإلنسان البسيط حتى ال 

يقع فريسة في فم حيتان ال ترحم.
وها نحن قد وصلنا إلى ذروة األحالم وهي أن نرى 
يتم محاصرة  الوحدة، وأن  وعيا عربيا تجاه قضية 

ثقافة التجزئة والقطرية والتفتيت.
وإذا كانت تجربة الجامعة العربية )جامعة الرؤساء(  
فشلت فشال ذريعا، فإننا نحلم بأن يبذل المخلصون 
جهودا حثيثة للوصول إلى أفكار جديدة وشكل جديد 
بيد من حديد على كل  الوحدة، يضرب  أشكال  من 
حاكم ال يحترم النظام الجمعي العربي ويخرج عليه.
ملزمة  قراراته  تكون  عربي  وحدوي  بشكل  نحلم 
باألغلبية  القرارات  هذه  وتكون  الجميع،  يحترمها 
وليست باإلجماع، وأن ينتج عن ذلك أن ينتقل اإلنسان 
العربي في أنحاء العالم العربي بدون تأشيرة دخول، 
وأن تكون هناك حرية لحركة رؤوس األموال بين 
الدول العربية كذلك، وأن يتطور األمر حتى يصل 
مشترك  وبرلمان عربي  مشتركة  إلى سوق عربية 

وجيش عربي مشترك وجواز سفر باللغة العربية.
كرامة  و  اجتماعية  عدالة  حرية،  »عيش،  بـ  نحلم 

وطنية«.
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المسلمين،  الدين  رجال  نسبة  لتخفيف  محاولة  في 
الذين يأتون من الخارج، أطلقت السلطات األلمانية 
ما  المبادرة  هذه  لكن  دينية،  كوادر  إلعداد  برنامجاً 
الجمعيات  مشاركة  عدم  بسبب  تشكيك  محّل  زالت 

التركية الرئيسية في ألمانيا فيها.
ويباشر نحو أربعين رجال وامرأة هذا االعداد الذي 
يستمر لسنتين ويوفره معهد اإلسالم في اوسنابروك 

في شمال غرب ألمانيا.
الواسعة  المكتبة  في  االثنين  الدروس  أول  وجرت 
مصر  من  شراؤها  تم  مؤلف  ألف   12 تضم  التي 

وكان االفتتاح الرسمي يوم 15 يونيو 2021.
وهذا االعداد متاح لحاملي شهادة في الفقه اإلسالمي 
أو شهادة موازية ويتضمن فترات تدريب محورها 

الجانب العملي وتثقيف سياسي أيضا.
وتدعم السلطات الفدرالية ومقاطعة ساكسونيا السفلى 
عدد  يراوح  بلد  في  ماليا  البرنامج  هذا  خصوصا 
المسلمين فيه بين 5,3 ماليين و5,6 ماليين أي 6,4 

إلى 6,7 % من إجمالي السكان.
وكانت المستشارة األلمانية دعت إلى اعتماد برنامج 
إلعداد االئمة اعتبارا من العام 2018 أمام النواب. 
وهذا  استقاللية  أكثر  سيجعلنا  األمر  "هذا  وأكدت 

ضروري من أجل المستقبل".
ويقول اسنيف بيجيتش الذي يرئس معهد االسالم إن 
هذا االعداد "يتسم بميزتين إذ نريد أن نعكس واقع 
تتم حصرا  الدروس  فيما  ألمانيا  في  المسلمين  حياة 

باللغة األلمانية".

دول  ألمانيا من  في  االئمة  غالبية  يأتي  اآلن  وحتى 
مسلمة والسيما تركيا ويتلقون االعداد في دولهم االم 

التي تدفع رواتبهم.
 2500 عددهم  يصل  الذين  الدين  رجال  فنصف 
ينتمون إلى منظمة "ديتيب "التركية التابعة مباشرة 
لوزارة االوقاف التركية وتدير 986 جماعة محلية 
على ما تفيد مؤسسة كونراد أديناور. أما االخرون 
فيأتون من دول شمال إفريقيا وألبانيا ويوغوسالفيا 

السابقة وفق المصدر نفسه.
في غالبية األحيان يأتي هؤالء إلى ألمانيا لفترة أربع 
إلى خمس سنوات بعضهم مع تأشيرة دخول سياحية 
واالجتماعية  الثقافية  البيئة  يعرفوا  أن  دون  من 

المحلية.
بانتظام  تركيا،  تمارسه  الذي  النفوذ  مسالة  وتظهر 
على  االنقالب  محاولة  منذ  النقاشات خصوصا  في 
العام  في  اردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 

.2016
وفي العام 2017 اشتبه القضاء األلماني بأن أربعة 
على  تجسسوا  "ديتيب"  اعضاء  من  دين  رجال 

معارضين ومنتقدين للسلطة التركية.

الدولة  من  مالي  بدعم  دين  رجال  إعداد  أن  إال 
مفاده  بمبدأ  يصطدم  ألنه  انتقادات  يثير  األلمانية 

لإلعداد.  مؤهلة  وحدها  هي  الدينية  الجماعات  أن 
فال تشارك "ديتيب"  و"ميلي غوروس" ثاني اكبر 
بل  ال  اوسنابروك  معهد  انشاء  في  مسلمة  جماعة  
اطلقت "ديتيب" برنامج إعداد خاصا بها في ألمانيا 

العام الماضي.
أن  غوروس  لميلي  العام  األمين  اطلس  بكر  ويفيد 
أي  بمنأى عن  يكون  ان  "يجب  الدين  إعداد رجال 

تأثير خارجي والسيما التأثير السياسي".
إال أن رئيس معهد االسالم يؤكد "أن ال تأثير للدولة 

بتاتا وهي لم تتدخل بتاتا في وضع البرامج".
تبقى  إذ  شائك  امر  وهي  عمل  إيجاد  مسألة  وتبقى 
وحذر  المؤمنين.  بتبرعات  ورهن  متدنية  األجور 
مهمتها  توظيف"  وكالة  لسنا  "نحن  بيجيتش  اسنيف 

إيجاد عمل للطالب.
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وشعارات  علم  حظر  إلى  األلمانية  الحكومة  تتجه 
حركة "حماس" الفلسطينية خالل األيام المقبلة.

ووفق ما نقلته صحيفة دي فيلت فإن االتحاد المسيحي 
الديمقراطي،  االشتراكي  الحزب  وشريكه  الحاكم 
علم  بحظر  يسمح  قانوني  تعديل  بالفعل على  توافقا 

"حماس" في البالد.
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس الكتلة البرلمانية في 
االتحاد المسيحي، ثورستن فراي قوله: "ال نريد أن 
األراضي  على  باألعالم  اإلرهابية  المنظمات  تلوح 
األلمانية"، مضيفا "كان يجب على الدولة الدستورية 
األلمانية أن تقدم استجابة سريعة وحازمة للمظاهرات 

المعادية للسامية في مايو "أيار" الماضي".
الحزب  النضمام  للغاية  سعيد  "أنا  وأضاف 
علم  لحظر  مبادرتنا"  إلى  الديمقراطي  االشتراكي 

حماس في البالد.
أن  المسيحي  االتحاد  كتلة  باسم  متحدث  أكد  فيما 
بالفعل طلبا  قدمت  الحاكم  للتحالف  البرلمانية  الكتل 
للبرلمان قبل أيام، للتصويت على تعديل المادة 86 

من قانون العقوبات.
ومن المنتظر أن يصوت البرلمان على التعديل أول 
حماس  علم  حظر  يصبح  أن  على  الجاري،  الشهر 
نافذا في ألمانيا بمجرد إقرار التعديل القانوني، وفق 

الصحيفة.
الدعائية  المواد  توزيع  القانوني  التعديل  ويجرم 
المدرجة  اإلرهابية  المنظمات  رموز  واستخدام 
بقائمة اإلرهاب في االتحاد األوروبي.  على يسمى 
على  "حماس"  الفلسطينية  المقاومة  حركة  وتتواجد 

الئحة اإلرهاب األوروبية.
تعديل  بإمكانية  التحديد،  وجه  على  األمر  ويتعلق 
الفقرة 86 أ من القانون الجنائي، بحيث ال تنص فقط 
على حظر المنظمات المعادية للدستور، لكن أيضا 

المنظمات اإلرهابية.
المجموعة  باسم  المتحدث  فيشنر،  فيشر  وقال 
"نقوم  االشتراكي  الديمقراطي  للحزب  البرلمانية 
إرهابية  منظمة  علم  رفع  ألن  ذلك،  بفحص  حاليا 

يعرض أمن المواطنين للخطر أيضا".
االشتراكي  والحزب  المسيحي  االتحاد  ويملك 
التعديل  لتمرير  المطلوبة  األغلبية  الديمقراطي 
القانون المطلوب لحظر علم "حماس" في البرلمان 

األلماني.

عزز وباء كورونا شعور مواطني االتحاد األوروبي 
بوجود فساد، حيث يعتبر أقل من نصفهم أن األزمة 
تحقيق  بحسب  السلطات،  قبل  من  "بشفافية"  تُدار 

أعدته منظمة الشفافية الدولية.
االتحاد  "في  أنه  إلى  الدراسة  نتائج  وخلصت 
عشرة  بين  من  أربعة  حوالي  يرى  األوروبي، 
في  الوباء.  مع  بشفافية  تعاملت  حكومتهم  أن  فقط 
أكثر  أو  بالمئة   60 يعتقد  وإسبانيا،  وبولندا  فرنسا 
تعامل  أرائهم أن  تم استطالع  الذين  من األشخاص 

حكومتهم مع الوباء يفتقر إلى الشفافية". 
وذكرت منظمة الشفافية الدولية أن الفساد طال بشكل 
أن  من  الرغم  وذلك على  الصحية.  الرعاية  خاص 
دفعوا  إنهم  قالوا  االستطالع  ممن شملهم  فقط   % 6
رشوة للحصول على الرعاية و29 % اعتمدوا على 
عالقاتهم الشخصية للتمكن من الحصول على رعاية 
مميزة. ذكرت منظمة الشفافية في تقريرها "شكلت 
للفساد  خصبة  أرضاً  خاص  بشكل  الطبية  الرعاية 

فيما تسعى الحكومات إلدارة جائحة كوفيد-19".
قطاع  في  الرشوة  إلى  للجوء  نسبة  أعلى  وُسجلت 
الرعاية الصحية، حسب المشاركين باالستطالع، في 
رومانيا )22%( وبلغاريا )19%(، بينما شاع  اللجوء 
أوسع في جمهورية  الشخصية بشكل  العالقات  إلى 
التشيك )54%( والبرتغال )46%(. ولجأ نحو نصف 
عالقاتهم  إلى  االستطالع  شملهم  الذين  الفرنسيين 
الشخصية للحصول على الرعاية في المنشات العامة 

خالل العام الماضي. 
تذرعتا  أنهما  على  وبولندا  المجر  إلى  االشارة  تم 
الديمقراطية" من خالل  باألزمة الصحية "لتقويض 
فرض قوانين جديدة. وأضاف التقرير أن السياسيين 
إلى التحالفات  رأوا في ذلك "فرصة للتربح"، الفتاً 

من أجل شراء الكمامات الواقية. 
المحافظ  الحزب  من  أعضاء  تورط  ألمانيا،  وفي 
من  أكثر  ويرى  السوق.  من  النوع  هذا  في  الحاكم 
الحكومة  أن  استجوابهم  تم  الذين  األلمان  من   %60
خاصة.  مصالح  ذات  مجموعات  لتأثير  تخضع 
الذين  األوروبيين  ثلث  يعتقد  أوسع،  نطاق  وعلى 
أو  مستقر  الفساد  مستوى  أن  االستطالع  شملهم 
يتزايد في بالدهم. وقال مدير منظمة الشفافية الدولية 
في االتحاد األوروبي "ينبغي النظر إلى هذه النتائج 
على أنها دعوة لصحوة كل من الحكومات الوطنية 

ومؤسسات االتحاد األوروبي".

األلمان  نصف  نحو  أن  للرأي  استطالع  أظهر 
 45 مقابل  خطر،  في  التعبير  حرية  أن  يعتقدون 
التعبير  حرية  بأن  اعتقادهم  عن  عبّروا  فقط  بالمئة 

عن الرأي السياسي، ممكنة في بالدهم.
معهد  يسجلها  التي  األدنى  هي  النسبة  هذه  وتعد 

ألينسباخ لقياس مؤشرات الرأي، منذ عام 1953.
إنه  قالوا  االستطالع  في  المشاركين  بالمئة من   44
بشأن  الرأي  عن  التعبير  عند  الحذر  األفضل  من 
أكثر  حول  المشاركين  وبسؤال  معيّنة.  مواضيع 
الموضوعات التي يعتقدون أن عليهم الحرص عند 
الحديث عنها، اختار 59 بالمئة موضوع "اإلسالم" 
مقابل 28 بالمئة يرون ضرورة الحذر عند الحديث 
اختاروا  بالمئة  الوطن" و 19  "الوطنية وحب  عن 

موضوع المساواة بين النساء والرجال. 
من  كانوا  ألمانيا  في  التعبير  بحرية  تفاؤال  األكثر 
أما  المسيحي،  والتحالف  الخضر  حزب  أنصار 
 12 فقال  ألمانيا"اليميني،  أجل  من  "البديل  أنصار 
بالمئة فقط منهم إن بوسعهم التعبير عن رأيهم بحرية 

في ألمانيا.

غالبية األلمان يرون أن حرية 
التعبير في خطر

قال متحدث عسكري ألماني إنه تم سحب 30 جنديا 
ألمانيا من الخدمة في ليتوانيا، بعد اتهامهم باإلدالء 
وبارتكاب  للسامية  ومعادية  عنصرية  بتصريحات 

أعمال عنف جنسي.
الجنود  بعض  أن  شبيغل"  "دير  صحيفة  وذكرت 
تم  وقد  كبيرة،  لدرجة  فندق  في  ثملوا  قد  األلمان 
تحقيقات  العسكرية. كما توصلت  الشرطة  استدعاء 
 "happy birthday" أخرى إلى أن الجنود قد غنوا

للزعيم النازي أدولف هتلر في تجمع سابق.
وقال المتحدث إن الجنود اتهموا، إلى جانب مخالفة 
ومعادية  عنصرية  بتصريحات  "باإلدالء  قسمهم، 
أن  على  مشددا  متطرف"،  سلوك  وإظهار  للسامية 
"مثل هذا السلوك ليس فقط غير مبرر ولكنه يجلب 

لنا العار جميعا".
يذكر أن الجنود األلمان موجودون في ألمانيا ضمن 

قوات حلف شمال األطلسي "الناتو".
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إنها المشكلة الكالسيكية لحزب يحكم منذ فترة طويلة: إذا كان يريد أن يفعل كل شيء من جديد، فإنه يعطي االنطباع بأنه لم يعمل بشكل 
جيد. وإذا كان لكل شيء أن يستمر كما كان من قبل، فإنه ينفر أولئك الذين يأملون في عهد جديد.

وفيما يتعلق بالتكتيكات االنتخابية، يتعين على االتحاد أن يحاول االحتفاظ بناخبي ميركل، ولكن في الوقت نفسه تقديم صورة جديدة.
كل فصل من الفصول العشرة في البيان االنتخابي يعد بشيء جديد: "نوعية جديدة للحياة"، "كفاءة جديدة لدولة حديثة"، "ازدهار 

جديد" وأكثر من ذلك بكثير. ولكن في الوقت نفسه ، في كل صفحة تقريبا هناك كلمة "االستمرار" -- إشارات االستمرارية.
وهذا هو بالضبط الغرض من البيان االنتخابي: فاالتحاد ال يظهر فقط أنه يرمز إلى االستقرار والتجديد على حد سواء. ومن خالل القيام 
بذلك، فإنه يوضح أيضا أنه ال يتوافق فقط مع الحزب الديمقراطي الحر، ولكن أيضا مع الخضر. وأعلن زعيم االتحاد ماركوس سودر 

فى عرض البرنامج االنتخابى ان االتحاد يمكنه وضع سياسة خضراء حتى بدون الخضر.

كشف االتحاد المسيحي األلماني cdu/csu، المتوقع 
بنهاية  تؤذن  التي  المقبلة  االنتخابات  في  فوزه 
يونيو   21 اإلثنين  ميركل،  أنغيال  المستشارة  عهد 
)حزيران(، برنامجهم "برنامج االستقرار والتجديد" 
على  الضرائب،  زيادة  بعدم  وعد  على  المتمحور 

الرغم من كلفة وباء فيروس كورونا.
في  المحافظ  المعسكر  لقيادة  قاسية  معركة  وبعد 
تم  التشريعية،  )أيلول(  سبتمبر   26 انتخابات 
من  كل  صحافي  مؤتمر  خالل  البرنامج  عرض 
أرمين الشيت، المرشح الذي اختير لخالفة ميركل، 
يحظى  الذي  البافاري  منافسه  سودر،  وماركوس 

بشعبية.
للبرنامج  العريضة  الخطوط  على  االتفاق  وتم 
تأخر  بعدما  الحزبين،  لقيادة  مغلقة  جلسة  خالل 
ينوون  عما  الكشف  في  المسيحيون  الديمقراطيون 
التي  ميركل  رحيل  بعد  الحكم  في  ظلوا  إذا  فعله 

استمرت في السلطة 16 عاماً.

هفوات الخضر
ويبدو أنهم في المسار الصحيح، فبعد أشهر عدة من 
لبعض  البيئة  حماية  دعاة  أمام  خصوصاً  التراجع 
الوقت، عاد االتحاد المسيحي بقوة إلى تصدر نيات 
التصويت مع نحو 30 في المئة، وفقاً الستطالعات 

الرأي.
وقال أرمين الشيت، الذي يُنظر إليه على أنه معتدل 
لنهج ميركل، "نريد تحقيق أفضل  يمثل استمرارية 
نتيجة  إلى  إشارة  في  ـ  وأضاف  ممكنة".  نتيجة 
التي  المئة(،  في   32.9( السابقة   2017 انتخابات 
اعتُبرت حينها مخيبة لآلمال ـ "سأكون راضياً عن 

نتيجة 32 أو 33 أو 35 في المئة".
وعلى الرغم من عدم شعبيته، استفاد الشيت، رئيس 
ورئيس   cdu المسيحي  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
مقاطعة شمال الراين- فيستفاليا األكثر تعداداً للسكان، 
من األخطاء التي ارتكبها الخضر، أخطر خصومه.

وسجل الخضر ومرشحتهم "أنالينا بربوك" تراجعاً 
وحصلوا على 20 في المئة في مقابل أكثر من 25 

في المئة قبل أسابيع قليلة، بسبب عدد من األخطاء، 
تحظى  ال  التي  البنزين  سعر  زيادة  تأييدهم  مثل 
أو  بارزة،  مكانة  السيارة  فيه  تشغل  بلد  في  بشعبية 

فرض قيود على الرحالت الجوية الرخيصة.

ائتالف حكومي محتمل
الخضر  "مع   csu زعيم  سودر  ماركوس  وقال 
اليقين، وفي ظل  انعدام  البالد في حال من  ستكون 

سياسة أيديولوجية وعدد من القيود".
ومع ذلك، ال يرغب اليمين األلماني في المبالغة في 
انتقاده للخضر، الذين يمكن وفق استطالعات الرأي 
أن يكونوا شركاء له في االئتالف الحكومي المقبل. 
وقد يشمل هذا االئتالف كذلك الليبراليين األلمان من 

.fdp الحزب الديمقراطي الحر
وصار بإمكان المرشح المحنك الشيت االعتماد على 
معسكر يبدو أنه نجح في إنهاء النزاعات بين قادته، 
معسكر مصمم على االستفادة من مناخ التعافي بعد 

الجائحة للبقاء في السلطة أربع سنوات أخرى.

البرنامج
وبناء على نقاط البرنامج الرئيسة سيعارض االتحاد 
المسيحي الزيادة الضريبية، على الرغم من المستوى 
هذا  الشيت  وبرر  الجائحة.  بسبب  للديون  القياسي 

"إنها  بقوله  الموقف 
في  خاطئة  إشارة  ستكون 
وستسمم  الحالي،  الوقت 
لكنه  التعافي".  عملية 
إنه  نفسه  الوقت  في  قال 
تخفيضات  منح  يمكن  ال 

ضريبية معممة.
المحافظون  يبقى  كذلك، 
تفعيل  بإعادة  متمسكين 
آلية لجم الديون التي علقت 
اآللية  فهذه  الوباء،  أثناء 
الدستور  في  المسجلة 
األلماني تحظر االقتراض 

بنسبة تزيد على 0.35 في المئة من الناتج المحلي 
اإلجمالي سنوياً.

ولم يتضح بعد في الوقت الحالي كيف يمكن التوفيق 
العجز  وخفض  المالية  الضغوط  تعزيز  غياب  بين 
أي  يستبعدون  المحافظين  أن  خصوصاً  الضريبي، 

تمديد إضافي لسن التقاعد البالغ حالياً 67 عاماً.

االلتزامات المناخية
وما زال يتعين رسم المسار الذي يعتزم المحافظون 
التزاماتها  على  ألمانيا  تحافظ  أن  أجل  من  اتباعه 

المناخية.
يقرأ  شخص  أي  "إن  "تاغشبيغل"  صحيفة  وكتبت 
الصحافة  نشرتها  التي  )المحافظين  مقترحات 
األلمانية( حول سياسة المناخ، ال يدرك على الفور 

أن األمر يتعلق بمحاربة كارثة إنسانية".

الوطني  الهدف  برنامجهم  في  المحافظون  ويتبنى 
الذي حددته ألمانيا وشددت عليه أخيراً محكمة العدل 
التابعة لالتحاد األوروبي في شأن تحييد أثر الكربون 
غازات  انبعاث  خفض  مع   ،2045 العام  بحلول 
االحتباس الحراري بنسبة 65 في المئة بحلول العام 

2030 مقارنة بعام 1990.

الدليل ـ برلين
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د. أمير حمد

نناقش في هذا المقال ظاهرة "كره األلمان لإلسالم" 
او تحفظهم تجاهه على أحسن الفروض. 

والجالية  الدولة  بين  عدة  مؤتمرات  عقدت  لقد 
المسلمين،  وممثلي  الدولة  مسؤولي  بين  اإلسالمية، 
نقطة  إلى  تشيردوما  كانت  النهائية  النتائج  أن  إال 

االنطالق من جديد أي اخفاق )نجاح مقنن(.
كتدريس  المناشد  بعض  المؤتمرات  حققت  لقد  نعم 
إال  المسلمين،  اندماج  المدارس وتفعيل  اإلسالم في 
أن هذه المؤتمرات لم تغوص في عمق القضية نفسها 
تجاه  األلمان  تحفظ  أسباب  فعالة عن  بأسئلة جريئة 
اإلسالم وخوفهم منه، كما انها لم تجذب الرأي العام 
ـ عبر الصحافة واإلعالم الموجه ـ إلى تقبل اإلسالم 
أو العيش معه في سالم كما تناشد الكنيسة الكاثوليكية 

مثال. 
ورغم فشل المسلمين في ألمانيا وخارجها في عكس 
اإلسالم  يظل  السياسة،  عن  وفصله  حداثوي  إسالم 
التكيف  على  قادر  وحب،  واحترام  تسامح  دين 
يتخلى  أن  شريطة  واإلنسانية  العصر  تغيرات  مع 

المسلمون عن التزمت والذهنية السلفية.
بممارسة  منوط  لإلسالم  األلمان  رفض  يظل 
المسلمين الخاطئة له وتطرفهم من ناحية، ومن ناحية 
أخرى عدم تقبل المسلمين لنقد وتحديث فهم النص 
القرآني بما يتواكب مع مستجدات العصر، انطالقا 

من تجربتهم لفهم وتأويل االنجيل. 

ألمانيا  رموز  أن  إلى  سابق  مقال  في  أشرنا  لقد 
الفكرية واألوروبية  مثل " جوتة " لم تتعرف على 
عن  إال  يسميه  كان  كما  التركي"  "اإلنجيل  القرآن 
الشيرازي"،  "كحافظ  الفرس  بأدباء  اهتمامه  طريق 
يقول جوته عن "القرآن" تسحرني آياته إال أنه كثير 
ومن  القرآن،  جوته  فهم  كيف  إذا  وممل"  التكرار 
تكرارها  ومغزى  اآليات  تأويل  يمثله  دور  أي  ثم 
في  القرآني  النص  مفهوم  تباين  إلى  تشير  أسئلة   !!
ذهنية األلمان وبالتالي مدى تقيمهم  له ككتاب مقدس 
بمنظومة إصالح اجتماعية كاملة. نقول هذا ونتذكر 
اإلسالمية  الجالية  بين  مؤتمر  من  أكثر  في  دار  ما 
اإلسالم  تدريس  وشروط  فحوى  وكذلك  والدولة 
وانتقادات  أسئلة  يضعون  فاأللمان  المدارس،  في 
حقوق  يخص  فيما  القرآني  للنص  جريئة  واضحة 
المرأة ومفهوم الحرية وحقوق االنسان، فيما الحدود 
حتى  بالحجارة  الرجم  أو  االيدي  كقطع  اإلسالمية 
العقوبة  فهذه  وافغانستان.  ايران  في  كما  الموت 
وحشية  رجعية  عفوية  لاللمان  تمثل  مثال   األخيرة 
جامدة  ديانة  موضع  القرآني  النص  بالتالي  وتضع 

غير قابلة للتحديث. 

ولكن: أين تطبق الحدود الشرعية في عالم اإلسالم 

اخرى  ناحية  ومن  ؟  يتبع أصال  إسالم  وأي  اليوم، 
والسياسة  األلمان  لدى  المعايير  ازدواجية  تظهر 
واإلعالم بنقدهم الحاد إلى درجة التهافت عندما اقام 
الدين الحدود االسالمية في مالي وفي ذات  انصار 
الوقت صمتهم التام عن إقامة الحدود في السعودية 

دولة النفط العظمى؟
نسبية  ذاتها  حد  في  لإلسالم  المسلمين  ممارسة  إن 
شيعية  أو  سنية  سوى  المتبعة  للمذاهب  وتخضع 
أوغيرها وهي المعضلة الكبرى التي واجهت مؤتمر 
البدء لمخاطبة المسلمين تحت  االسالم االلماني في 
نقيضا  ـ  العرب  المانيا  مسلمين  ان  واحد.  سقف 
لألتراك ـ  نموذج مصغر لمسلمي مواطنهم األم، ال 
يتحدوا إال ليتفرقوا ويتكالبوا على الرئاسة والهيمنة 
إلظهار وجودهم. لقد سعى المؤتمر لتنظيم صفوف 
مخاطبتهم  من  يتمكن  حتى  ألمانيا  في  المسلمين 
كل  ترضي  حلول  الى  للوصول  متناسقة  كشريحة 

االطراف، فإذا به يواجه بالخالفات السابقة.

لماذا لم يتوطن اإلسالم في ألمانيا :  
المسلمين  لغير  العداء  وشن  اإلرهاب  تواتر  يظل 
المسلمين بها  الحقد والغضب وغسل ذهنية  بخطب 
مرجعيات  وتفشي  الحرية  وكبت  المرأة  وتهميش 
التخلف أكثر ما يذكر األلمان بصورة إسالم اليوم. 
أما تاريخ اإلسالم وبعض صوره المضيئة "كحقبة 
لماما،  إال  األلمان عنها  األندلس" فال يعرف معظم 
غير أنهم يتذكرون الحروب الصليبية وطرد العرب 

المسلمين من إسبانيا. 
سنواصل هنا ما قد تطرقنا إليه في مقال سابق عن 
ألمانية  ومنظمات  برتلسمان"   " منظمة  إحصائية 
بألمانيا وهوعرض  المسلمين واألجانب  أخرى عن 
فلت"  "دي  ـ  الصحف  بعض  نشرته  ما  مع  يتوافق 
واإلذاعات حول قضية عدم  الفضائيات  بثته  وما  ـ 
توخينا   لقد  ألمانيا.   في  اإلسالم  وانتشار  استتباب 
كل  بأن  علما  نسبيا،  متزنة  استاتيكيا  اختيار  هنا 
اإلستاتيكيات الميدانية حول قضايا األجانب متقاربة 
وأنها  السيما  نتائجها،  مصداقية  يؤكد  مما  جدا، 
والهويات  متفاوتة األعمار  تتعدد في مسألة شرائح 
والثقافات على مستوى واليات ألمانيا. ففي إحصائية 
"ابيرت"  طرأ سؤال  برتلسمان و منظمة  منظمة  
االحصائية  في  المشاركين  على  ُطرح  للغاية  مهم 
صرح  كما  ألمانيا  إلى  اإلسالم  ينتمي  هل  وهو: 
كرستيان فولف رئيس ألمانيا السابق؟ ماذا سيحدث 
مصير  ما  ؟  ألمانيا  من  جزءا  اإلسالم  يكن  لم  إن 
والرابع؟  والثالث  الثاني  الجيل  وأبنائهم  المسلمين 
ألمانيا،  من  جزء  اإلسالم  نعم  اإلجابة  كانت  وإذا 
يتفق  ال  مثال  الشيعة  فإسالم  يتبع،  إسالم  أي  ولكن 
مشكلة  نفسه  فالسؤال  إذا  السلفي.  التيار  تأويل  مع 

واإلجابة عليه تطول ومتشعبة.
وقفت "بابرا يون" مفوضة االندماج سابقا مع تشييد 
الظروف  في  وذلك  برلين  في  لالجئين  جديدة  دور 
لألجانب  العداء  امتداد  وسط  الشائكة  الراهنة 
واإلسالم والتنكر لالسالم وتصنيفه  كديانة همجية 
)اليسار  المعارضة  أحزاب  دعت  كما  هذا  دخيلة. 
سوريا"  في  "كما  الحروب  إيقاف  الى   والخضر( 
حتى ال يهجر المواطنون جراء قسوة الحروب الى 
دول الغرب كألمانيا. أما األحزاب الحاكمة  فتنظر 
إلى هجرة الالجئين من منظور مادي وكعبء مالي 
وليس كهم إنساني كما تعبر عنه أحزاب المعارضة 

السابقة الذكر.

عود على  بدء  :
في  المشاركين   المسلمين  األجانب  من  عديد  يقول 
يحافظون  بأنهم  الذكر  السابقة  برتلسمان  استاتيكيا 
الصوم،  "الصالة،  شعائره  بإقامة  اإلسالم  على 
ويتجنبون شرب الكحول وأكل لحوم الخنزير. هذه 
تجاوزت  أنها  فتقول  األخرى  الشريحة  أما  شريحة 
هذه الشعائر، فاإلسالم هو حسن المعاملة مع اآلخر 
وربه.  المسلم  بين  خاصة  عالقة  فهذه  الشعائر  أما 
والديمقراطية  والحرية  والتسامح  الحب  هو  المهم 
واإلقتداء بسيرة الرسول الكريم في احترامه لآلخر، 
ورفع  المرأة  وتكريم  كانت،   أيا  المعتقدات  وكل 
حقوقها. من ضمن هذه الشريحة األخيرة ابنة رئيس 
رابطة "ميلي غورش"التركية وهي رابطه اسالمية 
مراقبة من المخابرات ومدرجة على أنها تدعو إلى  

التطرف )اإلسالمي(.
تقول هذه السيدة بأنها كانت تمارس الشعائر الدينية 
بانتظام إال أنها لم تعد تلتزم بها. إنها أما لستة أطفال، 
أطفال  روضة  أول  وأسست  نسوي  إتحاد  ترأست 
ثمانية  بعد  تقول:   . برلين عام 1987  إسالمية في 
الحجاب( وال أستغرب  عشر عاما أسفرت )خلعت 
اآلن  أال يقتنع األلمان بأن اإلسالم جزءا من ألمانيا. 
المشاركين في إحصائية  أكد معظم  من جانب آخر 
برتلسمان ومعهد االجتماع األلماني التي أجريت في 
ثالث عشر والية ألمانية   تأثير المنظمات اإلسالمية 
ألمانيا،  الروابط اإلسالمية في  بالخارج على نشاط 
هذا كما انتقدوا الفكر األصولي والسلفي الذي يجاهر 
بمفاهيم الجهاد والحرب، ال الحب والتسامح والحوار 

واحترام األديان والشعوب والدعوة إلى التفكر. 

لدعوتها  األلمان  لدى  األثيرة  الديانة  "البوذية"  تطل 
نتساءل  يجعلنا  وهذا  والمحبة،  والتسامح  السلم  إلى 
ألمانيا  في  الصوفي  اإلسالم  رقعة  انتشار  عدم  عن 
)تواجده في زوايا قليلة كما في برلين وهامبورج(. 
لماذا البوذية وليس التصوف وابن عربي مثال، القامة 
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وانصهار  الحب  فلسفة  ورائد  الشامخة  االنسانية 
األديان في بوتقة واحدة !!  إنه ابن األندلس الحقبة 
التي يشار الها بالبنان دائما كإخصاب وإثراء لتسامح 
وليس  متميز  وتفاعل  الحضارات  وامتزاج  األديان 
كتناحر وتغييب اآلخر ألجل مصلحة أو توجه معين، 
في  عربي  ابن  يقول    . اليوم  واقعنا  حال  هو  كما 
فالحب  الحب  بدين  أدين   .....  " الرائعة:  قصيدته 

ديني وإيماني".
هذه  في  المشاركين  من  كثير  صرح  كما  هذا 
إلى  المعتقد  انقالب  من  يتخوفون  بأنهم  اإلحصائية 
إسالمية  فتوى  مجالس  أو  كالكنيسة  دينية  مؤسسة 
قراره  واتخاذ  الفرد  شخصية  على  وتطغي  تؤثر 
دعوا  ذلك  جانب  إلى  مسخا.  فيصبح  الحياة  في 
الى  قدما  ودفعه  التقليدية  من  اإلسالم  تخليص  إلى 
التكيف على مستجدات ومتطلبات  العصر الحديث  
الطاقة وحرية  أو مشاكل  والدم  باألعضاء  كالتبرع 
ال  الحديث  العقوبات  وقانون  الشخصي  التصرف 
الحدود اإلسالمية، كالرجم وقطع الرؤوس واأليدي، 
والديمقراطية والقيم العصرية . يقول أحد المشاركين 
بأنه ال يمكن أن يكون اإلسالم  في هذه اإلحصائية 
في غياب تام عن تطور العصر الذي يغير ويجدد 

إنجازه دوما كما تغير االفعى جلدها .

