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ال يعرف في تاريخ اإلسالم العمل االنتحاري بهذه 
يوم،  كل  نشاهدها  أصبحنا  التي  المروعة  الصورة 
وهي تضرب في كل االتجاهات مسلمين ومسيحيين 
من  وكثير  وغربيين  شرقيين   ، وكرد  عرب   ،

األبرياء.

فما هي المؤيدات الشرعية التي تقنع هؤالء بالذهاب 
إلى الموت بهذه الطريقة الوحشية الدامية؟

التوصيف الفقهي السريع للعمل االنتحاري باإلجماع 
هو أنه بدعة منكرة كسائر البدع، ولست أدري لماذا 
البدعة  المعاصرون عن مواجهة هذه  الفقهاء  قعد 
المنكرة بما ينبغي، رغم أنهم يغضبون بشدة لبدع 
على  الصالة  أو  قبر  على  قبة  بناء  مثل  الدين  في 
النبي بعد األذان أو إقامة الموالد، أو إخراج اللسان 
أثناء الصيام وغير ذلك من البدع التي ال تسمن وال 

تغني من جوع.
فال يمكن تبرير ذلك بأي من مؤامرات لعبة األمم، 
من  أمراً  تلقى  االنتحاري  بأن  أحد  إقناع  يمكن  وال 
أمريكا أو الصهيونية العالمية، وال يمكن القول بأنه 
للسافاك أو  إيه أو لكي جي بي أو  عميل للسي اي 
الموساد، فمن البديهي أن من يختار الموت ال بد أن 
الشيطان  قادها  التي  الهياكل  هذه  بكل  هازئاً  يكون 
على قدر خيباتنا، وال يمكن القول إنه تيسر له من 
هو  فالموت  كبيرة،  مناصب  يمنحه  أو  أكثر،  يدفع 
لعبة الحياة الوحيدة التي ال يؤثر فيها بريق الذهب 
بالمناصب والرتب،  الوعد  فيها  والفضة وال يغري 

وال تنفع معها كل نوازع اإلغراء.

الموت  لعبة  يمارس  وهو  اليوم  االنتحاري  ولكن 
تبرير  أي  يحمل  أو مسجد ال  مدرسة  أو  في سوق 
أخالقي لقتل األبرياء، وحين قام االنتحاري بتفجير 
مع  صوته  بأعلى  صرخ  بأفغانستان  شيعي  مسجد 
رسول الله في الجنة !! وكأن الرسول الكريم ينتظر 
ضيفه على أشالء األبرياء وجثث الموتى !! ونحن 
اإلجرامي،  الوهم  هذا  من  الكريم  الرسول  نبرئ 
ولكننا نطرح السؤال األكثر رهبة ومسؤولية ودهشاً 
اليد  يقدم ظاهر  أن  فيه  يفترض  الله  القادم على  أن 
والكف واللسان، وإال فأي معنى لذهابه إلى الموت 
وهو ملطخ بدماء األبرياء، وكيف أمكن إقناع هؤالء 
االنتحاريين بممارسة الموت مع مئات الناس الذين 

ال ذنب لهم إال أنهم وجدوا في المكان الخطأ.

انفعالي يمارسه  توليدها عبر خطاب  يتم  الفكرة  إن 
الوعاظ بانتظام، ويتولى تحقير الدنيا كلها في عين 
الدنيا الحقيرة الملعونة هنا  الراغب بالجنة، وتشمل 
والصحة  واالقتصاد  العلوم  في  البشر  إنجازات  كل 
والسالم، وكل المشهد الحضاري بين طوكيو ولوس 

وجامعات،  ومصانع  أبراج  من  فيها  بما  انجلوس 
ويمضي الوعظ التقليدي المنتشر في آالف المساجد 
ملعونة  بأنها  الدنيا  عن  التعبير  على  اإلصرار  إلى 
وملعون ما فيها إال ذكر الله، وأنها دار الفناء وأنها 
والزور،  والشقاء  البالء  دار  وأنها  المؤمن  سجن 

وأنها متاع الغرور.

القتل  وتبرير  بالحياة  االستهتار  قواعد  أشد  ولكن 
الخطورة  بالغة  رواية  من  استيرادها  يتم  العابث 
وردت في حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم 
وهو حديث طويل مروي عن عائشة وفي خاتمته: 
األرض  من  ببيداء  كانوا  فإذا  الكعبة  جيش  يغزو 
يخسف بأولهم وآخرهم قالت ، قلت: يا رسول الله 
ومن  أسواقهم  وفيهم  وآخرهم  بأولهم  يخسف  كيف 

ليس منهم؟ فقال: يبعثون على نياتهم.
وهذه العبارة )يبعثون على نياتهم( يتم الترويج لها 
ذائعة الصيت  الهيبة والرهبة، وهي  بأكبر قدر من 
أولئك  أن  والمقصود  االنتحارية،  المجموعات  في 
الذين تأخذهم عصا الموت العابث وهم بدون ذنب، 
سرعان ما يقدمون على الله فيبعثهم على نياتهم، فإن 
كان محسناً فخير تقدمونه إليه وإن كان مسيئاً فشر 

ترفعونه عن األرض.
وهكذا فإن غاية ما قام به االنتحاري هو أنه عجل 
المصائر المرحومة والملعونة، وأنه أهلك الظالمين 
ويسر للصالحين سبيل الخالص من الدنيا المذمومة 
الملعونة المحتقرة إلى دار العدل واإلحسان والحور 

والنور.
وخزة   بال  الموت  على  االنتحاري  يقدم  وهكذا 
وهو  مصيره،  في  الناس  أشرك  قد  فهو  ضمير، 
يخلص األرض من األشرار الذين يستحقون عقوبة 
الموت، كما أنه يساعد األخيار منهم على الوصول 

إلى العالم الحقيقي.
تبريرها  الحديث يمكن  الواردة في  العبارة  ومع أن 
بألف سبيل وهي جواب المؤمن في األقدار القاسية 
الدار  في  العدالة  التماس  في  إال  عزاء  ال  حيث 
اآلخرة، ولكن سائر فرق الجهاديين تعتبرها مدخاًل 
ومساعدة  األبرياء،  لقتل  وتبريراً  الموت،  لصناعة 

لهم في الوصول السريع إلى الجنة !!
كافية  ولكنها  بالطبع،  أحداً  السذاجة  هذه  تقنع  ال 
تماماً لتفريغ أي وخزة ضمير من الدماغ االنتحاري 
الطريق  له  يعد  الذي  الموت  فريق  وكذلك  الهائج، 

الدامية من الجثث.

راهن  وصف  من  بعض  المقال  هذا  في  يكون  قد 
الكارثة  لهذه  حلواًل  يقدم  ال  ولكنه  الدموي،  للموت 
البائسة  التي صارت ولألسف أكثر ما يطبع حياتنا 

في هذا الشرق التعيس.
قناعتي أن ثقافة الموت التي غمرت خطابنا الديني 
جذرية،  مراجعة  إلى  تحتاج  عقود  خالل  االنفعالي 
وأن نقاوم ثقافة الموت بثقافة الحياة، وصناعة اليأس 
بصناعة األمل، وأن نفرق بين تكريم الشهيد البريء 
الغازي،  القتيل  وبين  وعرضه،  أهله  عن  المدافع 
باإلمكان  يعد  لم  والذي  العاثر،  طموحه  في  الهالك 
أو  جهاد  بأنها  المجنونة  الدامية  مغامراته  تبرير 

تضحية.

في  بالموت  اإلغواء  تقديم  عن  نتوقف  أن  علينا 
سبيل الله، وأن نعود إلى منطق القرآن الذي يحترم 
الدارين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة 
طافح  عقالني  إسالمي  لخطاب  نؤسس  وأن   …
باألمل يروج العيش في سبيل الله، والحياة في سبيل 

الله،  والعمل في سبيل الله.

د. محمد حبش
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مكتوب  في  األوروبي  االتحاد  من  دولة   12 حثت 
دفع  على  التكتل  األوروبية،  المفوضية  إلى  أرسلته 
الهجرة  لمنع  جدران  لبناء  األعضاء  للدول  أموال 

غير الشرعية.
من  دول  من  بأن وزراء  "بلومبيرغ  وكالة  وأفادت 
وصفوا  وبولندا،  والمجر،  واليونان،  النمسا،  بينها 
الفعال،  الحدودي  بـاإلجراء  مادي"  "حاجز  إقامة 
الدول  فقط  وليس  األوروبي  االتحاد  مصلحة  يخدم 

األعضاء في التكتل.
كل  إلى  بها  بعثوا  التي  الرسالة  نص  في  وجاء 
المفوضية  رئيس  نائب  شيناس  مارغاريتيس 
الشؤون  مفوضة  جوهانسون  ويلفا  األوروبية، 
الشرعي  اإلجراء  هذا  تمويل  "يجب  الداخلية: 
بشكل إضافي وكاف من ميزانية االتحاد األوروبي 

باعتباره أولوية".
وقررت ليتوانيا وهي واحدة من الدول التي وقعت 

بناء سياج طوله  بالفعل  الرسالة، 
حدودها  على  كيلومترات   508
موجة  لوقف  بيالروس،  مع 
المهاجرين  من  مسبوقة  غير 
االتحاد  شرق  إلى  يتدفقون  الذين 

األوروبي.
النقاب  المجاورة  التفيا  وكشفت 
سياج  لبناء  مماثلة  خطة  عن 
طوله  الشائكة،  األسالك  من 
مع  على حدودها  كيلومترا   134

بيالروسيا.
ليتوانيا  في  مسؤولون  وقال 

إشارات  بألوان  ألمانية  فيدرالية  تشكيل حكومة  قبل 
المرور، ال يزال يتعين التغلب على بعض العقبات 
الحشيش،  تقنين  سياسة  في  االئتالف  محادثات  في 
االشتراكي  الديمقراطي  الحزب  مواقف  أن  رغم 
والخضر والحزب الديمقراطي الحر ليست متباعدة 
للغاية، ولكن ال يزال الطرفان يختلفان حول مسألة 
وفًقا  المبيعات  إجراء  يمكن  مدى  أي  وإلى  أين 

لصحيفة شبيجل األلمانية. 
وتحدث رئيس الليبراليين، كريستيان ليندنر، لصالح 
خاضعة  بطريقة  الحشيش  مثل  القنب  منتجات  بيع 
للرقابة، قائأًل في تصريحات تلفزيونية لقناة بيلد، إنه 
ينبغي السماح للمستهلكين بشراء الكثير الستخدامهم 
الخاص ، على سبيل المثال في صيدلية بعد التثقيف 

الصحي.
"المقاهي"  المبيعات في  ليندنر متشكًكا بشأن  وكان 
استناًدا إلى النموذج الهولندي قائاًل: "أنا أؤيد التسليم 
يكون  أن  يجب  السبب  ولهذا   ، للرقابة  الخاضع 

التثقيف الصحي ممكًنا و يهتم بـ "منع الجريمة  ".
رسمًيا  القنب  منتجات  بيع  حظر  تم   ، اآلن  حتى 
في ألمانيا، من المحتمل ، مع ذلك ، أن يتم إضفاء 
المرور  إشارات  حكومة  ظل  في  عليها  الشرعية 
 ، الديمقراطي  االشتراكي  الحزب  من  المكونة 

وحزب الخضر ، والحزب الديمقراطي الحر.
بينما اعترض ممثلو بعض نقابات الشرطة محذرين 
كثير  في  هو  القنب  بأن  ذلك  مبررين  التقنين   من 
من األحيان دواء تافه ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل 
بين  اجتماعية ، وخاصة  صحية كبيرة وصراعات 

الشباب.

واالتحاد األوروبي إن الوافدين جزء من إستراتيجية 
على  للرد  لوكاشينكو  ألكسندر  البيالروسي  الرئيس 
عقوبات االتحاد األوروبي ضد حكومته بسبب قمع 
المعارضة المؤيدة للديمقراطية، لكن لوكاشينكو ينفي 

هذه المزاعم.
أكثر  أحكام  باتخاذ  دولة   12 من  الوزراء  ويناشد 
قانون  على  تغييرات  المفوضية  تعد  بينما  صرامة 
قواعد  حاليا  توجد  ال  إنه  وقالوا  شينغن،  حدود 
تتخذها  أن  يمكن  التي  اإلجراءات  بشأن  واضحة 
من  كبيرة  أعداد  تدفق  حالة  في  األعضاء  الدول 
ثالثة  دولة  من  بدفع  الشرعيين  غير  المهاجرين 

لممارسة ضغوط سياسية.
وقال متحدث باسم المفوضية إن االتحاد األوروبي 
أموال  أن  وأضاف  عنها،  وسيجيب  الرسالة  تلقى 
الحدود  إدارة  االتحاد األوروبي متاحة فقط ألنظمة 

المتكاملة.
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سبب حكم قضائي بولندي، يقضي بأن قوانين البالد لها علوية على 
أروقة  داخل  وجودية  أزمة  نشوب  في  األوروبي،  االتحاد  قوانين 

االتحاد، وسط تخوفات من "بوليكست" على غرار "بريكسيت".
وأثار الحكم البولندي الذي وصفه أحد المحللين بـ"الضربة النووية على 
التنفيذي  القانوني لالتحاد األوروبي" إدانة سريعة من الجهاز  النظام 

لالتحاد األوروبي واألحزاب الرئيسية داخل البرلمان األوروبي.
وأعلن االتحاد األوروبي أنه يعتبر حكم المحكمة الدستورية في بولندا 

تحديا مباشرا لوحدة النظام القانوني األوروبي.
وقالت رئيسة المفوضية األوربية إن االتحاد األوروبي سيتخذ إجراء 

ضد حكم المحكمة الدستورية البولندية.
وتابعت أنها "قلقة للغاية" وذلك ألن "القانون يشكك في الركائز التي 
القانوني  النظام  يقوم عليها االتحاد األوروبي، إنه تحد مباشر لوحدة 

األوروبي".
التأسيسية  المبادئ  "سندعم  المفوضية  رئيسة  قالت  سابق  وقت  وفي 
للنظام القانوني التحادنا، و سنستخدم جميع السلطات التي لدينا بموجب 
هي  القصوى  "أولويتنا  أن  على  وشددت   ." ذلك  لضمان  المعاهدات 
ضمان حماية حقوق المواطنين البولنديين وتمتعهم بالمزايا الممنوحة 
"يحتاج  وأضافت  األوروبي"  االتحاد  ضمن  بالدهم  عضوية  بفضل 
مواطنو االتحاد األوروبي وكذلك الشركات التي تمارس نشاطاً تجارياً 
في بولندا إلى الركائز القانونية التي تؤطر قواعد االتحاد األوروبي بما 

يشمل احترام قرارات وأحكام محكمة العدل األوروبية".
البولندية، من قبل، إن بولندا تواصل  الخارجية  بدورها قالت وزارة 
الدستورية  المحكمة  أن قضت  بعد  األوروبي،  االتحاد  قانون  احترام 

البولندية بأن أجزاء من قانون االتحاد ال تتماشى مع دستور البالد.
وعلى إثر هذا الحكم خرج خرج عشرات آالف المتظاهرين في أنحاء 
بولندا، لتأييد عضوية بالدهم باالتحاد، حيث مأل اآلالف ساحة القلعة 
في المركز التاريخي بالعاصمة وارسو، وهتفوا بشعارات مثل: "نحن 

باقون!"، وحمل البعض الفتات كتب عليها "نحن أوروبيون".
من جانبهما، أوضحت ألمانيا وفرنسا وبروكسل في بيان مشترك أن 
على وارسو التزاما قانونيا وأخالقيا، يقتضي معه احترام قواعد التكتل، 
الخارجية  قالته  ما  مع  بالتوازي  وذلك  كامل، وغير مشروط،  بشكل 

البولندية من أن وارسو تحترم القانون الدولي الملزم.

االتحاد األوروبي يواجه "أزمة وجودية"

تتأثر ألمانيا بشكل مباشر بتقلّبات التجارة العالمية: فنقص المواد في األسواق العالمية 
الصناعي  قطاعها  على  كثيراً  تعتمد  التي  أوروبية  اقتصادية  قوة  أول  انتعاش  سيكبح 

المصّدر، حسبما أظهرت توقعات النمو.
في توقعاتها نصف السنوية، خفضت المعاهد االقتصادية الرئيسية توقعاتها لعام 2021 

إلى 2,4 بالمئة مقارنة ب3,7 بالمئة تنبأت بها في نيسان/أبريل.
الوضع  مسار  ترسم  تزال  ال  كورونا  "جائحة  إن  مشترك  بيان  في  المعاهد  وقالت 

االقتصادي في ألمانيا" ما يحول دون العودة إلى نشاط اقتصادي طبيعي. 
بعد نمو سريع في الربيع، تعثر االقتصاد األلماني بسبب اختناقات سالل اإلمداد "ما 
التي  بالمستهلكين هي  المرتبطة  الخدمات  "فقط قطاعات  أن  يعني  ما  التصنيع"  أعاق 

تنمو"، وفق المعاهد.
وتوقعت المعاهد االقتصادية "التغلب تدريجيا" على تداعيات الوباء ونقص السلع في 

2022، ورفعت آفاق النمو لذلك العام من 3,9 إلى 4,8 بالمئة.
في وقت سابق هذا األسبوع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، بما فيها 

تلك المتعلقة بألمانيا ملقيا باللوم على اضطرابات االمدادات.
- خريف صعب : قال رئيس اتحاد الصناعات األلمانية )بي دي اي( إن على األنشطة 
التجارية أن تستعد ل"خريف صعب"، وذلك في تصريحات ردا على أسئلة حول تراجع 

أرقام الصادرات.
إن  خبراء  وقال 
تواجه  الشركات 
جميع  في  نقًصا 
المجاالت، "سواء 
األخشاب  كانت 
بتصنيع  الخاصة 
أو  الصنــاديـق 
أغلفـــــة  لوازم 
أو  التعبئـــــــــــة 
الفوالذ، أو رقائق 
وأشباه  الكمبيوتر 

الموصالت". كما بدأت طلبيات الزبائن تتراجع لدى الشركات بسبب عدم توفر اللوازم 
الضرورية،  فيما تعد الهندسة الميكانيكية من القطاعات األكثر تضررا.

وفقط قطاع السيارات الرئيسي في ألمانيا يعاني بشكل أكبر من ندرة المواد، وهو وضع 
مدفوع إلى حد كبير بنقص إمدادات شبه الموصالت، المكون الذي يدخل في تصنيع 

المركبات التقليدية والكهربائية.
توقفت خطوط اإلنتاج في ألمانيا لدى فولكسفاغن وأوبل وفورد مع تفاقم االختناقات، 
مجلة  وفق  مكونات،  تنقصها  مركبات  بتسليم  بنز  ومرسيدس  دبليو  إم  بي  تقوم  فيما 

فيرتشافتسفوخ األسبوعية األلمانية.
وانكشاف المانيا على مشكلة اإلمدادات العالمية واعتمادها على الصادرات، يعني أن 
الوباء "بشكل متأخر عن  القوة االقتصادية األكبر في أوروبا ستبلغ مستويات ما قبل 

معظم الدول األخرى" حسبما يرى رئيس قسم األبحاث في مصرف آي إن جي.
مدفوعا  األسعار  ارتفاع  جاء  المواد،  في  النقص  عن  الناجمة  األسباب  إلى  إضافة 
بتداعيات فرض ضريبة لمرة واحدة على خلفية الوباء، إضافة إلى االرتفاع الحاد في 

أسعار الطاقة، وهي ظاهرة على مستوى أوروبا، والبالغ 14,3 بالمئة.
وساهمت ندرة المواد في زيادة التضخم وارتفاع األسعار في ألمانيا بأعلى وتيرة لها منذ 

1993، وصوال إلى 4,3 بالمئة على أساس سنوي.
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عادل فهمي

يعيش حوالي 5.5 مليون مسلم في ألمانيا، ثلثهم في 
شمال الراين وستفاليا. هناك حوالي 3000 مسجد، 
للمؤذن  يسمح  فقط  المئة  في  واحد  حوالي  منها 

بالدعوة للصالة عبر مكبر الصوت. 
في عام 1985  المؤذنين  نداء  وألول مرة، سمع 
في مدينة دورين. وكان ال بد من الحصول على إذن 

بذلك في المحكمة.

اآلن .. تريد مدينة كولونيا السماح بالدعوات للصالة 
تجريبي.  مشروع  في   45 الـ  المساجد  جميع  من 
وتحدثت عمدة المدينة هنرييت ريكور عن "عالمة 

احترام" والحرية الدينية والتنوع الديني. 
يخضع  المتوقعة،  االعتراضات  دحض  أجل  ومن 

المشروع لعدد من الشروط. 
يجوز  عامين،  على  البداية  في  المشروع  يقتصر 
أقصاها  لمدة  للصالة  المؤمنين  استدعاء  للمؤذن 
 ، الساعة 12 و 15  بين  الجمعة  أيام  دقائق  خمس 
وقد تم تحديد ارتفاع الصوت للميكرفون بحد أقصى 
إبالغ  ويجب  المسجد،  موقع  على  اعتمادا  مختلف 
تعيين  المسجد  مجتمع  على  ويجب  المحيط،  الحي 
االنتهاء  بعد  الشكاوى.  أو  لألسئلة  اتصال  شخص 
من مدة المشروع، يتم إجراء تقييم. وبعد ذلك، سيتم 

اتخاذ قرار نهائي.

الفقرة  األساسي،  القانون  الدينية،  الحرية  بشأن 
على  نفسه  القانون  ينطبق  هل   ،4 المادة  من   2

الجميع؟ 
للصالة  اإلسالمية  والدعوات  الكنائس  أجراس  هل 

على نفس المستوى؟  
يقول البعض أن رنين األجراس هو إشارة صوتية 
.. كل  لغوية  للصالة صوتية  الدعوة  كلمات،  بدون 
من رنين الجرس ودعوة المؤذن هي أيضا تعبيرات 

عن الوجود. "نحن هنا" هي رسالة المؤمنين.
السليمة  اإلشارات  بين  الفرق  فإن  الحال،  وبطبيعة 
والعقيدة ال ينشئ الحق في المعاملة غير المتكافئة. 
وتنص الفقرة 2 من المادة 4 من القانون األساسي 
الدينية دون عائق".  الممارسة  "تكفل  يلي:  ما  على 
وهذا ينطبق على دعوة المؤذن بشكل أكثر وضوحا 
من قرع األجراس، والتي غالبا ما ترتبط بوظائف 

علمانية مثل إعالن الوقت.
الدينية  الحرية  الستدعاء  أساسا  الممكن  من  اآلن 
أنه  كما  المؤذن.  الجرس ودعوة  السلبية ضد رنين 

جزء ال يتجزأ من القانون األساسي: "ال يجوز إجبار 
أو  رسمي  أو  كنسي  بعمل  القيام  على  شخص  أي 
صيغة  استخدام  أو  الدينية  التمارين  في  المشاركة 
اليمين الدينية". بيد أن ذلك ال يؤدي إلى حماية عامة 
من المواجهة ضد الرمزية الدينية أو إلى حق مطلق 

في التجنيب في الفضاء العام. 
وضع الحرية الدينية السلبية ضد الرنين والدعوة إلى 

الصالة لديه فرصة ضئيلة للنجاح.

هناك فترة راحة من 10 مساء  إلى 6 صباحا
المعقولة.  الحدود  بعض  مراعاة  يجب  ذلك،  ومع 
البيئية  اآلثار  من  الحماية  "قانون  ذلك  وينص على 
والضوضاء  الهواء  تلوث  عن  الناجمة  الضارة 
واالهتزازات والعمليات المماثلة" )القانون االتحادي 
تجاوز  عدم  يجب  أنه  أي  االنبعاثات(.  لمراقبة 
حجم معين، وهناك فترة راحة من الساعة 22 إلى 
الساعة 6 صباحا، يجب أن تكون أجراس الكنائس 
صامتة قدر اإلمكان. وحرية الدين ال تبرر اإلضرار 

بالصحة الناجم عن اضطرابات السالم.

غير  للدين  المعادية  الحجج  أخرى،  ناحية  من 
مناسبة في النزاع حول األجراس ودعوات المؤذن 
"المسلمون  باألطفال"،  متحرشون  "المسيحيون   -

كارهون للمثليين". 

وتقاليده  للمجتمع  الديني  الطابع  إلى  اإلشارة  وحتى 
الحريات  على  تطغى  أن  يمكن  ال  للتنوع  وقبوله 
المدنية. قد تبدو الدعوة إلى الصالة غريبة على غير 
المسلمين في البداية، بل وتهدد البعض، وهي تبشر 
بواقع يفضل البعض إغالق آذانهم عليه. إنه يسيء 

ويزعج هكذا هو األمر ال داعي للذعر.

ال يوجد سبب للذعر
كولونيا هي موطن لـ 120،000 مسلم، أو 12 في 
المئة من السكان. تضم برلين ما بين 250 و300 
الف مسلم او حوالى 9 فى المائة من السكان . لماذا 
يجب أن يكون من الممكن في مدينة الكاتدرائية ما ال 

تجرؤ عليه العاصمة؟ 
هل هو مجرد خوف من الرياح المعاكسة؟

غالبية األلمان )61 في المئة( يعارضون اإلذن العام 
نتيجة دراسة  للدعوة اإلسالمية للصالة. وكان ذلك 
البحوث  معهد  الماضي  العام  أجراها  استقصائية 

 .Idea االجتماعية "إنسا - قنصليري" نيابة عن
الحالة  هذه  وفي  بالحرية  األمر  يتعلق  عندما  ولكن 
الدين بال عوائق فالبد وأن تؤخذ األغلبية  ممارسة 
الكلمة  لديها  يكون  أن  يجب  ال  لكن  الحسبان.  في 
األخيرة، فالكلمة األخيرة هي للقانون األساسي، الذي 

ال يفرق بين المواطنين.

هل اإلسالم جزء من ألمانيا ؟ 
باختصار، نعم. منذ خطاب الرئيس األلماني األسبق كريستيان فولف في يوم الوحدة األلمانية في عام 2010، تمت اإلجابة 

على هذا السؤال. 





11

سامي عيد

موريس  وجايك  الموند  جيمس  الصحفيان  أعد 
تحلياًل نشرته مجلة »ديفنس وان«، قاال فيه إنه من 
النادر أن تلعب السياسة الخارجية دوًرا مهيمًنا في 
االنتخابات على جانبي المحيط األطلسي. وعادة ما 
تطغى عليها مواضيع مثل الوظائف واالقتصاد وما 
يسمى بـ»قضايا مائدة المطبخ« التي تحفز الناخبين. 
أغبياء«،  يا  االقتصاد،  »إنه  المطاف،  نهاية  وفي 
)مستشار  الشهيرة  كارفيل  جيمس  مقولة  بحسب 
للمرشحين  إستراتيجية  وضع  أمريكي  سياسي 

للمناصب العامة في الواليات المتحدة(. 

قضايا  من  واحدة  قضية  تبرز  عندما  هو  االستثناء 
السياسة الخارجية فوق البقية بطريقة تؤثر في الحياة 
اليومية للمواطنين، مثل التطرف الذي حدث بعد 11 

سبتمبر 2001.
بحسب  الصين،  يكون  أن  يجب  التالي  االستثناء 
الصين  بشأن  العام  والرأي  الوعي  يتغير  التحليل. 
ألن  نظًرا  ولكن  الغرب  أنحاء  جميع  في  بسرعة 
السياسة الخارجية نادًرا ما تتحكم في االنتخابات، فقد 
أثر هذا التغيير في السياسات االنتخابية بدرجة أقل 
السياسة بمعدالت  تتغير  إذ  المرء؛  يتوقعه  مما كان 

مختلفة في أماكن مختلفة.