يربط  ما  بأن  يؤكدان  الراهن  والواقع  التاريخ  إن 
ما  من  أكثر  المسيحي  بالغرب  المسلم  الشرق 
عبده  محمد  اإلمام  ذكر  كما  نبدأ  هنا  من  يفصلهما. 
ـ  األوروبيين  إسالم  على  وأكد  أوروبا  زار  الذي 

سلوكياتهم ـ رغم عدم اعتناقهم لإلسالم. 
ال  األلمان  بأن  اإلحصائية  تذكر  أن  بالغريب  ليس 
له  المسلمين  ممارسة  ـ  اإلسالم  بين  روابط  يرون 
يشيرون  فهم  االجتماعية  الغرب  ومنظومة   وقيم  ـ 
يهدد  وإرهاب  وتعصب  كخطر  اإلسالم  إلى  دوما 
أوروبا، هذا كما أنه ال يتفق في منظومة االجتماعية 
الغرب  ـ مع  للمجموعة  الوالء  ـ  والتبعية  الرجولية 
الشرف  جرائم  يعرف  ال  الذي  المستقل،  الحر 

المتوارثة لدى المسلمين – األتراك ـ في ألمانيا .
التفجير  ـ في  ـ خطأ  استناد اإلسالميين  أخيرا يظل 
تخفيف  كبرى  القرآن معضلة  من  آيات  إلى  والقتل 

االغرب من القرآن. 
للقرآن  الخاطئ  الفهم  بأن  اجتماعي  محلل  يقول 
تغسل  لن  الحقد  وخطب  الفتاوى  في  واستغالله 
رؤوس المسلمين الشباب فقط، بل تنشأ أجيال بحالها 
على اأقصاء االخر والعداء ويوسع الهوة بين الغرب 
والشرق وتضع اآليات القرآنية موضع نقد ومصدرا 
المسلمين  بأن  مواصال  يقول  والكراهية.   للعنف 
يعانون من ازدواجية مفرطة، إذ ينطلقون من إسالم 
السلم ، كما تعني الكلمة نفسها، غير انهم  يمارسون 
ويقوضون  لهم  يحلو  كما  يفجرون  إذ  تماما  العكس 
قباب األولياء والمكتبات التاريخية كما في مالي، وال 
يتورعون من  قتل المرأة ) جرائم الشرف( أو قطع 
الرؤوس واأليدي )الحدود الشرعية( في عالم جديد 
عقوبات   ورفض  اإلنسان  حقوق  احترام  إلى  يدعو 

القرون الوسطى.

لماذا يكره األلمان اإلسالم ؟
األلمان  يكره  لماذا  نتساءل  أن  األصح  يكون  ربما 

المسلمين؟ 
من  الخاطئة  المسلمين  ممارسات  ارتبطت  لألسف 
اإلرهاب  الغرب، غير  عادات عقيمة وهجوم على 
ما  االلمان  يعزي  وعليه  باإلسالم.  الحقد  وخطب 
تلك  نفسه السيما  القرآن  إلى  اإلرهابيين  اليه  يستند 
االيات التي تدعو إلى الجهاد. هذه هوة كبيرة تحتم 
إغالقها عبر التنوير بمغزى تأويل مثل هذه اآليات 
الواحد  القرن  إننا في  فيها.   نزلت  التي  والظروف 

والعشرين يا أمة اإلسالم !!! 

مؤتمرات بال نتائج
تحويل  االسالمية  واالتحادات  الروابط  انتقدت  لقد 
وعدم  أمني  مؤتمر  إلى  األلماني  اإلسالم  مؤتمر 
اهتمامه بالبحث عن أسباب كراهية األلمان لإلسالم 
هذه  على  تدل  وقعت  التي  فالحوادث  والمسلمين، 
تلويث  مثل  حوادث   . لالسالم  الحادة  الكراهية 
أمام  الخنازير  رؤوس  ورمي  بالدماء،  المساجد 
مداخلها، وكتابات شعارات تحذيرية على الجدران. 
قتلها  بأنه  الشربيني"  "مروه  قاتل  صرح  وقد  كان 

لكراهيته الحادة لالسالم.
رجال  أو"  أس  "أن  خلية  حوادث  في  شارك  لقد 
إلى  ينتمون  فورتمبرغ"  "بادن  والية  من  شرطة 
مجموعة "كوكس كالن"  األمريكية األصل، الكارهة 
اذا  يأمن األجانب على حياتهم،  إذا  لألجانب. كيف 
الجرائم  ومكافحة  الدستور  حماية  أفراد  بعض  كان 
من الكارهين لألجانب؟  بل لقد ثبت بأن هذه المكاتب 
متورطة في التعتيم على مقتل أرباب العمل األتراك 

ومد الجناة بالمعلومات عنهم.
يقول متحدث رسمي من وزارة الداخلية بأنه ستفصل 
الئحة الحوادث ضد اإلسالم عن اللوائح اإلجرامية 
األخرى كالتي تقع على المثليين أو اليسار المتطرف 

لكي تكثف التحريات.
نقول ما لم يدار حوار مفتوح عبر اإلعالم والصحافة 
عن أسباب كراهة األلمان لالسالم وإقرار المسلمين 
األعمى  والتقليد  )الجمود(  اإلرهاب  عن  بابتعادهم 
بضيوفها  المعقدة  األلمانية  الذهنية  تقتنع  لن  للسلفية 

ومواطنيها المسلمين.

خاتمة وتقاطعات:
تدعم   فألمانيا  المعايير،  ازدواجية  هو  هما  يهمنا  ما 

الحربية  بالغواصات  باستمرار  إسرائيل 
صفقات  عقد  على  تتكالب  كما  واألسلحة 
مع  الحربية  والغوصات  المصفحات 
تنادي  الوقت  ذات  وفي  ومصر،  السعودية 
مع  والوقوف  العربي  الشرق  في  بالسالم 
الشعب الفلسطيني وايقاف بناء المستوطنات 

في الضفة. 
كأي  االقتصادية  مصلحتها  أللمانيا  نعم 
دولة، االمر الذي )قد  يبرر( أن المانيا في 
كراعي  نفسها  طرحت  اذا  استثنائي  وضع 
وإنهاء  التسليح  لعدم  وداع  العالم  في  للسالم 

مشروع  االسلحة النووية. كيف يتفق هذا مع تضخم 
ميزانيتها الحربية وإرسال قوتها الى افغانستان مثال، 
وتعذيب  الثانية  العالمية  الحرب  مأساة  عرفت  وقد 
وتشريد اليهود والغجر واعدام المعوقين والمعتوهين 

)الشريحة البخسة كما كان يسميها انظام النازي(.

لتورط  صورته  تمزق  من  يعاني  اإلسالم  إن  نعم 
وولههم  بخالفاتهم  تمزيقها  في  أنفسهم  المسلمين 
بوجودهم  ليحسوا  لهم  يحلو  ما  بالفتاوى واستحداث 
عندما  الحديثة.  المعرفة  تيارات  وسط  "الممزق" 
اعتنق "غارودي"المفكر الفرنسي اإلسالم شعر بأن 
أهمية الدين تظل كامنة في إقصائها عن السياسة "أي 
العلمانية" أما "فلوتير" الكاتب الفرنسي فال يرى في 
خارطة العرب سوى الفوضى. لم يخطأ غارودي ـ 
العربية والمسلمة لم تخل  الذهنية  في زعمي ـ ألن 

بعد من العشائرية ونزعة التسلط والفوضى. 
نعم يعاني اإلسالم  من انعدام لوبي يحميه، وكثيرا 
تحفيزه  في  الغربي  واإلعالم  الصحافة  تساهم  ما 

وإظهار الحقائق بعد ألي.
على  والمقدرة  السليم  التوجه  المسلمون  فقد  طالما 
العصر، وكما  لقيم  وفقا  القرآن  وتأويل  الذاتي  النقد 
والغرب  الشرق  في  المعتدلين  المفكرين  أكثر  يرى 

ستظل سفينة المسلمين تائهة في عباب البحر.

ثم  يعتنقوه   ولماذا  ؟  اإلسالم  األلمان  يكره  لماذا 
يرتدوا مثال؟ 

وصراحة  بجرأة  عليها  اإلجابة  يجب  محاور  هذه 
وبمعرفة واسعة باإلسالم. 

شخصية،  مسألة  ذاته  حد  في  المعتقد  يظل  ختاما 
الفصح  أعياد  في  يحتفلون  مثال  األلمان  من  فكثير 
القديمة  ودياناتهم  "أآلرية"  جذورهم  إلى  بالعودة 
والتنكر للمسيحية كدين بأصل يهودي نشر بالعنف 

في أوروبا. 
التي  اآلرية  الذهنية  مع  المسيحيون  يتفق  كيف  إذا 
تنتقد المسيحية !!. ما يهمنا هنا هو اإلشارة إلى تفهم 

اآلخر وأخذ توجهه وماضيه بعين االعتبار. 
نقول هذا وال يفوت علينا جميعا بأن ألمانيا موطن 
الفالسفة واألدباء وقمة اقتصادية ال يستهان بها، فمن 
أراد أن يحاور الذهنية االلمانية  ليدافع عن قضايا 
وإال  والمعرفة   المنطقية  من  بقدر  فليكن  اإلسالم 

...... سوف يزداد البالء بالًء . 
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محمد عبد المنعم

إلى  الترحيل  على  الحظر  انتهى  العام،  نهاية  في 
سوريا، لكن وزراء الداخلية لم يجدوا حال في مؤتمر 
يريدون  فهم  ذلك،  ومع  في روست.  الحالي  الربيع 
السامية،  معاداة  أخرى:  قضايا  بشأن  معا  العمل 

وحرية الصحافة، والعنف ضد المرأة.
الفدرالية  الحكومة  داخلية  وزراء  يتمكن  ولم 
مشترك  خط  على  االتفاق  من  الواليات  وحكومات 
انتهى  والذي  سوريا،  إلى  الترحيل  حظر  بشأن 
لم  انتهاء صالحيتها،  من  أشهر  ستة  وبعد  بالفعل. 
ترسل الحكومة االتحادية أي شخص إلى هناك بعد. 
ويريد وزراء داخلية االتحاد، مثل توماس ستروبل، 
رئيس إدارة والية بادن فورتمبرغ، جعل المزيد من 

عمليات الترحيل ممكنة.

بيد ان مؤتمر وزراء الداخلية الذى اختتم تمكن من 
وأعلن   . اخرى  موضوعات  حول  بقرار  االلتزام 
رئيس المؤتمر ستروبل أنهم يريدون اتخاذ إجراءات 
أكثر حسما ضد معاداة السامية والعنف ضد المرأة 

والصحفيين.
بترحيل  يطالب  فيستفاليا،  نوردراين  داخلية  وزير 
المجرمين على األقل إلى الدول المجاورة لسوريا. 
االشتراكى  الحزب  بقيادة  الخارجية  وزارة  ان  بيد 
في  الداخلية  وزير  الطريق.  فى  تقف  الديمقراطى 
يعلن   )SPD( بيستوريوس السفلى  والية سكسونيا 
أن ال أحد لديه أي شيء ضد "ترحيل شخص خطير، 
إذا كان ذلك ممكنا". وفي المستقبل، ال يريد حزب 
البديل سوى السماح لمن لديهم تصريح بدخول البالد 

وإصدار قرارات الرفض على الحدود.

وفي مواجهة سياسة الترحيل والعزل التي تنتهجها 
وزارة الداخلية، تظاهر نشطاء من مختلف المنظمات 
على األرض. وعقد عشرات الشباب تجمعا وقالوا 
"يجب أال يغرق الناس في البحر األبيض المتوسط 
البحري  لإلنقاذ  تأييدها  عن  وأعربوا  اآلن.  بعد 
اليونانية.  ليسبوس  جزيرة  في  المخيمات  وإخالء 
وباإلضافة إلى ذلك، ال ينبغي ترحيل األشخاص إلى 

مناطق األزمات، بل يجب استثمارهم فيها.

إجراءات أكثر صرامة بشأن معاداة السامية 
ومبادئ  معايير  وضع  سيتم  انه  ستروبل  وقال 
تقييد  اجل  من  البالد  انحاء  جميع  فى  موحدة  عامة 
لزم  اذا  وحظرها  السرائيل  المناهضة  التجمعات 
ذلك،  إلى  وباإلضافة   . اليهودية  المعابد  فى  االمر 
للسامية.  المعادية  الجرائم  العقوبة على  يجب زيادة 
لوزراء  الخريف  مؤتمر  يحضر  ان  المقرر  ومن 
الداخلية رئيس المجلس المركزي لليهود في المانيا 

جوزيف شوستر. ومن المقرر أيضا أن يقوم فريق 
عامل من الواليات االتحادية بوضع تدابير وقائية مع 

موظفي معاداة السامية.
على  الهجمات  تزايد  على  أيضا  المؤتمر  وركز 
"وزير  ان  المؤتمر  قرار  في  وجاء  الصحفيين. 
الداخلية ووزراء الداخلية و اعضاء مجلس الشيوخ 
والترهيب  العنف  محاوالت  ان  على  متفقون 
االساسي  نظامنا  في  لها  مكان  ال  الصحافيين  ضد 

الديموقراطي الحر".

ألمانيا،  في  الصحافة  حرية  على  الحفاظ  أجل  من 
من المهم أن يتمكن ممثلو وسائل اإلعالم من القيام 
أن  المقرر  ومن  تخويف.  محاوالت  دون  بعملهم 
المقبل لوزراء  المؤتمر  يوضح فريق عامل بحلول 
إلى  هناك حاجة  كانت  إذا  ما  الخريف  في  الداخلية 
القرار  التدابير لتحقيق ذلك. ويعود  اتخاذ مزيد من 

إلى مبادرة من تورينجن.
وأشار وزير داخلية تورينجن جورج ماير إلى أنه 
تقريبا"  رئيسية  جانبي"  "تفكير  مظاهرة  "كل  بعد 
على  هجمات  عن  اإلبالغ  تم  الماضي،  العام  في 
نشهد  أن  "علينا  قائال:  ماير  وأوضح  الصحفيين. 
قد  الصحفيين  ضد  المرتكبة  الجرائم  عدد  أن  على 
زاد بأكثر من الضعف في عام 2020 مقارنة بالعام 

السابق".

الذين  للمسؤولين  يميني  متطرف  دردشة  محتوى 
ستتم مقاضاتهم

عن  االتحادية  الواليات  داخلية  وزراء  أعرب  وقد 
يمينية  محادثات  ظهور  بعد  القانون  لتغيير  تأييدهم 
مقاضاة  يمكن  أنه  وناشدوا  الشرطة.  مع  متطرفة 
في  الفتنة  محتوى  تبادلوا  لو  حتى  المسؤولين 

مجموعات دردشة مغلقة.

حتى اآلن، لم يكن نشر صور أو مقاطع فيديو لليمين 
المتطرف في مجموعات واتساب من ضباط الشرطة 
يعاقب عليه بالضرورة، وفقا للمحامين. "الفقه ليس 
في  المساهمة  كانت  إذا  ما  مسألة  على  باإلجماع 
مجموعة WhatsApp مغلقة تمثل بيانا عاما على 
أرنولد،  كريستوف  المحامي  أكد  وقد  اإلطالق"، 
القانون اإلداري، عندما تم الكشف  المتخصص في 

عن قضية مماثلة في NRW في الخريف.
متهما.   25 مع  يجري  التحقيق  يزال  ال  وهناك، 
الدردشة  فرانكفورت حيث أصبحت جماعات  وفي 
يجري  أيام  بضعة  قبل  علنية  المتطرفة  اليمينية 
التحقيق مع 19 من أفراد الشرطة النشطين وضابط 
في  نشطين  ضباطا  منهم   18 وكان  سابق.  شرطة 

قيادة العمليات الخاصة في فرانكفورت.

تسجيل العنف ضد المرأة على نحو أكثر دقة
كما يرغب وزراء الداخلية في تكثيف مكافحة العنف 
هذه  إخراج  يجب  إنه  ستروبل  وقال  المرأة.  ضد 
الجرائم "من الحقل المظلم". "العار ليس حال. فهو 
من  ذلك  بعد  يفلتون  الذين  الجناة،  سوى  يساعد  ال 
العقاب". ولهذا السبب يتعين تسجيل الجرائم الكارهة 

للنساء على نحو أكثر دقة في إحصاءات الشرطة.
ورحبت وزيرة العدل االتحادية كريستين المبريشت 
المجال  يضيء  أن  أيضا  "يجب  اإلعالن.  بهذا 
المظلم – وخاصة في حالة العنف في العالقات بين 
دقة،  أكثر  وببيانات  بكثير".  أكبر  بقوة   - الزوجين 
يمكن مواصلة تطوير استراتيجيات الوقاية وضمان 

إنفاذ القانون بفعالية.
االتحادية  الحكومة  داخلية  وزراء  يجتمع  ما  وعادة 
وحكومات الواليات مرتين في السنة. بادن فورتمبرغ 
عامة،  وكقاعدة  العام.  هذا  ترأس  التي  الوالية  هي 

فإن قرارات مؤتمر وزراء الداخلية ليست ملزمة.
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في  الغرب  مؤرخو  لها  روج  تقليدية  رواية  هناك 
 ، ليبرالي   ، عقالني  نقي  غرب  عن  بأسره  العالم 
اإلغريق  أيام  منذ  محليا  نهضته  صنع  ديمقراطي 
وحتى اليوم ، وبجوار الغرب يوجد شرق استبدادي 

العقالني، متواكل ، بدائي ، بربري.
كانت هذا المقدمة لكتاب "الجذور الشرقية للحضارة 
هوبسون"  إم  "جون  البريطاني  للكاتب  الغربية" 
وهو أستاذ تشكل كتبه موادا  للدراسة في السياسات 
والعالقات الدولية في جامعة شيفيلد، وقامت بترجمة 

الكتاب إلي العربية منال قابيل.
فكرة  نقد  علي  للكتاب  الرئيسية  الفكرة  تدور 
المركزية األوروبية والتي روج لها كتاب الغرب، 
المركزية  البؤرة  يمثل  الغرب  أن  تفترض  والتي 
لتاريخ العالم المتقدم بماضيه وحاضره ، حيث تطور 
الغرب من اليونان القديمة التي أنجبت روما، وتولد 
عصر  تلك  وأنجبت   ، المسيحية  أوروبا  روما  عن 
التنوير  التنوير، وأنجب  النهضة وبعده جاء عصر 
الديمقراطية السياسية والثورة الصناعية، ونتج عن 
التي  المتحدة  الواليات  بالصناعة  الديمقراطية  مزج 

جسدت حلم الحياة والحرية والبحث عن السعادة. 
وهكذا ترفض فكرة مركزية أوروبا أي دور للشرق 
في حضارة العالم الذي صوره الغرب، ويحاول هذا 
الكتاب أن يبرهن علي خطأ فرض مركزية أوروبا 
الكاتب  يهدف  وال  التاريخ.  قراءة  إعادة  خالل  من 
الشرق علي  إلي ترجيح كافة  الجهد  من خالل هذا 
الغرب أو العكس ، وإنما يهدف إلي أثبات أن العالم 

كله يعتمد علي بعضه البعض.
أحد  مع  الكتاب  لهذا  الرئيسي  الطرح  يختلف 
 ، األوروبية  المركزية  لفكرة  الرئيسية  االقتراحات 
والتي تقول بأن الشرق كان متفرجا سلبيا علي قصة 
تطور العالم، كما كان ضحية أو بمثابة المتكأ للقوة 
الغربية .. ويشكل تهميش الشرق صمتا له مغزاه؛ 
ألنه يحجب ثالث نقاط رئيسية: األولي: أن الشرق 
قاد بإيجابية تنمية اقتصاده المادي بعد عام 500 م 
، الثانية: أن الشرق شكل االقتصاد العالمي وحافظ 
عليه بعد عام 500 م. أما الثالثة واألهم: أن الشرق 
عن  الغرب  نهضة  في  وإيجابي  مهم  بشكل  ساهم 
الفكرية  الموارد  من  لكثير  وتوصيله  قيادته  طريق 

إلي الغرب.       
من  يكن  لم  الغرب  أن  علي  األدلة  الكاتب  ويقدم 

االقتصاد  في  الرئيسين  الالعبين 
عام  قبل  مرحلة  أي  في  العالمي 
الـتاسع  القرن  في  فقط   ..1800
المتقدم  بالعالم  أوروبا  لحقت  عشر 
عنها وذلك بعد خمسة عشر قرنا من 

التخلف!.  
    

العولمة الشرقية   
بزوغ  أن  المركزية  فكرة  تفترض 
حوالي  بدأ  متقدمة  كحضارة  أوروبا 
عصر  انطالق  مع   ، 1500م 

االستكشاف األوروبي، وقد أدي هذا بدوره إلي إزالة 
الحوائط التي فصلت الحضارات الرئيسية وبالتالي 
الذي  الغربية  العولمة  عصر  أمام  المجال  أفسحت 

بزغ في القرن الـتاسع ونضج بعد عام 1945.

بمثابة  تعد  المعتادة  الصورة  هذه  أن  الكاتب  ويرى 
أسطورة، فقد كان هناك اقتصادا عالميا قد بدأ فعليا 
في القرن السادس الميالدي، ولم يدخل األوروبيون 
تلك الدائرة العالمية إال بشروط أمالها عرب الشرق 
األوسط والفرس واألفارقة، وعلي هذا يكون العالم 
جديرا  شرقيا  اقتصادا  م   1500 عام  قبل  شهد  قد 

باالعتبار.
العولمة  بداية  يعد  500م  عام  أن  الكاتب  ويري 
الجمال  علي  االعتماد  ذلك  علي  وساعد  الشرقية، 
كوسيلة للمواصالت حيث استطاعت عبور الطرق 
البرية بسهولة، وجاء التطور األكبر بعد نشأة حكم 
والعباسية  األموية  واإلمبراطورية  الصين  في  تانج 
والفاطميين في شمال أفريقيا، وكان لهذا األمر أكبر 

األثر في ظهور شبكة تجارة عالمية.
الشرق،  لمسلمي  بالكثير  الشرقية  العولمة  وتدين 
ويؤكد الكاتب البريطاني أن من أهم جوانب اإلسالم 
هو ميله للتجارة والنشاط الرأسمالي، وهو ما ينقض 
ادعاءات مؤيدي مركزية أوروبا، الذين يقولون أن 

اإلسالم كان دينا قمعيا يكبح إمكانيات الرأسمالية.
 كما أعلي اإلسالم من شأن االستثمار.. وكانت مكة 
أحد مراكز شبكة التجارة العالمية، وانتشرت سريعا 
المتوسط  البحر  حوض  أصبح  حتى  اإلسالم  قوة 
بحيرة إسالمية ، وشكل العالم اإلسالمي جسرا مرت 
بين  الغرب  إلي  الشرق  الكثير من موارد  من فوقه 

عامي 650 – 1800م .. وانتشر اإلسالم ليس فقط 
الهند  عبر  الشرق  ناحية  أيضا  وإنما  أوروبا،  تجاه 
إلي جنوب  باإلضافة  آسيا والصين،  وجنوب شرق 
أفريقيا وذلك من خالل تأثيرات دينية أو تجارية ... 
في  األوائل  التجارة  رواد  المسلمين  جعل  هذا  كل 
تلك البالد البعيدة، وقاموا بدور الوسيط بين الصين 

وجنوب شرق آسيا.
    

الرواد الصينيون   
العالمية  التوسعية  القوة  انتقلت  بحلول عام 1100م 
الـتاسع  القرن  حتى  هناك  واستقرت  الصين،  إلى 
المركزية  فكرة  مع  تتعارض  النقطة  وهذه   ، عشر 
األوروبية حيث يؤكد الكاتب أن العديد من الصفات 
األوروبية  الصناعية  بالثورة  ذهننا  في  ترتبط  التي 
كانت قد ظهرت في الصين نحو عام 1100م التي 
تعد بحق الرائد الصناعي األول علي مدار 1500 
عام وذلك قبل دخول بريطانيا عصر التصنيع بنحو 

600 عام.
ويستعرض الكاتب تطور صناعة الصلب في الصين 
مما كان له دور فيما اخترعه الصينيون من أدوات 
كما  والسكاكين،  والسيوف  والمحاريث  كالمدفع 
والتي  النسيج،  صناعة  في  تطورا  الصين  شهدت 
عشر،   الثامن  القرن  بريطانيا  إلي  تنسب  ما  عادة 
القرن  حوالي  المالية  األوراق  الصين  ابتدعت  كما 
لها  كان  كما  الورق،  انتعشت صناعة  كما  التاسع، 
أعظم الدور في اختراع الطباعة. وتفوقت الزراعة 
الصينية لدرجة جعلت أحد مؤيدي مركزية أوروبا 
يعترف: " لم تبلغ أوروبا ما بلغته الصين في القرن 

الثاني عشر إال بحلول القرن العشرين". 

ـ الغرب لم يكن من الالعبين الرئيسين في االقتصاد العالمي في أي مرحلة قبل عام 1800.
ـ المسلمون لم يجتاحوا الجزء الغربي من أوروبا ألنه كان متخلفا وقليل الفائدة بالنسبة لهم . 

ـ لم تبلغ أوروبا ما بلغته الصين في القرن الثاني عشر إال بحلول القرن العشرين. 
ـ لم يكن من السهل تشكيل هوية أوروبية موحدة إال بوجود "عدو خارجي"، وكان اإلسالم هو "العدو". 

ـ اعتقد األوروبيون أن العبودية األفريقية كانت أمرا طبيعيا له مرجعية دينية، واستخدموا في ذلك التوراة.

السيد حامد 
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التقدم العسكري
األوروبيين  بعبقرية  أوروبا  مركزية  مؤيدو  يحتفي 
العسكرية المزعوم ريادتها ألول ثورة عسكرية كبري 
(1550 – 1660( لكن التقدم التقني األساسي في 
البارود والبندقية والمدفع قد تم اختراعها في الصين 
عامي  بين  األولي  الصينية  العسكرية  الثورة  خالل 
850 و 1290م. فقد اخترع الصينيين البارود عام 
850م ، واخترعوا أيضا قاذفات صواريخ تستطيع 
أن تقذف 320 صاروخا بشكل فوري، واستخدموا 
 7-1 بصاروخ  شبيه  وزعانف  بجناحين  صاروخا 

الشهير خالل الحرب العالمية الثانية.

اآلخر المسلم
ممزقة  كانت  وإنما  متجانسا  كيانا  أوروبا  تكن  لم 
من جراء صراعات داخلية عميقة، وبالتالي لم يكن 
إال  الخاصة-  الهوية   – "األنا"  تشكيل  السهل  من 
بتشكيل "آخر" خارجي تتكون ضده "أنا" متجانسة.. 
األساسيين  الالعبين  أصبحوا  األساقفة  أن  وباعتبار 
اإلسالم  اختاروا  فقد  األوروبية  الهوية  تشكيل  في 

كموشح مناسب.

كيف تم اختراع اإلسالم كتهديد؟ 
الشائعات  من  للعديد  اإلسالم  تعرض  البداية  في 
شاعر  "دانتي"،  أن  لدرجة  األوروبيين،  جانب  من 
عليه  الله  )صلي  محمد  وضع   ، اإللهية  الكوميديا 
وسلم( في الحلقة الثامنة في جهنم، تقريبا عند القاع، 
عن  النفس  تعاف  العذاب  من  نوعا  لمحمد  ويختار 

ذكره.
كتهديد  اإلسالم  بها  صور  التي  الثانية  الطريقة 
"نظرية  من  نوع  بناء  طريق  عن  كانت  متأصل، 
اإلسالمي  الجهاد  أن  بادعاء  اإلسالمية  الدومينو" 
األراضي  كافة  علي  االستيالء  في  الرغبة  يعني 
لو  المسلمين  أن  هنا  الكاتب  المسلحة. ويرى  بالقوة 
أرادوا ألمكنهم اجتياح قطاع كبير من أوروبا لكنهم 
علي  جهدهم  وركزوا جل  بأسبانيا وصقلية،  اكتفوا 
الغربي  الجزء  بسيطا:  كان  والسبب  القسطنطينية، 

من أوروبا كان متخلفا وقليل الفائدة بالنسبة لهم . 
عموما كان اإلسالم من بين جميع أعداء أوروبا هو 
األقل خطورة ، واختار القائمون على الخرافات من 
العالمي  التهديد  في  يبالغوا  أن  اختاروا  األوروبيين 
لإلسالم من أجل توطيد هوية أوروبية جديدة بصفتها 
المدافع عن الدين الحقيقي األوحد "المسيحية".. ومن 
عامي  بين  الصليبية  الحروب  بدأت  النظرة  هذه 

1095 – 1291م.

أسطورة االستكشاف
 1500 عام  بعد  أنه  أوروبا  مركزية  مؤيدو  يروج 
تغلبت أوروبا علي آسيا مع بداية عصر االستكشاف 
الرحالت  أن  والواقع   ،  1492 عام  األوروبي 
البرتغالية لم تكن تجسيدا لعصر استكشاف أوروبي، 
الصليبية،  الحروب  من  الثانية  الجولة  كانت  وإنما 
استيالء  الجولة،  هذه  إشعال  في  السبب  وكان 
المسلمين علي القسطنطينية عام 1453 ثم مدينة أثينا 

عام 1456 م .. وقد دفعت هذه األحداث الكنيسة إلي 
بقاء  أن  باعتبار  البابوية  المراسيم  من  عدد  إصدار 
المسيحية أصبح في خطر، وبالتالي البد من مواجهة 

جديدة مع اإلسالم.   
من  أول  كانوا  البرتغاليين  أن  األوروبيون  ويدعي 
اكتشف رأس الرجاء الصالح بالدوران حول أفريقيا 
يسيطر  التي  الطرق  عن  بعيدا  الهند  إلي  للوصول 
عليها المسلمون، إال أنه في الحقيقة كان البرتغاليون 
آخر من اكتشف الرأس، فقد قام العديد من الشرقيين 
بالوصول إليه أو قاموا بااللتفاف حوله قبل ذلك بعدة 
الشرقية، كما وصل  الهند  قرون، مثل سكان جزر 
إلى رأس الرجاء البحار المسلم أحمد بن ماجد قبل " 

فاسكو دا جاما" بسنوات.
اإلسالمية  العلوم  من  البرتغالي  االقتراض  بدأ  وقد 
في القرن الثاني عشر من خالل العلماء اليهود الذين 
قاموا بنقل المعرفة اإلسالمية علي مراحل من خالل 
ترجمتها، كما استفاد البرتغاليون من التعديالت التي 
على  ساعدهم  مما  الشراع  على  المسلمون  ادخلها 

اإلبحار خالل المحيطات.     
  

الكشوف الجغرافية    
إن أحد األعوام في التسلسل الزمني لتاريخ العالم، كما 
تراه مركزية أوروبا هو عام 1492، عام اكتشاف 
أمريكا، ويرى األوروبيون أن هذا االكتشاف عالمة 
أن  تقول  الحقيقة  و  الحديثة،  أوروبا  عبقرية  على 
 " قبله  ومن  "كولمبوس"  استخدامها  التي  األدوات 
فاسكوا دا جاما" كانت مستمدة من الصين أو الشرق 

األوسط اإلسالمي.
أو  علمي  تطور  نتيجة  "كولمبوس"  تكن رحلة  ولم 
الصليبية،  الحروب  داخل  كانت سلسلة  وإنما  عقلي 
فقد كان الهدف من رحلته هو الوصول إلي الهند عبر 
استخدام طريق ال يخضع لسيطرة اإلسالم والبحث 
من  المقدسة  األراضي  استعادة  لتمويل  الذهب  عن 
يصل  لم  "كولمبوس"  لكن  المسلمين..  الكفار  أيدي 
البحر  جزر  إلي  وصل  وإنما  الصين  أو  الهند  إلي 
الكاريبي، ورفض بعناد حتى مماته قبول فشله في 
اكتشاف الصين أو الهند ) وهو السبب الذي يٌسمي 

من أجله سكان أمريكا األصليون بالهنود(.
األصليين  السكان  استغالل  بدأ  األمريكتين  وفي 
والزنوج، واعتقد األوروبيون أن العبودية األفريقية 
كانت أمرا طبيعيا له مرجعية دينية، واستخدموا في 
ذلك التوارة التي اختلقت أسطورة أن نبي الله نوح 
)عليه السالم( اشتعل بالفالحة وغرس كرما، وشرب 
الخمر فسكر وتعري داخل خيمته، فشاهد حام  من 
أبو الكنعانيين عري أبيه، فخرج وأخبر أخويه اللذين 
كانا بالخارج ، فأخذ سام ويافث رداء ووضعاه علي 
أكتافهما ومشيا إلي داخل الخيمة وسترا عري أبيهما 
من غير أن يستديرا بوجهيهما نحوه فيبصرا عريه 
ابنه  فعله  بما  وعلم  من سكره  نوح  أفاق  وعندما   ،
عبد  وليكن  ملعونا،  كنعان  "ليكن   : فقال  الصغير 
العبيد ألخوته"، ثم قال "تبارك الله إله سام ، وليكن 
كنعان عبدا له ، ليوسع الله ليافث فيسكن في خيمة 
سام ، وليكن عبدا له". وهكذا تم تأويل هذه القصة 

)آسيا(  سام  استيعاب  )أوروبا(  يافث  مهمة  لتصبح 
واستعباد حام أو كنعان )األفارقة السود(.  

من  للثروات  المنظم  النهب  بدأ  الجديد،  العالم  وفي 
عجزا  تعاني  أوروبا  كانت  فقد  والفضة،  الذهب 
تجاريا كبيرا مع أسيا، ولم تكن قادرة علي إنتاج سلع 
ما يمكن أن يهم المستهلك األسيوي لذلك كان علي 
األوروبيين أن يدفعوا بواسطة السبائك المعدنية، إال 
أن االحتياطي األوروبي لم يكن كافيا وبالتالي جاءت 
لتساعد  المسلوبة  واألفريقية  األمريكية  السبائك 
أوروبا علي االستمرار في التجارة العالمية مع آسيا. 
البريطانيين  إال أن السالح األكثر أهمية الذي مكن 
األفيون  تصدير  كان  التجاري  عجزهم  تحويل  من 
األفيون  شكل   1828 عام  وبحلول   ، الصين  إلى 
البريطانية  الصادرات  مجموع  من   %  55 الهندي 
تجارة  تقليص  الصين  حاولت  وعندما  الصين،  إلي 
األفيون عام 1839 استخدم البريطانيون ذلك كحجة 
الغادرة  الطريقة  وبهذه   ، األفيون  حروب  لشن 
استطاع البريطانيون قلب العجز التجاري التاريخي 

مع الصين.
 