كيف يرى األوروبيون الصين؟
الصين،  في  األوروبي  الجمهور  تشكك  ازداد 
هونج  في  الديمقراطية  على  بكين  حملة  بسبب 
شينجيانج،  في  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  كونج، 
والدبلوماسية العدوانية، والعقوبات المفروضة على 
إلى  وافتقارها  األوروبيين،  والباحثين  المنظمات 

الشفافية فيما يتعلق بجائحة كورونا. 

يحمل األلمان هذه اآلراء السلبية أكثر من جيرانهم. 
من   %58 أيد  أغسطس،  في  أُجري  استطالع  في 
لو  حتى  الصين  تجاه  أقوى  موقًفا  األلمان  الناخبين 
إلى  باإلضافة  االقتصادية.  العالقات  في  يؤثر  كان 
ذلك، يعتقد 52% أن على االتحاد األوروبي أن ينتقد 

بشدة انتهاكات الصين لحقوق اإلنسان.
مرشحة  أحدثت  األخيرة،  األلمانية  االنتخابات  ففي 
دوائر  في  ضجة  بربوك،  أنالينا  الخضر،  حزب 
السياسة الخارجية بالضغط من أجل سياسة خارجية 
قائمة على القيم تجاه الصين مقارنًة بالتردد الملحوظ 
االشتراكي  الحزب  من  شولز  أوالف  قبل  من 
االتحاد  حزب  من  الشيت  وأرمين  الديمقراطي 
ميركل  إستراتيجية  بخالف  المسيحي،  الديمقراطي 

»التغيير من خالل التجارة«.
خارجية  سياسة  أيدوا  األلمان  غالبية  أن  ومع 
األولوية  إعطاء  من  بداًل  الصين  تجاه  حزًما  أكثر 
حزب  احتل  فقد  ثمن،  بأي  االقتصادية  للعالقات 

الحزب  بعد  االنتخابات  في  الثالث  المركز  الخضر 
الديمقراطي االشتراكي وحزب االتحاد الديمقراطي 
لحزب  أداء  أقوى  أنه  ومع  التوالي.  المسيحي على 
أنه ال يزال محبًطا للحزب  الخضر حتى اآلن، إال 
الذي أجرى انتخاباته الداخلية قبل بضعة أشهر فقط.
واجه حزب الخضر مشكلة مماثلة مع تغير المناخ. 
على الرغم من أن الناخبين األلمان صنفوا القضية 
الحزب  أن  إال  بلدهم،  يواجه  تحّدٍ  أخطر  أنها  على 

حصل على 14.8% فقط من األصوات. 
بشكل  بالضرورة  الناخبين  تفضيالت  تتوافق  ال 
واضح مع أولوياتهم، والسياسة الخارجية في كثير 
من األحيان ليست حتى قضية رئيسية، كما أوضحت 
وجمهورية  وكندا  ألمانيا  من  الرأي  استطالعات 

التشيك.

التشيك  االنتخابات في جمهورية  اقتراب موعد  مع 
الصين  تجاه  سلبية  نظر  وجهات  التشيكيون  يتبنى 
أكثر من أي دولة أخرى، ومع ذلك ال يزال حزب 
لديه  بابيس  أندريه  للصين  الصديق  الوزراء  رئيس 
يهتم  أكتوبر.  انتخابات  في  للفوز  قوية  احتماالت 
الرعاية  مثل  بقضايا  أكثر  التشيكيون  الناخبون 
الصحية والعدالة والتعليم والمالية العامة والجريمة.

االنقسامات الداخلية تعرقل مواجهة الصين
غالًبا ما تكون هناك انقسامات كبيرة داخل األحزاب 
الكبيرة حول السياسة الخارجية، مما يؤدي إلى مزيد 
من عدم اليقين بشأن تأثيرها في السياسة االنتخابية. 
في ألمانيا، حدث تمرد من داخل االتحاد الديمقراطي 
المسيحي من نوربرت روتجن، رئيس لجنة الشؤون 
ميركل  رفض  بسبب  البوندستاج،  في  الخارجية 
استبعاد هواوي من شبكات الجيل الخامس األلمانية. 
السياسة  عن  المسؤول  شميد،  نيلس  ووصف 
الديمقراطي،  االشتراكي  الحزب  في  الخارجية 
سياسة ميركل تجاه الصين بأنها عفا عليها الزمن. 
لن يتم تحديد اتجاه السياسة الخارجية األلمانية فقط 
من قبل الحزب مع المستشارة، ولكن أيًضا من قبل 

الشخص المختار لقيادة وزارة الخارجية.

إيرين  المحافظين  حزب  زعيمة  هاجمت  كندا،  في 
أوتول رئيس الوزراء جاستن ترودو بسبب سياسته 
تجاه الصين خالل مناظرات متلفزة على المستوى 
على  خاص  بشكل  هجماتها  ركزت  الوطني. 
في  الصيني  والقمع  هواوي،  تجاه  ترودو  سياسات 
ترودو  وفشل  الرهائن،  ودبلوماسية  كونج،  هونج 
انتهاكات الصين  في الظهور في تصويت يعلن أن 
لحقوق اإلنسان ضد اإليجور هي إبادة جماعية. ومع 

ذلك، فاز ترودو بأكبر عدد من المقاعد.

المناقشات  في  بارزة  مكانة  الصين  تحتل  قد 
االنتخابية في فرنسا والمجر خالل عام 2022. وفًقا 
في  رائدة  فرنسية  أبحاث  مؤسسة  وهي   ،IFRI لـ 
النقاش  في  الصين  تبرز  الخارجية،  السياسة  مجال 
العام في فرنسا، على األرجح بسبب سلوك الصين 
النخبة  كانت  الصينية.  السفارة  وعدوانية  العالمي 
الفرنسية بطيئة في االستجابة لتغير الرأي العام بشأن 
وأعضاء  الفرنسي  البرلمان  أعضاء  لكن  الصين، 
التغيير من  أجل  األوروبي يضغطون من  البرلمان 
قال %62  أحد االستطالعات،  ففي  أحزابهم،  داخل 
من الفرنسيين إن وجهة نظرهم تجاه الصين ساءت.

في المجر، اضطر فيكتور أوربان إلى التراجع عن 
جامعة صينية  لبناء  العامة  األموال  استخدام  خطط 
في بودابست بعد رد فعل شعبي عنيف. بدأ سياسيو 
بالفعل   2022 انتخابات  قبل  البارزون  المعارضة 
في استخدام هذا كنقطة نقاش في الحملة االنتخابية؛ 
إذ قام عمدة بودابست، جيرجيلي كاراكسوني، وهو 
الشوارع  تسمية  بإعادة  بارزة،  معارضة  شخصية 
المقابلة للموقع المقترح للجامعة الصينية إلى طريق 

هونج كونج الحرة وطريق شهداء اإليجور.

حتى لو لم تكن السياسة الخارجية من أهم القضايا 
بالنسبة لمعظم الناخبين الكنديين والتشيك واأللمان، 
فإن االنتخابات في عام 2022 يجب أن تكون مختلفة 
ألن السياسة في الصين أصبحت باطراد أكثر أهمية 

في المجتمع عبر األطلسي.
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د. أمير حمد

يُريد الرئيس األمريكي جو بايدن من العالم تصديق 
أّن الواليات المتحدة تتغيّر، وعلى نطاٍق واسع، إذ 
الشهر  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أمام  صّرح 
قد  بالحروب  األمريكي  الولع  "زمن  بأّن  الماضي 
تواصل  لن  المتحدة  "الواليات  أّن  وأردف  انتهى". 
لكل  حاًل  باعتبارها  العسكرية  القوة  مع  التعامل 

مشكلة نواجهها حول العالم"، في ما هو قادم. 
الواليات  بأّن  اإلقرار  جاء  بايدن  قلب خطاب  وفي 
"من  باعتبارها  القوة  مع  تتعامل  تُكن  لم  المتحدة 
أدوات المالذ األخير" في العقود الماضية. بل على 
إلى  للقوة  الجزافي  االستخدام  تحّول  فقد  العكس، 
الحكم األمريكي كما تقول مجلة  لفنون  سمٍة مميزة 
عبارات  أّن  لدرجة  األمريكية،   Foreign Affairs
مثل "الحرب التي ال نهاية لها" و"الحروب األبدية" 
السياسي  الخطاب  في  أساسي  عنصٍر  إلى  تحّولت 

الدارج يومياً.
القيادة  إّن  بايدن  فيقول  الجديدة،  الحقبة  أما في هذه 
المتحدة  الواليات  لكن  للعالم تظل مهمة،  األمريكية 
لن تقود العالم "فقط بأن يُضرب بها المثل في القوة، 
محقاً  بايدن  كان  وإذا  قوية".  قدوًة  تكون  بأن  بل 
منهٍج  إلى  المؤقت  المذهب  هذا  بتحويل  رغبته  في 
أكثر رسوخاً، فعليه أن يضعها في محور سياسات 
وخيارات إنفاق إدارته- وليس في خطاباته فقط، كما 

تقول المجلة األمريكية.

الحرب الوقائية
يقول التقرير، إذا كان بايدن محقاً في رغبته أن تكون 
يجعل  أن  فعليه  القيادة،  في  قدوًة  المتحدة  الواليات 
بعد  بالفعل  القائمة  للمعايير  تمتثل  المتحدة  الواليات 
باستمرار، خاصًة  بها  نفسها من االلتزام  أن أعفت 
في السنوات التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر/أيلول. 
فكرة  عن  بالكامل  واشنطن  تتخلّى  أن  يعني  وهذا 
جورج  األسبق  الرئيس  أعلن  إذ  الوقائية.  الحرب 
بوش االبن في خطابه عام 2002 أّن هجمات 11 
واالحتواء  الردع  مبادئ  ألغت  سبتمبر/أيلول  من 
انتظرنا  "وإذا  الباردة:  الحرب  بحقبة  الخاصة 
األرض؛  على  كامل  بشكٍل  تتحّقق  حتى  التهديدات 

فسوف يكون أوان ردعها قد فات".

ويُعيد  يُلغي مذهب بوش،  أن  بايدن  يتعيّن على  لذا 
الردع بشكٍل واضح إلى مكانته كأحد محاور السياسة 
العسكرية األمريكية. إذ تعاملت اإلدارات األمريكية 
المتعاقبة لفترة طويلة مع القوة العسكرية األمريكية 
من  المشكالت-  لحل  المالئمة  الوسيلة  باعتبارها 
المزعومين  اإلرهابيين  إلى صد  باألنظمة  اإلطاحة 

واألفراد الذين تعتبرهم واشنطن تهديداً.
كما  الفكرة،  هذه  دحض  بايدن  على  يجب  ولهذا 

الخصوم  إّن حقيقة كثرة  أفيرز. حيث  تقول فورين 
األجانب للواليات المتحدة تنبع جزئياً- على األقل- 
الماضي.  في  العسكرية  للقوة  استخدامها  إساءة  من 
وبغض النظر عن المصاعب التي تواجهها حالياً مع 
طهران وبيونغ يانغ؛ فمن المستبعد أن يُوّفر الصراع 

المسلح حاًل أكثر فاعلية من ناحية التكلفة.

نهاية العسكرة 
وعليه، يجب أن يُجّدد بايدن التزام الواليات المتحدة 
مجلس  عليه  صادق  الذي  المتحدة،  األمم  بميثاق 
الشيوخ األمريكي عام 1945. إذ تُلزم المادة الثانية 
عن  "باالمتناع  األعضاء  الدول  كافة  الميثاق  من 
التهديد بالقوة أو استخدام القوة في عالقاتها الدولية، 
المتحدة".  تتوافق مع أغراض األمم  بأي طريقة ال 
هذه  المتعاقبة  األمريكية  اإلدارات  تجاهلت  حيث 
يجب  وبالتالي  ذلك.  إلى  الحاجة  دعتها  متى  المادة 
أن يُؤّكد بايدن أن المادة الثانية تنطبق على الواليات 
المتحدة مثلها مثل أي دولة أخرى من الدول األعضاء 
في األمم المتحدة. وال يجب أن يتوقف عند هذا الحد.
إلظهار  المواتية  الفرص  من  العديد  هناك  إّن  إذ 
لاللتزام  االستعداد  إبداء  طريق  عن  النية  حسن 
الغالبية العظمى في  التي تلتزم بها  بنفس األعراف 
اتفاقية  بنود  احترام  يشمل  وهذا  الدولي.  المجتمع 
الشيوخ  مجلس  عليها  صادق  التي  الرابعة،  جنيف 
جماعي  عقاٍب  أي  تُعّرف  والتي   ،1949 عام 
تصير  المنطلق،  هذا  ومن  أنّه جريمة حرب.  على 
العقوبات االقتصادية األمريكية على كوبا وفنزويال 
أن  تبيّن  كما  أخالقية.  وغير  قانونية  غير  عقوبات 
تلك العقوبات ليست فعالة، لذا يجب رفعها. ويجب 
أن يكون اإلكراه بمختلف الوسائل "المالذ األخير"، 

كما هو الحال مع اإلكراه بالقوة.
الواليات  امتثال  تجديد  بايدن  على  يتعيّن  كذلك 
التعذيب،  لمناهضة  المتحدة  األمم  التفاقية  المتحدة 
 -1994 عام  الشيوخ  مجلس  عليها  صادق  التي 
أعقبت 11  التي  السنوات  في  تجاهلها  الجميع  لكن 
خليج  في  االعتقال  مراكز  وإغالق  سبتمبر/أيلول. 
ستعبر  التي  الخطوات  إحدى  هو  بكوبا  غوانتانامو 
صفحة  تطوي  بدأت  قد  المتحدة  الواليات  أن  عن 

التعذيب لألبد.
القوية"  "القدوة  عن  بايدن  تصريحات  وستظل 
خاويًة طالما تُواصل الواليات المتحدة عدم التزامها 
وعدم  الدولي  القانون  من  األساسية  بالجوانب 
إن كان  تتغيّر  أن  بد  أشياء ال  له. وهناك  احترامها 

بايدن جاداً في خطابه أمام الجمعية العامة.