مصادفات النهضة
كبير عن طريق  بشكل  الغرب  تفسير نهضة  يمكن 
المصادفة ، حيث أمدهم الشرق بالعديد من "محافظ 
قوة  من  الرغم  على  أنه  كما  المختلفة،  الموارد" 
فإنهم لم يسعوا  الوقت  المجتمعات الشرقية في ذلك 
إلى استعمار أوروبا )كما سيفعل األوروبيون الحقا(.
قدر رابع  نتج عن عثور األسبان علي األمريكيتين 
بوفرة،  والفضة  الذهب  تواجد  حيث  بالمصادفة، 
كان ذلك حظا عظيما ، ألنه كان من المفترض أن 
يصل "كولمبوس" إلى الصين، إال أنه أخطأ، وإن لم 
يخطأ لكان انتهي به األمر إلي أداء مراسم السجود 
لإلمبراطور الصيني، وبدون االستيالء علي السبائك 
مجرد  علي  عاجزين  سيصبحون  األوربيون  كان 
بين  فيما  آسيا  في  المتواضع  وجودهم  علي  الحفاظ 

عامي 1500 – 1800.
كان األوروبيون محظوظين أيضا أن مناعة الهنود 
الحمر قصرت عن مناهضة األمراض "األوراسية" 

التي حطت عليهم.
أما تواجد بريطانيا في آسيا فقد جاء بعد تفكك حكومة 
أن  الواقع  متناحرة،  سياسية  فصائل  إلي  المغول 
االنجليز لم يهزموا الهند عن طريق قواتهم العسكرية 
"الطاغية"، فما أدي إلي هزيمة الجيش الهندي في 
موقعة "بالسي" عام 1757 كان نتيجة تصدع هندي 
داخلي.  وبعد 1757 نجح البريطانيون في أن يكون 
بالفصائل  التالعب  إمبريالية عن طريق  قبضة  لهم 
األسلحة  نجحت  ذلك  وبعد  المختلفة.  السياسية 

األوروبية في تقوية قبضة بريطانيا علي الهند.
حد  تواجد  و1000   500 عامي  بين  يكون  وهكذا 
وبحلول  األوسط،  الشرق  في  العالمية  القوة  ريادة 
الصين، وبعد  إلي  يتمايل شرقا  البندول  بدأ   1100
عام 1500 تقريبا بدأ البندول يتحرك تدريجيا جدا 
في  األوروبيون  انشغل  عندما  غربا  الوراء  إلي 

االمبريالية وكثفوا من صالتهم مع الشرق.    
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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.
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اتصل بنا للحصول على معلومات مفصلة 
واستشارة مجانية.

يسرنا أن نقدم لك المشورة والمساعدة

كيف تجدنا : في برلين – راينيكيندورف
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أحمد الجمال

من بوابة الخيانة والتفريط، دخل زعيم حزب “القائمة 
منصور  )االخواني(  اإلسالمي  الموحدة”  العربية 
في  الكاميرات  بأضواء  محاطا  كان  الذي  عباس، 
فندق فخم في رمات غان، التاريخ بصفته أول زعيم 
إلى  لالنضمام  يوّقع صفقة  إسرائيلي  لحزب عربي 

حكومة ائتالفية منذ نصف قرن.
وقال عباس: “هذه هي المرة األولى التي يشارك فيها 
حزب عربي في عملية تشكيل الحكومة. نأمل بالطبع 
أن تنجح وأن تكون هناك حكومة بعد أربع جوالت 

من االنتخابات”.

وقد كانت لقطة تاريخية تلك التي ظهر فيها منصور 
عباس، سليل جماعة اإلخوان المسلمين، وهو يقف 
مبتسما بجوار نفتالي بينيت، الزعيم اليهودي المدافع 
عن االستيطان، وذلك بعد لحظات من الموافقة على 
أغلبية حاكمة  ومنحه  الوزراء  رئاسة  األخير  تولية 

في البرلمان.
ساعد اشتراك الطرفين في هدف الوقوف في وجه 
منصور  دفع  على  نتنياهو  بنيامين  الوزراء  رئيس 
الفصيل  حقق  إذ  السياسي؛  المسرح  إلى  عباس 
اإلسالمي الصغير أغلبية بسيطة لألحزاب اليهودية 
الوزراء  نتنياهو، أكثر رؤساء  تأمل في عزل  التي 

اإلسرائيليين بقاًء في السلطة.
ُمْنَتٍم  حزب  أول  الموحدة  العربية  القائمة  وستصبح 
إلى األقلية العربية، التي تمثل نسبة 21 في المئة من 

سكان إسرائيل، يشارك في حكومة إسرائيلية.

جانبا  ونحى عباس )47 عاما( 
خالفاته مع نفتالي بينيت رئيس 
الجديدة  الحكومة  في  الوزراء 
تنظيم  ألكبر  السابق  والزعيم 
يدافع عن المستوطنات اليهودية 
الضفة  معظم  بضم  ويطالب 

الغربية المحتلة.
المغار  بلدة  إلى  عباس  وينتمي 
التي يتألف سكانها من المسلمين 
بحيرة  من  والقريبة  والدروز 
الجناح  هو  وحزبه  طبرية. 
من  الجنوبي  للفرع  السياسي 
إسرائيل  في  اإلسالمية  الحركة 
رائد  جناح  عن  انشق  أن  بعد 
بتهمة  المسجون  صالح 

التحريض على اإلرهاب.
وتأسست الحركة اإلسالمية في 

جماعة  إلى  أصولها  وترجع   1971 عام  إسرائيل 
اإلخوان المسلمين.

ويقول عباس الذي يعمل طبيب أسنان إنه يأمل في 
تحسين أوضاع المواطنين العرب الذين يشكون من 

التمييز وإهمال الحكومة لهم.
اتفاق  توقيع  بعد  أنصاره  إلى  رسالة  في  ويزعم 
البيد،  يائير  المعارضة  وزعيم  بينيت  مع  االئتالف 
أجل  “من  الحكومة  إلى  االنضمام  قرر  فصيله  إن 

تغيير توازن القوى السياسية في البالد”.

يقضي  االتفاق  إن  الموحدة  العربية  القائمة  وقالت 
مليار   16( شيقل  مليار   53 من  أكثر  بتخصيص 
لجرائم  والتصدي  التحتية  البنية  لتحسين  دوالر( 

العنف في المدن العربية.
وأضافت أن االتفاق يتضمن أيضا بنودا لتجميد هدم 
عربية  قرى  في  تراخيص  دون  بنيت  التي  البيوت 
النقب، والتي تعتبر  البدو في صحراء  ومنح بلدات 

معقال للدعم اإلسالمي، وضعا رسميا.
دعم  على  الحكومة  تتأسس  عندما  إنه  عباس  وقال 
الفصيل العربي فإنه سيتمكن من التأثير فيها وتحقيق 

إنجازات للمجتمع العربي.
العربي  التحالف  عن  انشق  قد  عباس  حزب  وكان 
قبل  المشتركة،  القائمة  إسرائيل، وهو  في  الرئيسي 
انتخابات 23 مارس. وذلك بعد أن نادى بالعمل مع 
األوضاع  لتحسين  أخرى  يمينية  وفصائل  نتنياهو 

المعيشية للعرب، دون أن يحقق أي نجاح.

ويستنكرون  عباس  نهج  العرب  من  الكثير  وينتقد 
تبريره االنتماء إلى حكومة تفرض احتالال عسكريا 
على أشقائهم الفلسطينيين في الضفة الغربية وحصارا 

على قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس.
في  البدوية  رهط  بلدة  من  الزيادنة  موسى  وقال 
لتجربته  بعباس  اإلشادة  تجب  إنه  إسرائيل،  جنوب 
في غزة  أخرى  نشبت حرب  إذا  لكن  جديدا،  نهجا 
إلى ضغوط  فسيتعرض  الحكومة  في  مشارك  وهو 

لالنسحاب منها.
القائمة  عضو  شحادة  أبو  سامي  أكد  جانبه  من 
المشتركة أن حزب عباس غيّر بشكل جذري مسلكه 
وقيادات  بينيت  إلى  باالنضمام  التاريخي  السياسي 
كبيرة  “جريمة  بأنه  ذلك  ووصف  أخرى،  يمينية 

جدا”.
وأضاف أن بينيت كان رئيسا لمجلس “يشاع” الذي 
يمثل مظلة للمستوطنين، وأن تأييد من وصفهم بأنهم 
خطرون معناه أن عباس اختار الوقوف إلى جانب 
مصالح  “ضد  المستوطنات  في  المتطرف  اليمين 

شعبنا”.
بصفة  االئتالف  مفاوضات  أوقف  قد  عباس  وكان 
بين  يوما   11 استمر  الذي  القتال  خالل  مؤقتة 
إسرائيل ومتشددين في غزة الشهر الماضي والذي 
والعرب  اليهود  بين  في حوادث عنف  أيضا  تسبب 

في إسرائيل.
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م. فتحي الحبوبي

عاشت مختلف القوى والتيّارات الفاعلة في المشهد 
السياسّي ونشطاء باقي مكّونات المجتمع المدني في 
تونس ودول الربيع العربي، ردها من الزمن، على 
وقع تجاذبات أفضت إلى صراعات كانت تخبو حينا 
وتشتعل أحيانا، وأّدت إلى مزايدات دينيّة وسجاالت 
التنصيص  مسالة  حول  وصاخبة  ساخنة  حماسيّة، 
الشريعة  اعتماد  القادم من عدمه على  الدستور  في 
للتشريع.  وحيد  لعلّه  أو  أساسّي  كمصدر  اإلسالميّة 
بارزا  عنوانا  المحتدمة  السجاالت  هذه  كانت  ولئن 
الحياة  به  تتّسم  أصبحت  الذي  الديمقراطي  للمناخ 
في  يالحظ  ما  فإّن  العربي،  الربيع  لبلدان  السياسيّة 
في  حاد  انقسام  حالة  تونس  في  مثّلت  أنّها  شأنها 
المجتمع واستقطابا ثنائيّا ما بين حركة "النهضة" وما 
يدور في فلكها من أحزاب وجمعيّات ذات بعد ديني 
تتبنّى رؤى تراوح بين الوسطيّة والتطّرف، وتنشغل 
بالماضي أكثر من اهتمامها بالحاضر أو المستقبل، 
وبين بقيّة األحزاب وخاصة منها األحزاب الوطنيّة 
اليساري  البعد  ذات  والتحديثيّة،  والحداثيّة  التقّدمية 
وحتّى الوسطي والليبرالي، التي ترنو إلى المستقبل 
أكثر مّما تلتفت إلى الماضي السحيق، بغثّه وسمينه، 
وإخفاقاته،  ونجاحاته  وانكساراته،  وانتصاراته 

وحقيقته وأساطيره.

الثوري  الربيع  دول  أن  السياّق  هذا  في  الالفت 
"الكواسر  عليها  يتصارع  "فريسة"  غدت  العربي 
من  له  تيّسر  بما  الوطن  ينهش  والكّل  والجوارح"، 
"أنياب"، إن على مستوى الممارسة السياسيّة أو على 
مستوى الطروحات التي تستأثر باالهتمام وتقترحها 
أطراف ذات خلفيّة دينيّة، مهوسة، غباًء أو انتهازيًّة، 
والعودة  الساعة"،  عقارب  "تأخير  بإمكانيّة  بالحلم 
أغراضها  كل  استنفدت  التي  الخالفة  إلى"أمجاد" 
وانتهت صلوحيتها وأصبحت من التاريخ األليم، بعد 
فشل مدّو في الحفاظ على وحدة األّمة اإلسالميّة، بما 

جعلها فريسة سائغة لإلستعمار.

من هذه الطروحات التي تنّم عن لبس في المفاهيم أو 
إزدواجيّة في الخطاب أو مراهقة فكريّة وسياسيّة، 
طرح خيار الدولة المدنيّة بمرجعيّة دينيّة. وهو طرح 
ال يستقيم اصطالحا باعتباره تشويها ومسخا للدولة 
العسكريّة  الدولة  نمط  تغاير  مدنيّة  هي  بما  المدنيّة 
وتختلف جوهريّا مع الدولة الدينيّة التيوقراطيّة، بل 
وتتمايز عنها من حيث هي دولة القانون والمؤّسسات 
والممارسة الديمقراطيّة والمساواة والعدالة والحقوق 
تمييز ودون تسييس  لكّل مواطنيها دون  والحريّات 

للّدين، للنأي به عن التدنيس، ودون تديين للسياسة، 
لضمان إبعادها عن التقديس.

فنظام الدولة  ـ خالفا لما يعتقد هؤالء ـ إّما أن يكون 
أو  العسكر  بقيادة  عسكرياً  أو  مدنيين،  بقيادة  مدنياً 
دينياً بقيادة رجال الّدين. وال يمكن أن يجمع صفتين 
في ذات الوقت فيكون مدنيّا ودينيّا او مدنيّا وعسكريّا 
األطراف  بعض  به  تطالب  ما  وهو  معا.  آن  في 
اإلسالمويين،  لعلّهم  أو  اإلسالميين  على  المحسوبة 

إن أردنا االلتزام بدّقة التعبير المناسب لتوصيفهم.

ولعلّنا نزيل بعضا من هذا اللّبس، بالرجوع إلى ما 
الدولة  مفهوم  حول  الغربي  النقدي  الوعي  صاغه 
كظاهرة اجتماعيّة تعود نشأتها األولى إلى الحضارات 
الفيلسوف اإلنجليزي  باعتماد نظريّة  القديمة. وذلك 
توماس هوبز باعتباره من أهم المفّكرين السياسيين 
في التّاريخ اإلنساني، السيما وهو المكّرس الحديث 
الدولة.  لمدنيّة  المؤّسس  االجتماعي  العقد  لتقليد 
أشهر  من  باعتباره  لوك  جون  نظريّة  إلى  إضافة 
للدولِة  المنّظريَن  الفالسفِة  وآخر  الليبراليّة  مؤّسسي 
المدنيَِّة بمفهومها األكثر انتشارا ـ راهنا ـ إذا صرفنا 
جون  الفرنسي  التنويري  المفّكر  نظريّة  عن  النظر 
جاك روسو فيما يتعلّق بالعقد االجتماعي. وقد اعتمد 
الفيلسوفان اإلنجليزيان على فكرتين أساسيتين، هما 
آليات  لتوضيح  االجتماعي،  والعقد  الطبيعيّة  الحالة 

بلوغ الحكم المدني الديمقراطي المنشود.

فأّما الفكرة اأّلساسيّة األولى، وهي الحالة الطبيعيّة، 
فهي عند هوبز ال تعدو أن تكون إال حالة يسودها 
وما  الجميع،  قلوب  في  تبّث من رعب  بما  الخوف 
يميّزها من صراع الجميع ضد الجميع، ال بل ومن 
حالة حرب تستشري داخل المجتمع ما دام اإلنسان 
عدّواً ألخيه اإلنسان، وال يسعى إال لتحقيق مصلحته 

الخاّصة ومنفعته الشخصيّة. 
فيما هي عند جون لوك، حالة سالم للجميع ومساواة 
في  الحّق  لهم  جميعا  فالنّاس  وبالتالي  الجميع.  بين 
عليها  المحافظة  إلى  حثيثا  لوك  سعى  التي  الملكيّة 
في سياق تشكيله للمجتمع المدني وفق ما جاء، إن 
أو في كتابه  المدنيّة(  الحكومة  في كتابه )بحث في 

)رسالة في التسامح(.

لقد ناضل جون لوك طويال، ال فقط ضّد التيوقراطيّة 
إنّما هي سلطة مطلقة،  الملك  أّن سلطة  التي تزعم 
وهي حّق وتفويض إلهّي، بل وكذلك ضّد اإلنجليكانية 

إنّما هي سلطة روحيّة  الملك  أّن سلطة  تزعم  التي 
ذلك  وبموجب  سياسيّة/دنيويّة.  زمنيّة/  ما هي  بقدر 
أو  معتقداً  الشعب  على  يفرض  أن  الملك  حّق  فمن 

شكاًل عباديّاً دون غيره.

للسلطة  المزدوجة  الصفة  األذهان  إلى  تقفز  وهنا 
أو  الملكيّة  طبيعتها  عن  النظر  بصرف  ـ  الحاكمة 
الجمهوريّة ـ باعتبارها سلطة دينيّة وسلطة سياسيّة 
الحكم  إلى  بالضرورة  يؤدي  مّما  الوقت.  ذات  في 
بتعبير  هي  المطلقة  السلطة  أن  ومعلوم  المطلق. 

"اللورد أكتون"، مفسدة مطلقة.

الحكم  يفرزها  التي  المطلقة  المفسدة  هذه  لتفادي 
الفردي الذي دعا إليه توماس هوبز من قبله، نشر 
جون لوك سنة 1690 أشهر مقالتين سياسيتين فى 
الحكومة"   عن  "مقالتين  بعنوان  كتاب  في  عصره 
وكان   (Two Treatises on Government)
من ضمن اآلراء التي وردت فيه، أّن الوظيفة العليا 
للدولة إنّما هي حماية الثروة والحريّة. ونتيجة لذلك 
يصبح من واجب الشعب تغيير الحكومة القائمة أو 
وحريّته.  حقوقه  تحفظ  لم  إذا  فيما  بأخرى،  تبديلها 
الذي  هو  القانون  قد جعل  لوك  أن جون  يعني  مما 
يقّر السلطة، التي باتت مقيّدة بحكم األغلبية ولم تعد 
مطلقة اليدين كما نّظر لها هوبز، ومن قبله أرسطو 
وأفالطون الرافض للنظام الديمقراطي. عالوة على 
أّن رأس الدولة، عند لوك، هو غير معني بمعتقدات 
لم  طالما  ـ  الحديث  بالمفهوم  مواطنيه  ـ  رعاياه  
تتعارض على مستوى الممارسة مع أّي من أهداف 

ًالمجتمع السياسّي.

وهذا الطرح الديمقراطي لجون لوك يناقض جوهريّا 
للحكومة  أّسس  الذي  هوبز  توماس  به  نادى  ما 
أفراد  مجموعة  أو  فرد،  حكم  على  القائمة  المطلقة 
/ الرعيّة  بها  وتلتزم  مطلقة،  حقوق  تتوّفرعلى 

في  الحق  للمواطنين  وليس  وجوبا.  المواطنون، 
أخفق  إذا  ما  صورة  في  إال  بالمقاومة،  تغييرها، 
ضرورة  تبرز  وهنا  لهم.  األمن  توفير  في  الحاكم 
يعتبرها  التي  هوبز  نظريّة  في  السلطة  قّوة  توّفر 

المبّرر الوحيد لشرعيّة الحكم. 
حيث  ذلك،  من  هوبز  توماس  غاية  نبل  ورغم 
االطمئنان  وتوفير  الفرد،  حماية  إلى  يرمي  كان 
أمنه وسالمته  وحفظ  وحريّته،  ملكيّته  و ضمان  له 
التي  الرأسماليّة  الدولة  ظّل  في  النظام  واستقرار 
أّسس لها، وسط صراعات دينيّة وسياسيّة واقتصاديّة 
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الرؤية،  أّن هذه  إاّل  واضطرابات وتوتّر اجتماعي. 
رغم أّن لها ما يبّررها على أرض الواقع في حينه، 
وتمّش  منطق  في  ذلك،  رغم  بداهة  تنصهر،  فإنّها 
ال يختلفان كثيرا عّما دعا إليه ونصح به الفيلسوف 
"األمير"،  الصادم  كتابه  في  كيافلّلي،  ما  اإليطالي 
خدمة للملوك واألمراء، حتّى يطيلوا في مّدة حكمهم.

السلطة  من  للحّد  جاءت  التي  لوك  جون  رؤية  أّما 
اتّجاه منحها تدريجيّا للشعب أو  للحاكم في  المطلقة 
إليه  سيدعو  ما  مع  تتّفق  فإنّها  اإلنسان،  المواطن/ 
السياق  غير  في  الحقا  نيتشة  األلماني  الفيلسوف 
السياسي بل في سياق فكري محض. وخالصته أنّه 
فإنّه البد  المطلقة  اإلنسان  بسلطة  التسليم  أجل  "من 
من إزاحة اإلله أو الحكم عليه بالموت". ويجدر فهم 
اإلله هنا، على انّه كل سلطة أقوى من اإلنسان، ومن 
ضمنها الحكومة وخاّصة تلك التي تتوّفر على نفوذ 
مطلق بمواصفات توماس هوبز، وال تختلف كثيرا 

عن الحكومة الدينيّة. 
أغلبها  ـ  كثيرة  شعوب  اكتوت  التي  الحكومة  وهي 
والقمعي  السلطوي  الشمولي  حكمها  بنار  ـ  عربيّة 
الغليظة  الهراوة  الدوام  على  يعتمد  الذي  الفاشي 
وسالسل السجون بدل العصا والجزرة، وذلك لعدائها 
للحضارة  نتاجا  باعتبارها  للديمقراطيّة  التاريخي 
فإنّه  المزعومة،  الرؤية  هذه  من  وانطالقا  الغربيّة. 
على  للحكم،  كآليّة  الديمقراطيّة،  إسقاط  يجوز  ال 
حضارتنا العربيّة اإلسالميّة لتكون بديال عن اعتماد 
الشورى والبيعة، وهو زعم خاطئ وواهم ويتموقع 

خارج مسار التاريخ وصانعيه في كل زمان ومكان.

وأّما الفكرة االساسية الثانية وهي فكرة نظريّة العقد 
اإللهي  الحّق  نظريّة  محّل  حلّت  التي  االجتماعي، 
في العصور الوسطى، فقد تبلورت وأكتست شكلها 
والثامن  عشر  السابع  القرن  مفكري  عند  الحديث 
الثالثي توماس هوبز ثم جون  عشر، وخاصة عند 

لوك وأخيرا جون جاك روسو. 
ولم  اإلنسان  أوجدها  قد  الدولة  أن  وخالصتها 
ويبقى  التعاقديّة.  األفراد  إلرادة  كحتميّة  إال  تنشأ 
ماهيّة  في  فحسب،  منحصرا  بينهم  فيما  االختالف 
يترجم،  هوبز  توماس  فهوعند  االجتماعي.  العقد 
بينهم  فيما  األفراد  بين  التعاقد  عن  جوهره،  في 
يفّوضون  يجعلهم  بما  والحاكم  األفراد  بين  وليس 
الحاكم.  سلطة  هي  مطلقة  سلطة  إلى  نهائيّاً  أمرهم 
وبموجب ذلك يتنازلون عن أّي حّق وأيّة حريّة قد 
العام. وهو ما يعني في نهاية  باألمن  تلحق ضرراً 
وبفضل  التزام.  بأّي  مقيّد  غير  الحاكم  أّن  التحليل، 
النّاس مباشرة من حياة  ينتقل  العقد االجتماعي  هذا 
الطبيعة التي هي حالة من الفوضى العارمة والعامة 
إلى  الكّل،  ضّد  الكّل  يشنّها  التي  الشاملة  والحرب 
المطمئنّة في مجتمع سياسي، يخضع لسلطة  الحياة 
عليا ويتّسم بالسلم واألمن واالستقرار. ويخضع فيه 
الّدين وجوبا وبشكل تام إلى سلطان القانون وسلطة 

الحاكم وليس العكس.
اختصرت  قد  هوبز  توماس  نظريّة  أن  هنا  الالفت 
المجتمع في الحاكم وتجاهلت حقوق األفراد وجعلت 

يتعارض مع  ما  بيد فرد واحد، وهو  السلطة  كامل 
فكر أرسطو الذي ال يؤمن بالحكم المطلق أيّاً كانت 
صفات الحاكم، وال يثق به حتّى ولو كانت السلطة 
بيد حاكم فيلسوف كما يقول، حيث يرى أّن القانون 

هو الضامن الوحيد لنظام الحكم الصالح.

فهو  لوك،  جون  عند  اإلجتماعي  العقد  مفهوم  أّما 
إتفاق ثنائي، طرفاه األفراد؛ وقد تعاقدوا مع بعضهم 
على  اتفقوا  الذي  والحاكم  ناحية،  من  البعض، 
التزام  يعني  بما  ثانية.  ناحية  من  طوعا،  اختياره 
تقييد  إلى  بالنتيجة  يؤّدي  تعاقديّة، وما  بقيود  الحاكم 
لضمان  وذلك  مطلقة،  تكون  ال  حتّى  الدولة  سلطة 
وحّرياتهم  وحقوقهم  النّاس  مصالح  على  المحافظة 
عبر تطبيق القانون الذي يكون وثيق الصلة بالدولة 

وليس باإليمان. 
ولذلك فقد أّكد لوك على وجوب الفصل بين السلطة 
مّمن  النّاس  لحماية حقوق  المدنيّة،  والسلطة  الدينيّة 

يسلّطون عليهم ظلما وقهرا باسم الدين.

عند  الدولة  مفهوم  مسار  حول  العجالة  بهذه  لعلّي 
جون  إلى  أفالطون  من  السياسي،  الفكر  جهابذة 
لوك، مرورا بالفيلسوف أرسطو والمفّكر اإلجتماعي 
القائم في ما  اللّبس  توماس هوبز، قد رفعُت بعض 
دينيّة من حيث  بمرجعيّة  الدولة  مدنيّة  بزعم  يتعلّق 
السياسي  الفكر  مع  تتعارض  هجينة،  صيغة  هي 
السياسي  الفكر  منه،  والسيما  عموما،  واالجتماعي 

الحديث.
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في  التشريعية  االنتخابات  انتهت  متوقعا،  كان  كما 
يطالب  التي  الحكم  منظومة  إنتاج  بإعادة  الجزائر 
حراك شعبي منذ العام 2019 برحيلها، بينما غابت 
"الجزائر الجديدة" التي وعد بها الرئيس عبدالمجيد 

تبون.
وكرست االنتخابات التشريعية التي قاطعها أكثر من 
ثالثة من كل أربعة ناخبين، فوز األحزاب الحاكمة 
منذ عقود بعيدا عن التجديد الذي وعد به النظام، فيما 

اعتبره معارضوه "هروبا إلى األمام".
الشعبي  الحراك  من  بدء  على  شهرا  ثالثين  وبعد 
بـ"جزائر  الرغم من وعود  للنظام وعلى  المناهض 
جديدة" روج لها تبون، لن يختلف المجلس الشعبي 
يونيو/حزيران،   12 انتخابات  عن  المنبثق  الوطني 
كثيرا عن برلمانات عهد عبدالعزيز بوتفليقة، حسب 

محللين.
التحرير  جبهة  حزب  فوز  النتائج  أظهرت  وقد 
المنتهية  البرلمان  في  نيابية  كتلة  أكبر  الوطني، 
عن  تاريخي  بامتناع  تميزت  انتخابات  في  واليته، 
التصويت، حيث لم تتعد نسبة المشاركة الـ23 بالمئة 
منذ  الجزائرية  االنتخابات  تاريخ  في  األدني  وهي 

االستقالل.
وسجلت الجبهة تراجعا حادا، إال أن الحزب الواحد 
قاد  كونه  القديمة  الشعبية  قاعدته  من  استفاد  سابقا 
يتوقع  لذلك،  ونتيجة   .)1962( االستقالل  حرب 
يبقى"الوضع  أن  قديدير  منصور  السياسي  المحلل 

على حاله" و"ال أعتقد أن هناك تجديدا".
المرتبط  الحزب  الوطني،  التحرير  جبهة  وحلت 
المركز  في  بوتفليقة،  عبدالعزيز  السابق  بالرئيس 
المستقلين  من  متباينة  مجموعة  أمام  األول 
حليف  الديمقراطي  الوطني  والتجمع  واإلسالميين 

السلطة منذ زمن.
أيت  دريس  لويزة  السياسية  العلوم  أستاذة  وقالت 
حمادوش إن النتائج المؤقتة "تظهر أن الرئيس تبون 
فشل في حشد قاعدة اجتماعية مختلفة عن تلك التي 

كان يتمتع بها الرئيس السابق".
إصابته  بسبب  الساحة  الكامل عن  شبه  غيابه  وبعد 
بعبدالعزيز  أُطيح  العام 2013،  في  دماغية  بجلطة 
والجيش  الشارع  ضغط  تحت  السلطة  من  بوتفليقة 
في أبريل/نيسان 2019، ما وضع حدا لحكمه الذي 
استمر 20 عاما. ومن رفضه الشعبي، ولد الحراك 
الذي يدعو إلى تغيير جذري في "النظام" الحاكم منذ 

االستقالل.

بعدم  "مجلس  أمام  اليوم  نفسه  تبون  يجد  كذلك، 
وأحزاب  للغاية  مشاركة ضعيفة  شرعية مضاعفة: 

دريس  األكاديمية  وفق  للمصداقية"،  فاقدة  سياسية 
آيت حمدوش.

 1999 بين  حكمه  فترة  خالل  بوتفليقة  وتلقى 
و2019، دعم حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع 
الوطني الديمقراطي واإلسالميين في حركة مجتمع 
وقد  المستقلين.  من  قليل  عدد  إلى  باإلضافة  السلم، 
يشهد في المجلس الشعبي الوطني الجديد التحالفات 

نفسها.
التحالف  التي غادرت  السلم  وكشفت حركة مجتمع 
مستعدة  أنها   ،2012 في  لبوتفليقة  الداعم  الرئاسي 

لدراسة أي عرض لالنضمام إلى الحكومة.
"فوز  أن  دبش  إسماعيل  السياسي  المحلل  ورأى 
المرشحين  أن  في  تفسيره  يجد  التقليدية  األحزاب 

فضلوا االعتماد عليها لتحقيق الفوز".
 23.03( المشاركة  نسبة  شابته  النجاح  هذا  لكن 
الجزائر، بحسب أرقام  تاريخ  بالمئة( األضعف في 
لالنتخابات.  المستقلة  الوطنية  السلطة  من  رسمية 
التصويت  عن  االمتناع  وصفوا  المحللين  أن  حتى 

بأنه"أكبر حزب في الجزائر".
العلمانية  المعارضة  من  وجزء  الحراك  واعتبر 
االنتخابات،  لمقاطعة  دعوة  وجها  اللذان  واليسارية 
أن ما حصل "مهزلة انتخابية" و"هروب إلى األمام" 

من طرف النظام.

الحراك  يدينه  ما  "صحة"  االقتراع  نتيجة  وأثبتت 
الذي قمعته السلطة بشدة، وفق ما أكدت لويزة دريس 

آيت حمدوش.
يصوتوا  لم  الذين  جزائري  مليون   18" إن  وقالت 
أثبتوا أن انعدام الثقة في السلطة أقوى من الحراك 
نفسه"، فيما أكد المحلل السياسي منصور قديدير أن 

االنتخابات التشريعية "أعطت الحراك حجة كبيرة"، 
مضيفا "هذا يعني أن كل ما تم ترديده في المسيرات 

كان صائبا والنظام السياسي يرفض التغيير".
منذ  الجزائر  تشهدها  تشريعية  انتخابات  أول  وهذه 
فبراير/شباط   22 في  الحراك  احتجاجات  اندلعت 
دون  ومن  مسبوق  وغير  سلمي  بشكل   ،2019

شخصية قيادية.
وإذ أشار محللون إلى أن هذا االقتراع يمثل الفشل 
الثالث لتبون بعد انتخابه بنتيجة ضعيفة نهاية العام 
2019 واالستفتاء على الدستور في نوفمبر/تشرين 
اعتبر  الجزائريون،  قاطعه  الذي  الماضي  الثاني 
لتطبيق  اليدين  حر  اآلن  بات  الرئيس  أن  آخرون 

"خريطة الطريق" الخاصة به.
المؤسسات  عمل  "تطبيع"  على  مصممة  والسلطة 
واستعادة السيطرة على الوضع بعد زلزال الحراك، 
لكنها تتجاهل مطالب الشارع المتمثلة بدولة القانون 
والقضاء  الشعبية  والسيادة  الديمقراطي  واالنتقال 

المستقل.
وعلق الكاتب الصحافي عابد شارف بالقول "النتيجة: 
خسارة كبيرة، مع سلطة تدور حول نفسها وبلد راكد 
ومجتمع غير منظم ومؤسسات بال محتوى وحراك 

ممزق".
وأما الخطوة التالية فقد تكون بتجديد الثقة في رئيس 
حكومة  لتشكيل  جراد  عبدالعزيز  الحالي  الوزراء 
جديدة قبل االنتخابات المحلية المقررة في الخريف.

األولى  "الصعوبة  أن  من  حمادوش  آيت  وحذرت 
الذي  الوقت  في  متماسكة"  حكومة  تشكيل  ستكون 
تواجه فيه البالد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية 

خطرة.

االنتخابات التشريعية التي قاطعها أكثر من ثالثة من كل أربعة ناخبين، كرست فوز األحزاب الحاكمة منذ عقود بعيدا عن التجديد الذي 
وعد به النظام فيما اعتبره معارضوه "هروبا إلى األمام".

عاطف عبد العظيم



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

في اآلونة األخيرة، اتصلت بي صديقة طفولتي سلمى 
زهر، التي كانت تزور والديها في فيالدلفيا، وأرادت 
أن نتقابل في لم شمل صغير مع مجموعة أصدقائنا 
الخوالي” مثلي، عندما  تفتقد سلمى “األيام  القدامى. 
كان مجتمعنا األمريكي الفلسطيني المقيم في فيالدلفيا 
يجتمع في النزهات والمسيرات المؤيدة للفلسطينيين 

ورقصات الدبكة وحفالت العشاء غير رسمي.
سلمى  بال  على  الصغير  الشمل  لم  فكرة  خطرت 
عندما شاهدت صور أصدقائنا على الفيسبوك خالل 
في  للفلسطينيين  مؤيدة  مسيرات  في  مشاركتهم 
التي  القسري  اإلخالء  إثر عمليات  أيار/مايو، على 
الجيش  نّفذها  والتي  جراح  الشيخ  سكان  استهدفت 
بانتظام  هذه  مثل  تجمعات  نحضر  كنا  اإلسرائيلي. 
الكثير  أصبح  واليوم،  ومراهقين  أطفاال  كنا  عندما 

منهم يشارك في هذه التجمعات مع أطفالهم.