أول خطوة للتغيير هي البدء بوزارة الدفاع األمريكية
من  أكثر  هو  قوية  قدوٍة  بتقديم  القيادة  فكر  كان  إذا 

بايدن  على  فيتعيّن  خطاب،  في  كلمات  مجرد 
على  ذلك  سيُترجم  كيف  بالتفصيل  يُوّضح  أن 
الدفاع  بوزارة  البدء  يُمكنه  هنا  ومن  الواقع.  أرض 
آخر  التي صار غرضها األساسي شيئاً  األمريكية، 
غير "الدفاع" الذي يحمله اسمها: حيث صار هدفها 

هو استعراض القوة. 
أهبة  على  األمريكية  المسلحة  القوات  تقف  إذ 
االستعداد للتعامل مع التهديدات المحتملة في مناطق 
بعيدة، مثل الخليج وشرق آسيا وأوروبا. وقد كشفت 
لنا السنوات األخيرة كيف أّن التفكير في التهديدات 
للخطر  األمريكيين  ورفاه  سالمة  تُعرض  التي 
األولويات.  مقدمة  في  ليست  أرضهم  على  المباشر 
في  المالحة  حرية  يُولي  البنتاغون  أن  يعني  وهذا 
بحر الصين الجنوبي أهميًة أكبر من حرائق الغابات 
واألعاصير والفيضانات على أرض الوطن. وباتت 
مسؤولية تلك األزمات على عاتق وكاالت تتضاءل 
القوات  به  تتمتع  بما  مقارنًة  ومواردها  ميزانياتها 

المسلحة بشكٍل منتظم.
"األمن  مصطلح  تفسير  هو  المشكلة  هذه  وسبب 
وهذا  الثانية  العالمية  الحرب  نهاية  فمنذ  القومي". 
المصطلح يعني ضمنياً التصدي للتهديدات العسكرية، 
باالعتماد على التحركات العسكرية السرية والعلنية. 
لذا إن كان بايدن ملتزماً بالتغيير، فعليه أن يحل هذه 
برأس  للتضحية  مستعداً  كان  إن  وسنرى  المشكلة. 
المال السياسي الالزم لمواجهة القوى التي تُؤيّد بقاء 
الوضع الراهن. وعلى بايدن أن يقولها علناً إن كان 
مجلس  تصويت  على  االعتراض  في  مثاًل  يرغب 
العسكري  اإلنفاق  ميزانية  على  للموافقة  النواب 
الجديدة التي تُقدر بـ768 مليار دوالر لعام 2022.

تقليص الوجود العسكري
له  ستكون  البنتاغون  ميزانية  خفض  أن  شّك  وال 
تداعياٌت كبرى على تكوين وتمركز القوات المسلحة 
األمريكية حول العالم. وهنا تبرز فرصٌة أخرى أمام 
بايدن ليُبرهن على جديته في تحويل استخدام القوة 
إلى "مالٍذ أخير"، والتأكيد على أّن نهجه في القيادة ال 
يعتمد على اإلكراه. وال شك أيضاً أن إغالق واحدة 
أو أكثر من أصل ست قيادات قتالية إقليمية للواليات 
المتحدة، تُشرف على عمليات الجيش األمريكي في 

مساحات جغرافية شاسعة، سيُمثّل بدايًة جيدة.
أيضاً  بايدن  إدارة  على  يتعيّن  أوسع،  نطاٍق  وعلى 
حيث  البالد؛  خارج  األمريكية  القواعد  عدد  خفض 
 80 من  أكثر  في  قاعدة  الـ750  قرابة  حالياً  توجد 
العسكرية  البصمة  تقليص  على  وعالوًة  دولة. 
تصدير  بايدن  إدارة  تُقلل  أن  يجب  األمريكية، 
األسلحة أمريكية الصنع، التي احتلت المرتبة األولى 
ويُمكن  دوالر.  مليار  بـ175   2020 عام  عالمياً 
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البدء في هذا الصدد بمنع بيع األسلحة المتقدمة إلى 
المملكة العربية السعودية- التي يتجاوز عائد صفقات 
األسلحة معها نحو ثالثة مليارات دوالر سنوياً اآلن.

التحديث  عملية  مسار  تغيير  من  أيضاً  بأس  وال 
المستمرة للقوة النووية األمريكية الضاربة، بإحداث 
فرصًة  سيوفر  مما  العسكرة.  عن  بعيداً  التحول 
األكثر  األولويات  صوب  الدفاعي  اإلنفاق  لتوجيه 

إلحاحاً، كما تقول المجلة األمريكية.

حرٌب باردة جديدة؟
ال شك أن أفضل ساحة الختبار جدية كلمات بايدن 
هي الصين، فإذا كانت القوة هي المالذ األخير بحق، 
الحيلولة  أجل  من  في وسعه  ما  بايدن  يبذل  فسوف 
دون تحّول عالقة الخصومة األمريكية المتزايدة مع 
السماح  إّن  إذ  شاملة،  منافسٍة عسكرية  إلى  الصين 
للعالقة بين أمريكا والصين بأن تتمحور حول سباق 
التسلّح سيُمثّل أقصى درجات الطيش. لكن يبدو من 
والمملكة  أستراليا  بين  األخير،  الغواصات  اتفاق 
إلى  يميل  بايدن  أّن  المتحدة،  والواليات  المتحدة 

التحرك في هذا االتجاه. 
إّن  المتحدة  باألمم  خطابه  في  بايدن  قال  وربما 
الواليات المتحدة "ال تسعى إلى حرٍب باردٍة جديدة 
أو عالم ُمقسم"، لكن وقع األفعال أعلى من الكلمات، 
ويبدو أن بايدن قبل بفكرة أنّه ال مفر من حرٍب باردة 

ٌب بالفكرة. جديدة، أو ربما هو مرِحّ
يُعتبر  الموقرة،  الدوائر  وسط  أفيرز:  فورين  تقول 
مصطلح "أمريكا أواًل" ضرباً من ضروب "الكفر". 
إذ يُعيد إلى األذهان زمن الالمسؤولية الذي ساد في 
الثالثينيات، وزمن الغموض الذي قاده سلف بايدن. 
لكن على أرض الواقع، سنجد أن إبقاء أمريكا أواًل- 
العالم- لطالما كان  والحفاظ على مكانتها في ريادة 
التي  الخارجية  السياسة  لمؤسسة  األسمى  الهدف 
المؤسسة  تلك  أبناء  أبنائها. ويُنظر  بايدن من  يُعتبر 
على  ممنوعة  بمزايا  المتحدة  الواليات  تمتُّع  إلى 

الدول األخرى باعتباره حقاً مكتسباً. 
تلك  بتصنيف  الرأي  األمريكي  الشعب  ويُوافقهم 
الوقت  حان  وربما  لهم.  واجبٌة  أنها  على  المزايا 
لتنظر الواليات المتحدة إلى اللحظة الحالية على أنّها 
دعوٌة إلعادة تقييم هذا المنهج. أو على األقل، يجب 
عون في احتمالية أن إساءة استخدام  أن يفكر المشِرّ
القوة العسكرية أكثر لن تُسفر إال عن تبديد ما تبقى 

من مكانة الواليات المتحدة "المميزة".

الصين التحدي األمني األول ألمريكا
ومثلما كانت إدارة ترامب، ينظر فريق األمن القومي 
فين المتشِدّدين مثل  لبايدن إلى الصين، وليس المتطِرّ
تنظيم القاعدة أو الدولة اإلسالمية، باعتبارها التحدي 
األمني األول على المدى الطويل. ولكن على عكس 
سلفه، يرى بايدن قيمًة كبيرًة في التزامات الواليات 

المتحدة تجاه الدول األوروبية في حلف الناتو. 
"البصمة"  في  كبيرة  الٍت  تحوُّ إلى  ذلك  يؤِدّي  وقد 
وأوروبا  األوسط  الشرق  في  األمريكية  العسكرية 
ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، رغم أن هذه التغيُّرات 

َبت من قبل بنجاٍح محدود. على سبيل المثال،  قد ُجِرّ
ة إلرسال اآلالف  شعرت إدارة ترامب بأنها ُمضطرَّ
منطقة  إلى  اإلضافية  والبحرية  الجوية  القوات  من 
الخليج في عام 2019، في محاولٍة لردع ما وصفته 
بايدن  وشهد  اإلقليمي.  االستقرار  على  بالتهديدات 
في  بالعنف  األخيرة  األيام  في  المشكلة  بهذه  تذكيراً 

العراق وأفغانستان. 

وقد يعني هذا أيضاً تبني بايدن للجهود األخيرة التي 
مبتكرة  طرٍق  عن  للبحث  العسكريون  القادة  بذلها 
التي  الدائمة  بالقواعد  المرتبطة  غير  القوات،  لنشر 
األمثلة  ومن  وأمنية.  ومالية  سياسية  تكاليف  تحمل 
أمريكية  طائرات  حاملة  زيارة  ذلك  على  الحديثة 
القوات  نشر  في  قيمًة  القادة  ويرى  فيتنامي.  لميناء 
للتنبؤ  قابلية  أقل  دوراٍت  في  في مجموعاٍت أصغر 

لزعزعة التوازن لدى الصين. 

قبل أن  السطح  التغيير تطفو على  تلميحات  وكانت 
األول،  ديسمبر/كانون  في  منصبه.  بايدن  يتولَّى 
األركان  هيئة  رئيس  ميلي،  مارك  الجنرال  تحدَّث 
التغيُّر  بأن  الخاصة  نظره  وجهة  عن  المشتركة، 
التكنولوجي والجيوسياسي يتطلَّب إعادة التفكير في 

الطرق القديمة في تنظيم ومركزية القوات. 
ذاته  حِدّ  في  األمريكية  القوات  بقاء  إن  ميلي  وقال 
وانتشار  الصين،  صعود  مع  التكيُّف  على  سيعتمد 
والروبوتات،  االصطناعي  الذكاء  مثل  تقنياٍت 

وظهور تهديدات مثل األوبئة وتغيُّر المناخ. 
األمريكية  "القوات  واشنطن:  في  مؤتمٍر  في  وقال 
التي  القوة  المستقبل.  في  أفضل  ستكون  األصغر 
تقريباً،  الظاهرة  غير  الصغيرة  هي  البقاء  يمكنها 
على  عة  وُموزَّ ثابتة  حركة  حالة  في  تكون  والتي 

نطاٍق واسع". 
أفقاً،  أضيق  لكن  مماثلة،  نقطٍة  إلى  أوستن  وأشار 
تمركز  حول  الثاني،  يناير/كانون  الماضي  الشهر 

القوات األمريكية في آسيا والمحيط الهادئ. 
التي  الشيوخ  مجلس  أسئلة  على  رداً  أوستن  كتب 
منصبه:  لتأكيد  االستماع  جلسة  في  مسبقاً  ُطِرَحت 
أكثر  موقف  إلى  بحاجٍة  أننا  في  شكٌّ  هناك  "ليس 
الهندي  المحيطين  منطقة  في  لقوة  وتوزيعاً  مرونة 
مواجهة  في  الصين  لقدرات  استجابًة  والهادئ، 

ل المضاد". التدخُّ

 ماذا عن روسيا؟
روسيا  مع  التنافس  بشأن  قلقه  إلى  أوستن  وأشار 
المنطقة  ل هذه  "تتحوَّ الشمالي.  وكتب:  القطب  في 
سريعاً إلى منطقة منافسة جيوسياسية، ولدّي مخاوف 
جدية بشأن التعزيزات العسكرية الروسية والسلوك 
العالم".  وحول  الشمالي  القطب  في  العدواني 
وأضاف: "أنا قلٌق بالمثل للغاية بشأن النوايا الصينية 

في المنطقة". 
للجيش  الكبيرة  المراكز  عن  التخلي  هذا  يعني  ال 
من  مزيٍد  إلى  يشير  لكنه  الخارج،  في  األمريكي 
التركيز على نشر مجموعاٍت أصغر من القوات في 
فتراٍت تناوب أقصر وإلى وجهاٍت غير تقليدية. وهذا 

ل جاٍر بالفعل.  التحوُّ
بـ"لواء  يسميه  ما  المثال  سبيل  على  الجيش  ر  يطِوّ
التركيز  من  كجزٍء  الجنود،  من  الشمالي"،  القطب 
هذه  إلى  ويُنَظر  الشمالي.  القطب  على  المتزايد 
تتنافس  ُمحَتَملة  اشتعاٍل  نقطة  باعتبارها  المنطقة 
التي  الطبيعية  الموارد  على  الكبرى  القوى  فيها 
يمكن الوصول إليها بشكٍل أسرع مع انحسار الكتل 
القوات الجوية ألول مرة  الجليدية. وبالمثل، ترسل 
النرويج،  إلى   1-B المدى من طراز  بعيدة  قاذفات 

حليفة الناتو وجارة روسيا. 
وتعتبر الصين نفسها دولًة في القطب الشمالي، لكن 
الشغل الشاغل للواليات المتحدة مع بكين هو تأكيد 
والمحيط  آسيا  منطقة  في  متزايدة  بصورٍة  نفسها 
تهدف  المتحدة،  الواليات  نظر  وجهة  من  الهادئ. 
أِيّ  منع  أو  لردع  العسكرية  القوة  بناء  إلى  الصين 
شبه  الديمقراطية  تايوان،  في  ل  للتدخُّ أمريكي  جهٍد 
المستقلة التي تعتبرها بكين مقاطعًة منشقة يجب أن 

تعود في نهاية المطاف إلى الحظيرة الشيوعية. 
هذا  الخارجية  العالقات  لمجلس  تقريٌر  ووصف 
األكثر  الشرارة  بأنها  تايوان  فبراير/شباط،  الشهر، 
ترجيحاً للحرب بين الواليات المتحدة والصين، وهو 
احتماٌل له عواقب إنسانية وخيمة. وقال التقرير إنه 
وذكر  بايدن.  فريق  االحتمال  هذا  يشغل  أن  ينبغي 
التقرير أن "ماليين األمريكيين قد يموتون في الحرب 

األولى في تاريخ البشرية بين دولتين نوويَّتين". 
الصين  جهود  بشأن  قلقها  عن  واشنطن  وأعربت 
بينما  توسيعها،  وربما  النووية،  ترسانتها  لتحديث 
ترفض المشاركة في أِيّ مفاوضاٍت دولية للحِدّ من 

األسلحة النووية
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للخبراء  بالنسبة  اللغز  بمثابة  األمر  هذا  يُعدُّ 
رؤوس  تدفقات  تتجه  أن  من  فبدال  االقتصاديين: 
النامية،  الدول  باتجاه  المتقدمة  الدول  من  األموال 
يتم  المعاكس. وهكذا،  االتجاه  في  تسير  أنها  اتضح 
تهريب مئات مليارات الدوالرات من الدول النامية 

في كل سنة إلى البلدان الغنية.
في ربيع هذا العام، أعلنت منظمة التعاون االقتصادي 
ما  أي  دوالر،  مليار   160 من  أكثر  أنَّ  والتنمية 
يُعادل إجمالي الناتج المحلي لدولة أوروبية كالمجر: 
الدول  الذي خّصصته  المسبوق«  المبلغ »غير  هو 
العمومية  أو  الرسمية  اإلنمائية  للمساعدة  المتقدمة 

)يُشار إليها اختصارا بـ APD( في عام 2020.
المانحة  الدول  زادت نصف  هذا،  الجائحة  عام  في 
مساهماتها من أجل مساعدة الدول األقل نمواً على 

مواجهة األزمة الصحية. 

كانت  العالمية،  الصحية  األزمة  اندالع  قبل  حتى 
المساعدة اإلنمائية الرسمية في ارتفاع مستمر حيث 
أكثر من الضعف منذ عام 2000،  قيمتها  ازدادت 
سنة  العالم  شهدها  التي  األزمة  من  الرغم  على 
2008. وقد تمَّ دفع 120 مليار دوالر في المتوسط 
كل عام، أي في المجموع ما يزيد عن 2500 مليار 
تقريباً  يعادل  ما  وهو  عاما،  عشرين  خالل  دوالر 

إجمالي الناتج المحلي السنوي لفرنسا.

من  يُهّونون  المتخصصين  من  كبيرا  عددا  أنَّ  إال 
األعضاء  الدول  تمنحها  التي  المساعدات  ضخامة 
في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. ألنَّ العديد 
منها ال تقدم ما يكفي من الموارد مقارنة بالتزاماتها 
المساعدة  لجنة  أعضاء  هدف  أنَّ  ومع  الدولية. 
القومي  دخلهم  من   %0,7 تخصيص  هو  اإلنمائية 
الطابع  ذات  الرسمية  اإلنمائية  للمساعدة  اإلجمالي 
نسبة  تتجاوز  لم  الحصة  هذه  أنَّ  إال  العمومي، 

0,32% في عام 2020.

ووفقاً للبعض، قد يكون ذلك أيضاً للحفاظ على فكرة 
المانحة  الدول  من  واحد  باتجاه  تتدفق  األموال  أن 
ليست  األمور  أنَّ  حين  في  النامية،  الدول  إلى 
كتبه  ما  المثال،  سبيل  على  وهذا،  البساطة.  بهذه 
في  المتخصص  البريطاني  الخبير  هايكل،  جيزون 
االقتصاد والسياسة والتفاوت على الصعيد العالمي، 
»تُروى    :2017 عام  في  الغارديان  صحيفة  في 
الدول  أنَّ  ]مفادها[   )...( بعيد  زمن  منذ  حكاية  لنا 
الغنية في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تتبرع 
بسخاء من ثرواتها للدول الفقيرة )...( من أجل )...( 
الرواية  هذه   )...( التنمية.  مجال  في  بها  االرتقاء 
أصبحنا  أننا  لدرجة   )...( واسع  بشكل  منتشرة 
نعتبرها أمراً ُمسلّماً به«. بيد أنَّ البلدان الغنية تتلقى 

بكثير  أكثر  الناشئة  الدول  قادمة من  مالية  تدفقات 
مما يتم تحويله في االتجاه المعاكس.

عجز متواصل
أن  اإلنمائية  بالمساعدات  المقصود  ليس  بالتأكيد، 
المساواة  أوجه عدم  عن جميع  مالياً  تعويضاً  تكون 
في  السائرة  والبلدان  المتقدمة  الدول  بين  القائمة 
إلى  بالنظر  لكنها »شيء ضئيل جداً  النمو،  طريق 
حجم الخلل« وفقاً لرشيد بوحية، الخبير االقتصادي 
في مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد(، 

الذي يتخذ من جنيف مقرا له.
»تتعارض  الظاهرة  هذه  أنَّ  بوحية  رشيد  ويذكر 
التي  الجديدة،  الكالسيكية  االقتصادية  النظريات  مع 
بشكل  تذهب  أن  يجب  األموال  رؤوس  أنَّ  مفادها 
تُعاني من  التي  الدول  إلى  الغنية  الدول  طبيعي من 
بعض  أنَّ  أيضاً  تُظهر  كما  المال.  رأس  في  عجز 
نماذج التنمية التي ُسلطت عليها األضواء في العقود 
الكثير  في  تسببت  وإنما  تفشل فحسب،  لم  األخيرة، 

من الهشاشة«.
كما يُشير المنشور إلى أنَّ تهريب رؤوس األموال 
لعدة عوامل، ولكنه مرتبط بشكل خاص  نتيجة  هو 
الخارجية  الديون  عن  الناتجة  المالية  »الهشاشة  بـ 

للبلدان النامية«.
على  تشجيعها  يتم  التي  الدول،  بعض  وصلت  لقد 
تحمل القروض الخارجية بهدف تحقيق التنمية، إلى 
التي تجعلها في  الديون،  من  مستويات عالية جداً 
دوامة: حيث ُتعطى األولوية لدفع الفوائد وتحويل 

األرباح على حساب الدخل.
المنظمة  أعدتها  إحصاءات  تُظهر  السياق،  هذا  في 
البريطانية غير الحكومية »حملة اليوبيل للديون«، 
التي تناضل من أجل إسقاط ديون دول الجنوب، أنَّ 
حصة الدخل التي يتم إنفاقها لسداد الديون الخارجية 
آخذة في االرتفاع. حيث تقترب النسبة، على سبيل 
أنغوال،  في  و%46  الغابون  في   %60 من  المثال، 
الغربية  أوروبا  دول  معظم  في   %4 إلى   3 مقابل 

و0,4% في سويسرا.

ه رشيد بوحية أيضاً إلى عجز الميزان التجاري  كما نوَّ
الذي تُعاني منه العديد من الدول السائرة في طريق 
النمو التي تستورد أكثر مما تُصّدر، أو تُصّدر المواد 

الخام التي تتأرجح أسعارها بشكل كبير.
من  »العديد  بأنَّ  االقتصادي موضحاً  الخبير  وذكر 
الدول لم تنجح في تطوير الصناعة بشكل كاف لكي 
تتمّكن من التصدير إلى الدول المتقدمة وبقيت عالقة 

في »دوامة الفقر««، على حد قوله.
»فلكي  آخر:  عامل  هناك  أنَّ  بالذكر  والجدير 
النامية  الدول  شرعت  المخاطر،  من  نفسها  تقي 
وخاصة  األجنبية،  العمالت  لتكديس  سباق  في 
الدوالر«، وهو ما يعني خروج رؤوس األموال من 
البلد الذي يشتري هذه العمالت، ودخولها إلى البلد 

الذي يصنعها.

غير  األموال  تدفقات  من  المليارات  عشرات 
المشروعة

النامية  البلدان  المتراكم على  بالتالي، اقترب العجز 
مليار   11000 من  و2017   2000 عامي  بين 
لعام 2017 وحده  مليار دوالر  منها 500  دوالر، 
المساعدة  إجمالي  أضعاف  ثالثة  من  أكثر  )أي 

اإلنمائية الرسمية في تلك السنة(.
هذه األرقام هي األرقام الرسمية، التي ال تأخذ بعين 
وتغطي  المشروعة.  غير  المالية  التدفقات  االعتبار 
هذه التدفقات األخيرة جزًءا من الصفقات اإلجرامية 
ولكن،  إلخ.  الضريبي  والتهرب  األموال  وغسيل 
وبشكل خاص، من التجارة القانونية »التي تمَّ تزوير 
الضرائب«،  في  التالعب  بهدف   )...( فواتيرها 
الدولية  للدراسات  العالي  المعهد  بحسب األستاذ في 

والتنمية جيل كاربونييه.
ببساطة: تتالعب بعض الشركات متعددة الجنسيات 
أقل  أرباح  عن  التصريح  من  تتمكن  لكي  بالفواتير 
جنت  التي  النامية  البلدان  في  الضريبية  للسلطات 
فيها تلك األرباح ثم تُصّرح عنها، بداًل من ذلك، في 

الدول التي تكون فيها الضرائب قليلة.

محمد عبد المنعم
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االلتباس  البالغ  المثقف  مفهوم  عن  النظر  بصرف 
مداليله  بعض  إلى  سنعرض  والذي  والتعقيد، 
اإلشكالية، فانّه من المفترض أّن الرسالة األهم، التي 
والفاعل  محيطه  مع  المتفاعل  النقدي  المثقف  على 
فيه، المنحاز إلى الجماهير في غير ما مهادنة، وال 
التي  الرسالة  هي  إنّما  السلطة،  مظالم  عن  سكوت 
تجاه  بل  -ال  إليه  ينتمي  الذي  المجتمع  تجاه  يحملها 
كّل المجتمعات إن بلغت طروحاته و أفكاره مرتبة 
لألفكار  إنتاجه  على  تقتصر،  ال  والتي  العالمية- 
في  وال  المختلفة  تمظهراتها  في  الثقافة  ولصنوف 
وتحفيزهم  النّاس  في  المعرفي  الوعي  بّث  محاولة 
إلى  السعي  على  تحريضهم  و  النقدي  التفكير  على 
التغيير، بل تتجاوز ذلك إلى ما أهّم، وهو قيادة تغيير 

الوضع القائم. 
ليس هذا فقط، بل من مهام المثقف النقدي األساسيّة 
التي  للتحّديات  حلول  طرح  مهّمة  ذلك  وبعد  قبل 
ولحظاته  الصعبة  منعطفاته  في  المجتمع  يواجهها 
التحّوالت  إلى  تفضي  قد  التي  الحرجة  التاريخية 
في  وجوده  استهداف  حّد  أحيانا،  وتبلغ  الكبرى، 
حاضره وفي مستقبله أيضا، مثلما هو حال الوطن 
المخاض  أعراض  يعيش  الذي  اليوم  العربي 
"القيصري" العسير للثورات العربية المنحرفة عن 
مسارها. لذلك فهو ينتظر من المثقف، بما هو ضمير 
يمثّله من  بما  التغيير و  إلى  قائدها  األّمة وعقلها و 
حّق االعتراض و من قّوة اقتراح للبدائل، ينتظر منه 
بلورة رؤيته اإلستشرافية- المستندة إلى علم المستقبل 
طرح  ثّم  اليوتوبيّة-  والتهويمات  التخمينات  إلى  ال 
تصّوراته للنهوض من وضع التشّظي والترّدي لهذا 
الوطن العربي المكلوم، بهدف تحقيق التقّدم المأمول 

في اتجاه صناعة غد أفضل لألجيال القادمة. 

في  إن   - المثقف  لمفهوم  األولى  االرهاصات  منذ   
بالنزعة  بعد-  فيما  فرنسا  في  او  الشرقية  أوروبا 
السلطة  وتحّدي  االحتجاجية  النقدية  العقالنية 
المثقف  لعب  ضرورة  يعني  بما  ومعارضتها. 
الحياة  في  ومؤثّرا  فاعال  وتحريضيا  توجيهيّا  دورا 
ضّد  والشجاعة  النبيلة  المواقف  تعضده  العامة، 
على  اشتغل  كما  والسياسية،  االجتماعية  المظالم 
قضية  في  زوال"  إميل  باألمس"  فرنسا  في  ذلك 
"درايفوس" الشهيرة التي اتّهم فيها باطال بالجوسسة 
لصالح ألمانيا )الخيانة العظمى(، وقد سبقه"فولتير" 
أتّهم  الذي  "كوالس"  قضية  في  مماثل  مسعى  في 
خلفية  على  عجل  على  وأعدم  الشبهة  وجه  على 
المسعى  وهذا  البروتستنتي(1).  الكاثوليكي  الصراع 

عن  والدفاع  السلطة  على  الشجاع  )االعتراض 
المظلومين( هو ذاته ما يشتغل عليه اليوم )ال بل ومنذ 
عقود طويلة( في أمريكا أشهر المثقفين المعاصرين 
األحياء، الفيلسوف وعالم اللسانيات نعوم نشومسكي 
(2(، المنّدد دوما ودون هوادة بالسياسات األمريكية 
القرن  بمظلمة  والسيما  الضعيفة،  للشعوب  الظالمة 
الفلسطيني  الشعب  قضية  وهي  أال  العشرين، 
واغتصاب دولته ومباركة الواليات المتّحدة لذلك في 

صلف وصفاقة ال حدود لهما.