كان  حيث  بفلسطين،  صلتنا  على  جميعا  نشأنا  لقد 
آباؤنا من المهاجرين يحاولون خلق إحساسهم الخاص 
بالوطن من خالل التواصل مع بعضهم البعض في 
الشتات. على الرغم من عملهم في مجاالت مختلفة 
وانحدارهم من مناطق مختلفة من فلسطين، إال أنهم 
قد  أننا  من  التأكد  وهي  مشتركة،  مهمة  يتقاسمون 

نشأنا مرتبطين بأصولنا الفلسطينية.
استيعاب  بين  الموازنة  مهاجر  مجتمع  كل  يحاول 
تربطه  التي  الصالت  على  والحفاظ  الجديدة  الثقافة 
بالنسبة  إلحاحا  أكثر  الوضع  لكن  وطنه.  بثقافة 
للفلسطينيين، ألننا نعلم أن “إسرائيل” تحاول جاهدة 
محو وجودنا. قال دافيد بن غوريون سنة 1949: 
عودة  عدم  لضمان  شيء  كل  نفعل  أن  “يجب 
وسينسى  السن  كبار  سيموت   ]…[ الفلسطينيين 

الشباب موطنهم”. لكّننا لم ننس.

وثقافتك  وأصولك  وجودك  على  الحفاظ  يتحّول 
يتطلب  قد  صراع،  إلى  المحو  عمليّة  مواجهة  في 
أنا  بحثت  نشطة.  استراتيجية  ألطفالك  تمريره 
عديد  مع  وتواصلنا  األفكار  بعض  عن  وابنتي 
العائالت الستخالص تجاربهم، لكن قبل أن نشارك 
اسمحوا  اآلخرين،  الفلسطينيين  اآلباء  استراتيجيات 
لي أوال أن أقول إن الشتات هنا يعيشون واقعا قاسيا 
للغاية، فنحن نحاول بناء صلة مع أرض قد ال تكون 

موجودة في معظم خرائط العالم.
ذكريات  في  فلسطين  تتواجد  منا،  للكثيرين  بالنسبة 
“السالم  كلمة  وفي  األجداد،  أو  اآلباء  يتشاركها 
من  بقالوة  صينية  وفي  الخد،  على  وقبلة  عليكم” 
صنع الجدة، وفي وسادة مطرزة على األريكة. كيف 

يمكن نقل هذه التفاصيل الصغيرة والعابرة إلى جيل 
أبناء  نعتبر نحن،  الجذور؟ هل  بعدا عن  أكثر  آخر 
المهاجرين، أفضل مرّوجين للثقافة الفلسطينية؟ في 
الواقع، يختلف كفاحنا عن كفاح آبائنا الذين أمضوا 

فترة تكوينهم في فلسطين.
نظرا ألنني مؤلفة كتب لألطفال، تحدثت إلى العديد 
من اآلباء الفلسطينيين األمريكيين حول هذه القضية 
أزر  “لم  بصراحة:  إحداهن  سألتني  وقد  بالذات، 
فلسطين قط، ولست متزوجة من فلسطيني، كما أنني 
تربية  يمكنني  فهل  جيد.  بشكل  العربية  أتحدث  ال 

أطفال فلسطينيين أمريكيين؟” طبعا بإمكانك ذلك.
دّرس أطفالك التاريخ

لبعض  بالنسبة  صعبة  الخطوة  هذه  تكون  قد 
الفلسطينيين في الشتات من الجيلين الثاني والثالث، 
ألنك قد ال تكون على دراية كافية بفلسطين وتاريخ 
من  متفرقة  تاريخية  حقائق  بعضنا  تعلم  االحتالل. 
آبائنا وأجدادنا، بينما أصيب بعض الشيوخ بصدمة 
لم  أنهم  لدرجة  أرضهم  من  ترحيلهم  بسبب  شديدة 
يتحدثوا عنها على اإلطالق. ونظرا ألنه قد تم قمع 
القضيّة الفلسطينية لعقود، عليك البحث عن معلومات 

مستنيرة من خالل المنح الدراسية.

تجدر اإلشارة إلى أن عناوين األخبارغالبا ما تكتب 
بطريقة تُصّور النضال الفلسطيني من أجل التحرير 
على أنه حرب بين عدوين متساويين في التسلح، أو 
الديمقراطية  على  للحفاظ  “إسرائيل”  تشنّها  معركة 
في الشرق األوسط. قد تربكك هذه االستعارات، في 
الرغم من  بالمشكلة، على  لم تكن على دراية  حال 
أنه حتى  دائما  تذّكر  كذلك،  التاريخ.  اطالعك على 
جاهلين  يكونوا  قد  والتقدميين  الليبراليين  أصدقاؤك 
بالمواضيع التي تتعلق بفلسطين، وينبغي أال يفاجئك 

هذا أو يربكك.
ونعوم  عريقات  ونورا  خالدي  رشيد  كتب  اقرأ 
تشومسكي وإدوارد سعيد وغيرهم من العلماء. تنتج 
مجموعات مثل معهد تفاهم الشرق األوسط بانتظام 
ليسوا  الذين  لألشخاص  ومقاالت  فيديو  مقاطع 
موقعهم  يحتوي  كما  الموضوع،  بهذا  دراية  على 
فلسطين  يدعى  للغاية  مفيد  قسم  على  اإللكتروني 
101. وما إن تستنتج أنك صرت على إطالع كاف 
باألمر، شارك ما تعلمته مع أطفالك، حتى إذا كانوا 
صغار السّن. يحتاج األطفال إلى الشعور باإلنتماء 
المجتمع  في  أعضاء  أنهم  يفهموا  أن  وعليهم 
في  المنتشر  الشتات  في  يعيش  الذي  الفلسطيني 

جميع أنحاء العالم نتيجة نكبة عام 1948.
حاول االستماع إلى األخبار التي تتحّدث عن فلسطين 

رفقة أطفالك، وال تخف من الحديث معهم عن تاريخ 
هذا  في  صالحا  تراه  ما  افعل  وبالطبع،  االحتالل. 
الشأن. تقول سلمى زهر متحدثة عن كيفية شرحها 
سنوات:  خمس  العمر  من  البالغة  البنتها  لالحتالل 
الصور  أو  الفيديو  مقاطع  بعض  أن  كيف  “أدركت 
ألنها  بأنها ضحية  تشعر  وتجعلها  تخيفها  أن  يمكن 

طفل فليسطينيّة.”
األمام  إلى  خطوة  متقّدما  دائما  تكون  أن  حاول 
الشعبية  الجهود  إلى  انضم  بمعلوماتك:  يتعلّق  فيما 
وتبرع  فلسطين،  لدعم  الوطنية  والجهود  المحلية 
فرقا  تحدث  التي  الفلسطينية  الخيرية  للجمعيات 
كأسرة  معا  التكاتف  يجب  الفلسطينيين،  حياة  في 
المسيرات  في  وشارك  لفلسطين،  التبرعات  لجمع 

والمظاهرات لدعم فلسطين واحضر أطفالك معك.
عندما كنت طفلة، كانت إحدى أقرب الذكريات إلى 
مساعدتي  هي  ذهني  في  خالدة  زلت  ما  التي  قلبي 
المشرفين  إحدى  كانت  التي  معدي،  أليس  لوالدتي، 
المعونة  المحلية، وهي جمعية  الشعبية  منظمتنا  في 
تخطيط  وأقالم  ملصقات  اشترت  لقد  الفلسطينية. 
في  معي  ألحملها  الفتات  صنع  على  وساعدتني 
“حرروا  عناوين:  وتحمل  فيالدلفيا  مظاهرات 
العمل  القيام بهذا  فلسطين” و “أنهوا االحتالل”. إن 
يعلم  أن  يجب  إذ  القّوة،  يمنحهم  أطفالك  مع  المهم 
شيء  فعل  يمكنهم  الظلم،  يوجد  حين  أنه  األطفال 

حياله.

أحط أطفالك بالثقافة
قسم  رئيسة  وهي  ميرانسي  فاهوم  نجود  تقول 
التخطيط لمهمات استكشاف الفضاء في وكالة ناسا، 
فأنا  العرق،  ثنائية  فلسطينية  “بصفتي  لطفلين:  وأم 
دائما أكثر ارتباطا باألكالت الفلسطينية. لقد تعلمت 
أمي األمريكية الوصفات من عمتي، لذلك نشأنا على 
اطالع بالنكهات واألطباق داخل عائلتنا المختلطة”.

بذلت ميرانسي جهدا لمشاركة الطعام الفلسطيني مع 
المزيد  تعلمت  الطبخ،  بدأت  “عندما  قائلة:  أطفالها، 
من الوصفات والتقنيات الفلسطينية، وأنا أنقل بالفعل 
كتب  عديد  نُشرت  لقد  ألوالدي”.  الوصفات  هذه 
الطبخ الفلسطينية الممتازة خالل السنوات األخيرة، 
في حال لم يكن لديك فرد من العائلة يمكنه تعليمك.

اعمل على تزيين منزلك باألعمال الفنية الفلسطينية، 
والمفروشات  يدويا  والمطّرزة  الملونة  الوسائد  مثل 
والديكورات األخرى. واألفضل من ذلك، اجعل هذه 
بنفسك.  لتتعلمها  عائلي  مشروع  بمثابة  التغييرات 
تقدم منظمات مثل مبادرة تطريز وشاي، التي تديرها 
اإلنترنت(  عبر  ذلك  في  )بما  دروسا  غنيم،  وفاء 
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وأطقم تطريز للمبتدئين. غنيم هي مدّربة وباحثة في 
موهوبة  تطريز  فنانة  أيضا  وهي  التطريز،  تاريخ 
تعلمت هذه المهارة من والدتها فريال عباسي غنيم، 
التي اشتهرت بمهاراتها في التطريز وكثيرا ما كانت 

تتحدث عن تاريخ العمل الفني.
في خطاب وعرض قّدمته عام 2009 أمام مجلس 
الشؤون العالمية في والية أوريغون وجامعة والية 
غير  لغة  “التطريز  غنيم:  عباسي  قالت  بورتالند، 
مكتوبة، يتم تداولها من امرأة المرأة في صمت. لقد 
اليوم،  بناتي  أدرس  وأنا  التطريز،  والدتي  علمتني 

وستنقله بناتي للجيل القادم”.

ماذا يقرأ أطفالك؟
قبل خمس سنوات، ألقوم  ابنتي مريم،  ألهمتني  لقد 
أمريكي.  فلسطيني  طابع  ذات  كتب  سلسلة  بتأليف 
انفطر قلبي لرؤية ابنتي، التي كانت في سّن العاشرة 
من  الكثير  تجد  لم  لكنّها  نهمة،  قارئة  وهي  آنذاك، 
التي تعكس تجربتها الخاصة. كنت مصممة  الكتب 
على تغيير ذلك ألجلها وألجلنا. قرأت مريم منذ ذلك 
الحين كل مسودة كتب فرح روكس قبل أن أسلمها 
إلى ناشري. ال يمكن المبالغة في تقدير أهمية رؤية 

األطفال لحياتهم المنعكسة من خالل الكتب.
الكتب  من  المزيد  نشر  وقع  األخيرة،  السنوات  في 
مؤلفين  قبل  من  األعمار  جميع  من  لألطفال 
لطفلين  أم  وهي  دويك،  دالل  تقول  فلسطينيين. 
بجذورنا  أحتفل  أن  فقط  “أحاول  كاليفورنيا:  في 
الفلسطينية. لقد كان والدي الفرد الوحيد من عائلته 
الذي جاء إلى الواليات المتحدة، بينما أمي أميركية. 
بين  من  الوحيدة  وكنت  أميركي  من  تزوجُت  لقد 
أكن  لم  عائلتي، ألنني  باسم  احتفظُت  التي  شقيقاتي 

أريد أن أفقد هذا االرتباط بـ ‘الوطن'”.
على  الحفاظ  في  دويك  استراتيجيات  إحدى  تتمثل 
تتحّدث  كتب  شراء  في  ألطفالها  الفلسطينية  الهوية 
اقتنيناه  الذي  األول  كتابنا  أن  “أعتقد  فلسطين:  عن 
كان بعنوان من أجل فلسطين، ومن الصعب وصف 
مدى ما يعنيه سماع ابنتي الصغيرة في ذلك الوقت 
وهي تقرأ كلمة ‘فلسطين’ المذكورة في الكتاب لي”. 
في  ناو  كيدليت  أراب  مجموعة  تساعدك  أن  يمكن 
بحيث  ومترجمة،  العربية  باللغة  كتب  على  العثور 
أمريكا  في  فقط  ليس  المنشورة  الكتب  أطفالك  يقرأ 
مثل  العربية  الدول  في  ولكن  وأوروبا  الشمالية 

فلسطين
قم  الفلسطينية،  بالثقافة  إحاطتهم  إلى  باإلضافة 
بتشجيع وتعزيز شعورهم بالفخر لكونهم فلسطينيين 
من خالل الهوايات واالهتمامات التي لديهم بالفعل. 
العالي  التعليم  في  ومهني  أب  فاران،  جويل  يقول 
في شيكاغو: “اعثر على شيء يحبه أطفالك واجعله 
قمصان  جمع  ابنه  يحب  فريد”.  بشكل  فلسطينيا 
من  قميص  بتخصيص  قام  لذلك  القدم،  كرة  العبي 

نادي بالستينو الرياضي، وهو نادي كرة قدم تشيلي 
أسسه فلسطينيون، باسم ابنه.

العناصر  بعض  على  الشخصي  الطابع  بإضفاء  قم 
المفاتيح  واألوشحة وسالسل  القمصان  مثل  اليومية 
أحد  الفلسطينية.  بهويتهم  لتذكرهم  الظهر  وحقائب 
المتاجر المفضلة لدي على اإلنترنت هو وطن، الذي 
يحتوي على مجموعة رائعة من اإلكسسوارات ذات 
الذوق الفلسطيني الفريد. كذلك، يوجد لدى العديد من 
الفنانين الفلسطينيين متاجر إتسي، حيث يمكنك إيجاد 

طرق فريدة لتخصيص األشياء ألطفالك ومنزلك.

أحضر فلسطين إلى مدارس أطفالك
احرص على إدخال التاريخ والثقافة الفلسطينية ليس 
فقط في حياة أطفالك، ولكن أيضا في حياة األطفال 
المحلي  مدرستك  نظام  في  نشيطا  كن  اآلخرين. 
ويسمعون  يرون  اآلخرين  األطفال  أن  من  وتأكد 
ويقرأون عن فلسطين. معظم المدارس لديها نوع من 
“المهرجان الدولي” أو “يوم الثقافات العالمي”، حيث 
للضيوف  ويمكن  طاولة،  على  دولة  كل  تمثيل  يقع 
التجول حولها وتذوق الطعام من بوليفيا أو العزف 

على اآلالت الموسيقية من الصين.
تسمح  وال  فلسطين  عن  طاولة  لتحضير  تطوع 
أي  أو  والمعلمين  اآلباء  رابطة  رئيس  أو  للمدرسة 
أو  األوسط”  “الشرق  طاولة  بتسميتها  آخر  شخص 
لهذا  بالتحضير  مريم  استمتعت  العربية”.  “الدول 
العلم  وعرض  الحمص  صنع  خالل  من  النشاط 
وتوزيع  للطاولة  األمامي  الوجه  على  الفلسطيني 
السنوات  في  الفلسطيني.  العلم  عليها  ملصقات 
أسماء  كتابة  مثل  بأنشطة  أيضا  قمنا  الماضية، 
األطفال باللغة العربية، والتي لطالما حققت نجاحا. 
للحاضرين،  فقط  ليس  مهم،  التمثيل  من  النوع  هذا 
مثل  مؤكدة  هويته  بأن  سيشعر  الذي  لطفلك  ولكن 

هويات زمالئه في الفصل.

تواصل من خالل اللغة
يعد تعلم اللغة العربية جزءا مهما من تربية األطفال 
في  سيرغبون  ما  مرحلة  في  ألنهم  الفلسطينيين، 
مع  فلسطين.  بلغة  أي  الطرق،  بأقوى  التواصل 
يقوله  فيما  “المشاركة”  السن، سيريدون  في  تقدمهم 

أجدادهم أو عماتهم وأعمامهم.
قد  بها؛  إليهم  فتحدث  العربية،  تتحدث  كنت  إذا 
يجيبونك باللغة اإلنجليزية اآلن، لكن في مرحلة ما 
سوف يتوقون إلى التحدث بها. حتى لو لم تكن تتحدث 
العبارات  بعض  سوى  تعرف  ال  أو  بطالقة،  اللغة 
ال  يسمعونها.  أطفالك  دع  فاستخدمها!  والكلمات، 
تشعر بالسوء ألنك ال تتحدث العربية بشكل جيد، أو 
على اإلطالق؛ تذكر أن هذا وضع شائع للفلسطينيين 

في الشتات.
وأم  فلسطينيين  مهاجرين  ابنة  مرشود،  ربى  تقول 

العربية  باللغة  التحدث  لطفلين: “بصفتي أم، أحاول 
بقدر ما أستطيع، وأشعر باألسف ألنه مع تقدمهم في 
قدراتي  محدودية  أالحظ  بدأت  االبتدائية،  السنوات 
وجدت  عندما  غامرة  بسعادة  شعرت  لقد  اللغوية. 
برنامجا عربيا لألطفال في عطالت نهاية األسبوع. 
هذه السنة، أصبحت الدروس افتراضية ولديهم اآلن 
دروس فردية. إن أطفالي ال يحبون دائما الحصول 
على ‘دروس مدرسية في عطالت نهاية األسبوع’. 

لكن هذه المرة، طلبوا ذلك!”
التحدث  تعلم  إلى  أطفالك  يتوق  سوف  الواقع،  في 
باللغة العربية في مرحلة ما. إحدى صديقات مريم 
اللغة  تتحدث  وأخرى  والديها،  مع  الكورية  تتحدث 
الصينية؛ ومراقبتهما جعلت مريم تعتقد أن هذه مهارة 
رائعة حقا وحفزت اهتمامها بتعلم اللغة العربية. إذا 
عبّر طفلك عن هذه الحاجة، فتأكد من تلبيتها، خاصة 

عندما يكون األطفال أصغر سنا.
لحسن الحظ، مهما كانت أعمار أطفالك، هناك الكثير 
من الموارد، مثل فيديوهات موقع “ليتل بيم” لألطفال 
في  دولينغو.  مثل  برامج  إلى  باإلضافة  الصغار، 
التعليم  يكون  أن  يمكن  رائعة،  التكنولوجيا  أن  حين 
الكنائس  إلى  انظر  بكثير:  فعالية  أكثر  الشخصي 
وكذلك  دروسا،  تقدم  قد  التي  والمساجد،  المحلية 
الكليات المجتمعية. استعن بمدرس. اطلب من الجد 
أو المسن في المجتمع قضاء ساعة في األسبوع مع 

أطفالك.
لألطفال  بالنسبة  األخرى.  والموارد  بالكتب  تزّود 
مؤسسة  التاجي،  ليلى  بكتب  أوصي  جدا،  الصغار 
موقع “أرابيش واي”. تصف التاجي نفسها بأنها “أم 
أمريكية من أصل عربي، كافحت إليجاد طرق لربط 
أطفالها األمريكيين بثقافة أسرتهم”. تهدف كتبها إلى 
من  وممتعا  طبيعيا  جزءا  العربية  اللغة  تعلم  جعل 

الحياة اليومية لعائلة مشغولة.
كرافتي  “أ  موقع  مؤسسة  الطرابلسي،  خلود  لدى 
اإللكتروني  موقعها  على  ممتعة  أنشطة  أراب”، 
للمساعدة في تعزيز تعلم اللغة العربية، باإلضافة إلى 
موارد مثل المواد المطبوعة المجانية. كما صممت 
وملصقات  ممتعا  العربية  لألبجدية  تلوين  كتاب 

جدارية يمكن شراؤها عبر موقعها على اإلنترنت.
تأكد من أن أطفالك يتعلمون اللغة العربية الشامية، 
يتمكنوا  حتى  الرسمي،  الحديث  المعيار  فقط  وليس 
بالفعل من إجراء محادثات مع أشخاص يعرفونهم، 
تحولت  التي  الصحفية  أرادت  األسرة.  أفراد  مثل 
إلى ناشرة، ريم مخّول، أن تقرأ ابنتها كتبا تستخدم 
اللغة العربية العامية، لكنها لم تجد سوى الكتب التي 
تستخدم العربية الفصحى الحديثة، لذلك كتبت بعض 
ـ  “قصص  موقع  صاحبة  اآلن  هي  بنفسها.  الكتب 
ستوريز”، الذي يختص في نشر كتب باللغة العربية 

العامية.
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الخطوة الكبيرة: زيارة فلسطين
إذا أمكن، حاول السفر إلى فلسطين. كان سفري إلى 
الضفة الغربية خالل طفولتي، والحقا حين صرت 
طالبة جامعية، تجربة أثرت فّي بعمق. استطعت أن 

أرى بأم عيني األماكن التي أخبرني عنها والداي.
الفلسطينية  هويتي  كانت  لي،  وبالنسبة  ذلك  قبل 
قرية  في  الطرق  على  السير  لكن  الحلم.  بمثابة 
عائلتنا وزيارة األماكن المقدسة في بيت لحم والقدس 
والجلوس في المقاهي مع أبناء عمومتي وأصدقائي 
جعل  على  ساعدت  عوامل  كلها  أقاربي،  وزيارة 

الحلم حقيقة.
أطفال،  لثالثة  أم  مقبل، هي  جابر  نجاة  ابنة عمي، 
كانت  ألنها  التربية  في  بأسلوبها  دائما  أعجبت  وقد 
سبيل  على  فلسطين.  على  أطفالها  تعليم  في  ثابتة 
الدبكة وساعدتهم على تشكيل فرقة  المثال، علمتهم 
المحلية، وهي عضوة نشطة في  دبكة في كنيستهم 
المجتمع الفلسطيني. وتقول نجاة: “بالنسبة لي، كان 
من أولوياتي أن يعرف أطفالي مكان جذورهم، وأن 

يكون لديهم صلة بأسرهم في فلسطين”.
أضافت نجاة: “أتذكر زيارتي الوحيدة للوطن عندما 
أبناء  بجميع  والتقيت  السابعة،  سن  في  طفلة،  كنت 
الذكريات  تلك  ساعدت  الممتدة.  وعائلتي  عمومتي 
على ترسيخ ما كان بالفعل متأصال في داخلي بفضل 
فلسطينية  أنا  المتحدة:  الواليات  والدّي وعائلتي في 
أوال. خصصنا أنا وزوجي ميزانية ألخذ أطفالنا إلى 
قرية الطيبة الفلسطينية كل سنتين أو ثالث سنوات. 
أردت أن يكون ألوالدي هذا العاطفة تجاه فلسطين، 
]لكي[ تنمو بشكل طبيعي داخلهم، كما نمت بداخلي”.

ادعم الحركات األخرى
اسع جاهدا للعمل على دعم قضايا العدالة االجتماعية 
بدعم  يتمتعون  الفلسطينيين  أن  تذكر  األخرى. 
المظلومين، لذلك علينا أن نكون حلفاء جيدين أيضا. 
السود  “حياة  حركة  غردت  األخيرة،  اآلونة  في 
مع  متضامنة  تقف  مهمة  السود  حياة  “إن  مهمة”: 
االستعمار  بإنهاء  ملتزمة  حركة  نحن  الفلسطينيين. 
إلى  الدعوة  وسنواصل  أشكاله  بجميع  االستيطاني 

التحرير الفلسطيني”.
تقول دالل دويك: “تتداخل الكثير من أعمال العدالة 
سبيل  على  الفلسطيني.  النضال  مع  االجتماعية 
تفكيك  ضد  احتجاج  إلى  كعائلة  انظممنا  المثال، 
األسر واالحتجاز مع الفتة كتب عليها ‘من فلسطين 
إلى تورنيو، العائالت تنتمي إلى بعضها البعض!’، 

ألنني أعتقد حقا أننا نتحرر حين يتحرر الجميع”.
تعلّم ربى مرشود، أم لطفلين دون العاشرة، صغيرْيها 
“قرأنا  لالستعمار:  أخرى  أمثلة  مع  فلسطين  تاريخ 
أيضا عن احتالل الواليات المتحدة والتوسع باتجاه 
الغرب )ألن ابني يحب القطارات( ومحنة األمريكيين 
األصليين ومأساة العبودية. إنهم مرتبطون بقصص 
المظلومين وبوصلتهم األخالقية قوية. إنهم يعرفون 

من هم”.
من أعلى اليسار باتجاه عقارب الساعة: المتظاهرون 
يتضامنون مع الفلسطينيين في مظاهرة في ميونيخ، 
ألمانيا، في 25 أيار/مايو 2021؛ نجاة جابر مقبل 
في  للفلسطينيين  مؤيدة  مسيرة  في  إلياس  وابنها 
فيالدلفيا. نجل جويل فّران يرتدي قميص كرة القدم 

بالستينو المخصص له )جويل فّران(.

اجتمعنا  حيث   – الشمل  لم  نزهة  سلمى  نظمت  لقد 
التلقيح،  تلقي  وبعد  أطفالنا  مع  حديقتها،  في  جميعا 
الموسيقى  إلى  واستمعنا  العربي  الطعام  وتناولنا 
مجددة  نزهة  كانت  يلعبون.  أطفالنا  وتركنا  العربية 
من رعب  راحة  فترة  وعبارة عن  ورائعة،  للطاقة 
مطاطية  قلعة  في  األطفال  لعب  غزة.  من  األخبار 
ورسمت مريم وابنة عمها المراهقة القلوب وأقواس 
قزح، وكذلك األعالم الفلسطينية على وجوه األطفال 

الصغار.
إن نشأتك وتربية أطفالك في الشتات هو عمل شاق. 
تتحدث  ال  كنت  إذا  سيء  وضع  في  لست  لكنك 
الموسيقى  إلى  تستمع  وأنت  تكبر  لم  إذا  أو  العربية 
العربية أو حتى إذا كنت ال تعرف الكثير من العرب 
إذا  موات  غير  وضع  في  تكون  لن  مجتمعك.  في 
)في  فلسطينيا  ليس  شريك  مع  أطفالك  تربي  كنت 
الواقع، يحصل شريكك على نقاط فلسطينية إضافية، 
حب  غرس  في  المساعدة  عند  إضافي،  وحمص 

فلسطين في طفلهم(.

قلوبهم وذكرياتهم،  آباؤنا فلسطين في  مثلما حمل 
من  أنه  ألطفالك  اشرح  نحملها.  أن  أيضا  يمكننا 
نحو  باالنجذاب  الشخص  يشعر  أن  تماما  الطبيعي 
ثقافات مختلفة. ليس عليك أن تكون “إما هذا / أو 

ذاك” – يمكنك أن تكون كالهما. 
ذات  الريحاني  أمين  األمريكي  العربي  الكاتب  كتب 
الغرب. ال حدود  أو  الشرق  لسنا من  مرة: “نحن 

موجودة في صدورنا. نحن أحرار”.
* ميدل إيست آي
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في حّي كرويتسبيرغ البرليني ُمتعدد الثقافات ومنُذ 
عام 1988 يعمُل الشاعر السوداني صالح يوسف 
في محلّه التجاري الصغير في بيع "األنتيك" واألثاث 
القديمة، في محله  الُمستعمل واسطوانات الموسيقى 
األلمان،  ثقافة  مع  اإلفريقية  الثقافة  روح  تمتزج 
الملّونة بمحبّة  البقعة  وغيرهم ممن مّروا على هذه 

الجيران. 
ما إن تجلس أمام محلّه وتبدأ حديثاً معه، حتى يُلقي 
عليه أحُد سّكان الحّي التحية، هم يعرفونه ويحفظون 
ابتسامته ووداعة حديثِه، كما يحفُظ هو ُعمر األشجار 

واألبنية على جنبات شارع أوربان. 
لكنّه صوت  أسود(..  )ألمانّي  أنّه  نفسه  عن  يقول   

شعرّي مختلف ذو نكهة متفّردة. 
إلى  هاجر  الذي  يوسف  السوداني صالح  الشاعر   
ألمانيا شاباً يافعاً قبل خمسين عاماً تقريباً في رحلة 
تلك  في  بّدقة،  اآلن  إلى  تفاصيلها  يتذكُر  تراجيدية 
برلين،  إلى  الوصول  إلى  الظروف  دفعته  األثناء 
الشوارع  في  والنوم  األولى  األيام  صعوبة  ورغم 
وتحت الجسور إاّل أنّه استطاع الحيازة على قلوب 
الطيبين والذين مازال بعضهم صديقاً له إلى اليوم، 
ساعدوه في النهوض واالستمرار في مسيرة حياته 
الحافلة باألحداث في حين شكلت الموسيقى والشعر 
بقي  الشعر  لكن  حياته،  في  األجمل  الثالوث  والفّن 

األقرب.

خمسة  أصدر  ألمانيا،  في  الشعريّة  مسيرته  عبر 
ثنائيّة   " واأللمانية  العربية  باللغة  شعرية  دواوين 
اللغة"  قصائد نثريّة تلحُظ فيها نكهة الحياة الغربيّة، 
يرصُد بدّقة تفاصيل الحياة في ألمانيا وخاّصة الحّي 
ثقافيّة  كشخصيّة  به  احتفى  والذي  فيه  يعيش  الذي 
من  العديد  أقام  فقد  وخصوصيتها،  حضورها  لها 
األلمان  مع  بالتعاون  الشعريّة  والقراءات  األمسيّات 
في أماكن ُمتعددة، كما أُنتج عنه أكثر من فيلم وثائقّي 
كتاب  في  وشارك  البرلينية  الصحف  عنه  وكتبْت 
منذ  صدر  الذي  األلمانية(  باللغة  سودانيّة  )كتابات 

عامين عن دار الدليل في برلين.
األشجار واألطفال ووجوه الماّرة وضحكات النسوة 
اللواتي يلقيَن عليه تحية الصباح، صديقه الذي مازال 
يلتقيه منذ أربعين عاماً، يهّذب معه مفرداِت قصائده 
يحضر  ذلك  كّل  االختالف،  نقاط  معُه عن  ويبحث 

في قصائده.

ولد صالح يوسف في قرية "الكالكلة" بالقرب من 
الخرطوم، في تلك األثناء كانت الخرطوم في تكوينها 
جاءت  كبيرة  أسرة  ابن  وهو  الريف..   شكل  على 
من الريف لتسكن مع ماشيتها على أطراف المدينة، 
هذه األسرة تحمل معها الكثير من المؤثرات الثقافيّة 
التي شّكلت ذاكرته الشعرية، فالجّد كان يدرس في 
"الخالوي" وكان صوته جمياًل يتلو القرآن والمدائح 

النبويّة ولديه مكتبة عامرة ويقرأ طوال الليل.
الذي  خاله  يِد  على  والكتابة  القراءة  الشاعر  تعلّم 
آنذاك،  الشيوعية  بالحركة  التجارة وتأثر  عمل في 
كان ُيحضر له الكتب والمجالت في ذلك الوقت وكان 
يروي  والعمال..   الفالحين  ألبناء  متاحاً  التعليم 
تعرفُت  خالي  "بمساعدة  ذكرياته  بعض  الشاعر 
ذلك  خالل  ومن  العالمّية،  اليسارّية  الحركات  على 
ثم  من  عالمّية،  آداب  من  ُيكتب  بما  اهتمامي  زاد 
بدأت أتقن خمس لغات، ساعدتني في قراءة األدب 
الفرنسّي واإلنكليزّي واالفريقّي وكنت شغوفاً باألدب 
الكاريبّي على وجه التحديد.. في تلك الفترة نشطت 
وبيروت،  القاهرة،  في  وخاصة  الترجمة،  حركة 
ودمشق، في فترة الخمسينات حتى بداية السبعينات 
شهدت السودان حراكاً ثقافياًّ وفكرّياً جيداً من خالل 
وجود ثالثة أحزاب رئيسة على الساحة، استقطبت 
اطالعي  أما  اليسارية،  الحركات  وخاّصة  الشباب 

على األدب العربي فكان مدرسّيا عبر عصوره. 
في المحصلّة أنا متأثر بثقافتين، أعتبر أّن ثقافتي 
الحياتّية تّكونت هنا في ألمانيا، وبالتوازي تكونت 
لذلك  قراءاتي  خالل  من  السوداء  الثقافة  عندي 

اعتبر نفسي "ألماني أسود".
 

الحياة البرلينية والشعر:
أعتبر  قائاًل:  الشاعر  يروي  ببرلين  عالقته  عن 
نفسي محظوظاً أنني وصلت إلى برلين وعشت فيها 
أوربية  بلدان  في  تجّولي  بعد  االستقرار،  وعرفت 
خلفي  شيء  كّل  أترُك  أنّي  عنّي  ومعروف  كثيرة، 

فجأة وأمضي!
تركُت الدراسة في بلغاريا بعد أن تعّرضت للضرب 
المنظومة  انقسام  نتيجة  البوليس  قبل  من  والسجن 

الشيوعية بين الصين وروسيا.
وعندما وصلت إلى برلين في نهاية الستينات، كانت 
الثورة يجتاح  فيها ثورة الطالب الشباب، كان فكر 

العالم أجمع تقريباً.

أيامي،  أوائل  كافيه" حيث  بالتز  "شتاين  مقهى  في 
تعرفت إلى الكثير من الشباب من مختلف الجنسيات، 
من  القادمين  الطالب  مع  كبيٌر  تضامٌن  هناك  كان 
العالم الثالث من حيث تأمين الدراسة والعمل والسكن 
والهموم  الطعام،  معنا  يتقاسمون  كانوا  ذلك  وغير 

والمشاكل واألحالم. 
دخلت حركة الشباب األلماني، وكنت أخرج للتّظاهر 
شارع  في  سنوات  عشر  لمّدة  عملت  كما  معهم، 
"الكودام" وسط برلين كانت تلك الفترة خصبة جداً 

ثقافياً واجتماعياً بالنسبة لي. 
ما  السبت،  يوم  مظاهرة  في  الحضور  دائم  وكنت 
ثقافياً  سياسياً  أنّها شهدْت حواراً  المرحلة  تلك  يميّز 
انسانياً وكانت الموسيقى تلعب الدور األكبر فيه ذلك.  
كنت عضواً دائماً في النقاشات والحوارات الشبابيّة، 
وفي تنظيم الحراك الشبابي الُمثقف السياسّي الُمسالم 
تغيير  هو  لنا  األكبر  الهّم  كان  عاداًل،  كان  والذي 
بغّض  كإنسان  الحرك  في  مشاركاً  وكنُت  العالم، 
ِوسع  كبيرة  أحالم  لنا  كانت  عنّي كسوداني،  النظر 
العالم، وكانت القضية الفلسطينية إحدى أهم قضايا 

نضالنا.
والموسيقى  الكتب  أروع  انتجْت  المرحلة  هذه 
وسط  كنت  أنّى  محظوظاً  نفسي  واعتبر  والكتّاب، 
أنّك  على  إليك  اآلخر  فيه  ينظر  الذي  الحراك  هذا 

شريك في التغيير. 
لك أن تسأل نفسك أّن شاباً قادماً من أفريقيا، يشارك 
في حراك شعبي في بلغاريا يُضرب ويُسجن وبتنقل 
له  تفسير  ألمانيا كّل ذلك ال  الشبابي في  العمل  إلى 
آلية  أنّها ثورة شباب تحمل على عاتقها  لدّي سوى 

تغيير العالم". 

في الشعر  
البداية  ففي  بالشعر،  عالقته  حكاية  الشاعر  يروي 
ألمانية  صديقة  لكن  العربية،  باللغة  قصائده  كتب 
اقترحت عليه أن يترجمها إلى األلمانية لما تحمله من 
العربي  بالتراث  ليست معنيّة  معاٍن سامية فقصائده 
بقدر ما تدعو إلى تحرر العالم والخالص من الظلم.
ولد  التي  البيئة  إلى  كحنيٍن  السودان  عن  يكتب  هو 
فيها، لكنّه يشعر أنّه معنّي بالحياة هنا أكثر، هنا يفهم 
التي  للمدينة  واالجتماعي  والثقافي  السياسي  الجّو 
إليه  ينتمي  الذي  والمجتمع  معها،  وكبَر  فيها  عاش 

منذ أكثر من خمسين سنة. 
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جاءت عناوين دواوينه الشعرية على التوالي " نساء 
كرويتس كولن عام 2012 " مقابر في الماء 2015 
" الصمت المفتوح 2017 "صوت العصر 2018 

وآدم سميث في الخرطوم 2020.

بالفضاء  المكاني  أّما عناوين قصائده فلها ارتباطها 
الذي يعيش ويتحرك فيه، ألنه يكتب ما يعيشه هنا ال 
يُجهد نفسه معجميّاً في البحث عن عناوين لها، ألنها 
به،  العضوي  وارتباطها  المكان  بحضور  حاضرة 
وأي شخٍص يكتب عنه تربطه به عالقة ما تأثر بها.. 
ال تكنيك ُمحدَد وال ِمعيار ثابت لبناء قصيدته والتي 
 " المفتوح  النص  أو  النثر  قصيدة  شكل  عادة  تأخذ 
أو  عربي  تفكيٍر  بنمط  أكتب  أن  عندي  فرق  ال   ..
ألمانّي، لكّن حالة التخيّل والتأمل عندي متأثرة كثيراً 
القبيلة،  النيل،  "القمر،  مازال  العربية،  بالمفردة 
المطر  النوبة،  سفُن  النعناع،  شاي  الجوع،  الغابة، 
االستوائي، األصابع السمراء و" مازالت تلك المرأة 
االفريقية الّساحرة / تعيد لإلنسان طبيعته األولى / 
التسميات  وبعض  أجدانا"  وأرواح  والرقص  بالدم 
لي  اللغويّة  الجذور  أن  أعتقد  ذاكرتي  في  محفوظة 
تبقى من بلدي من السودان وذاكرتي الفطرية مازالت 
أو  ُمعّقدة  تركيبًة  لقصيدتي  جعل  هذا  ربّما  هناك.. 
أغلب من  أخبرني  كما  أو  القارئ  مختلفة يالحظها 

قرأ قصائدي، أحاول أن أكون صوتاً مختلفاً" . 
صالح  قصائد  في  القارئ  يلحُظ  أخرى  جهة  من 
قصائده  بعض  تسمية  على  اإلصرار  يوسف 
بالشخصيّات الرمزية والتي كان لها دور، أو موقف 
سياسي، أو تحرري، أو هي شخصيات اشكالية من 
زنزبار،  ملكة  هايكة،  إلى  بابلو،  ميالد   „ ذلك  مثل 
رجل  موت  مادونا،  صورة  أدريانو،  البيرتو  مقتل 
إلى بوش األب، بوش  الدينكا، كولومبوس، قصائد 
احتفاء  تعكس  التي  العناوين  من  وغيرها  الصغير، 
الشاعر شعرياً ببعض الشخصيات التي كانت قريبة 
منه وجدانياً.. لكنها لم تأِت من باب المديح أو التمجيد 
بقدر ما كانت عتبات للدخول في قضايا إنسانية لها 

عمقها وتأثيرها في العامة.
نصوص  على  الجلّي  آثره  للمكان  أخرى  جهة  من 
الشاعر هذا المكان بكّل أحداثه التي عاشها الشاعر 
خالل خمسين عاماً وقد تآلف معه وفهم معنى وأهمية 
الشاعر  قصائد  من  حصتها  لبرلين  فكان  تنوعه، 
"شارع فريدل نويكولن، والربيع في شارع أوربان، 
لكريتسبيرع مقهى شتاين بالتس ونساء كرويز كولن 
 Landwehrkanal والقصيدة األجمل كانت قصيدة
„ على ضفتي هذه القناة التي تمّر وسط برلين، تزهر 
األشجار في شهر أيار، ويتهادى البجُع رزيناً على 
صفحة مائها، يكتب الشاعر قصيدته أيقونة للمدينة، 
يُرددها قارب " اآلدب Literaturschiff „ ويسمعها 
باللغتين العربية واأللمانية كلما وصل  زوار برلين 
بهم القارب إلى النقطة التي كتب فيها صالح يوسف 

هذه القصيدة. 
في ساعٍة تسمُح بها عجلُة الزمان / نتمّشى على 
الكستناء  االنحدار/  إلى  تميُل  /الشمس  الّضفتين.. 
تزهر في جنون / أٌب يالعب طفله، فتسترّد الحياة 
 / ظهورهم  على  ُمستلقون  العّشاق   / عادّيتها 
في  األرض  كأّنما   / بحنان  بعضهم  في  ويحملقون 
لحظة الّتكوين / ... البجع يتبختر على صفحة الماء 
التي ال تمنحه مرآة يعجُب نفسه فيها /  الخضراء 
ما  يسترّد  كي  يجاهد  المدينة  من  الجزء  هذا   ....

سرقه منه الجراد...

هو ابن عالَمين:
رغم األعوام الطويلة التي قضاها الشاعر في ألمانيا 
وجدانه،  على  تلّح  مازالت  الهوية  تساؤالت  أن  إاّل 
فهو ابن المجتمع الذي تشّرب ثقافته وأعجب بقيمه 
وناضل من أجلها، هذا المجتمع الذي لم يُشعره يوما 
األصلي  األبنوس  هاجس  أن  إاّل  عنه،  غريب  أنّه 
مازال يشغل وجوده وانتماءه كل ذلك يجعله يعيش 
هذا التنازع في ذاته، إن هو لم يصّرح به مباشرًة إاّل 
أن ذلك يطفو على سطح وجدانه شعراً، فيحاول أن 
يحسم الجدل ليقول: مّرة أنا ألماني أسود، أو انا ابن 
عالمين، أو أنا ُمنَتج ثقافتين، خالصة القول هو مثل 
الُمشبعة  الجماليّة  الثقافة  من  متعدٌد  مزيٌج  قصيدته 

بروح التغيير وصوت متفّرد.

يقول في قصيدة "طلب مواطنة ُمزدوجة" 
حملتني أمّي تسعة أشهر/ وأرضعتني لبن األنهار 
كلماته  وقادتني   / تتبعٌت ُخطى غوته   / المتوّحشة 
المدينة /  الكبير / أعلن حّبي لهذه  العالم  إلى باب 
الكبير أن  الحريق  / ... أخاف يوم  أأقول مدينتي؟ 
الليل  / في عميق  ُمقفلة  تتنكرني / روحي تعويذة 
/ أنشطر رجلين/ أيّهما أنا في ضجة األقنعة / في 
الصباح تبتلعني المدينة / .. من أنا يا سيدي؟ / أنا 

طفل العالَمين.
استعار  وقد  الجدول(  على  )نخلة  قصيدة  في  أما 

صالح  الطيب  قصص  إحدى  من  عنوانها  الشاعر 
ومعاناة  النيل  روح  فيها  ترى  أيضاً،  له  وأهداها 

األطفال، وعلى طريقة الشعراء الثوريين يقول:
الّداكنة / ونخيل محّمل   يتدّفق الطمي من سمرته 
غروب شمس  شفق  عينيه  جدول  على   / بالرطب 
تحمل  أخرى/  لصحراء  يرميك  المنفى   / الخرطوم 

الكنوز التي أودعك سرها النيل/ ... 
في غالب األحيان قصائد الشاعر ليست عفويّة بقدر 
وأفكار  تحريرية،  قضايا  من  طياتها  بين  تحمل  ما 
ثوريّة هي ثورة على الظلم الذي ساد العالم، يخاطب 
"تحت  نيويورك  قصيدة  في  إياها  معرياّ  أمريكا 
شوارع مدنك المسفلتة / ضحايا العبودية / موتي 

تشيلي نيكاراغوا فيتنام وفلسطين .. ".
يعتمد صالح يوسف على الجملة الشعرية القصيرة، 
جمل  وهي  والتأويل،  بالداللة  تضج  والتي  المكثفة 
مخزون  على  الشاعر  اتكاء  فيها  تلحظ  انتقائية، 
هذه  أّن  خاصة  والكاريبي،  العالمي  لألدب  قراءاته 
الجمل الشعرية يشتغل عليها بطريقة قلب الصورة 
المألوفة، أو تراسل الحواس من مثل " حيث تدور 
فيها  يعيش  التي  "السماء  أو   " الجثث  مهرجانات 
االبنوس واالنبياء، " قمة جبل الثلج الملتهب يحّمر 
تارًة ويسيل حينا" أو فوضى نظامي، والنسوة تطارد 

األساطير" .
الجواب  تعي  التي  الوجع  بلغة  أحيانا  أسئلته  يطلق 

" لماذا تموتون في سّن مبكرة يا شعراء الشعب"؟
شكل  على  كتبه  طباعة  على  يوسف  صالح  يصّر 
افريقية  برموز  النصوص  أرفق  وقد  كراسات، 

جميلة.
ترتبط  ألنها  وتعجبُه  تستهويه  الفكرة  هذه  إن  يقول 
بالحالة التي يعيشها، حالة الثورة على كّل شيء بعيداً 
عن قيود الروتين المتعارف عليه، وهي تعكس ثقافة 
الشباب التي كان يوماً ما جزءاً منها، وعلى العموم 

الكتب القت مبيعاً جيداً بشكلها الحالي البسيط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* صالح يوسف شاعر سوداني مقيم في برلين 
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اعملوا كما أقول ال كما أفعل
من الجيد أن تضعين خطوطا حمراء، ال يمكن أن 
يتعداها الطفل، وأن تمنعيه من شيء ولكن إن رآِك 
الكثير  بطرح  طفلك  فسيبدأ  منه،  منعتيه  ما  تفعلين 

من األسئلة. 
فعندما تمنعين طفلك من أكل البسكويت، وبعد مرور 

ساعات قليلة يجدك تأكلين منها سيتساءل لماذا؟ 
لن  أطفالك  على  تفرضينها  التي  قوانينك  فبإتباع 
يراودهم أي شك عن سلطتك عليهم. أما إذا اكتشف 
بغلطتك  فاعترفي  وتصرفاتك،  كالمك،  تناقض 
لن  وإال  أخرى،  مرة  تتكرر  لن  أنها  لهم  وأكدي 

يأخذوا كالمك بجدية.

عدم تلبية كافة الطلبات
عندما تلبين كافة طلبات أطفالك لتتجنبين مواجهته، 

فأنت بذلك تربين جياًل مدلاًل وأنانياً. 
الرفض،  مفهوم  يدرك  لن  التنشئة  بهذه  فالطفل 
لماذا  ويحتار  يستاء  للمدرسة  ويذهب  يكبر  وعندما 

يعامل بطريقة مختلفة.
عندما تضعين حدودا وتقولين: ال، عندما تشعرين أن 
األمر يستدعي الرفض، سيدرك طفلك أنه في بعض 
األحيان عليه أن يتكيف مع الرفض، وأن ال يمكنه 

الحصول على كل ما يطلب ويتمنى في الحياة. 
ذلك الرفض سيساعدهم على المدى الطويل ويعلمهم 
يقدمها  التي  والهدايا  االمتيازات  وتقدير  احترام 

الوالدان.

ال تحاولين أن تكوني صديقة لطفلك
آخر شيء يحتاجه طفلك هي أنك تحاولين أن تكوني 
الثاني.  المقام  في  وأمه  األول،  بالمقام  له  صديقه 

فاألطفال والمراهقون بحاجة إلى شخصية ذي سلطة 
وحتى  مستقيم،  صراط  على  إلبقائهم  حياتهم،  في 
يشعرون أن هنالك من يستطيع إفادتهم بأي مشورة. 
سيكون لديهم العديد من األصدقاء على مر السنين، 
أب.  أو  أم  شكل  على  صديق  إلى  يحتاجون  وال 
فدورك وعالقتك بأطفالك بحاجة أن تكون واضحة 
منذ البداية، وعليهم أن يعرفوا أنها مختلفة جدا عن 

أي عالقة أخرى خاصة مع أصدقائهم.

وجود توقعات غير واقعية
يحتاج كال الوالدين أن يدركا أن طفلهم ليس مثاليا، 
ويفشلون  يخطئون  فاألطفال  أخطاء.  يرتكب  وال 
بعض األحيان في اختبار أو اثنين، وقد ال يجيدون 
هي  فهذه  يكونوا.  أن  تريدين  كما  االنجليزية  اللغة 
الحياة، ويجب عليك رعاية طفلك وتشجيع مواهبه، 
بدال من أن تركزي على أهداف غير واقعية والتي 

قد ال تحصل. وعندما تضعين أهدافا غير واقعية، أو 
غير مناسبة لطفلك، فذلك يجعله يعيش تحت ضغط 
كبير، وقد يحطم ثقته بنفسه إن فشل في أمر كنت قد 

قلت له: إن النتائج الجيدة مضمونة.

تضارب في أساليب التربية
معينة  طريقة  على  زوجك  مع  االتفاق  عليك  يجب 
أمر  على  األب  موافقة  إن  حيث  أطفالكم.  لتربية 
ورفض األم له، يجعل الطفل يعيش في حالة مربكة. 
فكال الوالدين بحاجة أن تكون كلمتهم واحدة وقوية، 
سيلعب  وإال  األطفال،  بتربية  األمر  يتعلق  عندما 
محمل  على  والديه  يأخذ  ولن  الحبلين،  على  الطفل 
الجد. فعليك أن تخططين ألي من االحتماالت التي 
قد تحصل، وكوني على اتفاق مع زوجك حول كل 
بعيدا  الموضوع  هذا  تناقشي  أن  الجيد  ومن  شيء. 

عن األطفال.

التربية ليست سهلة، فأحيانا قد تقعين في بعض األخطاء تماما كما يخطئ أطفالك. ومع ذلك فإن أطفالك يتمسكون بكل كلمة تخرج منك، 
وينظرون إليك كقدوة، فيحصلون على المشورة، والتوجيه منك، مما يجعل أي خطأ تقعين به يسبب مشكلة في األسرة. 

ونذكر هنا األخطاء الخمسة األكثر شيوعا في تربية األطفال وكيفية تصحيحها.
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تنزعجين  فال  منزلك  أسرار  يفشي  كانت طفلك  إذا 
إلى  يدفعهم  واسع  بخيال  يتمتعون  األطفال  فبعض 
الكذب  إلى  الطفل  يلجأ  وقد  القصص،  اختراع 
عن  تعجز  ذاكرته  ألن  قصد،  غير  من  والمبالغة 
ويضيف  بعضها  فيحذف  التفاصيل،  بكل  االحتفاظ 

أشياء من عنده.
وهذا األمر يزول عادة عندما يكبر الطفل، ويصل 

عقله إلى مستوى يميز فيه بين الحقيقة والخيال.
وقد تكون المبالغة نتيجة شعور الطفل بالنقص، أو 
رغبة منه في أن يكون مركز االنتباه واإلعجاب أو 
إذا  والرعاية،  العطف  من  قدر  أكبر  على  ليحصل 
وعالجه  الطفل  إلى  االنتباه  يجب  كذلك  األمر  كان 

منذ الصغر باتباع الخطوات اآلتية : -
الواقع  بين  الفرق  يدرك  أن  على  طفلك  ساعدي   -

والخيال.
- اطلبي منه التركيز في تفاصيل القصة التي يرويها، 
ثم اطرحي عليه أسئلة حولها، حتى يستنتج بنفسه أن 

بعض أجزاء القصة غير حقيقي.
وإفشاء  الكالم  في  والمبالغة  الكذب  أن  علميه   -
أسرار البيت وكل ما يحدث فيه، أمور غير مستحبة 

وينزعج منها الناس.
أو  المبالغة  على  تشجعه  التي  الظروف  تجنبي   -

تضطره إليها كدفاع عن النفس.
اختالق  في  الطفل  مبالغة  أسباب  عن  ابحثي   -
القصص وإفشاء األسرار، وما الذي يدفعها إلى ذلك.

الثناء واالنتباه،  للحصول على  يفعل ذلك  إذا كانت 
أعطه المزيد من الثناء والتقدير لذاته ولما يقوم به.

وإذا كان السبب هو حماية للنفس؟ كوني أقل قسوة، 
وكافئي طفلك إن التزم الصدق ولم يفش األسرار.

التزام  بالطفل  المحيطين  الكبار  على  النهاية  وفي 
الصدق وعدم افشاء أسرار الغير أمامه، ألنه قد يقلد 
من في البيت. لذلك يجب أن ننتبه ألنفسنا، لنقدم لهم 

نموذجا أفضل داخل البيت، ونكون لهم قدوة.

إفشاء األطفال ألسرار 
المنزل مشكلة لها حل

حاول بعض الخبراء في تقرير لموقع "غوفيمينين" 
األلماني، عمل قائمة من األمور الخفية التي يحبها 
الرجل وتعني له الكثير أو التي تزعجه ويرغب في 

التخلص منها.

- السؤال عن تسريحتك الجديدة: 
الزوج عن رأيه  بعدم سؤال  النساء  الخبراء  ينصح 
الجديدة  الشعر  تسريحة  أو  الحذاء  أو  الفستان  في 
وذلك لسببين أولهما: أنه ال يالحظ عادة أي اختالف 
بعبارة  سوى  األغلب  على  يجيب  لن  أنه  وثانيهما 
أو خالفات  مناقشات  في  للدخول  تجنبا  جدا"  "جيد 

في الرأي.
- الثقة بالنفس: 

المعايير الشكلية فإن الرجل ينجذب بقوة  بعيدا عن 
تريده  ما  تعرف  والتي  نفسها  من  الواثقة  للمرأة 
بالضبط في الحياة. لذا فإن المرأة التي ال تقدر قيمة 
نفسها، يصعب عليها عادة إقناع الرجل بشخصيتها.

- المرأة الطبيعية: 
الشك في انجذاب الرجل للمرأة التي ترتدي المالبس 
المثيرة لكن هذا ال يمنع أيضا أنه يحب المرأة عندما 
تكون على طبيعتها بدون ماكياج أو مالبس صارخة.

- ال تقتربين من أمه: 

تظل األم في حياة معظم الرجال هي المرأة رقم 1، 
لذا فإن عدم االقتراب من هذه المنطقة، يجعل الحياة 

أسهل على الزوجة.
- الخالفات على أتفه األسباب: 

كلها   .. القهري  والوسواس  والشك  الغضب  سرعة 
أمور تجعل الرجل ينفر من المرأة.

- المرأة القوية: 
بالطبع يحب الرجل أن يشعر أنه قادر على حماية 
المرأة لكن يجب الحظر في هذه النقطة ألن التجاوز 

فيها يعطي الرجل شعورا بأنه "جليسة أطفال".
- المرأة األخرى: 

امرأة  صورة  في  الرجل  يفكر  الحاالت  بعض  في 
أخرى حتى وهو في عالقة مستقرة.

- كتف يتكأ عليه: 
عليه،  االتكاء  يمكنها  ككتف  للرجل  المرأة  نظر 
يحتاج  أنه  يمنع  ال  هذا  لكن  الرجل  يرضي غرور 

بين الحين واآلخر ألن يتكأ على كتف زوجته.
- كل شيء على ما يرام: 

المرأة التي تعيش في حالة توتر وخوف مستمر، هي 
أكثر امرأة قادرة على إبعاد الرجل عنها، لذا عليك 
لالستمتاع  فرصة  نفسك  وإعطاء  االسترخاء  أوال 

بالحياة واكتشاف جوانبك اإليجابية.

ال يمل الباحثون من موضوع "الصراع" األزلي بين الرجل والمرأة إذ يحاول كل طرف 
ويقلل  الطرفين.  بين  مشترك  عيش  أفضل  لضمان  اآلخر  الطرف  تفكير  طريقة  معرفة 

وصول المرأة لبعض مفاتيح الرجل من سوء التفاهم الدائم بين الجنسين.
"ما تريده النساء" عنوان لفيلم حاول الدخول لعقل المرأة لمعرفة كيف تفكر، لكن المرأة 
بدورها تحاول طوال الوقت معرفة ما الذي يريده الرجل. بعض األمور واضحة لمعظم 
النساء وهي أن الرجل يحب عادة المرأة التي تعرف ما تريد والتي ال ترهقه طوال الوقت 

بالسؤال عن مشاعره تجاهها. 
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ال يمكن االستغناء عن الثالجة لفائدتها في حفظ الطعام من التلف، لكن كثيًرا من األطعمة ال نحتاج إلى حفظها في الثالجة، بل أن بعض 
األطعمة تفسد إذا وضعناها في الثالجة.

يعتبر حفظ الطعام في الثالجة وسيلة جيدة لحمايتها من البكتيريا، ولذلك تلجأ النساء إلى وضع كافة أنواع األطعمة في الثالجة.
ولكن هناك بعض المواد الغذائية التي ال يشترط وضعها في الثالجة لحفظها، حيث أن وجودها في الخارج ال يسبب تطور البكتيريا فيها 

وال يؤثر على جودتها، بل على العكس، يمكن أن يكون تخزينها خارج الثالجة هو األفضل لها، مثل:

درجة  في  أفضل  ينضج  األفوكادو  األفوكادو:   -
يجب  ينضج  أن  وبمجرد  الطبيعية،  الحرارة 
إستخدامه على الفور، ولذلك ينصح ببقاء األفوكادو 

خارج الثالجة.
- الموز: أيضاً ينصح بحفظ الموز خارج الثالجة، 
ويمكن لف رأس الموز بالنايلون للحفاظ عليه أكثر 

وقت ممكن.
اللون  ظهور  من  سيسرع  الثالجة  في  وضعه  أما 
البني عليه من الخارج، ومع هذا ستبقى ثمرة الموز 

جيدة من الداخل.
إلى  الثالجة  في  الريحان  حفظ  يؤدي  الريحان:   -
وال  سريعاً  يذبل  حيث  عليه،  السوداء  البقع  ظهور 
حرارة  لدرجات  يتعرض  عندما  لإلستخدام  يصلح 

باردة.
واألفضل هو وضعه خارج الثالجة مع إبقاء أطرافه 
في الماء العذب ليصبح طازجاً ألطول فترة ممكنة.

لفترة  الخبز  بقاء  أن  من  الرغم  على  الخبز:   -
وضعه  ولكن  فساده،  من  يسرع  قد  الثالجة  خارج 
في الثالجة أيضاً سيجعله يصبح جافاً وغير صالح 

للتناول، واألفضل هو حفظه بالفريزر.
في حالة تناوله خالل أيام قليلة قادمة، فيمكن إبقاءه 
أردت  إذا  ولكن  جاف،  مكان  في  الثالجة  خارج 
اإلحتفاظ به لفترة أطول فيفضل وضعه في الفريزر 

وليس الثالجة.
- الباذنجان: يعتبر الباذنجان من الخضروات المحبة 
للحرارة المرتفعة، ويمكن تخزينها في درجة حرارة 

الغرفة العادية دون قلق.
- العسل: يجب تخزين العسل في مكان بارد وجاف، 
العسل  يتحول  هذا  ومع  بإحكام،  تغطيته  من  والبد 
إلى حالة صلبة مع الوقت، أما في حالة وضعه في 
وصعوبة  تصلبه  من  هذا  يسرع  فسوف  الثالجة، 

إستخدامه.
وإلعادة تسييل العسل، يتم وضع البرطمان في وعاء 

يحتوي على ماء ساخن حتى يذوب.
المميزة،  نكهته  على  اإلحتفاظ  لضمان  الشمام:   -
فيه،  الموجودة  األكسدة  مضادات  على  والحفاظ 
ينصح بقاء الشمام خارج الثالجة، وينطبق هذا على 

البطيخ وقرع العسل.
ولكن في حالة فتح هذه األطعمة أو تناول جزء فقط 
منها، يجب حفظها في الثالجة بعد لفها بالنايلون ألن 

وجودها خارج المبرد سيؤدي إلى تلفها.
- البصل، الكراث، والثوم: إن الرطوبة العالية تؤدي 
إلى إفساد هذه المواد الغذائية، وتساعد على إنباتها أو 
تعفنها، ولذلك يفضل حفظهم في مكان بارد وجاف.

- الفلفل بألوانه: سواء الفلفل األخضر، األحمر أو 
األصفر، فال ينصح وضعهم في الثالجة، واألفضل 
تركها في مكان جاف وبارد وجيد التهوية. وينطبق 

هذا على الفلفل الحار أيضاً.
البابايا،  األناناس،  وتشمل  اإلستوائية:  الفواكه   -
أنها تخزن بشكل  المانغو، وغيرها، حيث  الكيوي، 

أفضل في درجات الحرارة العادية.
- البطاطس: إن درجات الحرارة المنخفضة سوف 
تؤثر على مذاق البطاطس، كما أن الرطوبة تؤدي 
بعد.  فيما  إستخدامها  يصعب  وبالتالي  إنباتها،  إلى 
وبعيداً  مظلم  مكان  في  البطاطس  بتخزين  وينصح 

عن أي رطوبة.
في  الحلوة  البطاطا  إذا وضعت  الحلوة:  البطاطا   -
الثالجة، فتظهر عليها بقع تغير لونها، وألنها تحتاج 
كيس  داخل  وضعها  فينصح  عالية،  رطوبة  إلى 

بالستيكي أو حاوية خاصة لحفظ المنتجات الغذائية
- الطماطم: يتسبب تبريد الطماطم في سرعة تلفها، 
كما أن وضعها في الثالجة يؤدي إلى تغير نكهتها 

ورائحتها.
ولذلك يفضل أن تبقى خارج الثالجة مع عدم وضع 
ثمرات الطماطم فوق بعضها ألنه إذا فسدت واحدة 
في  وضعها  أيضاً  ويجب  حولها.  ما  تفسد  سوف 
درجة حرارة  هذا  في  ويراعى  التهوية.  جيد  مكان 
المكان، حيث أنه في حالة كان المنزل بدرجة شديدة 
في  وضعها  هو  األمثل  الخيار  فسيكون  اإلرتفاع، 

الثالجة.
- التفاح والكمثرى: يمكن للتفاح والكمثرى اإلحتفاظ 
الثالجة،  خارج  أسبوعين  حوالي  لمدة  بجودتهما 
بقاءهما  أو  كبيرة  كميات  وجود  حالة  في  ولكن 

لفترات أطول فيمكن وضعهما في الثالجة.

ينصح  المرتفعة،  الحرارة  درجات  في  البيض:   -
الطقس  خالل  ولكن  الثالجة،  في  البيض  بوضع 
البارد، سيكون من المحبذ بقاءه خارج الثالجة. حيث 
الغرفة  حرارة  درجة  في  الطازج  البيض  إبقاء  إن 
أفضل  مذاقه  الطهي، سيجعل  قبل  أيام  لعدة  العادية 
البيض  كان  حالة  وفي  التقشير.  في  أسهل  ويكون 
متسخ من الخارج ببعض الصفار أو البياض نتيجة 
من  فالبد  فيهم،  تشققات  وجود  أو  أحدهم،  تكسر 

وضعه في الثالجة حتى ال يفسد.
المحبة  الخضروات  من  البامية  تعتبر  البامية:   -
للحرارة المرتفعة، وإذا تم وضعها في درجة حرارة 
منخفضة فسوف تظهر عليها بقع بنية اللون. ينصح 
بتخزين البامية في مكان بارد، وإذا كان المنزل شديد 

الحرارة فسوف يستلزم وضعها في الثالجة.
- زيت الزيتون والزيوت النباتية األخرى: مثل زيت 
الجوز وزيت الكتان وغيرهما، فال يوصى بوضعهم 
في الثالجة، ألن هذا سيؤثر على مذاق الزيت، وذلك 
ألنه قد يتحول لحالة صلبة قلياًل في الثالجة، ثم يعود 
للحالة السائلة مرة أخرى عند خروجه، وهذا التغير 
يؤثر على نكهته. واألفضل هو شراء كميات محدودة 

من الزيوت، بحيث ال يتم تخزينه لفترات طويلة.
- البرتقال والفواكه الحمضية: والتي تشمل الغريب 
يمكن  والتي  الحامض،  والليمون  الليمون،  فروت، 
لفترة جيدة،  الثالجة  أن تحافظ على جودتها خارج 
وخاصًة أن هذه الفواكه شتوية وبالتالي يكون الطقس 

بارد في المنزل وال تفسد سريعاً.
ويشترط وضعها في مكان جيد التهوية.

نسمح  أن  يفضل  والمشمش:  والنكتارين  الخوخ   -
لهذه الفواكه أن تكمل نضجها في درجات الحرارة 
في  بها  اإلحتفاظ  يمكن  تنضج،  وعندما  الطبيعية، 

الثالجة لبضعة أيام.
- الخل والمواد عالية الحمضية: بما في ذلك الخردل 
حموضتها  فنتيجة  الحار،  والصوص  والكاتشب 
للتلف  المسببة  الكائنات  عليها  تنمو  ال  الطبيعية، 
حرارة  درجة  في  بأمان  حفظها  ويمكن  الغذائي، 
في  الثالجة  تتسبب  لن  الوقت  نفس  وفي  الغرفة، 

اإلضرار بهم.
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ولد في القاهرة ألب مصري و أم فرنسية، كٌل منهما من أسرة غنية محافظة، أنهى التوجيهيه في مصر 
وكان عمره 19 عاماً، دخل مدرسة الحقوق الفرنسية وبعد السنة األولى سافر إلى باريس إلكمال دراسته.

في بداية األربعينات حصل على جائزة الممثل األول وأحسن ممثل على مستوى المدارس المصرية واألجنبية 
في مصر. الصعود إلى الهاوية نقطة التحول الرئيسية في مشواره مع السينما المصرية.

على عكس ما هو معروف أن البداية الفنية لجميل راتب كانت في فرنسا من خالل خشبة المسرح، يؤكد 
تاريخ السينما المصرية أن البداية الفنية الحقيقية كانت في مصر عندما شارك عام 1946 في بطولة الفيلم 
المصري "أنا الشرق" الذي قامت ببطولته الممثلة الفرنسية كلود جودار مع نخبة من نجوم السينما المصرية 
في ذلك الوقت منهم: جورج أبيض، حسين رياض، توفيق الدقن، سعد أردش. بعد هذا الفيلم 
سافر إلى فرنسا ليبدأ من هناك رحلته الحقيقية مع الفن، مالمحه الحادة أهلته ألداء أدوار 

الشر.
"أنا الشرق" أول فيلم مصري شارك في بطولته عام 1946، وشاهد أندريه جيد في "أوديب 

ملكاً" فنصحه بدراسة فن المسرح في باريس فقبل النصيحة.
وفي عام 1974 عاد إلى القاهرة ألسباب عائلية.

عندما عاد إلى مصر شارك في بطولة العديد من األفالم المصرية، وأصبح الفرنسيين يطلبونه في أدوار 
البطولة فعمل 7 أفالم في السنوات العشر األخيرة كما عمل أيضا في بطولة ثالثة أفالم تونسية إنتاج فرنسي 

مصري مشترك.
بعد عودته للقاهرة رشح لدور الضابط في فيلم "الكرنك" الذي لعبه كمال الشناوي، ثم رشحه صالح أبو 

سيف دوراً مهماً في فيلم "الكداب" بعدها انهالت عليه األدوار من كل مخرجي السينما تقريباً. 
وبعدما نجح سينمائيا في مصر طلبته السينما الفرنسية.

كذلك خاض تجربة اإلخراج المسرحى وقدم مسرحيات مثل "األستاذ" من تأليف سعد الدين وهبة، ومسرحية 
"زيارة السيدة العجوز" والتي اشترك في إنتاجها مع محمد صبحى ومسرحية "شهرزاد" من تأليف توفيق 

الحكيم.
كرمه مهرجان القاهرة السينمائي 2013 بعد رحلة طويلة مع التمثيل في مسارح باريس وعدد 67 فيلماً 

مصرياً وعدد كبير من أفالم السينما العالمية.
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لألفالم  النقاد  جوائز  لنيل  المرشحة  األفالم  عن  العربية  السينما  مركز  أعلن 
العربية، تلك الجوائز التى انطلقت نسختها األولى على هامش فعاليات الدورة 
العربية  السينما  إنجازات  ألفضل  وتمنح  السينمائي،  كان  مهرجان  من  الـ70 
فيلم روائي ووثائقي ومخرج ومؤلف وممثلة وممثل،  أفضل  فئات  في  سنوياً 
العرب واألجانب  النقاد  أبرز  العام 160 من  الجوائز هذا  وتضم لجنة تحكيم 
ينتمون إلى 63 دولة بأنحاء العالم، وهو ما يحدث ألول مرة في تاريخ السينما 
 Festival موقع  عبر  مشاهدتها  بعد  األفالم  اللجنة  قيمت  حيث  العربية، 
Scope الشريك الرقمي لمركز السينما العربية، ومن المقرر أن يتم اإلعالن 
في  الدولي"  السينمائي  "كان  مهرجان  فعاليات  ضمن  بالجوائز  الفائزين  عن 

الفترة من 6 إلى 17 يوليو المقبل.
من جانبهما أعلنا ماهر دياب وعالء كركوتي، الشريكان المؤسسان في مركز 
السينما العربية، في بيان إعالمي مشترك، أن نسخة هذا العام من جوائز النقاد 
لألفالم العربية لها مكانة خاصة بالنسبة لهم، ألنهم يحتفلون من خاللها بمرور 
5 سنوات على إطالق الجوائز، التي نستهدف بها الترويج ألفضل اإلنتاجات 
العربية سنوياً، وأكدا أن المميز في نسخة هذا العام أيضاً إنها تشهد منافسة قوية 
بين أفالم مميزة، بالرغم من إن السنة الماضية شهدت عدداً قلياًل من اإلنتاجات 

السينمائية في كل دول العالم.
وترشح لجائزة أفضل فيلم وثائقي، الفيلم المصرى "عاش يا كابتن" للمخرجة 
مي زايد، والفيلمان المغربيان "في زاوية أمي" للمخرجة أسماء المدير و"قبل 
سيناريو  أفضل  لجائزة  ترشح  بينما  الصافي،  علي  للمخرج  الظالم"  زحف 
والفلسطينيان  ظهره"،  باع  الذى  "الرجل  فيلمها  عن  هنية  بن  كوثر  التونسية 
أمين نايفة عن فيلمه "200 متر" وعرب وطرزان ناصر عن فيلمهما "غزة 

مونامور".
وترشح لجائزة أفضل ممثل اللبنانى طارق يعقوب عن دوره في فيلم "مفاتيح 
مكسورة"، والفلسطينيان علي سليمان عن دوره في فيلم "200 متر" وسليم ضو 
عن دوره في فيلم "غزة مونامور"، بينما ترشح لجائزة أفضل ممثلة، الفلسطينية 
هيام عباس عن دورها في فيلم "غزة مونامور"، المغربية خنساء بطمة عن 
دورها في فيلم "زنقة كونطاكت" والجزائرية زوي أدجاني عن دورها في فيلم 

"سيجار العسل".
وترشح لجائزة أفضل مخرج التونسية كوثر بن هنية عن فيلمها "الرجل الذى 
باع ظهره"، والفلسطينيان أمين نايفة عن فيلمه "200 متر" وعرب وطرزان 
من  روائي،  فيلم  أفضل  لجائزة  ورشح  مونامور"،  "غزة  فيلمهما  عن  ناصر 
"زنقة  فيلم  المغرب  ومن  مونامور"،  "غزة  وفيلم  متر"   200" فيلم  فلسطين 

كونطاكت".