أحقاب سابقة،  في   ، والمسلمين  للعرب  كان  قطعا، 
التي أسفرت  الفرنسية  الثورة  سبقت بقرون عديدة، 
النقدي  بمفهومه  المثقف  مصطلح  بروز  عن 
وفقهاء  وفالسفة  مفّكرون  و  كتّاب  والنضالى، 
سالطين وعلماء دين صدرت عن القلّة القليلة منهم 
عن  وأبانت  خلّدتهم  التي  الجريئة  المواقف  بعض 
استقاللية مواقفهم لكنّها لم تكن، في األغلب األعّم، 
في عالقة بقضايا اإلنسان األساسية، منخرطة على 
لو  فيما  لها،  حلول  بحث  على  الرهان  في  ما  نحو 
استثنينا مواقف نادرة تهم الشأن العام، كموقف أحد 
عبد  وهو  أال  العرب،  غير  المسلمين  الُكّتاب  أبرز 

الله ابن المقفع. 
وهو الموقف الذي ضّمنه رؤيته في إصالح الحكم 
تلك  الصحابة".  بـ"رسالة  وسمه  ما  في  والحاكم 
لم  التي  المنصور،  الخليفة  إلى  الشهيرة  الرسالة 
تكتف باإلشارة إلى مساوئ النظام في عالقة بمن 
المنصور  الخليفة  حّتى  و  وأمراء  والة  من  يحكم 
الرعية،  وشقاء  والفساد  الفوضى  وبمظاهر  ذاته، 
نحو  الوضع  لتغيير  الضرورية  الحلول  طرحت  بل 
األفضل، بما يجعل بن المقفع موضوعّيا أّول مثّقف 
نقدي مسلم، فيما لو طبّقنا عليه بأثر رجعي مفهوم 

ومواصفات المثّقف كما أسلفنا تفصيلها. 
ما يعني تصنيفه خارج فئة المثقفين الذين أعتبرهم 
"خيانة  مصطلحه  من  إشتقاقا  خائنين-  بندا  جوليان 
خانة  في  الحروب"  ووضعهم"خالد  المثّقف"- 
»المثقف القطيع«، وبداهة، خارج قائمة من أسماهم 
الحراسة«  كالب  بـ»   Paul Nizan نيزان  بول 
لذلك  السلطة.  خيارات  المدافعين عن  المطبّلين  من 
كان جزاء بن المقفع ال يختلف عن جزاء المهندس 
ومأساوية  شنيعة  نهايته  وكانت  البيزنطي"سنمار"، 
إلى أبعد مدى (2)، ال على صعيد الواقع فحسب بل 
وعلى  بل  ال   ، الواقع  فوق  ما  على صعيد  وكذلك 
الروائي  والتخييل  االخيال  توثّب  فوق  ما  صعيد 
االمام  أّن  الفترة،  سياق  ذات  في  الالفت  والتسريد. 

كان  والحديث،  الفقه  في  قامة  وهو  انس،  بن  مالك 
كتابه  ألف  أنّه  حتّى  العبّاسي،  الخليفة  لهذا  مطيعا 
"الموّطأ" الشهير استجابة لطلبه ووفق أهّم المعايير 

التي رسمها له مسبقا. 
العلميّة  القيمة  عن  النظر  بصرف  ذلك  أستذكر 
لكتاب"الموّطأ" الذي يعّد اليوم مرجعا ال غنى عنه، 

إن في الفقه أو في علم الحديث.
لذلك، فأنا أزعم - بل أكاد أجزم- أّن أغلب مواقف 
النخب الفكرية العربيّة اإلسالميّة في الحقب التاريخية 
البعيدة كانت تدير الظهر لقضايا عصرها و ال تسعى 
أو  والسياسي  االجتماعي  واإلصالح  التغيير  إلى 
تطرح حلوال لمشاكل المواطنين/ الرعايا، بل كانت 
بالدين(  الفلسفة  )عالقة  مثل  فكرية  بقضايا  تتعلّق 
القرآن(  خلق  )قضية  مثل  خالفية  دينية  مسائل  أو 
تهّم  ال  لعمري،  وهي،  والتجسيم(  التشبيه  و)قضيّة 
لم   ) الرعيّة  أّي   ( أنّها  الرعيّة في شيء، ضرورة 
بالكثافة   - آنذاك  قلّتها  على   - المدارس  ترداد  تكن 
بأهّمية  الوعي  لتدنّي  وذلك  اليوم،  عليها  هي  التي 

المعرفة و العلم. 
ليس هذا فقط، بل إن الرأي السائد عند قادة الفكر 
العربي واإلسالمي، إلى زمن قريب، إّنما هو عدم 
المسائل،  العوام في الخوض في مثل هذه  تشريك 
يستبطنه  ما  وهو  واإلزدراء.  التحقير  باب  من 
عنوان مستفّز ألبي حامد الغزالي" ألّفه في الغرض 
ووسمه بـ "إلجام العوام عن علم الكالم". بما يعني 
الدعوة إلى عدم دمقرطة المعرفة، واإلقرار بوجود 
انحسار  مؤّداها  والعوام،  النخبة  بين  سحيقة  هّوة 
جهود قادة الفكر، في البحث والتدريس والمناظرات 
المغلقة  الفضاءات  في  النقدية  والسجاالت  العلمية 
ليس  الكتب  بطون  في  و  الجامعات  أسوار  داخل 
أكثر. بما يجعلهم منكفئين على أنفسهم في ابراجهم 

العاجية خارج دائرة الفعل المؤثر في المجتمع.

الفكر  في  العقالنيّة  رائدة  المعتزلة  فرقة  فحتّى 
غاية  باعتباره  اإلنسان  إلى  نظرت  وإن  اإلسالمي، 
الوجود وصاحب اإلرادة واالختيار، فإنّها لم تواجه 
عهد  في  والتعذيب،  القتل  حمالت  من  واجهته  ما 
ولمتبنّياتها  الفكريّة  لرؤاها  إاّل  المتوّكل،  الخليفة 
بتأسيس الّدين على العقل، واعتباره أقوى األدلّة، ثّم 
لمواقفها المخالفة لمواقف عموم المسلمين في قضيّة 
مرتكب الكبيرة وقضيّة خلق القرآن وليس النخراطها 
في الشأن العام وتفاعلها مع قضايا المجتمع. ال بل 
اآلخر،  هو  المعتزلي  الفكر  سليل  رشد،  بن  وحتّى 
وهو من هو، أحد أعظم الفالسفة العرب، إن لم يكن 

م. فتحي الحبوبي
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ونفي  وتكفير  متاعب  من  ناله  ما  ينل  لم  أعظمهم، 
جّراء المؤامرات التي حيكت ضّده و عصفت به، إاّل 
النّه مشتغل » بالحكمة وعلوم األوائل« أي بالفلسفة 
)الدين(  )الفلسفة( والشريعة  الحكمة  أّن  وألنّه يرى 
ال يتناقضان مثلما ذهب إلى ذلك ابو حامد الغزالي 
في “تهافت الفالسفة” ، ثّم الّن بعض شروح بن رشد 
»فقد  كقوله  المقّدس  من  نالت  بأنها  أّولت  ألرسطو 

ظهر أّن الزهرة أحد اآللهة«

في  النقيصة،  هذه  العربية  النخب  استدركت  لقد 
القرنين  مدى  على  وتحديدا  الحديث،  العصر 
الماضيين، بفعل تأثرها وانبهارها بالحضارة الغربيّة 
فبذلت جهودا غير قليلة في مجالي اإلصالح الديني 
والنهوض االجتماعي بدًء برفاعة رافع الطهطاوي 
باشا  الدين  وخير  مصر  في   )1873-1801)
(1825-1889( في تونس و بطرس البستاني في 
سار  ومن  رضا  ورشيد  عبده  محّمد  مع  ثّم  لبنان، 
على نهجهم. ولكن لضيق المجال سنعرض فقط إلى 
الورقة  هذه  في  مبحثنا  ألّن  وتأثيرا،  أكثرهم شهرة 
إنّما هو المثقف النقدي وليس رواد النهضة العربية 

رغم دورهم المحوري في اإلصالح والتحديث .

اإلرهاصات  طرح  فقد  الطهطاوي  رفاعة  فأّما 
األولى لإلصالح ومنها فكرة الحرّية كسبيل للتقدم، 
المسلمة. وهو  األقلّيات غير  واحترام خصوصيات 
الطرح الذي يتماهى بالتأكيد مع مفهوم الدولة المدنيّة 
عن  الناتج  اآلمن  التعايش  يشكل  التي  الديمقراطيّة 
حريّة المعتقد أحد مرتكزاتها األساسية وتمظهراتها 
في آن معا. وهو ينظر إلى الحكم باعتباره يرمي إلى 
الدنيا واآلخرة في آن معا. وأن  سعادة اإلنسان في 
سعادته في الدنيا تقتضي، توّفر حضارة مدنية كالتي 
الطهطاوي،  نادى  لذلك  الحديثة.  أوروبا  في  قامت 
التطّور  بضرورة  المصري،  المجتمع  لتحديث 
وإشاعة  الدستورى  والحكم  الديمقراطية  وإرساء 
وهي  السواء.  حّد  على  واألنثى  للذكر  التعليم 
الدول  عليها  قامت  التي  األساسيّة  الفكرية  المفاهيم 
المواطنة  مبدأ  بينها  من  والتي  والمتقّدمة،  الحديثة 
الذي وصفه بأنّه »المنافع العمومية التي تقوم على 
الحرية واإلخاء والمساواة بين أبناء الوطن الواحد«، 
وهو تماما ما ترجمه قبل ذلك، شعار الثورة الفرنسيّة 
الجمهوريّة  منذ  فرنسا،  شعار  الحقا  أصبح  الذي 
أفكاره  بعض  وضع  الطهطاوي  حاول  وقد  الثالثة. 
موضع التنفيذ بإنجاز مشاريع ذات طابع علمي لعّل 
من أهّمها إنشاؤه لمدارس في اختصاصات متعددة 
وبعث مطبعة و مجلّة ثقافيّة ومكاتب محو األمية. إاّل 
أّن قدر هذه المحاولة، كان العرقلة واإلجهاض من 
قبل السلطة، فكان جزاؤه النفي. ولكنّه يظّل، رغما 
المفهوم بمفعول  فيما لو وّظفنا  نقديّا  عن ذلك مثّقفا 

رجعي.

وأّما خير الدين باشا المعروف في المشرق بخيرالدين 
التونسي فيعتبر هو اآلخر أحد أبرز أعالم النهضة 
ومن  تاريخيا  أبرزهم  هو  بل  تونس،  في  والتنوير 
حيث المساهمة-نظريّا وعمليّا- في بناء نهضة تونس 
يكتف  لم  أنّه  حيث  الطهطاوي,  كما  تماما  الحديثة 
ببّث روح اليقظة والنهوض في األّمة وشحذ عزائم 
اإلصالح عن طريق نشر الفكر فحسب، بل إنّه طبّقه 
باعتباره   ،1875 سنة  فأنشأ  الواقع,  أرض  على 
رجل سياسة ونفوذ، المدرسة الصادقيّة لتعليم الفنون 
في  التقليدي  التعليم  مناهج  وطّور  الحديثة  والعلوم 
جامع الزيتونة وأنشأ المكتبة العبدلية.ونّظم مؤسّسات 
لإلصالح  شاملة  خطة  حديثا، ضمن  تنظيما  الدولة 
وأتاحت  الضرائب  ونظام  والزراعة  التعليم  شملت 
كما سعى  والتطور.  اإلصالح  تخدم  تشريعات  سّن 
لبعث مصنع بخاري للسفن وتطوير شبكة الطرقات. 
الليبرالي  الفكر  بين  وّفقت  التي  أفكاره  أّما عصارة 
االقتصاديّة  والحريّة  الدستوري  الحكم  على  القائم 
كتاب  بين  توّزعت  فقد  اإلسالميّة،  التقاليد  وبين 
الغربيّة  المدنيّة  عليها  قامت  التي  األسس  "دراسة 
أحوال  معرفة  في  المسالك  “أقوم  الخالد  وكتابه 
التي  ذاتها  السنة  وهي   ،1868 الصادر  الممالك” 
المال”  “رأس  كتاب  من  األّول  الجزء  فيها  ظهر 
لمسناه  وقد  الشيوعي.  الفكر  منّظر  ماركس  لكارل 
فيه -كما الطهطاوي- متأثّرا بما شاهده في فرنسا من 
معالم نهضة حضاريّة وفكريّة واجتماعيّة وسياسيّة.

فيه  دعا  الذي  الكتاب،  مقّدمة  ضمن  يؤّكد  فهو 
معاصريه إلى االستعارة من الغرب من أجل االرتقاء 
باألمة، أّن الحكم المطلق الشمولي ال يؤّدي إاّل إلى 
إن  المسلمين  المزمن. وأّن ال خوف على  التخلّف 
ال غضاضة  وأن  األوروبية،  بالحضارة  اقتدوا  هم 
في اعتماد النظم األوروبّية في المجاالت السياسّية 
في  تتعارض  ال  ألّنها  واالقتصادية؛  واالجتماعّية 
تتوافق  إّنها  بل  اإلسالمّية،  النظم  مع  جوهرها 
ليس  استلهامها  وأّن  كلّّيا،  يكون  يكاد  بشكل  معها 
ومقاصدها.  اإلسالمية  الشريعة  لروح  تنفيذ  سوى 
وهو ما جعله ينادي بأن تؤّسس الدولة على دعامتي 
ومشاركة  الحكم  مؤسسات  وتعدد  والعدل  الحرية 
ملّحا  الدولة،  إدارة شؤون  في  “الرعايا”/المواطنين 
لتطالب بحقوقها  األّمة واستنارتها  توّفر وعي  على 
االستبداد  لتجنّب  الحكم  دواليب  مراقبة  ولتضمن 
واالنفراد بالحكم . يضاف إلى ذلك دعوته إلى العدل 
الحكم،  أنظمة  وإصالح  المواطنين  بين  والمساواة 
بل  فقط،  هذا  ليس  الدكتاتوريّة.  بمقاومة  ومناداته 
نادى )وفق تعبيره( بحرية “المطبعة” بما هي حرية 
إرساء  في  أساسي  وركن  والنشر  والكتابة  للرأي 

الديمقراطيّة.