يحظى نوع من الموسيقى البديلة يطلق عليه اسم "المهرجانات" بشعبية طاغية 
المثار حول  الجدل  أدهم يوسف يستكشف  الجميع.  لدى  ليس  لكن  في مصر، 

أغاني المهرجانات.
القرن  السبعينيات من  العاملة في مصر منذ  الشعبية للطبقة  ارتبطت األغاني 
وسيارات  )الميكروباص(  الصغيرة  الحافالت  بسائقي  األذهان  في  الماضي 
األجرة وحفالت الزفاف الصاخبة في الشوارع واألزقة، لكن نوعا حديثا من 
األغاني الشعبية مستوحى من الموسيقى اإللكترونية، يحظى بشعبية واسعة بين 

الناس من مختلف الفئات والطبقات.
ويطلق على هذا النوع اسم "المهرجانات"، وهو نوع من الموسيقى المصرية 
اإللكترونية ومستمد  بلوز" والراب والموسيقى  أند  بين موسيقى "ريذم  يجمع 
لم تعد حكرا على طبقة معينة،  المهرجانات  القاهرة. لكن أغاني  من شوارع 
بل القت انتشارا واسعا بين مختلف طبقات المجتمع، ويتردد صداها اآلن في 
معظم حفالت زفاف الطبقة الوسطى، والنوادي الليلية الخاصة بصفوة المجتمع، 

وحتى في المناسبات القومية التي تقام في األعياد الوطنية أو االنتخابات.
إعالنية  الفتات  سترى  المزدحمة،  والجيزة  القاهرة  شوارع  في  تجولت  وإذا 
الذين  المهرجانات  مطربي  وجوه  على  تعتمد  االتصاالت،  لشركات  ضخمة 

حققوا شهرة واسعة.
أن  إال  الغنائية،  الحفالت  في  أو  اإلنترنت  على  الطاغية  شعبيتها  رغم  لكن 
أغاني  الحكومة شنت حملة واسعة لحظر  الممولة من  الموسيقية  المهن  نقابة 

المهرجانات والحد من انتشارها.
بقيادة  المصرية،  الموسيقية  المهن  نقابة  أصدرت   ،2020 فبراير/شباط  ففي 
المطرب هاني شاكر، قرارا بمنع مطربي المهرجانات من إحياء الحفالت في 
النقابة.  قرار  المصرية  السياحة  وطبقت شرطة  الخاصة.  والمنشآت  القاعات 

وحذرت النقابة المخالفين من اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
سي:  بي  لبي  المهرجانات،  ألغاني  والمعارض  الملحن  بكر،  حلمي  يقول 
"الممنوع مرغوب"، في إشارة إلى أنه ليس متأكدا من نجاح القرار في منع 
هذه األغاني، وأنه قد يزيد من انتشارها. ويقول: "كل ما هو غريب في الوقت 
المقبلة  األجيال  ثمنها  ستدفع  كارثة  يعد  وهذا  واسعا،  اهتماما  يلقى  الراهن 
المهرجانات على إحياء حفالت في  الكثير من مطربي  أُجبر  وأطفالهم". وقد 

الخارج أو في منازل خاصة للتهرب من قيود النقابة.
ذاع صيت أغاني المهرجانات في أعقاب ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس 
الغربية  اإلعالم  أنظار وسائل  كانت  وفي وقت  مبارك.  السابق محمد حسني 
واألكاديميين والمخرجين موجهة نحو هذا الشباب المتمرد وقدرتهم على إحداث 

التغيير، لفت الصوت غير المعهود لهذه األغاني انتباه الكثيرين.
كلمات هذه  أثارت  العربي،  الربيع  ثورات  اندالع  بعد عشر سنوات من  لكن 
انتقادات  المطربين،  وأسماء  المبهرج  واألسلوب  والصريحة،  النابية  األغاني 
واسعة من كبار المطربين والملحنين في مصر، الذين يرون أن هذه األغاني 
أغانيهم  كلمات  لتغيير  المغنيين  على  وتضغط  العامة  واألخالق  الذوق  تدمر 

لمواكبة هذه الموجة من أغاني مهرجانات.
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استقبلت دور العرض 3 أفالم ضخمة لكبار النجوم، 
انطلق  ضخم،  سينمائى  موسم  وجود  إلى  يبشر  ما 

خالل األيام القليلة الماضية.
من هذه األعمال المهمة، فيلم "مش أنا" للنجم تامر 
قصة  وتدور  يونيو،   23 يوم  عرض  حيث  حسنى 
تامر  "حسن"  تصيب  ما  نفسية  حالة  حول  الفيلم 
المريضة  بوالدته  جًدا  قوية  عالقة  وتربطه  حسنى 
دائًما على  بدر، حيث يحرص  الفنانة سوسن  وهى 
الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية 

بها فهى محور حياته".
فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب النجم تامر 
حال  بدر،  سوسن  الكدوانى،  ماجد  من  كل  حسنى، 
شيحة، باالضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة 
وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

للمأذون  يذهب  ال  "البعض  هو  الثانى  الفيلم  أما 
السينمات،  جميع  فى  يوليو   7 ويعرض  مرتين"، 

بطولــــة  من 
عبـــد  كريـــم 
العزيز وديـــنا 
لشـــــربينى،  ا
كريــم  ويتنكر 
من  أكثر  فى 
 . شخصيـة 
يجسد  حيث 
مقــــــدم  دور 
برامــــــــــج، 
العديد  ويناقش 
القضايــــا  من 
المتــــــــــعلقة 

بالمتزوجين فى إطار كوميدى.
يشارك  مرتين"  للمأذون  يذهب  ال  "البعض  فيلم 
ودينا  العزيز  عبد  كريم  بجانب  الفيلم  بطولة  فى 
الشربينى، كل من ماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد 
من ضيوف الشرف منهم غادة عادل وأحمد فهمى 
وعمرو عبد الجليل وآخرين وهو تأليف أيمن وتار، 

وإخراج خالد الحفاوى.
من  "العارف"  فيلم  يوليو   14 فى  السينما  وتستقبل 
خاطر،  مصطفى  فهمى،  أحمد  عز،  أحمد  بطولة 

محمود حميدة، وعدد آخر من النجوم.
وفيلم "العارف" هو أول فيلم مصرى يتم تصويره 
بين 4 دول هى )مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا(، 
إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين 

عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

عالم  في  "العندليب"  إلى  الشرق"  "كوكب  من 
الطرب، ومن "وحش الشاشة" و"سيدة الشاشة" في 
السينما، كانت تطلق "األلقاب الفنية" على نجوم الفن 
والطرب المصريين والعرب، إما من الجمهور وإما 

من النقاد تقديرا لفنهم ومواهبهم.

إلى  ووصل  بفوضى  أشبه  األمر  فأصبح  اآلن  أما 
يطلقون  من  هم  الفنانين  تجعل  السطحية  من  درجة 
زمالئهم  أمام  بها  ويتباهون  األلقاب  أنفسهم  على 

ويفرضونها على الجمهور فرضا.
فمن "نمبر وان " اللقب الذي أطلقه محمد رمضان 
الذي  لإلنوثة"  الخام  "المادة  بـ  مروراً  نفسة  على 
أطلقته هند صبرى على نفسها  وصوال إلى "الملبن" 
الوسط  الخشاب زمالءها في  به سميه  تباري  الذي 
الفني. الفنان تامر حسني الذي منح نفسه لقب " نجم 
الجيل"،متغاضيا عن أهمية النجوم الذين يعاصرونه 

من نفس فئته العمرية.
إلى ضوابط وقواعد من بعض  بات يحتاج  واألمر 

الجهات المعنية، على ما يقول نقاد وفنانون.
ال  أنه  زكي  أشرف  التمثيلية  المهن  نقيب  ويؤكد 
توجد أي ضوابط من قبل النقابة تحكم عملية إطالق 

األلقاب الفنية.
وتابع زكي: "الفنان يجب أن يحصل علي اللقب من 
هامة،  أعمال  من  يقدمه  وما  الفني،  مشواره  خالل 
ولكن في زمن غابت فيه المعايير أصبح يطلق علي 
أي شخص الفنان العظيم والنجم القدير، كأن يكون 
علي  تقديمه  ويتم  مرة  ألول  عمل  قدم  ما  شخص 
الفن  عمالقة  كبار  على  يطلق  لم  ما  وهو  النجم  أنه 
أو  الفنانة  بدون  حمامة  فاتن  يقال  كأن  رموزه،  و 

العظيمة".

طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة "ثابت"، 
بطريقة مثيرة للجدل.

أسلوب محمد رمضان الساخر لإلعالن عن أغنيته 
الجديدة لم يكن هو أبرز ما الحظناه في فيديو أغنية 

"ثابت" الذي أخرجه محمد سامي.
"ثابت"  أغنية  عن  مالحظات   5 نرصد  يلي  فيما 

لمحمد رمضان

حب الذات
تمجد  أغاني  كلمات  اختيار  رمضان  محمد  يهوى 
في شخصه وتمدحه صفات البطولة أمام المجتمع، 
ثباته  يغني عن  أن  األغنية قرر رمضان  وفي هذه 
بال  خصومه  أمام  ووقوفه  بالمواقف  والتمسك 
تزحزح، إلى جانب تعرضه للشدة التي كشفت حقيقة 

المحيطين به.
خلع المالبس

يتردد محمد رمضان في خلع مالبسه والظهور  ال 
عاري الصدر كلما أتيحت له الفرصة.

مشواره  بداية  في  الشديدة  بنحافته  رمضان  اشتهر 
الفني، ويبدو أنه سعيد بالتطور الذي وصل له بعد 

إعادة بناء جسده بشكل رياضي.
موسيقى  تكون  أن  على  رمضان  محمد  يحرص 
األغاني مصنوعة للرقص، بل أن بعض الراقصات 
محمد  أغاني  على  الرقص  بسبب  اكتسبن شهرتهن 

رمضان.
معه،  يظهرن  الالتي  الفتيات  مع  دائما  يرقص  كما 
وفي تلك األغنية اختار الظهور مع فتاة واحدة رقص 

معها بمفردهما.
يخوض محمد رمضان معركة ال يعرف أحد عنها 
شيئا، وربما يكون هو نفسه ال يعرف من هم أعدائه 

الذين يتحداهم طوال الوقت باألغاني التي يقدمها.
حقيقة  اكتشف  أنه  يعلن رمضان  "ثابت"  أغنية  في 
بعض المحيطين به بعد تعرضه لألزمات، دون أن 

يشير إلى أنه من أوقع نفسه فيها.
أثناء خوضه للمعارك التي ال يعرف أحد عنها شيًئا 
رمضان  محمد  يتهم  األزمات،  في  نفسه  وإقحام 
وسائل اإلعالم بعدم مساندته، وربما يكون هو نفس 
مسلسل  انتقادت  بعد  سامي  محمد  المخرج  شعور 

"نسل األغراب" وأزمته األخيرة.
فيها  ظهر  التي  السريعة  اللقطة  يفسر  قد  ما  وهو 
الملقاة  الجرائد  فوق صفحات  يمشي  وهو  رمضان 
على األرض، في تلميح إلى عدم اهتمامه بما تقوله 
أعاد  ما  التي صنعت شهرته، وهو  وسائل اإلعالم 
اسمه  نشر  بمنع  الصحافيين  نقابة  قرار  لألذهان 

وصوره أثناء أزمة اتهامه بالتطبيع قبل أشهر.
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الذين  القراصنة  عدد  يزداد  العالم،  حول  لإلنترنت  المستخدمين  أعداد  زيادة  مع 
ينشطون في محاولة سرقة أموال الموجودين في الشبكة العالمية بأي طريقة، فهناك 

عصابات منظمة تتخذ من ذلك أكبر أهدافها.

كانت الطرق في السابق تظهر على شكل إعالنات لتحميل برامج حماية، وبعدها تتم سرقة 
معلومات الحساب البنكي بعد إتمام عملية الدفع لشراء البرنامج، ثم تطور الوضع بعد دخول 
البنوك إلى اإلنترنت إلى التواصل مع المستخدمين لطلب تحديث بياناتهم وبعدها سرقة أموالهم 
بطريقة بسيطة من خالل تحويل األموال لحسابات خارجية يصعب تتبعها بعد ذلك، وال يمكن 

استعادتها.

بياناتهم  خالل  من  المستخدمين  استهداف  نحو  االستراتيجية  خطت  األخيرتين،  السنتين  خالل 
المسربة، من خالل إيهام الضحايا بالوصول إلى معلومات حساسة، إذ يتم إرسال رقم سري لهم، 
يستخدمه الناشط على الشبكة في أحد البرامج بوصفه دلياًل من القراصنة على امتالكهم معلومات 
إليهم خشية  تشكل خطراً على المستهدف، بعد ذلك يطلبون منه مبلغ فدية، قام كثيرون بتحويله 
وليس  السري،  الرقم  ذلك  أي شيء سوى  يملكون  أنهم ال  الحقيقة هي  لكن  العبث بخصوصيته، 

بوسعهم تنفيذ التهديد.
وفي السنوات األخيرة ُسرب عديد من األرقام السرية التي تخص المستخدمين، ما جعلها الحلقة 
األولى في سلسلة االحتيال على األبرياء، ولم يسلم من ذلك التسريب حتى بعض وسائل التواصل 

االجتماعي التي تفاخر بصعوبة اختراقها مثل "فيسبوك".

الطريقة الجديدة التي يتم استهداف المستخدمين بها غير البيانات المسربة، هي إرسال روابط تصيد 
سابقة كانت ترسل للمستخدمين على أنها صفحات للتقديم على الوظائف تُطلب فيها معلومات كثيرة، 
من ضمنها صورة بطاقة األحوال، يتم بعدها بيع المعلومات على عصابات وظيفتها التواصل مع 
المتقدمين عبر الواتساب، واستهدافهم من خالل رسائل مثل "لدينا معلومات كثيرة عنك، وسيتم 

نشرها إال في حال دفعت مبالغ مالية معينة".
 في مثل هذه الحوادث يقوم المتصلون باستخدام أرقام يتم إصدارها من برامج، وال يمكن تتبعها، 
لذلك األفضل في حال التواصل معك واستهدافك، اإلبالغ عنهم عبر "واتساب"، وعدم الرد عليهم 

وحظرهم بشكل مباشر لمنعهم من التواصل معك.

دائماً ما تكون هناك طرق كثيرة الستهداف المستخدمين عن طريق الهندسة االجتماعية أو من 
خالل طرق مختلفة، لذلك يجب عليك عدم التفاعل معهم نهائياً، وإبالغ الجهات المختصة في 

الدولة التي تقطن فيها، فهذا النوع من الرسائل يعد من الجرائم المعلوماتية.

 في أحيان أخرى يجري استهداف الضحية وتجنيده دون أن يعلم، مثاًل في إحدى الجرائم، 
تمت سرقة أموال من أحد األشخاص وتحويلها إلى حساب شخص آخر، تم ابتزازه من 
إلى أحد  قد تتحول من ضحية  لذلك  لهم،  المبلغ  بتحويل  قام  العصابة، وبعدها  جانب 
المتهمين في حال التفاعل معهم، وهكذا كانت النصيحة بأن األفضل في حصول أي 

مشكلة أو محاولة ابتزازك عدم التفاعل معهم نهائياً.
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يظن الكثيرون أن مهام محرك البحث العمالق واألكثر شيوًعا واستخداًما في العالم ''جوجل'' تنطوي على 
فكرة البحث التقليدية وحسب، دون أن يدركوا أنه توجد وسائل وحيل أخرى يمكن من خاللها القيام بعملية 

البحث.

وفي هذا السياق، سلّطت مجلة ''تايم'' الضوء على حيل البحث الُمقّدمة من جانب جوجل، مستعرضة إياها 
في نقاط على النحو التالي:

1. البحث عن جملة بعينها أو قول ما باستخدام عبارة محددة:
فإذا وجدت صعوبة في تذكر مقولة ما، فيمكنك كتابة جملة تتضمنها تلك المقولة في شريط البحث، فسيطرح 

لك كافة المقوالت التي تتضمنها تلك الجملة. وتعد تلك الوسيلة األكثر شيوًعا على اإلطالق.
2. البحث باستخدام عالمة النجمة )*(:

التي تبحث عنها،  المقولة  التي ال تتذكرها في  الكلمات أو الجملة  النجمة )*( مكان  فيمكنك وضع عالمة 
وتساعدك تلك الحيلة في حال ما إذا كنت تبحث عن أغنية معينة باستخدام كلماتها دون أن تعرف كل الكلمات.

مثال: )أل مش أنا اللي أبكي وال أنا *وياك(.
ويمكنك أن تستخدم تلك الحيلة أَيًضا إذا كنت تبحث عن مثل معين وال تتذكر إحدى كلماته مثل )اربط * 

مطرح ما يقولك صاحبه(.
3. استخدم عالمة ) ـ ( لفلترة نتائج البحث:

نتيجة، ومعظمها ال يصب في نطاق  أكثر من  بحثه  يحتمل  أن  يمكن  تبحث عن مصطلح معين  إذا كنت 
اهتماماتك، فيمكنك وضع عالمة السالب )-( بجانب المصطلح المراد البحث عنه إلى جانب كتابة الكلمات 

التي تفترض أن تُظهرها نتائج البحث وهى خارج دائرة اهتماماتك.
4. البحث في أرشيف أخبار جوجل في أعوام قديمة:

فخدمة األخبار المقّدمة من جانب جوجل تتيح لك إمكانية البحث عن أخبار نُشرت في صحف من جميع 
أنحاء العالم منذ 100 عام.

5. استخدام كلمة VS للمفاضلة بين أنواع الطعام:
 Burger vs. إذا كنت حائًرا في االختيار ما بين البرجر أو البيتزا في تناول وجبة العشاء، فيمكنك كتابة
Pizza في شريط البحث، وسيمّدك بنتائج عبارة عن مقارنات حول نوعّي الطعام الُمدرج اسميهم في البحث.

6. استخدام كلمة DEFINE بجانب المصطلح الذي ترغب في الحصول على معناه:
فعلى سبيل المثال يمكنك أن تكتب في شريط البحث DEFINE: shoot، وستظهر لك نتائج حول أصل 

الكلمة وتعريفها في القاموس ورسم بياني يوضح مدى استخدامها.
كما يمكنك البحث عن معاني الكلمات العاميّة باستخدام ذات الطريقة.

7. قم بكتابة كلمة Tilt إلمالة الشاشة:
إذا قمت بكتابة Tilt في شريط جوجل البحث فسيتم إمالة الشاشة تلقائًيا! . . فقط جّرب بنفسك.

8. يمكنك تجربة لعبة Atari Breakout بمجرد كتابتك لها في شريط البحث الخاص بجوجل:
فقط اكتب Atari Breakout في شريط البحث ثم اضغط على ''صور'' أو Images وانقر على صورة 

اللعبة التي ظهرت لك في نتائج صور جوجل، واستمتع باللعب.
9. البحث عن الصور بالصور:

إذا كنت تريد معرفة األصل الذي ظهرت منه صورة معينة، أو ترغب في مشاهدة صور مشابهة أو ذات 
صلة بأخرى لديك، فيمكنك رفعها على جوجل ليُظهر لك نتائج بصور مشابهة أو ذات صلة بها.

منتصف  ميركل  أنغيال  األلمانية  المستشارة  دّشنت 
من  ألمانيا  في  كمي  كمبيوتر  أول  الماضي  الشهر 
تصنيع شركة الكمبيوتر األميركية العمالقة "آي بي 
أم" في وقت تنشط أوروبا لتطوير هذه التكنولوجيا 

الواعدة.
الجهاز، وهو من طراز "كيو سيستم وان"  ويعتبر 
الذي تم تركيبه بالقرب من شتوتغارت بالتعاون مع 
معهد األبحاث األلماني "فراونهوفر" ودخل الخدمة 
كمي  كمبيوتر  أول  الفائت،  نيسان/أبريل  بداية  منذ 
 ، المتحدة  الواليات  خارج  أم"   بي  "آي  لمجموعة 
إلى أجهزته عبر  الوصول  يمكن لألوروبيين  حيث 

التقنية السحابية )الحوسبة عن بُعد(.
وألقت ميركل، التي أعدت أطروحة في كيمياء الكم 

أثناء دراستها، كلمة خالل حفل االفتتاح. 
الكمبيوتر  أجهزة  استخدام  الكم  تكنولوجيا  وتتيح 
أفضل  قدرات  بأشواط  تتخطى  التي  القوة  الفائقة 
اإلفادة  بفضل  الحالية،   العمالقة  الكمبيوتر  أجهزة 
من الخصائص الفيزيائية المذهلة للجسيمات الفائقة 

الصغر.
التي تقوم  المعلومات "ِبت"  فبداًل من وحدة تخزين 
عليها الحوسبة التقليدية والتي يمكن أن تأخذ القيمتين 
"كيوبيتس".  وحدة  الكمومي  العالم  يستخدم  و1،   0
للـ"كيوبيتس"  قيم عدة في الوقت  ويمكن أن يكون 
بإجراء   - النظرية  الناحية  من   - يسمح  مما  نفسه، 

عمليات حسابية بالتوازي.
إلى  تجريبية  مرحلة  في  الكم  تكنولوجيا  تزال  وال 
تُمّكن ذات  أن  الراهن، ويمكن  الوقت  حد كبير في 
ألجهزة  بالنسبة  جداً  معقدة  مشكالت  حل  من  يوم 
قياسي،  وقت  في  والمستقبلية  الحالية  الكمبيوتر 
وتتيح مثاًل احتساب المسارات وتطوير األدوية وفك 

الشفرات.
مليار   1,8 استثمار  عن  يناير  في  باريس  وأعلنت 
يورو على مدى خمس سنوات ، فيما ستضخ برلين 
عام  بحلول  كمي  كمبيوتر  لبناء  دوالر  ملياري 
2025. وتهيمن الواليات المتحدة في الوقت الراهن 

على هذه التكنولوجيا.



39

التشغيل  لنظام  الدعم  من  سنوات   10 بـ  األصل  في  مايكروسوفت  التزمت 
ويندوز 10، مع تحديد تاريخ انتهاء الدعم األساسي األصلي في 13 أكتوبر 

.2025
ولم يبدأ بعد هذا الدعم السائد، حيث تقدم عمالقة البرمجيات تحديثات منتظمة 

وتوسيع نطاق دعم للنظام النشط.
وما زلنا في مرحلة الدعم الممتد لنظام التشغيل حتى اآلن، وهي الفترة التي ال 
تضيف فيها الشركة ميزات جديدة إلى نظام التشغيل وتحتفظ بالدعم من خالل 

إصالحات األخطاء وتصحيحات األمان.

وكان ويندوز 10 إصداًرا غير عادي لشركة البرمجيات، حيث ابتعدت عن 
إيقاعها المعتاد بإصدار إصدار جديد من نظام التشغيل كل بضع سنوات.

وبداًل من ذلك، نقلت ويندوز إلى خدمة، وتحدثه مرتين سنوًيا بميزات جديدة.

من  األخير  اإلصدار  بأنه   10 ويندوز  وصفت  قد  مايكروسوفت  تكون  وقد 
ويندوز. ولكن قد مر اآلن ما يقرب من ست سنوات منذ إطالقه، ويبدو أن 

الشركة جاهزة لالنتقال إلى شيء جديد.

طورت غوغل ذكاء اصطناعيا تقول إنه قادر على إنشاء شرائح كمبيوتر في 
"أقل من ست ساعات"، وفقا لدراسة جديدة.

وتوضح الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature، أن البشر يمكن أن يستغرقوا 
"شهورا'' لتصميم شرائح متخصصة لوحدات معالجة الموتر - وهو نوع من 
المعزز  التعلم  لكن خوارزمية   - الذكاء االصطناعي  في  المستخدمة  الشرائح 

(RL( أفضل وأسرع من البشر.
تحسين  في  وأسرع  أفضل   RL وكيل  "يصبح  الدراسة:  في  الباحثون  وكتب 
يمكن  أنه  ويبدو  الشبكات.  قوائم  من  أكبر  عددا  ألنه يضع  األرضية  تخطيط 
الخبراء  على  متفوقة  أو  مقارنتها  يمكن  رقاقات  تولد مخططات ألرضية  أن 
إلنتاج  شهورا  البشر  يستغرق  بينما  ساعات،  ست  من  أقل  في  البشريين 

مخططات مقبولة للمسرعات الحديثة".
لتحليلها،  لشريحة  أرضي  مخطط   10000 البرنامج  غوغل  باحثو  وأعطى 
ثم توصلوا إلى كيفية الخروج بمخططات أرضية ال تستخدم مساحة وأسالكا 

وطاقة كهربائية أكبر من تلك التي صممها البشر.
ويُعرف مخطط أرضية الرقاقة بأنه المكان الذي تم فيه وضع أجزاء مثل وحدات 

المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات والذاكرة على السيليكون.
األجزاء  هذه  وضع  لكيفية  مختلفة  طرق  ثالث  هناك  كانت  الستينيات،  ومنذ 
على السيليكون: األساليب القائمة على التقسيم، والنهج العشوائي، والمحلالت 
التحليلية. ولم يحقق أي منها مستوى األداء البشري، لكن نظام RL قادر على 

القيام بذلك بسهولة إلى حد ما.

قوائم  إلى  تتوسع  أن  يمكن  أخرى،  ناحية  من  "طريقتنا،  الباحثون:  وأضاف 
الشبكات التي تحتوي على ماليين العقد، وتحسن مباشرة ألي مزيج من وظائف 

التكلفة المتمايزة أو غير القابلة للتفاضل".
وباإلضافة إلى التأثير الفوري على تخطيط أرضية الرقائق، فإن قدرة طريقتنا 
على التعميم وتوليد حلول عالية الجودة بسرعة لها آثار كبيرة، ما يفتح فرصا 

للتحسين المشترك مع المراحل السابقة من عملية تصميم الرقاقة. 
الباحثين  بعض  به  أشاد  وقد  واسع،  نطاق  على  رائعا  اإلنجاز  هذا  ويعتبر 
البارزين في مجال الذكاء االصطناعي في العالم، بما في ذلك يان ليكون من 

"فيسبوك".

أثار قرار بقطع شبكة اإلنترنت لمدة ثالث ساعات يوميا، خالل فترة خضوع 
أن  خاصة  السودان،  في  كبيرا  جدال  الثانوية،  الشهادة  المتحانات  الطالب 

االمتحانات تمتد لنحو أسبوعين.
وحالة الغضب التي تسبب بها القرار، تعود إلى أنه سيؤدي كذلك إلى تعطيل 
واألعمال،  األنشطة  من  وغيرها  اإللكتروني،  والدفع  المصرفية  الخدمات 
يوم  أكثر األوقات حيوية في  تعد من  المحددة  الثالث  الساعات  أن  خصوصا 

العمل السوداني.
ولجأت الحكومة، العام الماضي، إلى قطع خدمة اإلنترنت عقب ظهور حاالت 
في  وقتئذ،  الغش،  وتمت حاالت  الثانوية.  الشهادة  امتحانات  في  واسعة  غش 
السودان، من خالل تبادل األسئلة واألجوبة بين الطالب عبر وسائل التواصل 

االجتماعي.
يذكر أن نحو نصف مليون طالب وطالبة في السودان، يخضعون المتحانات 

الشهادة الثانوية على مستوى البالد.

"سكاي  لموقع  تصريح  في  االتصاالت  وزارة  من  حكومي  مصدر  وأوضح 
نيوز"، أن وزير االتصاالت "اعترض على قطع اإلنترنت، لكن هناك إصرار 
كبير من وزارتي التربية والداخلية على إيقاف الخدمة، أثناء جلوس الطالب 

الجتياز االمتحانات".
وأشار المصدر إلى أن الوزارتين تبرران اتخاذ القرار بـ"وجود ضعف أمني 
في بعض المناطق"، لكن الوزير أشار في تقرير قدمه لمجلس الوزراء، إلى أن 

حجب الخدمة "يدخل ضمن نطاق قضايا حقوق اإلنسان".
بحجب  أوصت  السودانية  الشهادة  العليا المتحانات  اللجنة  أن  المصدر  وذكر 
االمتحانات، من خالل إصدار قرار  الغش في  لمنع حاالت  اإلنترنت،  خدمة 
هذه  تكرار  بـ"عدم  االتصاالت  لوزارة  اللجنة  وتعهدت  العام  النائب  بواسطة 

اإلجراءات العام المقبل".
وأكد المصدر الحكومي أنه "أصبح في حكم المؤكد أن يجري قطع اإلنترنت، 

اعتبارا من السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت السودان".
بإيقاف  االتصاالت  لشركات  العامة  النيابة  من  أمر  "نتوقع صدور  وأضاف: 
الخدمة، للحفاظ على امتحانات الشهادة الثانوية من حاالت الغش عبر وسائل 

التواصل االجتماعي".
ويشترك نحو 20 مليون شخص في السودان في خدمة اإلنترنت، عبر شبكات 

الهواتف النقالة.
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تجاهل التسريبات
ما  أخطر  من  السيارة  في  التسريبات  تجاهل  يعتبر 
تسريبات  وجود  إهمال  حال  في  أنه  حيث  يكون، 
من مبرد السيارة )الردياتير( أو من زيت المحرك، 
قد تصل لحد  للمحرك  قد يسبب مشاكل كبيرة  فإنه 
التلف، كما قد تكون هذه التسريبات من نظام التوجيه 
يسبب  قد  ما  وهو  المكابح  أو  الناقل  أو  الكهربائي 

مشاكل خطيرة للسيارة حال إهمالها.

تجاهل صيانة األعطال
إصالح  وتأجيل  تجاهل  إلى  السائقين  بعض  يعمد 
األجزاء التالفة في سياراتهم، وهو ما يسبب تفاقم هذا 
أخرى  أجزاء  عدة  إصابة  في  تسببه  لدرجة  العطل 

بالتلف أو توقف السيارة بالكامل.

تجاهل اللمبات التحذيرية
لوحة  في  تحذيرية  لمبات  السيارات  كافة  تضم 
عدادات السيارة لكافة األجزاء الرئيسية الهامة لها، 
وفي  مشكلة،  وجود  حال  في  اللمبات  هذه  وتُضاء 
ويتلف  المشكلة  تتفاقم  التحذيرات  هذه  تجاهل  حال 
مشكلة  يسبب  قد  كما  بالكامل،  بها  الخاص  الجزء 

كبيرة للسيارة.

تجاهل فحص ضغط اإلطارات
تعتبر اإلطارات من أبرز عوامل األمان في السيارة، 
بصفة  بها  الهواء  ضغط  وضبط  فحصها  يجب  لذا 
دورية، كى ال تسبب زيادة مسافة الكبح، أو تعرض 
قد  ما  وهو  السير  أثناء  اإلنفجار  لخطر  اإلطارات 

يسبب حوادث السير.

عدم استعمال المكابح اليدوية
عند  اليدوية  المكابح  يستخدمون  ال  السائقين  بعض 
إيقاف السيارة على أسطح غير مستوية، واإلعتماد 
P، وهو ما يجعل وزن  التوقف  فقط على وضعية 
ناقل  في  ترس صغير  على  مرتكزاً  كاماًل  السيارة 
الحركة، ومع مرور الوقت يتحطم هذا الترس مسبباً 

ضرراً مكلفاً.

وضع اليد على عصا ناقل الحركة
اعتاد بعض السائقين على وضع اليد على عصا ناقل 
العادة  هذه  إرادياً،  غير  بشكل  القيادة  أثناء  الحركة 
تزيد من الثقل على عصا ناقل الحركة، األمر الذي 
بمرور  به  الميكانيكية  األجزاء  تلف  إلى  يؤدي  قد 

الوقت.

تغيير من R إلى D والعكس قبل التوقف التام
األوتوماتك  السيارات  في  الخاطئة  السلوكيات  من 
أيضاً تغيير ناقل الحركة من R إلى D والعكس قبل 
التوقف التام للسيارة، حيث أنها قد تتسبب في ظهور 

العديد من األعطال في أجزاء ناقل الحركة.

القيادة بخزان وقود شبه فارغ
هذه العادة قد تسبب ضرراً لمنظومة دورة الوقود، 
حيث تعمل على انسداد الفلتر والطرمبة والبخاخات 
الوقود،  خزان  قاع  في  الموجودة  الترسبات  بسبب 

والتي يتم سحبها عبر مضخة الوقود إلى المحرك.