فإّن محاولة خير  ومثلما عرقلت محاولة طهطاوي 
لإلصالح  المعارضين  قبل  من  عّوقت  باشا  الدين 

قال  لذلك  الحاكم.  /الملك  تونس  باي  منهم  وخاصّة 
باألمور  أسير  أن  حاولت  لقد   « المنكسر:  بلهجة 
في طريق العدالة والنزاهة واإلخالص، فذهب كل 

مسعاي سدى)...(«

أنّه قد  أنّه رغم  النهاية،  إليه في  وما يمكن اإلشارة 
برز إلى السطح في العالم العربي فكر تنويري نقدي، 
نقدية  حركة  يمثّل  لم  إنّه  إاّل  وتحديثي،  إصالحي 
متكاملة  فكريّة  لمنظومة  كإفراز  جذريّة  إصالحية 
تحمل مشروعا واضح المعالم وتمثّل مرجعيّة صلبة 
كما حدث في أوروبّا خالل القرنين السابع والثامن 
عشر بفضل لفيف من فالسفة التنوير الغربيين الذين 
اعتبروا مثّقفين -بمفعول رجعي- وقد جمعهم هاجس 
لفكر  إلى صياغات  والدفع  السائدة  النظم  القطع مع 
ونظم سياسية جديدين. بينما ما جمع بين المفكرين 
مجّرد  كان  إنّما  اإلصالحيين  العرب  المعاصرين 
تفاعل إيجابي مع الحضارة الغربيّة أو رّدة فعل على 
إصالحي  فكر  إبداع  منها  أكثر  التغريب،  مشاريع 
باالنخراط  اآلخرون، معضود  إليه  يسبق  لم  ثوري 
التي  اإلشكاليات  هي  تلك  العام،  الشأن  قضايا  في 
اكتفى  الذي  العربي  االصالحي  التفكير  واجهت 
باستجالء األسئلة والطروحات القديمة التي طرحها 

الغرب قبل وأثناء نهضته.

العرب  إّن  هو  التحليل،  نهاية  في  نستخلصه  ما 
-عموما- ال يتوّفرون على مثّقفين نقديين وازنين، 
ألّن وهجهم الثقافي باهت وألّن اهتماماتهم ال تلتفت 
فلك  أغلبهم ال يخرج عن  إن  ثّم  العام.  الشأن  إلى 
السلطة فهو إّما "مثّقف قطيع" أو "مثّقف خائن" 
السلطة.  حراسة"  "كالب  فصيلة  من  مثّقف  أو 
ومن بين إستتباعات ذلك إّن الوضع العربي يزداد 
إستفحاال كّل يوم، وال يكاد يخرج العرب من مطّب 

حّتى يقعون في حفرة أكبر منها. 
السياسيين  وبؤس  ضحالة  إلى  ال  ذلك  أرّد  وأنا 
غياب  إلى  وكذلك  بل  فحسب،  المريع  وفشلهم 
ضحالة  أقول  ال  حّتى  النقدي/العضوي،  المثقف 
الذات  إثبات  في  العربي  "المثقف"  وفشل  وبؤس 
في الحياة العامة، خارج الجدران المغلقة و اإلطار 

األكاديمي المحدود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
traité sur la tolérance :1( أنظر كتاب فولتير) -
- (2( أنظر مقالة  نعوم تشومسكي: اإلستثناء الجميل 

                                         زمن الرداءة األمريكيّة



Workforce and Care
القوى العاملة والرعاية

Workforce and Care UG
   Wittestraße 26c

13509 Berlin
رقم الهاتف:

مكتب: 03053058762         
موبايل: 017620732486 

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

الساعة 10.00 إلى 18.00

جهات التواصل

زورونا في موقعنا على االنترنت:         

البديل لخدمات الرعاية و طريقك إلى الوظيفة الجديدة

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

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

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

إنجاز عقود العمل واألمور اإلدارية.

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

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

 أقاربك أو أصدقائك لرعايتك وتوظيفهم
 ودفع رواتبهم في إطار ميزانيتك 

الشخصية تمامَا مثل صاحب العمل.  

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

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

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

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

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

           www.workforceandcare.de

فريق العمل

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

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

نحن نتحدث: 
األلمانية واإلنجليزية والتركية والعربية

اتصل بنا للحصول على معلومات مفصلة 
واستشارة مجانية.

يسرنا أن نقدم لك المشورة والمساعدة

كيف تجدنا : في برلين – راينيكيندورف
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الضوء على بعض  نلقي  أن  نحاول  المقال  هذا  في 
العربية نفسها لغًة  اللغة  التي فرضت فيها  النواحي 
لإلبداع واالبتكار  الذهبي  العصر  أثناء  عالميًة، في 

في الحضارة اإلسالمية.

العربية لغة العلم
 1000 من  أكثر  منذ  لإلبداع  الذهبي  العصر  في 
واالبتكارات  االكتشافات  حول  الفًتا  كان  ما  عام، 
والبحوث وكتابات العلماء والباحثين، خالل القرون 
الوسطى في أوروبا، هو العطش الذي ال يشبع من 

أجل المعرفة.
بغداد  حكام  لعب  الذي  الوقت  في  ذروتها  بلغت 
وترجمة  جمع  من  رائعة  حركة  في  رئيسيًّا  دوًرا 
إلى اللغة العربية، من المعارف القديمة من اليونان 
وروما والصين وبالد فارس والهند وأفريقيا، وبناء 
أصبحت  التي  العلوم  وأكاديمية  علمية،  مجموعة 
المشهورين،  والمترجمين  بالعلماء،  زاخًرا  مكاًنا 
والمؤلفين، واألدباء، والعلماء، والمهنيين في مجال 

الفنون، والحرف اليدوية.
لدراسة  مركًزا  كان  بغداد  في  الحكمة  »بيت 
والفلك،  الرياضيات،  فيها  بما  والعلوم  اإلنسانيات، 
والجغرافيا…  الحيوان  وعلم  والكيمياء،  والطب، 
والهندية،  الفارسية،  المخطوطات  على  مرسومة 
مجموعة  أعظم  العلماء  حصد  فقد  واليونانية 
معرفية في العالم، والتي بنوا من خاللها اكتشافاتهم 
جريدة  في  كتب  ويتاكر  بريان   – الخاصة«. 

الجارديان.
علماء مشهورون مثل ابن الهيثم، والصوفي، وابن 
سينا، والرازي، والخوارزمي، والكندي، والجاحظ 
هم فقط بعض األسماء نتاج عصر اإلبداع الذهبي، 

والذين أثرت أعمالهم في أجيال قادمة.

العربية لغة الفلك
خالل  كبيًرا  تقدًما  شهدت  التي  العلوم  من  واحد 
الحضارة اإلسالمية هو علم الفلك. اكتشافات علماء 
نظام  أول  سجلت  كما  جديًدا،  عهًدا  صنعت  الفلك 
النجوم خارج مجرتنا، ووضعت األدوات التي كانت 

األساس لعلم الفلك في العصر الحديث.
عندما ترجمت كتابات بطليموس للعربية في القرن 
للنجوم  العربي  الوصف  أصبح  الميالدي.  التاسع 
العصر  في  جديدة  إضافات  ومع  االستخدام.  شائع 
الذهبي، وترجمات التينية الحقة حافظت على عادة 
من  العديد  واليوم  عربية.  بأسماء  النجوم  تسمية 

النجوم الساطعة لديها أسماء عربية أعطيت لها في 
العصر الذهبي للحضارة اإلسالمية.

العربية لغة الفن والجمال
عبقرية  فيها  نبغت  التي  المساحات  من  واحدة 
الحضارة اإلسالمية في جميع أنحاء العالم هي الفن. 
الستحضار  إبداعهم  المسلمون  الفنانون  الءم  فقد 
معتقداتهم الداخلية، في سلسلة من األشكال المجردة 

منتجين أعمال فنية رائعة.
واحد من الفنون الزخرفية التي تطورت في الثقافة 
اإلسالمية هو فن الخط، الذي يتسخدم حروف فنية 
مجتمعة مع أشكال هندسية وطبيعية. ويرجع تطور 
واألهمية  اإلسالم،  في  العربية  اللغة  ألهمية  الخط 

الكبرى للكتابة في التقاليد العربية.

العربية لغة الشعر
التعبير  وبليغ  قوي،  شكل  هو  الشعر  كان  ما  عادًة 
في التراث العربي. ومع الحركة العلمية في العصر 
العلوم  تتعارض  لم  اإلسالمية  للحضارة  الذهبي 
العربية  اللغة  فقوة  الطبيعية.  العلوم  مع  اإلنسانية 
كانت قادرة بكل سهولة على التكيف مع طرق جديدة 

الستخدامها لصالح البشرية.
وبالتزامن مع إحياء العديد من العلوم في هذا الوقت. 

مع  العربي.  الشعر  أشكال جديدة من  ازدهرت  فقد 
العلوم،  تعليم  في  العلماء  استخدمها  أشعار  ظهور 
الشهير  والبحار  سينا،  ابن  الشهير  الفيزيائي  مثل 
العربي  الشعر  تعامل  األثناء  هذه  وفي  ماجد.  ابن 
أيًضا مع نواٍح عديدة: اجتماعية، وأخالقية، وإنسانية 

للعلوم.

العربية لغة األدب
للدقة،  األمثل  األداة  لغتهم  العرب  اعتبر  لطالما 
نفسه،  بالقرآن  ذلك  مثبتين  والبالغة  والوضوح، 
تبني  ومنذ  األدب.  من  المختارات  بعض  وكذلك 
للدهشة  يدعو  بشكل  تراكم  ثابت،  كمعيار  القرآن 
العديد من األدب الغني على مدى أربعة عشر قرًنا.

العصر  في  النثر  ازدهر  الشعر،  إلى  باإلضافة 
العباسي. كان نابغة النثر العربي في ذلك الوقت هو 
أصبح  بغداد(.  في   9/8 القرن  في  )عاش  الجاحظ 
واحًدا من أكبر المثقفين، وقد اشتهر كتابه »بخالء« 

الذي كان دراسة بارعة وثاقبة للنفس البشرية. 
اآلخرين،  والشعراء  الكتّاب  من  العديد  اشتهر  وقد 
منتجين الكثير من األعمال األدبية المؤثرة والملهمة، 
والتي ما زالت حية إلى اآلن أمثال المتنبي، وياقوت 
الحموي، وبديع الزمان، وابن حزم األندلسي، وابن 

طفيل، وغيرهم الكثير.

»منذ منتصف القرن الثامن وحتى نهاية القرن الحادي عشر الميالدي، كانت اللغة العربية هي لغة البشرية العلمية المتقدمة، 
وعندما كان الشعور بالرغبة في معرفة أعمق ينضج لدى الغرب، كانت اللغة العربية أول ما جذب انتباههم، وليست المصادر 

اليونانية بل العربية«.   
                                                                                              جورج سارتون في مقدمة كتاب »تاريخ العلم«. 

محمد حسني 
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كنت في مقال سابق قد كتبت حول "تسفيه" العرب 
وعدت  المقال  ختام  وفي  ولماذا،  وراءه  يقف  ومن 
بالكتابة في األسباب الذاتية للعرب في دفع االخرين 

لتسفيههم!
للعوامل واألسباب  التطرق  فإني سأتحاشى  من هنا 
حيث  العرب،  تسفيه"  باتجاه"  تدفع  التي  الخارجية 
واألسباب  العوامل  على  مركزاً  ذلك،  الى  تطرقت 

الذاتية.
رسالته  بحمل  العرب  وكلف  اإلسالم  جاء  عندما 
األوائل  ونفوس  وعقول  أرواح  في  انبعاث  حصل 
وصبرهم  ذلك  معاناة  متحملين  منهم،  به  آمن  ممن 
لهم  يكن  ولم  وقاتلهم.  وهاجمهم  ظلمهم  من  على 
الطيبة  لسجاياهم  استنهاض  دون  ذلك  في  الفالح 
وأخالقهم الحميدة، متجاوزين خالفاتهم وصراعاتهم 

القبلية وبداوتهم وأعرابياتهم.
وعلى عكس ذلك فقد مر العربي بعد فترة من الزمن، 
التخلف  من  والزالوا،  بعهود  منهم،  كبيرة  وبنسبة 
واهتزاز  االخالقية  المنظومات  واهتزاز  والضعف 
ومهد  "تسفيههم"،،  على  االخرين  ما شجع  السجايا 

الطريق اليهم.