هناك عدد من األخطاء الشائعة يرتكبها أحياناً قائدي السيارات قد تؤدي إلى حدوث العديد من 
المشاكل واألعطال لسياراتهم، هذه األخطاء قد تحدث نتيجة لفعل عدد من السلوكيات الخاطئة 

أثناء القيادة أو خاصة بصيانة سياراتهم.
ومن خالل السطور التالية يمكنك التعرف على أبرز األخطاء الشائعة التي يفعلها السائقين لتفادي 

الوقوع بها، وهي:

يفضل الكثير من قائدي السيارات السفر لياًل، وذلك 
للعديد من األسباب ومنها البعد عن حرارة الشمس 
بعض  أيضاً  هناك  لكن  الطرق،  وازدحام  الشديدة 
العوامل التي تجعل السفر لياًل يحتوي على المخاطر 

التي قد تسبب الكثير من الحوادث.
وأوضح الخبراء أن حوادث الطرق تزداد بمعدل 3 
نتيجة ضعف  نهاًرا،  تحدث  التي  لياًل عن  أضعاف 
الرؤية وقلة اإلضاءة، خاصة في حالة التواجد على 
إلى  باإلضافة  اإلضاءة،  تعاني من ضعف  طرقات 
والنعاس  بالتعب  يشعرون  قد  السائقين  بعض  أن 

والتشتت بدرجة أكبر خالل الليل.
لذلك نقدم لكم عدد من النصائح وهي كما يلي: 

– قم بتشغيل األنوار األمامية.
– قد سيارتك بحذر، فمن الصعب رؤية المشاة لياًل.

دعت  حال  في  إال  المنخفض  النور  استخدم   –
الضرورة الستخدام النور العالي ثم العودة للمنخفض.
لرؤية  والنوافذ  الزجاج  نظافة  من  التأكد  عليك   –

أوضح.
داخل  الهواء  لتجديد  كلياً  السيارة  نوافذ  تغلق  ال   –

المقصورة.
– عند قدوم سيارة في االتجاه المعاكس لك ال تنظر 
بصرك  يضعف  فهذا  مباشرًة،  السيارة  ضوء  إلى 

لفترة قصيرة.
القيادة  قبل  والراحة  النوم  من  كافي  قسط  أخذ   –

لفترات طويلة لياًل.
– إذا شعرت بالنعاس أثناء القيادة قم بركن السيارة 

في مكان أمن وخذ قسطاً من النوم.
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إلى مواقف صعبة بسبب  السيارات،  قيادة  المبتدئين في  الكثير من  يتعرض 
أثناء  السيارات  إطارات  أحد  انفجار  لكن  الخبرة،  وقلة  بالنفس  الثقة  نقص 

القيادة قد يكون االختبار األصعب على اإلطالق.
انفجار  بعد  تنتج  التي  الحوادث  غالبية  أن  والطرق  السيارات  خبراء  ويؤكد 
متسرعة  قرارات  اتخاذ  فيها  السبب  يكون  بالطرق،  السيارات  إحدى  إطار 

وخاطئة من قائد السيارة.
ولتفادي مخاطر الحوادث في مثل تلك الحاالت، نقدم من خالل التقرير التالي 
إطاراتها  تعرض  إذا  السيارة  مع  الصحيح  التعامل  لكيفية  النصائح  من  عددا 

لالنفجار على طريق السفر:

قبل االنطالق
يشدد خبراء سالمة الطرق على ضرورة فحص والتأكد من صالحية إطارات 
وخاصة  القيادة  قبل  ذلك  االحتياطي،  اإلطار  إلى  باإلضافة  األربعة  السيارة 

بالطرق المفتوحة.

السرعات المقررة
القيادة وفًقا للسرعات المقررة تجعل السائق قادرا على السيطرة على السيارة 

بشكل كبير في حالة انفجار اإلطار.

ثبات السيارة
إذا انفجر إطار سيارتك.. حافظ على هدوء أعصابك وثبت عجلة القيادة بيديك 

االثنتين.

الفرامل
ال تضغط على الفرامل في حال انفجر اإلطار وحافظ على مسار السيارة في 

خط مستقيم قدر اإلمكان.

ناقل حركة يدوي
إذا كانت السيارة مزودة بناقل حركة يدوي، قلل سرعة السيارة تدريجًيا بالنزول 

العكسي لناقل الحركة بعد السيطرة على السيارة بشكل كامل.

ناقل حركة أوتوماتيك
دواسة  قدمك عن  ابعد  أوتوماتيك،  بناقل حركة  تعمل  السيارة  كانت  في حال 
عكسي  بشكل  تدريجًيا  السرعات  بنقل  السيارة  لتقوم  "البنزين"،  السرعة 
استخدام  يمكنك  كيلومتر/س،   50 سرعة  إلى  الوصول  وعند  أوتوماتيكًيا، 

الفرامل تدريجًيا حتى تتوقف السيارة. تماًما.

إضاءات تحذيرية
يجب تشغيل إضاءات االنتظار حتى يعلم سائقو السيارات من حولك أنك على 
وشك التوقف، وعند السيطرة على السيارة استخدم اإلشارات قبل التوقف إلى 

جانب الطريق منًعا لالصطدام المفاجئ بأي من السيارات األخرى.

يعتقد فئة كبيرة من قائدي السيارات أنه يجب عدم تعبئة خزان الوقود بشكل 
كامل خاصة في أيام الصيف شديدة الحرارة، وذلك ألنه قد يشكل خطورة شديدة 

على السيارة لدرجة أنه قد يتسبب في انفجارها.
المساندين لهذا االعتقاد يقولون أن البنزين يتمدد عند ارتفاع الحرارة بصورة 
كبيرة في الصيف، وهو ما ينتج عنه غازات قد تنضغط وتشتعل وتؤدي إلى 

انفجار خزان الوقود في حال امتالئه بالكامل، فما هو صحة هذا االعتقاد؟
السيارات على مستوى  بالطبع هذا اعتقاد خاطئ، حيث أن شركات صناعة 
في  الوقود  خزانات  بصنع  يتعلق  فيما  عالية  جودة  معايير  بتنفيذ  تقوم  العالم 

السيارات، وهو ما يمنع من حدوث هذه المشكلة.

وأوضح خبراء السيارات أن خزان وقود السيارة يتم تصميمه بطريقة هندسية 
تسمح بملء الخزان بالوقود، ولكن في نفس الوقت دون تعبئة فراغات محددة 
داخله لترك مساحة كافية لتحرك األبخرة والغازات، لعدم تشكيل ضغط كبير 

على البنزين، األمر الذي يحول دون إشتعاله.
ووفقاً لمعايير الجودة، فإن مساحة الفراغات في الخزان تبلغ حوالي 2.5% من 
مجمل حجم الخزان، ولمزيد من األمان، فهناك صمامات أمان بخزانات الوقود 

تسمح بخروج تلك األبخرة عند وصولها إلى ضغط معين.

قالت الهيئة األلمانية للفحص الفني إن العمر االفتراضي لمعظم عناصر صندوق 
اإلسعافات األولية بالسيارة يبلغ خمس سنوات تقريبا.

السيارة تشكل  الحرارة في  الشديدة في درجات  التقلبات  أن  الهيئة  وأوضحت 
ضغطا على الضمادات. وبذلك تفقد األربطة الصحية مرونتها بمرور الوقت، 

وتصبح اللصقات هشة وتتشقق القفازات، التي تستخدم لمرة واحدة.
صندوق  لوضع  السيارة  في  مكان  أفضل  أن  إلى  األلمان  الخبراء  وأشار 
اإلسعافات األولية فيه هو المكان، الذي يمكن للسائق أو الركاب الوصول إليه 

بسرعة عند الحاجة، مثل مواضع التخزين الموجودة باألبواب أو المقاعد.
وفي الوقت ذاته يحذر الخبراء من وضع صندوق اإلسعافات األولية في صندوق 

األمتعة؛ نظرا الحتمالية تعذر فتح صندوق األمتعة بعد وقوع تصادم خلفي.
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من األعطال الشائعة التي قد تواجه قائدي السيارات 
وضعف  السيارة،  مصابيح  إضاءة  ضعف  هي 
في  تتسبب  قد  األمامية  خاصة  المصابيح  إضاءة 
إعاقة رؤية السائق أثناء القيادة لياًل على الطريق، 

وهو ما يعرضه للخطر.
ومن خالل السطور التالية يمكنك التعرف على أبرز 
السيارة،  إضاءة  ضعف  إلى  تؤدي  التي  األسباب 

وهي كما يلى:

مشكلة في الدينامو
الجزء  يكون  فإنه  الدينامو،  حال حدوث مشكلة في 

المسئول عن توليد الطاقة في السيارة.

ضعف البطارية
أو لألعطال، حيث  البطارية للضعف  حال تعرض 
أنها عنصر أساسي لعمل السيارة وتشغيل المحرك، 
ولكن في حالة إصابة البطارية باألعطال أو ضعف 
االنتهاء  من  االفتراضي  عمرها  اقتراب  أو  شحنها 

فإنها تؤثر على قوة إضاءة المصابيح.

قطع في الوصالت
الوصالت  أو  األسالك  وصالت  في  قطع  وجود 

األخرى الرابطة بين أقطاب البطارية.

صدأ التيار األرضي أو عزله
تعرض أرضي السيارة للصدأ أو إلى مادة قد تعزل 

مرور التيار.

تلف الفيوزات
أنها  حيث  “الفيوزات”،  الكهربائية  الصمامات  تلف 
التلف،  من  السيارة  في  الكهربائية  األجزاء  تحمي 
ويعمل على الحفاظ على عمل النظام الكهربائي في 

السيارة.

يعتبر العادم )الشكمان( من أبرز األجزاء الهامة في السيارة، حيث أنه الجزء المسؤول عن إخراج الغازات 
واألبخرة الناتجة عن عملية االحتراق الالزمة للسير في المحرك.

وفي حال تعرض هذا الجزء الهام لالنسداد أو التلف فإنه يسبب العديد من المشاكل واألعطال للسيارة.
ومن خالل النقاط التالية يمكنك التعرف على أبرز مؤشرات انسداد العادم "الشكمان"، وهي كاألتي:

- مالحظة ضعف كبير في أداء وعزم المحرك، حيث تفقد السيارة قوتها خاصة عند صعود المرتفعات.
- تعرض السيارة إلى االرتجاف واالهتزاز، خاصة أثناء توقفها مع تشغيل المحرك.

- ظهور رائحة غاز أو رائحة عوادم قوية داخل مقصورة السيارة.
المحرك  حرارة  درجة  ارتفاع   -

بشكل كبيرة.
أثناء سيرها  السيارة فجأة  - توقف 

بشكل متكرر.
- ارتفاع شديد في استهالك الوقود، 
بقوة  بالضغط  السائق  لقيام  وذلك 
متكرر،  بشكل  الوقود  دواسة  على 

لعدم وجود عزم في المحرك.
- كما أن هناك مشكلة كبيرة تصيب 
لالنسداد،  تعرضه  نتيجة  العادم 
وهي الضغط العكسي، وهو عبارة 

عن ضغط متراكم من الغازات الصادرة من محرك السيارة نتيجة عملية االحتراق والتي يطلقها العادم 
داخل المنظومة الخاصة بها في السيارة، مما يؤدي إلى عدم خروج أدخنة العادم بشكل صحيح.

 "MADI" السيارات  وخدمة  السيارات  نقل  عمليات  قسم  في  المساعد  األستاذ  زيمانوف،  ليف  كشف 
الروسي، أن هناك العديد من القواعد البسيطة التي من شأنها إطالة العمر االفتراضي لمحرك السيارة إذا 

التزم بيها قائد السيارة.
وقال زيمانوف، "عادة ما يبرمج مصنعو السيارات مسبقا خطوات الصيانة ومقدار التشغيل، الذي يجب 
القيام به في فترة زمنية معينة بعد تصنيع السيارة"، مشيًرا إلى أن "اتباع هذه التوصيات بدقة، ال تمكن 

مالك السيارة من االحتفاظ بها في حالة عمل جيدة لفترة طويلة فحسب، بل يقلل أيضا من تكلفة الخدمة".
وتابع: "كل شيء بسيط للغاية: عليك اتباع التوصيات المقدمة من الشركة المصنعة، وفترات الصيانة التي 
تحددها ليست عالية جدا، يتم تحديدها من خالل األساليب، التي تضمن الحد األدنى من التكاليف لضمان 

حالة التشغيل لفترة طويلة".
الشركة  حددتها  التي  الصيانة،  بجداول  الوفاء"  في  "اإلفراط  لمحاولة  معنى  ال  أنه  زيمانوف،  وأضاف 

المصنعة أيضا.
وأكد الخبير أنه "إذا قمت نسبيا، بتغيير الزيت في الوقت المناسب، ولم تقم بذلك فى وقت متأخر أو وقت 
متقدم، فسيكون لديك تكاليف قليلة لتوفير نفس المحرك، ولكن إذا قمت بتغييره مرتين في كثير من األحيان، 

فلن يساعد ذلك".



44

ويتعرض اللسان لعدة مشاكل مرضية، أبرزها:

قلة سماكة حراشف اللسان
تحدث نتيجة نقص فيتامين )ب12(، والفوليك أسيد، 
أملس، وهنا  اللسان، وكأنه  والحديد، ويظهر سطح 

يكون العالج بعالج ذلك النقص.

حرقان اللسان دون سبب
من أكثر األمراض التي تصيب السيدات بعد انقطاع 
الطمث، وزيادة الضغط العصبي، وينتج عنه حرقان 
شديد في اللسان وال يكون له أي تفسير وفي الغالب 

نلجأ إلى المسكنات لتسكين اآلالم.

تضخم اللسان
الموجودة  الدهنية  الخاليا  إما  تضخم  نتيجة  يحدث 
في اللسان أو العضالت، ويشير »البحراوي« إلى 
تضخم  في  تساهم  التي  األدوية  إلى  الشباب  لجوء 
العضالت، موضًحا أنها تتسبب في تضخم عضالت 
اللسان  يتعرض  وهنا  العضالت،  وأدوية  اللسان، 
لحدوث اصطدام بينه وبين األسنان، ما يتسبب في 
حدوث جروح، والتهابات في اللسان، ولكنه ال يؤثر 
المخ،  أعصاب  حتى  أو  التحدث،  أو  التذوق  على 
هذه  تناول  عن  بالتوقف  يكون  العالج  أن  ويوضح 
اللسان  تضخم  أن  »البحراوي«  األدوية.يضيف 
يحدث أيًضا نتيجة زيادة هرمون النمو الذي تفرزه 
الغدة النخامية، والذي يتسبب في تضخم الجسم، ومنه 
اللسان، وكذلك قلة نشاط الغدة الدرقية، التي تتسبب 
في  الجسم  قوة  تؤثر على  اللسان، ألنها  في تضخم 

حرق الدهون، وبالتالي تتراكم الدهون في اللسان.

تقرحات اللسان
تقرحات  أسباب  أبرز  من  العصبي  الضغط  يعد 
اللسان، وتظهر خالل الفترات التي يعاني فيها الفرد 
عن  فضاًل  العصبية،  و  النفسية  االضطرابات  من 
في  تتسبب  التي  الوراثية  األمراض  بعض  وجود 
المتسبب في  الفم، ومنها متالزمة بهجت،  تقرحات 
حدوث تقرحات في العين، واللسان، ومرض ريتر، 
وبعض األمراض المناعية كالذئبة الحمراء، وكذلك 
الحساسية من بعض المأكوالت والمشروبات وبعض 
األدوية، وتناول األكالت الحارة، ويوضح أن العالج 
يكون بعالج السبب، مع عالج العرض، من خالل 

بعض األدوية الموضعية.

بعـــــــض  في 
تظهر  األحيان، 
بقع بيضاء على 
وربما  اللسان، 
تلقاء  تذهب من 
إذا  أمــا  نفسها، 
عـــدة  استمرت 
فيفضل  أيــــام، 
جــــعـــــة  ا مر
طبيب األسنــان 
للتــعرف عــلى 
السبب وكيفيـــة 

العالج.

داء المبيضات الفموي
يشير داء المبيضات الفموي إلى نمو زائد للفطريات 
في  خلل  عند وجود  يحدث  ما  وعادة  اللسان،  على 
الرضع ومرضى  األطفال  المناعة، ويصيب  جهاز 
ومرضى  مناعية  بأمراض  والمصابين  السرطان 
فرص  تزداد  كما  والمدخنين،  والسكري  األنيميا 
الذين يعانون دائًما من  اإلصابة به لدى األشخاص 

جفاف الفم.
بعض  تناول  إلى  الفموي  المبيضات  داء  ويحتاج 
المضادات الحيوية تحت إشراف الطبيب المختص، 
ونادًرا ما يعد أمًرا خطيًرا، لكنه يحتاج إلى العالج، 

وتظهر أعراضه على هيئة:
فتات  )تشبه  بالفم  أماكن مختلفة  بيضاء على  -بقع   

الجبن القريش.
- احمرار جوانب الفم والشفتين.

رغم أهميته ال يهتم كثيرون بصحة ونظافة ألسنتهم، وال يدركون أنها معرضة لإلصابة بالمشكالت واألمراض إال بعد تطور مضاعفاتها.. السطور التالية تشير 
ألهم المشكالت التي تصيب اللسان وكيفية عالجها.

يقول الدكتور محمد البحراوي، أستاذ طب األسنان بكلية الطب جامعة عين شمس، إن اللسان مرآة للجسم ويمكن اكتشاف الكثير من المشاكل الصحية من خالله.
يؤكد »البحراوي« أن اللسان من أقوى أعضاء الجسم ألنه يحتوي على مجموعة هائلة من العضالت القوية التي تمكنه من التحدث، كما أنه يحتوي على نسيج 
طالئي حرشفي يغطيه، ويساهم في تنظيف الفم من وجود أي بكتيريا، فضاًل عن احتوائه على مجموعة من الغدد اللمفاوية التي تعد من مكونات جهاز المناعة، 
والغدد اللعابية التي تفرز اللعاب المساعد على النطق، وتنظيف وتعقيم الفم واللثة، وكذلك األسنان، كما أنها تساعد على مضغ الطعام وسهولة بلعه، فضاًل 
عن احتوائه على العديد من األوعية الدموية.يحتوي اللسان أيًضا على نهايات أعصاب من المخ، كالخامس، والسابع، والتاسع، والثاني عشر، وتلك النهايات 

العصبية هي التي تستقبل المعلومات من اللسان للمخ، كالتذوق، أو تعرض اللسان لجرح، أو شيء ساخن.
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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« .

- فقدان التذوق.
- جفاف الفم.

قرح الفم
محاطة  اللسان  على  بيضاء  بقع  ظهور  حال  في 
على  ذلك  يدل  الغالب  ففي  التهاب،  أو  ابحمرار 
اإلصابة بقرح الفم، والتي تعتبر مشكلة شائعة ينتج 

عنها الشعور باأللم واالنزعاج.
الجهاز  ومشكالت  والبكتيريا  الفيروسات  وتعد 
المناعي أبرز أسباب اإلصابة بقرح الفم، إلى جانب 
تدخين  أو  العصبي  الضغط  أو  للحساسية  التعرض 

السجائر أو نقص الحديد وبعض الفيتامينات.
التخلص  القرح على  تلك  تفريغ أو حك  وال يساعد 
بعض  تناول  طريق  عن  عالجها  يجب  لكن  منها، 

األدوية الالزمة تحت إشراف الطبيب.

الطلوان
اللثة  على  بيضاء  بقع  ظهور  إلى  الطلوان  يؤدي 
وتحت الفم أو على الجوانب الداخلية للخدود، وفي 
بعض األحيان، تظهر تلك البقع أيًضا على اللسان، 
وال تغير الحكة في مظهرها وملمسها، بل يمكن أن 

تجعلها أكثر سوًءا.
تدخين  أو  مضغ  نتيجة  بالطلوان  اإلصابة  وتحدث 
التبغ وشرب الكحوليات، فعادة ما يؤثر على %75 
اإلصابة  إلى  يؤدي  أن  النادر  ومن  المدخنين،  من 

بسرطان الفم.

الطلوان المشعر
عند ظهور بقع بيضاء مجعدة على جوانب اللسان، 
بالطلوان  اإلصابة  على  ذلك  يدل  أن  المرجح  فمن 
المشعر، ويحدث نتيجة عدوى تستمر فترة طويلة، 
قوته  استعادة  في  المناعة  يبدأ جهاز  عندما  وتنتهي 

ومهاجمتها.

أسباب بياض اللسان

نظافة الفم
تعد عدم نظافة الفم من أكثر األسباب شيوًعا وراء 
بياض اللسان، حيث تظهر نتوءات صغيرة منتقخة 
وملتهبة، وعند تجاهلها تبدأ الجراثيم والخاليا الميتة 

وجزيئات الطعام في التراكم بين هذه النتوءات، ما 
يتسبب في ظهور اللون األبيض.

األسنان  غسل  عدم  عن  الفم  نظافة  عدم  وتنتج 
وتنظيفها جيًدا أو جفاف الفم أو عدم تنظيف اللسان 
الكحوليات  تناول  أو  التدخين  أو  الطعام  بقايا  من 

وغيرها.

الحزاز المسطح الفموي
يعتبر بمثابة التهابات مزمنة وتظهر في صورة بقع 
بيضاء بالفم واللسان، ويصاحبها الشعور بألم ونزيف 
في اللثة وحساسية تجاه األطعمة الحارة والحمضية.

الطالوة
تتلخص عالمات مرض الطالوة الذي يصيب الفم، 
اللسان،  على  تظهر  سميكة  بيضاء  بقع  ظهور  في 
التبغ  مثل  المهيجة  المواد  بعض  تناول  عن  وتنتج 
والكحول، باإلضافة إلى المعاناة من التهابات ناتجة 

عن ارتداء طقم األسنان.

القالع الفموي
يعد القالع الفموي عدوى فطرية ناتجة عن خميرة 
يعانون  الذين  أولئك  يصيب  ما  وعادة  المبيضات، 
من ضعف الجهاز المناعي، ويظهر في صورة بقع 
باأللم  المصاب  ويشعر  اللسان،  وعلى  الفم  بيضاء 

عند تناول األطعمة والمشروبات.

مرض الزهري
الفموي،  الجنس  ممارسة  من خالل  الزهري  ينتقل 
اللسان،  بقع بيضاء على  بين أعراضه وجود  ومن 

باإلضافة إلى تقرحات الفم.

متى يجب التوجه إلى 
الطبيب؟

من  التأكد  حالة  في 
جيـــًدا،  الفــم  نظــافة 
وظهــــور اعــــراض 
مصـــــاحبة  أخـــرى 
فيجب  اللسان،  لبياض 
الطبيب  إلى  التوجه 
لمعرفة  المختص 

السبب وتقديم العالج الالزم.

عالج بياض اللسان
يعتمد العالج على السبب وراء بياض اللسان، فعلى 
بالحزاز  مصاًبا  الشخص  كان  إذا  المثال،  سبيل 
المسطح، فيجب متابعة الحالة مع الطبيب المختص 

واستخدام الستيروئيدات القشرية إذا كانت شديدة.
وفي حالة اإلصابة بالقالع الفموي، فيتلخص العالج 
في تناول أدوية مضادة للفطريات، وعادة ما تكون 
الفم،  طريق  عن  تناولها  يتم  قطرات  هيئة  على 

وتتراوح مدة العالج من أسبوع إلى أسبوعين.
اإلصابة  إلى  يرجع  اللسان  بياض  كان  إن  أما 
بالزهري، فيتم عالجه عن طريق استخدام البنسلين، 
ذلك المضاد الحيوي الذي يعمل على قتل البكتيريا 
المنقولة جنسًيا، باإلضافة إلى التوقف عن استخدام 
للتخلص  والتبغ  الكحوليات  مثل  الفم  في  المهيجات 

من البقع البيضاء.

الوقاية من بياض اللسان
األسنان  وغسل  باستمرار،  الفم  نظافة  من  التأكد   -
الخيط  واستخدام  الطعام،  بقايا  من  والتخلص  جيًدا 
إليها  تصل  ال  التي  األماكن  إلى  للوصول  الطبي 

الفرشاة.
فرشاة  استخدام  طريق  عن  برفق  اللسان  غسل   -

األسنان من الخلف إلى األمام.
- تجنب تناول المشروبات الكحولية.

- اإلقالع عن التدخين ومنتجات التبغ.
والحفاظ  للفحص،  دورياً  األسنان  طبيب  زيارة   -

على نظافة الفم لمدة طويلة.





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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- Handytechniker gesucht

- Friseurmeister gesucht

- Sekretär/in in der Gastronomie gesucht

- MFA in Teil- und Vollzeit gesucht

- Maler- und Lackierer gesucht

- Fahrzeugfolierer gesucht

Tel.: 030-615 76 70
Für mehr Infos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

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

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

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

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



عيادة طب األسنان للصغار

Milchzahnbehandlung auf dem neusten 
wissenschaftlichen Stand der Kinder-
zahnheilkunde.

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

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

لألطفال القلقين أو األطفال الذين ال يرغبون في العالج ، 
نقدم لكم العالج تحت )غاز الضحك( او الدواء المهدئ أو 

التخدير العام.

.Behandlung ab dem 1. Milchzahnمن السن األول وحتى انتهاء تبديل أسنان الحليب
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Praxisschwerpunkte
- Schmerz- und Traumabehandlung
- Kinderprophylaxe
- Ernährungsberatung
- Zahnfarbene Füllungsmaterialien
- Wurzelkanalbehandlung bei Milchzähnen
- Kinderkronen
- Herausnehmbare und festsitzende Platzhalter
- Kieferorthopädie
- Behandlung unter Lachgas, Sedierung 
  und Vollnarkose 

خدماتنا الطبية
- معالجة آالم االسنان والرضوض

- تنظيف االسنان والوقاية ضد التسوس
- استشارة تغذية

- حشوات بلون السن
- معالجة التهاب عصب اسنان الحليب

- تلبيسات خاصة باسنان االطفال
- حافظ مكان ثابت ومتحرك

- تقويم االسنان
- معالجة تحت تأثير )غاز الضحك( او    

  الدواء المهدئ او التخدير العام

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

Cassandra von Hopffgarten  
Firuzeh Yawari 
Aziza Yehya 
Naseem Abu Odeh 
Jana Ghobadian

د. كاساندرا فون هوبفغارتن
د. فيروزيه يانواري

د. عزيزة يحيى
د. نسيم ابو عوده
د. يانا غوباديان

U6 Ullsteinstr.

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

Unsere Zahnärzte:

.Behandlung ab dem 1. Milchzahnمن السن األول وحتى انتهاء تبديل أسنان الحليب
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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



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

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

ZAHNÄRZTE
Abdul-Hamid Hafez
Seestr. 43, 13353 Brlin, 
Tel. 030-4538096
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

- د/ حسن

د/ حجازي

أسنان
د/ عبد الحميد

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

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

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

Sa: 09.00 - 12.00 Uhr
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Mohamed Abu Hamada
Rami Abu Ward
Finowstr. 25a, 12045 Berlin, 
Tel.:030- 687 5077
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. أبو حمادة
ـ د. أبو ورد

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

Zentrum für Gesundheit und innere Medizin

Dr. Mithak Ebady
Fachärztin für Allgemeinmedizin & 

Naturheilkunde

Dr. Gihan Neumann
Fachärztin für innere Medizin 

& Notfallmedizin

 المركز الطبي للصحة العامة والباطنية

 المستشارة الدكتورة
ميثاق العبادي

 المستشارة الدكتورة
جيهان نويمان

أخصائية األمراض العامة والباطنية
أخصائية طب األعشاب والطب البديل

أخصائية األمراض الباطنية والصحة العامة 
أخصائية طب الطوارئ

الفحص الطبي العام وتشخيص األمراض
ارتفاع ضغط الدم ـ عالج السكري

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

تخطيط القلب
العالج بالتطعيمات واللقاحات

فحوصات دورية
التحضير لما قبل العمليات الجراحية

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

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

w w w. a o k . d e

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

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

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

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

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

Praxisschwerpunkte:

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

Dr. Kinan Arnouk



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

 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



0176 6475 4594 
0176 3419 7645

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

030 - 687 - 54 22

www.alsham-dental-clinic.com 

info@alsham-dental-clinic.com

NEUERÖFFNUNG

am 19.07.2021

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

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

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

Tel: 030 – 3414 060
 030 – 3415 025

Fax: 030 – 3419 787

www.zahnspange-charlottenburg.de

info@ zahnspange-charlottenburg.de

Dr. Nawras Darkazanly
د. نورس دركزنلي

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

عند األطفال و الكبار
تقنیات التقویم الثابت من دون قلع االسنان

التقویم التجمیلي
التقویم الشفاف

التقویم غیر المرئي أو التقویم اللساني
التقویم الجراحي

تشخیص و معالجة امراض المفصل الفكي

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

Dr. Houssam Hegazy
Arzt für Urologie

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

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

������� ������� �������� �������

���� 
��� 	������ 	�������

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

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

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

www.allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de



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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Prophylaxe

Kronen- und Brückenversorgung

Zahnprothesen

Kinderzahnheilkunde

Zahnfleischbehandlung

Spezielle Zahnreinigung und Politur

Anbringen von Zahnschmuck

Bleaching (Zahnaufhellung)

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

Tel 030 687 21 72
Praxis-Sprechzeiten:

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

und nach Vereinbarung

·^flâ˙÷<<ÌË^ŒÊ<s⁄^fiÜe

·^flâ_<ãÈf◊i<

·^flâ_<gÈ“Üi

Ÿ^Àõ˘]<·^flâ_<Ì¢^√⁄

Ìn◊÷]<Ì¢^√⁄

<·^flâ˘]<ƒÈ€◊iÊ<ÃÈøfli

·^flâ˙÷<ÕÖ^}à÷]Ê<Í◊£]<gÈ“Üi

·^flâ˘]<òÈÈfi

Designed By Dalil

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



 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,M13/50,U6

MODERN-KOMPETENT-SCHMERZFREI
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Tel.: 030 606 41 52

Zahnarzt 
Mohamad Anis Almohamad

د. محمد أنیس المحمد
Zahnarzt 

Omar Shalabi
د. عمر شلبي

Fachzahnarzt für Oralchirurgie 
Mukhtar Daiban

د. مختار ذیبان
اختصاصي جراحة أسنان

www.zahnarztpraxis-neukoelln.de

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

نتحدث األلمانیة، العربیة والتركیة
Mo. - Do.: 

08:00 - 20:00 Uhr
Fr.: 

08:00 - 18:00 Uhr
Sa.: 

10:00 - 16:00 Uhr

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

- عالج الحاالت الطارئة.
- تنظيف األسنان.

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

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

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

- وقاية ومعالجة أسنان األطفال. D
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de

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
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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



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

مستشفى إبن سينا

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

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

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

- ص/ أشرف خويطر

- ص/ عبد الناصر السقا

- ص/ نبيل الدسوقي

ـ ص/ عالء الحلو

ـ  ص/ محمد نوفل

ـ  ص/ مالك فاعور

 
- ص/ ياسين مطر

 
- ص/ سمير حسنى

 

- ص/ أنيا

 
- ص/ نهاد األشقر

 
ـ ص/ محمد العزوزي

ـ ص/ العريان

- د. إبراهيم نصار

- ص/ موسى مسالمة

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

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

- د/ محمد محمد

ـ عدنان المحضر

ـ بالل للعالج الطبيعي

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

- نمر األحمد

ـ رامي الصياد

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel

Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice

Beratung & Versorgung

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

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

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96

BLISSESTR. 5,        
10713 Berlin - Wilmersdorf
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TEL    030   86  10  86
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Abokal Najat
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
Ahmed Abed
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
Ahmad Chahrour
Anzengruber Str. 8, 12043 Berlin
Tel.: 030-921066470
Ibrahim Housam
Müllerstr. 156 A, 13353 Berlin,
Tel. 030-469062822
Jawabreh, Imad
Kurfürstendamm 152, 10709 Berlin, 
Tel. 030-3974470
Naser Mansour 
Meinekestr. 8, 10719 Berlin, 
Tel. 030-69532914
Nasereddin Josef
Bastianstr. 5, 13357 Berlin
Tel.: 030-66403045
Riad Khalil
Meinekestr. 8, 10719 Berlin, 
Tel. 030-37584248
Tarig Elobied
Alt Moabit 108a, 10559 Berlin, 
Tel.030-330999990

ـ اة/ نجاة أبوقال

ـ ا/أحمد عابد

ـ ا/أحمد شحرور

ـ ا/ حسام ابراهيم

ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

ـ ا/ طارق العبيد

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

SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,

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

- د/ عبد هللا

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

   ـ أميركو
للتجارة      

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

- شركة برلين للنظافة

- شركة لحام

Anwälte, Optiker, Reinigung  محامون، نظارات، أعمال النظافة

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

- شركة مطر

ـ نقليات حجير

ـ عبد هللا سعد

ـ مطر للنقليات

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

ـ النهار

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

ـ علي لالتصاالت

- هواتف بصل

- هولتف المدينة

ـ عالم الموبيل

- رمضان

ـ عبد هللا سعد

- طم طم

ـ البصراوي لألجهزة 
 المنزلية   

 والكهربائية

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

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

ـ بالل أحمد

ـ محمد العمصي

ـ على عواضة

ـ سامر دهان

ـ يزيد و فاضل

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

ـ ا/مصطفى

ـ أ/ حاتم البطة

ـ ا/ موسى

ـ ا/نعيم عاشور

ـ ا/ صدقي حمدان

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

ـ آدم للسياحة

ـ الحنان للسياحة والسفر

 
ـ سفريات المدينة

- سفريات بابيلون

ـ سفريات دانيا

ـ سفريات حياة

- سفريات حجازي

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

ـ مكتب حرب

ـ مكتب القدس

ـ سفريات المشاريع

ـ سفريات الوطن

ـ سفريات الصفا
 

ـ تاون ترافيل

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

- إلكترونيك لين

- إلكترو فن

- موبيل سات

- ريكس

ـ ساتكوم

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

ـ ا/عبد الواحد

  
ـ نور الدين الصالحي

 

ـ ا/ السامرائي

 
ـ ا/ أمادو

ـ أة/ بشرى الحجيل

ـ ا/ صالح

ـ د/ أحمد اإلختيار
 

ـ ا/ فؤاد موسى

ـ ا/ إسماعيل

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

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

Funk 0171 838 97 31

Dr. A. Elektiar
dolmetscher

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

ـ كاب ٢٤

ـ سمارت

- إكسزاكت

ـ أ / محمد

- أ / حبيب

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

ـ فوتو فريد

ـ ستوديو ميديا

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

ـ فرات العبيدي

ـ د. ناجح العبيدي

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

- سفينة الحكمة

- الناصرة

- بيت لحم

ـ المعهد الثقافي العربي
 

ـ الفالح

ـ البيان

ـ مدارس ألفابت

 
ـ الحولة

ـ اإلرشاد
 

ـ تعليم اللغة العربية

ـ مدرسة الرسالة

ـ مدرسة األندلس
 

ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات

 

ـ الرابطة 
اللبنانية

 
ـ الديوان

ـ مدرسة النور

AKI
Falkstr. 23, 12053 Berlin, Tel.68081472
Alfalah
Koloniestr. 30, 13359 Berlin 
Tel. 41719694
Al-Baian
Huttenstr. 31, 10553 Berlin, 
Tel. 34357644
Alphabet
- Nehringstr. 8, 14059 Berlin
- Crellstr. 38, 10824 Berlin
Tel.: 01520151947
Al-Huleh
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 6214959
Al-Irschad eV.
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin,
Tel. 030-62983410
Arabischer Unterricht
Uthmannstr. 23, 12043 berlin
Tel. 030- 21806954
Arresalah
Turmstr. 83,10551 Berlin, Tel. 030- 
46309555
Al Andalus
Falkstr. 22, 12053 Berlin, 
Tel. 030-68054435
Cordoba
- Finowstr. 27, 12045 Berlin; 
  Tel. 030-51630581
- Drontheimer Str. 32a, 13359 Berlin,
  Tel. 030-49908859
- Flughafenstr. 43, 12053 Berlin
  Tel. 030-62731998
Deutsch-Libanesische Gemeinde 
Kurmärkische Str. 1-3, 
10783 Berlin, Tel. 030-8335332
Diwan,
Sonnenallee114, 12045 Berlin, 
Tel. 030-39480910
El-Nur
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 030-

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

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

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

- م / كمال جميل

- م / مصطفى خادم

- م / نور الدين نوري

- م / حاتم الصفدي

- خلوف ألعمال الدهان

- صفصوف للنقل واإلعمار

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

ـ األطالل

ـ األفراح

ـ فريد

ـ حنين

ـ زكريا

ـ عصام زمبيبال

 ـ نغم 

ـ ممدوح

ـ صالة األفراح

ـ صالة األمل واألحالم

 
ـ صالة كاريزما

ـ صالة األناقة

ـ صالة كونتراست

ـ صالة لوكس

ـ صالة الشرق

ـ صالة الملكة

ـ الصالة الملكية

M.I.Q 
Bildung GmbH

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

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

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

 امسيات للتخاطب باللغة األلمانية.

 تقديم المشورة بخصوص األطفال, الشباب واألسرة.

 ورشات عمل متنوعة.

 تقديم المشورة حول التخلص من اإلدمان والمخدرات.

 مهرجانات صيفية.

 مهرجانات ثقافية.

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

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

ـ دار الحكمة

ـ ابن خلدون

المدرسة العربية / الكرامة

 
- مدرسة فلسطين

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

 
صالة زفير

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

ـ صالون أحمد 

ـ صالون الوصال ( أبو الخير) 
 

ـ صالون الوصال ( سليم)

ـ صالون الفيصل

ـ صالون أمير

 
ـ صالون بالل

ـ صالون بون بون

ـ صالون بيبلوس

ـ صالون كليوبترا

ـ األناقة 

 
ـ السفراء

ـ حسين فاندام

ـ األصابع الذهبية 

ـ هيثم  

ـ كوافير حسين

Biomedizinische Kosmetik
Kadiner Str. 23, 10243 Berlin, 
Tel. 030-42021213
Docure
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
Khaled Salebi
Mainzer Str. 12, 10715 Berlin
Tel. 030-8536521
Kleopatra
Feitschestr. 49, 10627 Berlin, 
Tel. 030-20093965

ـ ريم اسماعيل

ـ زهرة بوركادي

ـ مركز خالد صليبي للتجميل
 

ـ كليوبترا

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

ـ بيسان

 
ـ الشرق

 
ـ موبليات سويدان

Adil Mode
Südstern 4, 10961 Berlin
Kottbusser Damm 103, 10967 Berlin
Tel./ Fax: 030-69507373
Al-Hanan
Sonnenallee 98, 12045 Berlin
Tel. 030- 56822927
Tabarak
Erkstr. 4, 12043 Berlin,
Tel. 030-68080633
Nour
Sonnenallee 92, 12045 Berlin
Tel.: 0179-1319048

ـ أزياء عادل

 

ـ الحنان

 
ـ تبارك

ـ فساتين نور

Al-Muhammadawi
Einemstr. 4, 10787 Berlin
Tel. 030-25358338-9
Ramadan Maschinenhandel
Tel. 030-40713701
Munkari, Kutayba
Ahrweilerstr. 22, 14197 Berlin
Tel. 030-8213222 

- المحمداوي للسيارات

- رمضان

- قطيبة

Festkichkeiten, Im- & Export,، Kosmetik, Textilienاحتفاالت، استيراد وتصدير، تجميل، أزياء

Kassem
Mittenwalder Str. 43, 12049
Berlin Tel. 0176-82076032
Kristall
Urbanstr. 37, 10967 Berlin
Tel. 0176-26598848
Malla Styling
Sonnenallee 44, 12045 Berlin 
Tel. 030/62001839
Mohsen
Hermannstr. 92, 12051 Berlin
Tel. 030-68328673
Nasser
Warthestr. 67, 12051 Berlin, 
Tel. 030-62842801
Street Cut
Brunnenstr. 94, 13355 Berlin
Tel.: 030-94866121
Super Cut
Badstr. 48, 13357 Berlin 
Tel. 030-55955388
Venezia
Triftstr. 3, 13353 Berlin
Tel. 030-46988442
Wael
Sonnenallee 161, 12059 Berlin 
Tel. 030-43910087
Wael Coiffeur
Reinickendorfer Str. 48, 13347 Berlin
Tel. 030-4526016
Yassin
Ostender Str. 4, 13323 Belin,
Tel. 0157-73461990
Youssef
Stettiner Str. 62, 13357 Berlin
Tel. 030-49989960

ـ صالون قاسم

ـ كريستال
 

ـ صالون المال

ـ صالون  محسن

ـ صالون ناصر

ـ صالون هنادي
 

ـ صالون فينسيا

- صالون وائل

ـ كوافير وائل

ـ صالون ياسين

ـ صالون يوسف

Al Afrah
Karl-Marx-Str. 71, 
12043 Berlin, Tel.: 030-85977769
Al Aman
Hermannstr. 39
Tel. 030- 6213477 
Al Hadi
Hermannstr. 177, 12051 Berlin, Tel. 
030-23911508
Al Hanan
Sonnenallee 98, 12045 Berlin 
Tel. 030-6875793
Al Hanan
Badstr. 28, 13357 Berlin, 
Tel. 030-75631605
El-Reda
Huttenstr. 110553 Berlin
Tel. 030-3995991
Dubai
Turmstr. 47a, 10551 Berlin
Tel. 030-39493541
Gulf
Turmstr. 15, 10559 Berlin,
Tel. 030-3944280

ـ مجوهرات األفراح

ـ مجوهرات األمان
  

ـ الهادي

 
ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الرضا

 
ـ مجوهرات دبي

 
ـ مجوهرات الخليج

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

ـ نادى البداوى

 
ـ نادي الكوثر

ـ نادي الكرامة

 
ـ  نادي فلسطين

- نادي القدس
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Barbar Aga
Karl-Marx-Str. 46, 12045 Berlin
Tel. 030-62985881
El-Salam
Sonnenallee 44, 12045 Berlin, Tel. 
62726510
Goldene Shicha
Graefestr. 65a, 10967 Berlin
Tel. 0176-29873909
Sahara
Boddinstr. 4, 12053 Berlin, 
Tel. 62989528
Sehraya
Großbeerenstr. 79, 10963 Berlin 
Tel. 030-25938733
Tausend und eine Nacht
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin
Tel. 030-32890986 
Um Kalthum
Sonnenallee 40/70, 12045 Berlin, 
Tel. 030-2732509
Ya Hala
Pankstr. 51, 13357 Berlin, 
Tel. 030-46905038

ـ بربر أغا

ـ السالم

 
ـ الشيشة الذهبية

ـ صحارى

ـ سهراية

 
ــ ألف ليلة و ليلة

ـ أم كلثوم
 
 

ـ ياهال

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

ـ ملحمة البتول

ـ أبو سامر

 
ـ الهنا

  
ـ القدس العربي

ـ ملحمة المصطفى

  
ـ الريان

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

 ـ الجليل

ـ سوق الشام

ـ عزام

ـ بغداد

 
ـ البركة

ـ الفيصل

ـ المنى

ـ ملحمة الرضا

 ـ ملحمة السالم

ـ ملحمة الشهباء

ـ ملحمة جبل عامر

ـ حبيبي

ـ حرب
 

ـ محل القناعة

ـ محالت دامس

ـ وائل

 ـ الشرق

ـ جوهرة الشرق

ـ سبيتي

ـ ملحمة يوسف

ـ زغيب

ــ األندلس
 

- الحمرا

ـ األمراء

ـ الباشا

ـ مطاعم الرحمة

- الصفا

 
ـ السلطان

 
ـ أكروم

ـ مطعم أميرة

ـ أسعد

 
ـ اصالة

 
ـ بابل

 

ـ بهارات

ـ بركة

ـ بربر أغا

 
ـ إكسال

ـ فروج المدينة
 

ـ بيت المدينة

ـ الشحرور

ـ معجنات الضيعة

 
- الرضا

 

ـ الريف
 

ـ جمال الشام

ـ حبيبي

 

ـ يافا

- الزان

ـ مندي

 
ـ مرووش

ـ مروش

ـ مسايا

Al-Andalus
Sonnenallee 40, 12045 Berlin
Al Hamra 
Raumer Str. 16, 10437 Berlin
Tel. 030-42850095
Al Omaraa
Kaiserin-Augusta-Allee 85, 10589 Berlin
Tel. 030-33006543
Al Pascha
Sonnenallee 77, 12045 Berlin
Tel.: 030-62903549
Al-Rahme
 ,Flughafenstr. 49, 12053 Berlin  ـ
    Tel.: 0179-171 30 11
  ,Karl-Marx-Str. 194, 12055 Berlin  ــ
    Tel.: 0176-2684 6030
Al-Safa 
Sonnenallee 75, 12045 Berlin
Tel. 030-62737894
Al Sultan
Mehringdamm 44, Berlin
Tel. 030-78897239
Akroum
Sonnenallee 45, 12045 Berlin
Tel. 030-23619319
Amira
Donaustr. 131, 12043 Berlin
Tel. 030-6233790 
Asaad
Luxemburger Str. 6, 13353 Berlin
Tel. 030-81799951
Assala
Hohenzolerndamm 11, 10717 Berlin
Tel. 030-47595598
Babel
- Gabriel-Max-Str. 16, 10245 Berlin
  Tel. 030-29368784
- Kastanienallee 33,10437 Berlin
  Tel. 030-44031318
Baharat
Winterfeldstr. 37, 10789 Berlin
Tel. 030-2168301
Baraka
Lausitzer Plaz 6, Kreuzberg
Tel.030-6126330
Barbar Aga
Karl-Marx-Str. 45,12045 Berlin  
Tel. 030-6242708
Casalot
Claire-Waldoff-Str. 5, 10117 Berlin
Tel. 030-27572210
City Chicken
Sonnenallee 59, 12045 Berlin
Tel. 030-6248600
City House
Sonnenallee 73, 12045 Berlin
Tel.: 030-62904952
El Chahrour
Ohlauer Str. 10, 10999 Berlin
Tel. 030-6117115
El-Daia Snack
Sonnenallee 46, 12045 Berlin
Tel: 030-63413250
El Reda
Huttenstr.  69, 10553 Berlin
Tel. 030-3911119
El-Rief
Schönhauser Allee 46 a, 10437 Berlin
Tel. 030-44043370
Jamal Elshaam
Pettenkoferstr. 2, 10247 Berlin,
Tel.: 030-37472929
Habibi
- Winterfeldplatz, Tel. 030-2153332 
- Akazienstr. 9, Tel. 030-7874428
- Körtestr, 35, Tel.: 030-2922401
Jaffa
Pariserstr. 39-40, 10707 Berlin
Tel. 030-88702908
Lasan
Adelbertstr.96, 10999 Berlin
Tel. 030-69814098
Mandi
Seestr. 57, 13347 Berlin
Tel.: 030-20095700
Marooush
Knesebeckstr. 48, Ecke Ku‘damm
10719 Berlin, Tel. 030-887118335
Maroush
Adelbertstr. 93, 10999 Berlin
Tel. 030-69536171
Masaya
Wilhelmstr. 22, 10963 Berlin

Tel. 030-25931818
Nour
Kaiserdamm 89, 14057 Berlin,
Tel. 03033008145
Qadmous
Am Friedrichshain 1, 10407 Berlin
Tel.030-4246255
Rousche
Putbusser Str. 44, 13355 Berlin
Tel.: 030-34722645
Sabil
Boxhagener Str. 28, Friedrichshein
Tel. 030-29009227
Salam
Rankstr. 3, 10789 Berlin
Tel. 030-8813461
Salamat
Dunnckerstr.18, 10437 Berlin
Tel.030-4443136 
Salsabil 1
- Göhrener Str. 6, 10437 Berlin
Tel. 030-44053504
- Wörther Str. 16 10405 Berlin
Tel. 030-44046073
Sanabel
Gabriel-Max-str. 16, 10245 Berlin
Tel. 030-29000699
Scarabeo
Ludwigkirchstr. 6, 10719 Berlin
Tel. 030-8850616
Sesam
Gneisenaustr. 22, 10961 Berlin
Tel. 030-6946801
Shaam Restaurant
Karl-Marx-Str. 177, 12043 Berlin
Tel.: 030-68084054
Sharazad
Dahlmannstr. 27, 10629 Berlin
Tel. 030-53216767
Tiba
Karl-Marx-Str. 175, 12043 Berlin
Tel. 030-68087535
Ya Hala
Pankstr. 51, 13357 Berlin
Tel. 030-46067274
Um Kalthoum
Sonnenallee 34, 12045 Berlin
Tel.: 0151-45012777

ـ نور

ـ قدموس

 ـ روشة

ـ سبيل
  

ـ سالم

 
ـ سالمات

- سلسبيل 

  
ـ سنابل

 
ـ سكارابيوس

ـ سمسم

ـ شام

ـ شهرزاد

ـ طيبة

 
ـ ياهال

ـ أم كلثوم

Abu Laila, 
Beusselstr. 68, 10553 Berlin
Tel. 030-39848063
Albascha
Huttenstr. 5, 10553 Berlin
Al Iman
Schierker str. 33, 12051 Berlin
Tel. 030-6272 8443
Aljazeera
Sonnenallee 15,12047 Berlin
Tel.: 030-62725489
Al Manar
Lüderitzstr. 10, 13351 Berlin,
Tel.: 030-4514818
Goldene Bäckerei
Kiehlufer 115, 12059 Berlin
Tel.: 030-6808 1077
Habibi 
Erkstr. 6, 12043 Berlin, Tel. 030-6820381
Nuss Depot
Sonnenallee 73,12045 Berlin, 
Tel. 030-62727797
Um Kulthum
Sonnenallee 50, 12045 Berlin, Tel. 62734399

ـ أبو ليلى

 
- الباشا

-اإليمان

ـ الجزيرة

ـ المنار

ـ المخبز الذهبي

ــ حبيبي

 ـ المحمصة العربية

 
ـ أم كلثوم

Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliere مطاعم، أفران وحلويات، مواد غذائية، مقاه عربية، مجوهرات

ـ أبو ظبي

 
ـ الجزائر

 

ـ األردن

ـ العراق
 

ـ لبنان

ـ سورية

 

ـ قطر

 
ـ دبي

 

ـ مصر

ـ السودان

 

ـ الكويت

 ـ البحرين

  
ـ ُعمان

 

ـ المغرب

ـ فلسطين

 

ـ السعودية

 
ـ اليمن

ـ ليبيا

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

Al-Ahram,
Schiffbauerndamm 40, 10117 Berlin, 
Tel. 030-2064690
Iraq Network,
Postfach 1456, 63128 Dietzenbach
www.aliraqnews.com
webmaster@aliraqnews.net
Tel. 0178-9712017
KUNA,
Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin, 
Tel. 030-20913695
Maghreb Presse,
Dricksenstr. 50, 10171 Berlin, 
Tel. 030-2096172

ـ جريدة األهرام

  
ـ شبكة األخبار العراقية

 ـ وكالة األنباء الكويتية

ـ وكالة األنباء المغربية



التفيا
السياحة في التفيا 

هي دولة تقع في منطقة بحر البلطيق في أوروبا الشمالية. يحدها من الشمال إستونيا )طول الحدود 343 كم( وإلى 
الجنوب ليتوانيا )588 كم( وإلى الشرق االتحاد الروسي )276 كم( وإلى الجنوب الشرقي روسيا البيضاء )141 كم( 

، وتشترك بحدود بحرية إلى الغرب مع السويد.

هي واحدة من أقل الدول سكانًا وكثافة سكانية في االتحاد األوروبي. عاصمة التفيا هي ريغا واللغة الالتفية هي اللغة 
الرسمية وعملتها هي الالتس استبدلت في األول من يناير 2014 باليورو ،تتمتع البالد بمناخ معتدل موسمي.

الشعب الالتفي بلطيقي وذو صلة ثقافية باإلستونيين والليتوانيين. الالتفيون هم الشعب األصلي في التفيا إلى جانب 
الليفانيين من العرقية الفينية األوغرية.



المناطق السياحية في التفيا
مدينة ريغا القديمة

وتضم شوارع مرصوفة بالحصى ومباني عائدة للقرون الوسطى هناك، عند فتح ذراعيك في “روزينا”، الشارع األضيق في “ريغا”،  يمكنك لمس الجدران المتقابلة 
معاً، كما يمكنك تناول الوجبات التقليدية المحلية  في أحد المطاعم الشهيرة.

مدينة كولديغا

تقع هذه المدينة على ضفاف نهر “فينتا”، وتبعد 155 كيلومتراً عن العاصمة “ريغا”. هي تعود إلى القرون الوسطى، وتعّد مثالية لقضاء عطلة رومانسية، أو ممارسة 
رياضة المشي وركوب الدراجة والخيل والصيد أو استقالل القارب للتنزه.



 قصر ومتحف روندال

يقع وسط السهول الخصبة في جنوب “التفيا” ويعود تاريخ الـ”ديكورات” الداخلية للفترة الممتدة بين عامي 1765 و 1768 وهي من إبداع النحات األلماني يوهان 
مايكل غراف، والرسامين اإليطاليين فرانشيسكو مارتيني وكارلو زوتشي ويضم البناء صاالت العرض الفنية والفنون الجميلة والمعارض التاريخية ويستضيف 

القصر مهرجان الموسيقى وحفالت الموسيقى الكالسيكية ويمكن زيارة المكان يومياً من العاشرة صباحاً حتى السادسة والنصف مساء.

حديقة غواجا الوطنية

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.



نصب الحرية :

هو نصب يقع فى مدينة الريغا  فى شارع الحرية بالقرب من البلدة القديمة و قد أنشئ تكريماً للجنود الذين قتلو فى حرب األسستقالل الالتفية و يعد النصب من الرموز 
الهامة الدالة على الحرية و األستقالل و السيادة فى التفيا قد تم أنشاءة فى عام 1935 و يبلغ طولة 42 متر أى ما يعادل 138 قدم و النصب مكون من الجرانيت و 
الصخور الرسوبية و النحاس و يعد النصب مركز أساسى تقام حولة األحتفاالت و التجمعات العامة الخاصة بالمدينة و يجذب النصب العديد من السياح طوال اليوم.

المتحف الوطنى للفنون:

يضم المتحف الوطنى للفنون فى ريغا أكبر وأغنى مجموعة من األعمال الفنية الوطنية و التى يبلغ عددها 52.000 قطعة فنية تعكس تطور الفن فى ريغا من منتصف 
القرن 18 و حتى الوقت الحاضر و يقع المتحف فى واحد من المبانى التاريخية األكثر إثارة لإلعجاب  بالقرب من أكادمية الفنون التى صممت من قبل المهندس 
المعمارى األلمانى ويلهلم نيمان فى عام 1905 و يتميز المبنى باألسلوب الباروكى و الكالسيكى   و يقدم المتحف بإنتظام مجموعة من المعارض المؤقتة و المختلفة 

و يوفر المتحف مجموعة من الموظفين تأخذ الزوار فى جوالت تعليمية خاصة للتعرف على تاريخ المعروضات الموجودة فى المتحف.



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



مطرب لبنانيأفقي
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دولة تقع في قارة افريقيا؟
ما اسم الدولة؟
ماهي العاصمة؟

من يحكمها؟

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

10 09 08  07 06 05 04 03 02 01

01 - أقضي )معكوسة( - مدينة مصرية )معكوسة(.
02 - االسم األول ألديبة عربية - متحف عالمي - 

       متشابهان.
03 - أديب و كاتب أمريكي.

04 - من الحيوانات - دق - عقل )معكوسة( .
05 - عملة أسوية - تعب - قائد.

06 - لقب رئيس امريكي سابق - سكنا.
07 - ملكة مصرية قديمة - طائرة فرنسية.

08 - دق )معكوسة( - شرح - حسم.
09 - شخصية شكسبيرية - تمام.

10 - أغنية لمحمد عبده.

 
01 - موسيقى مصري عالمي - رج.   

02 - نادي كرة ايطالي.
03 - حرف اجنبي - أفوت )معكوسة(.

04 - الرؤى - متشابهان.
05 - للتمني )معكوسة( - أتكاسل )معكوسة(.
06 - لقب زعيم ليبي - طابور )معكوسة(.

07 - مؤلفو اديب اوروبي.
08 - برق )معكوسة(  - لالستفهام )معكوسة(.

09 - الفراق - في الفم )معكوسة(.
10 - ملك اوروبي ضليع في طرد العرب من اسبانيا.

رأسي

بين الصورتين توجد سبعة فوارق حاول أن تجدها في دقيقتين
- هل تعلم أن عدد عظام اإلنسان عند الوالدة هو  
  270 عظمة، ثم تلتحم بعضها فيصبح عددها   

  206 عظمة عند اإلنسان البالغ.
- هل تعلم أن خلية الدم الفردية تستغرق حوالي 

  60 ثانية لتدور دورة كاملة في الجسم.
- هل تعلم أن النظام الشمسي يُكمل دورة واحدة 
ً   حول مركز المجرة كل 230 مليون سنة تقريبا
- هل تعلم أن األبجدية األولى، وتُسمى األبجدية 

  الكنعانية، نشأت في الشرق األدنى القديم، 
  وتحديداً في لبنان في العام 1500 قبل الميالد

- هل تعلم أن قمة جبل شمبورازو في اإلكوادور 
  هي أبعد نقطة عن مركز األرض.

- هل تعلم أن غابات األمازون المطيرة تنتج 
  20٪ من أكسجين األرض.

7x

العاصمة



1- ما هو العلم الذي يهتم بدراسة التغيرات  
    التي تحدث للنبات ؟

2- ما هى األشعة التي تخترق مادة الفوالذ؟ 
3- ما هو المكون األساسي للزجاج ؟ 

4- ما سبب ظهور ظاهرة المد والجزر؟ 
5- ما أصل كلمة أطلس التي تطلق على 

    كتاب الخرائط؟ 
6- ما عدد الدول العربية الموجودة في 

    قارة أفريقيا؟ 
7- اذكر اسم الدول المصدرة للبترول؟ 

8- متى وأين تم افتتاح أول بنك للدم في 
    العالم؟ 

9- أين تعيش الذئاب الحمراء؟ 
10- كم عدد لترات الدم في جسم اإلنسان؟ 

11- ما هي وظيفة فيتامين أ؟ 
12- ما هي األعضاء التي تستمر في النمو 

      طوال حياة اإلنسان؟ 
13- ما هي الوظيفة التي تقوم بها الغدد  

      الليمفاوية للجسم؟ 
14- ماذا كان يطلق على الصين قديًما؟ 
15- ما هي الدولة التي ينبع منها نهر 

      النيل؟

16- ماأسم كتاب ديانه الهندوسيه ؟

17- كم خلية دم حمراء يستطيع أنتاجها 

      الجسم في اليوم الواحد ؟

سؤال يحتاج جواب ...

Sprüche أقوال	مأثورة											

صورة نادرة لألسطورة »شارلى شابلن« مع األديبة العالمية 
»هيلين كيلر«، وهي تعلمه األبجدية االشاريه.

 الجهل الحقيقي ليس في
 غياب المعرفة بل في

رفض اكتسابها

 ما هو الرقم الخطأ من بين
 هذه األرقام، ستين، اثنان
 وخمسون، تسعة وثالثون،

خمسة وثالثون؟

Karl Popper
كارل بوبر

أثناء تصوير  فى هوليود عام 1919،  الصورة  هذه  التقاط  تم   
شابلن ألحد أفالمه.

االرادة  رموز  احد  أمريكية.تعتبر  ومحاضرة  اديبة  كلير  هيلين 
االنسانية على مدار التاريخ المعاصر حيث انها كانت فاقدة للسمع 
على  حصلت  حتى  اعاقتها  على  تتغلب  ان  والبصر.واستطاعت 
اللغات  تجيد  أنها  والفلسفة.كما  العلوم  في  الدكتوراء  شهادتي 
االلمانية والفرنسية والالتينية واليونانية.وتم تلقيبها »بالمعجزة 
تلك  مقاومة  كانت  حيث  اعاقتها  من  قاومته  ».لما  االنسانية 

الظروف بمثابة معجزة.

المزيد عنه في صفحة الحلول 98

18- كم عدد السجدات في القرآن الكريم ؟

19- من هو العالم االمريكي الذي أخترع 

      مانعه الصواعق ؟

20- ماهو اقدم كتاب ديني عالمي؟

21- ماأسم اقدم مكتبه في العالم االسالمي؟

22- من هي أطول الكائنات الحيه عمر؟

23- كم عدد دول االتحاد السوفيتي التي 

      تفككت عنه؟

24- أين يعيش أصغر انواع التماسيح؟

25- بماذا سمي عرب الشمال قديم؟

26- لمن اعطيت جائزه نوبل في الفيزياء 

      الول مره؟

27- ما أسم روسيا البيضاء قديم؟

28- من هي عاصمه استراليا؟

29- كم بوصه في اليارده الواحده؟

30- من اول رئيس للوزراء في 

      الباكستان؟

31- من هو اول رئيس جمهوريه إليران؟

32- من هو أول شخص صنع الكره 

     االرضيه الجغرافيه؟



مع  وامزح  اضحك  مزاجك.  على  تؤثر  القاسية  العمل  أجواء  تجعل  ال 
مشاعرك  تكبت  أو  تقيدك  ظروف  أي  تجعل  ال  اإلمكان.  بقدر  األصدقاء 
وانفتح على العالم من حولك. ربما تشعر باضطراب في حياتك العاطفية 

ولكن يمكنك التغلب على ذلك بسهولة لطالما كنت شجاعا وصبورا.

هذه  أن  تعلم  أن  يجب  ومنفعال،  ومرهقا  متعبا  اليوم  نفسك  وجدت  إذا 
األعراض طبيعية. أنت مستمر في عملك منذ عدة أشهر، ولكن هل ترغب 
العمل يؤثر على  الوتيرة. كن حذرا وال تجعل  في االستمرار على نفس 

صحتك وأعصابك.

التواصل أول خطوات نجاحك في هذا اليوم. ربما تحصل على قدر هائل 
من المعلومات المفيدة بفضل تواصلك البنّاء مع من حولك واستفساراتك 
ليس  اليوم  هذا  يكون  ربما  لك. عاطفيا:  بالنسبة  عن كل شيء غامض 
ذلك  تتغلب على  أن  تستطيع  ولكن  العاطفي  المستوى  األيام على  أفضل 

ما دمت إيجابيا.

ستحصل اليوم على الكثير من االهتمام في العمل، كما أن روح الفريق 
ملحوظة. اعمل في فريق كلما أتيحت لك الفرصة، ألن هذا يجعلك تشعر 
براحتك. قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك. ما رأيك في إقامة 
حفلة؟ أنت في حالة مزاجية جيدة ولكن ال ترهق نفسك، وإال فستعرض 

صحتك للخطر.

أنت قادم على مرحلة غريبة من نوعها. ربما تالحظ اليوم أنك مختلف عن 
اآلخرين. انظر حولك وركز في تصرفات الناس فمنهم من يشعر بالضغط 
والكبت ومنهم من يحاول أن يحافظ على ابتسامته. أنت مثل هؤالء ولكنهم 

يحاولون أن يحققوا أحالمهم ولكنك ال تستطيع أن تتصرف مثلهم.

تحدث تغيرات في عالقتك العاطفية اليوم، فبعض األمور بينكما لن تسير 
علي النحو الذي تتمناه.

الناقد والمحلل ألي شيء  اليوم، فقد تقوم بدور  ربما يحدث أمر غريب 
على  أفكارك  اعرض  فنانا؟  أو  ممثال  تكون  بأن  تحلم  هل  حولك.  يدور 
العديد  تحقق  ربما  الفن  عالم  دخلت  إذا  الحظ.  يحالفك  فربما  المختصين 

من اإلنجازات.

يكون حظك سيئا  فربما  أمامك،  تراه  اليوم المتالك كل شيء  تميل  ألنك 
الصعب  أو مربحة على اإلطالق. من  األشياء غير مفيدة  أن هذه  وتجد 
اليوم أن تشعر بالرضا عن نفسك في ظل الظروف التي تمر بها. ربما 

تقوم ببعض األنشطة الرياضية حتى تكسر الرتابة والملل.

هل تجد أنه من الممكن أن تحصل على فرص عمل أفضل في بالد أخرى؟ 
هذا السؤال يجب أن تجد له إجابة خالل األيام المقبلة. قد يكون هذا األمر 
الرضا.  المهنية اآلن ويجعلك تشعر بعدم  حقيقيا، وقد يؤثر على حياتك 

انتبه فهناك العديد من القرارات تعتمد على هذا األمر.

أخبارا  تسمع  ربما  اليوم؟  هذا  حولك  من  العالم  في  يحدث  عما  تتساءل 
سارة عن األسرة والعمل. على الجانب اآلخر، لديك رغبة قوية في تدمير 
كل شيء حتى تبدأ من جديد! أنت مضطر لتنفيذ هذه الرغبة. على أي حال 

من الصعب تسوية أي خالف من أي نوع.

هذا  بذلك  القيام  من  فنحذرك  عقد،  أو  اتفاقية  توقيع  في  تفكر  كنت  إذا 
اليوم. أي عقد ستقوم بتوقيعه اليوم سيتسبب في خلق العديد من المشاكل 
الحتوائه على مجموعة من الفقرات والبنود الغامضة التي ال يمكنك أن 

تفهمها بسهولة وربما تكون هذه البنود ضدك.

كن يقظا اليوم فربما تحدث بعض األخطاء في حساسباتك البنكية. هناك 
المالية.أنت شخص جميل  أوضاعك  ما عن  يخفيها شخص  ما،  معلومة 
وتثق في جميع الناس، ولكن يجب أال تصدق اليوم كل ما يقال لك. تأكد 

من كل المعلومات بنفسك وتصرف بناء على ذلك.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مين؟
عاصي الحالني

أنا فين؟
الصومال / مقديشو / محمد عبد هللا محمد 

فكر شوية!
1- هو علم الفينولوجيا. / 2- أشعة الليزر. / 3- الرمل. /

4- سببها جاذبية القمر لألرض. / 5- الجواب )يونانية(. / 6- )9(. / 7- )أوبك(. / 
8- عام 1940 في مدينة نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية. / 

9- تعيش في شرق القارة األمريكية الشمالية. / 10- 6 لترات. / 11- تقوية نظر اإلنسان. / 
12- األنف واألذن. / 13- تنقية الدم. / 14- كاثي. / 15- دولة أوغندا في جنوب أفريقيا. / 
16- المهابهارات. / 17- 200 مليون خلية. / 18- 15 سجده. / 19- بنجامين فرانكلين. / 

20- كتاب )ريك ود( كتاب الهندوس. / 21- دار الحكمه في بغداد. / 22- السلحفاة. /
23- 15 دوله. / 24- في نهر الكونغو بأفريقيا ويبلغ طوله 120 سم. / 25- العدنانيين. /

26- ولهلم كونرادرونتكن. / 27- بيليروسي. / 28- كانبرا. / 29- 36 بوصه. /
30- محمد بن جناح عام 1941م. / 31- ابو الحسن بني صدر. / 32- ابو ريحان البيروني.

س     العقرب     الميزان      العذراء      األسد      السرطان    الجوزاء      الثور       الحمل
الحوت       الدلو       الجدي      القو

21.03-20.04               21.04-20.05               21.05-21.06               22.06-22.07                23.07-23.08               24.08-23.09                24.090-23.10              24.10-22.11               23.11-21.12                 22.12-20.01               21.01-20.02                21.02-20.03
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Sprüche                 أقوال مأثورة

28 يوليو 1902 في فينا -)Karl Raimund Popper :كارل ريموند كارل پوپر )باأللمانية  
 17 سبتمبر 1994 في لندن( فيلسوف نمساوي-إنكليزي متخصص في فلسفة العلوم. عمل مدرسا

 في كلية لندن لالقتصاد. يعتبر كارل پوپر أحد أهم وأغزر المؤلفين في فلسفة العلم في القرن
العشرين كما كتب بشكل موسع عن الفلسفة االجتماعية والسياسية

 والداه يهوديان باألصل لكنهما تحوال للديانة المسيحية، إال أن بوبر يصف نفسه باالأدري. درس
 الرياضيات، التاريخ، علم النفس، الفيزياء، الموسيقى، الفلسفة وعلوم التربية. عام 1928 حصل

 على درجة الدكتوراه في مجال مناهج علم النفس اإلدراكي. 1930 تزوج، وبدأ كتابة أول أعماله،
 الذي نُشر في صورة مختصرة بعنوان »منطق البحث« 1934 وفي طبعة كاملة عام 1979
 بعنوان »المشكلتان الرئيسيتان في النظرية المعرفية«. 1937 هاجر إلى نيوزيلندا حيث قام

 بالتدريس في عدة جامعات هناك، وألف كتاب »المجتمع المفتوح وأعدائه« 1945، والذي اكتسب
 من خالله شهرة عالمية ككاتب سياسي. أهم سمة تميز أعماله الفلسفية هي البحث عن معيار
 صادق للعقالنية العلمية. ما بين عامي 1949 ـ 1969 عمل أستاذاً للمنطق والمناهج العلمية

بجامعة لندن. حصل في عام 1965 على لقب سير
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