فما ان "سقطت" الخالفة العباسية في بغداد، منارة 
وكذلك  والحضاري،  واألدبي  العلمي  االشعاع 
وما  واشبيلية،  وغرناطة  وقرطبة  االندلس  منارات 
تبادلته من ادوار االنحطاط الفكري والحضاري لمدة 
الزمان، حتى وجدنا ان  الى عدة قرون من  امتدت 
تقدمها  في  الزمن  فاتها  قد  العربية  الشعوب  اغلب 
التخلف  هذا  االخرى.  العالم  شعوب  لتقدم  المنافس 
استعمارية  دول  قبل  من  الحتاللها  السبيل  مهد  قد 
بسياسة  انسحابها،  بعد  حرصت على حكمها، حتى 
تكن  لم  مختلفة  وأساليب  ذرائع  وتحت  تسد،  فرق 

تناسبها في نهضتها وتنميتها وتطورها.
الكبوة الحضارية الطويلة والتي ال زلنا نعاني  هذه 
منها ومن تبعاتها حملت معها أخالقيات وممارسات 
مجتمعاتنا  في  شرائح  قبل  من  ومواقف  وأفعال 
ما حال  أوساط ساستنا،  في  مقدمتهم  العربية، وفي 

دون نهضة حقيقية وتقدم ملموس.
كما كان لوباء الصراع على السلطة واالستيالء على 
وثورات  انقالبات  من  لنا  تسبب  ما  والثروة  القرار 
وتمردات وتناحرات وعدم استقرار. هذه التناحرات 
والصراعات أخذت أشكااًل مختلفة وقادت الى نتائج 

مدمرة، منها:

ـ الخالفات والصراعات السياسية على السلطة.
الثروة،  توزيع  وفوضى  االقتصادية  التفاوتات  ـ 

وهدر المال العام المستولى عليه زوراً وبهتاناً.
ـ الكتل االجتماعية القائمة على أسس االثنية والدينية 

والمذهبية ) الطائفية(.
ـ الظلم االجتماعي بين طبقات وشرائح المجتمعات 

العربية.
باألحزاب  المتمثل  السياسي  والتشتت  التنوع  ـ 

والتكتالت الشعبية واألنظمة العربية.
االثنية  الصراعات  أفرزته  الذي  الثقافي  التناحر  ـ 
والمناطقية،  والمذهبية  واالجتماعية  والسياسية 
السياسية  واالدارة  الحكم  مناهج  في  والتخبط 
واالقتصادية، األمر الذي ساهم وقاد الى التردي في 

الحال السياسي واالقتصادي.
ـ التيه الثقافي الذي بات العرب يعيشونه بين ماض 
ال  حاضر  وبين  اشتراطاته،  يمتلكون  يعد  لم  مجيد 
ماء  عليهم  ويحفظ  ويحترمهم  يناسبهم  ما  يدرون 
بين  اجيال  صراع  حالة  يعيشون  وهم  وجوههم، 

متزمت وجامد، ومتهور وغوغائي.
ـ هرب وهجرة الماليين من أبناء مجتمعاتنا العربية 
ممن تحتاجهم مجتمعاتهم في البناء والتعمير والتقدم.
أو  دموية  وأمنية  سياسية  وسلطات  انظمة  تشكل  ـ 
او  مجتمعاتها  موارد  تثمير  عن  عاجزة  أو  جاهلة 
السياسية او  أبنائها في حقوقهم  الحفاظ على كرامة 

االقتصادية او الثقافية.
ـ تفشي مفاهيم وقيم اجتماعية وثقافية متخلفة تارة، 
يلعن  الكبير  اخرى.  تارة  ومتناقضة  ومتضاربة 

الصغير، والصغير يسفه الكبير.
جهة  من  السياسي  واالحتيال  البطش  قيم  انتشار  ـ 
الساسة واصحاب السلطات، من جهة، واليأس والال 
مباالة الوطنية من قبل قطاعات واسعة من الشعب، 

من جهة أخرى.
مثل هذه األمور جاءت لتعبر عن حالة السفه الذاتي 
للعرب في تدبير أحوال حياتهم ولتشكل سبياًل للنيل 
فرض  أو  احتاللهم  على  لآلخرين  وتشجيعاً  منهم 
الوصاية عليهم أو احكام تطبيق سياسات فرق تسد 

بينهم.

شعوب  في  العاثر  حظنا  نلعن  ان  لنا سوى  يبق  لم 
اعادة  على  تعودت  وحكومات  للخنوع،  استسلمت 
سفهنا  استغالل  في  يقصر  لم  وخارجياً  البؤس، 

وتسفيهنا.

السالم عليكم كادر عمل مجلة الدليل 

الدليل  مجلتكم  وقراء  متابعين  من  نحن 
ما  نقرأ  أننا  يفرحنا  المانيا.  في  العربية 
اإلنسانية،  العربية  ثقافتنا  نشر  في  يشارك 
وما يساهم في تجاوز الكبوة الحضارية التي 
كثيرون  يعمل  التي  العربي  شعبنا  يعيشها 
وتزويراً  ظلماً  تعميقها  على  السيئين  من 

وتسفيهاً.
وفي الغرب فإن أول ما يتبادر على ألسنتهم 
بأن العرب هم: ركاب جمال، وهم يريدون 
بها لصق التخلف بنا. كنا نتمنى على أخينا 
في  حضارية  صورة  يختار  أن  وأستاذنا 
برفقة مقال تسفيه  الكثيرة  العرب  منجزات 
مما  بداًل  ولماذا؟  وراءه  يقف  من  العرب، 

يساهم في ذلك التسفيه.
نرجو أن نكون على حق وأن يكون ذلك زلة 

تصميم أو تحرير!!

تحياتي العربية الخالصة لكم.
عباس حسين

تعليق على مقال العدد الماضي:
»تسفيه« العرب! 

من يقف وراءه، ولماذا؟

د. نزار محمود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ عباس
العام  بالشأن  واهتمامك  الرسالة  على  شكرا 

للجالية والوطن العربي.
نحن نرى أن الكاتب أراد أن ينبه على قضية 
ثقافتنا  واضمحالل  نعيشها  التي  التردي 

وضعف الثقة في مواجهة تحديات العصر. 
أما عن موضوع »التسفيه« فهو حاضر نعيشه 
فنحن أول من يسفه نفسه، واألمثلة كثيرة على 

مواقع التواصل وحتى في األحاديث العابرة.
عموما .. كل عربي يصبو إلى ثقافة عصرية، 
ثقافات  وبسالم  تنافس  أن  ـ  اليوم  ـ  تستطيع 

أخرى.
الدليل ـ برلين
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األوسط،  الشرق  في  اللدودين  الخصمين  أن  يبدو 
إعادة  في  مفاجئاً  تقدماً  يحرزان  وإيران،  السعودية 
بناء العالقات بينهما. وهذا قد يساعد في إنهاء حرب 
موجة  في  إدهاشاً  األكثر  الخطوة  ويصبح  اليمن، 
خفض التصعيد في المنطقة، كما تصف ذلك صحيفة 

The Washington Post األمريكية.

إلى أين وصلت المفاوضات السعودية-اإليرانية؟
عام 2020، بدأت المفاوضات بين السعودية وإيران 
سرية  كانت  وإن  جوهرية  اجتماعات  بثالثة  سراً 
شارك فيها كبار مسؤولي األمن واالستخبارات من 
الرياض وطهران. وأفادت تقارير أن اجتماعاً رابعاً 
انعقد في 21 سبتمبر/أيلول في مطار بغداد الدولي، 
مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  استضاف  حيث 
الكاظمي رئيس مجلس األمن القومي اإليراني، علي 
شمخاني، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية 
الطرف  السعودية-  وصفت  والحقاً،  الجبير.  عادل 
محادثات  بأنها  االجتماعات  هذه  حذراً-  األكثر 

رسمية مباشرة.
وركزت هذه المفاوضات على إيجاد صيغة للرياض 
إلنهاء مشاركتها في حرب اليمن، التي تدور رحاها  
والحكومة  إيران  من  المدعومين  الحوثيين  بين 
المدعومة من السعودية والمعترف بها دولياً. وبعد 
تدخل السعودية في الحرب عام 2015، علقت في 
لن  اليمنيين  حلفاءها  أن  جلياً  الواضح  من  ورطة 

يخرجوا منها منتصرين.
الرياض منذ أكثر من عام عن مخرج من  وتبحث 
هذه الحرب. وما تحتاجه السعودية من الحوثيين أن 

الصاروخية على  الهجمات  بوقف  يلتزموا 
الحدود.  عبر  والغارات  السعودية  المدن 
بإرباك  "استمتعت"  جانبها،  من  وإيران، 
أهمية  عليه  تعلق  صراع  في  السعوديين 
في  يضعها  قد  لكنه  محدودة.  استراتيجية 
تعهدت  لو  فحتى  أيضاً.  محرج  موقف 
إيران بالتزامات دبلوماسية، ال يزال يتعين 
على  حقيقياً  تأثيراً  لها  أن  إثبات  عليها 
الحوثيين، على األقل بدرجة تكفي لحملهم 
كما  السالم،  محادثات  إلى  االنضمام  على 

تقول "واشنطن بوست".

بين  العداوة  على  المصالح  تتغلب  هل 
الطرفين؟

القيود  إن  األمريكية  الصحيفة  تقول 
التغلب  الصعب  من  سيكون  والشكوك 
عليها، على أن هذه الجهود موضع ترحيب 
المنطقة  في  التصعيد  خفض  موجة  في 

التي بدأت في صيف عام 2020. وفي الواقع، تعد 
ال  الحوار  يشجع  فالعراق  رمزية.  بغداد  مشاركة 
لتهدئة الوضع في دول الجوار فحسب، وإنما لتأمين 
استقراره الداخلي أيضاً، الذي تمزقه خالفات الشيعة 

والسنة، التي تؤثر فيها إيران والسعودية.
جميع  مهمان:  عامالن  المحادثات  هذه  في  ويساهم 
باستثناء  ربما  فعلياً-  المنطقة  في  الرئيسية  القوى 
إسرائيل- مرَهقة ولم تعد قادرة على االستمرار في 

مواجهاتها العسكرية. 
فالحرب في ليبيا في مأزق دام. والنظام الذي ارتكب 
في سوريا. وتنظيم  إبادات جماعية يخرج منتصراً 
الدولة اإلسالمية )داعش( انهزم. وفي األثناء، وصل 
الخاصة  عن  تختلف  ال  توازن  حالة  إلى  العراق 

بلبنان، غير مستقرة ولكن واضحة. 
يتوفر  يعد  لم  وغيرها،  الحاالت  هذه  جميع  وفي 
النفوذ  إلى  الساعية  الخارجية  أمام األطراف  الكثير 
في المنطقة لتجنيه. ولم يعد أي قتال جديد بالوكالة ذا 

فائدة استراتيجية لها.
في  السعودية  مثل  المتحدة  الواليات  حلفاء  وثقة 
حرب  نشوب  حالة  في  أمنهم  ستدعم  واشنطن  أن 
نفسه،  الوقت  وفي  يوم.  بعد  يوماً  تتراجع  شاملة 
يزداد خصوم الواليات المتحدة مثل إيران وهناً، ال 
سيما بفعل األزمات االقتصادية المستمرة، وجائحة 
االجتماعية  االضطرابات  عن  فضاًل  كوفيد-19، 

والسياسية.

تسوية الخالفات في المنطقة
الدبلوماسي  التواصل  على  عت  شجَّ الظروف  وهذه 

السعودي- التواصل  إن  إذ  المنطقة؛  قوى  بين 
مثل  كثيراً  مفاجئة  انفراجات  مع  تزامن  اإليراني 
اإلمارات  وبين  وتركيا  بين مصر  العالقات  تحسن 
والسعودية من جهة وقطر من جهة أخرى. واآلن، 
حتى المحادثات بين السعودية وإيران- التي لم يُكن 

ممكناً تصورها قبل عامين- أصبحت ممكنة.
فعاًل  المفاوضات ستساعد  كانت  إن  نرى  أن  يتبقى 
عودة  إلى  ستؤدي  أم  اليمن  في  الحرب  إنهاء  في 
إثر  ُقطعت  التي  وإيران،  السعودية  بين  العالقات 
خالفات عميقة في يناير/كانون الثاني عام 2016. 
بين  بالفعل، وعلى األخص  تهدأ  بدأت  األمور  لكن 
العراق.  في  إليران  الموالية  المسلحة  المجموعات 
من  طرف  بكل  الخاصة  اإلعالم  وسائل  وخففت 

حّدتها في الحديث عن الطرف اآلخر.
وتقول واشنطن بوست، لو أدى كل هذا إلى تقارب 
والرياض،  بين طهران  محدوداً،  كان  وإن  حقيقي، 
فسيكون هذا خبراً جيداً لجزء مضطرب من العالم.

السعودي في مقابله صحفية حول  العهد  يقول ولي 
أن  نريد  "ال  إيران:  مع  العالقة  تحسين  ضرورة 
يكون وضع إيران صعباً، بالعكس، نريد إليران أن 
مصالح  ولديها  فيها  مصالح  لدينا  يكون  وأن  تنمو 
والعالم  المنطقة  لدفع  السعودية  العربية  المملكة  في 
في  هي  "إشكاليتنا  أن  مضيفاً  واالزدهار"،  للنمو 
من  سواء  إيران  بها  تقوم  التي  السلبية  التصرفات 
لميليشيات خارجة عن  النووي أو دعمها  برنامجها 
القانون في بعض دول المنطقة أو برنامج صواريخها 

الباليستية".

عاطف عبد العظيم
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إبراهيم بدوي

تونس  تسلكها  التي  الجديدة  الدبلوماسية  أن  يبدو 
بعد 25 يوليو )تموز( 2021، جعلت البالد تعيش 
حقيقي،  دبلوماسي  حصار  من  مخاوف  مرة  ألول 
وبعض  سعيد  قيس  يرى  التي  البلدان  بعض  تقوده 
لتونس.  الداخلي  الشأن  في  تتدخل  أنها  المراقبين 
ويقول مراقبون إن المؤشرات التي تقود إلى االعتقاد 
عديدة،  خارجية  مضايقات  تعيش  قد  تونس  بأن 
وتصريحاته  االستثنائية  سعيد  قيس  قرارات  بسبب 
المستمرة بأن البالد دولة ذات سيادة وال يحق ألحد 
على  المتهكمة  تصريحاته  أو  شؤونها،  في  التدخل 
المؤشرات  هذه  وأولى  الدولية،  المالية  المؤسسات 
التي كانت ستعقد في  الفرانكفونية  القمة  تأجيل  هي 
المقبل  الثاني(  )تشرين  نوفمبر  في  التونسية  جربة 

بإيعاز من فرنسا وكندا. 
األميركي  الكونغرس  اجتماع  هو  اآلخر  المؤشر 
أثار  الذي  يومين  منذ  عقد  الذي  لتونس  المخصص 
سفير  أثره  على  فاستدعى  التونسي  الرئيس  حفيظة 
قصر  إلى  تونس  لدى  األميركية  المتحدة  الواليات 
بلوم  دونالد  األميركي  السفير  وأبلغ سعيد،  قرطاج. 
في  تونس  في  األوضاع  إدراج  من  الدولة  استياء 

جدول أعمال الكونغرس األميركي.

عمق أفريقي متوسطي عربي 
السياسي مراد عاللة  المحلل  يرى  أخرى  من جهة 
دبلوماسياً  تونس  "محاصرة  خاص  تصريح  في 
الثورة  ليس باألمر الجديد هي كانت محاصرة قبل 
وبعدها بالخصوص" مضيفاً "المحاصرة تشتد عندما 
تضعف الجبهة الداخلية وتتأزم األوضاع، و هنا ال 
لعالقات  يؤسس  فمن  اللعبة،  قواعد  احترام  من  بد 
بد  ال  الخارج  في  والشركاء  األصدقاء  مع  دولية 
واإلمالءات  ولإلكراهات  للضغط  يكون مستعداً  أن 
وللمزايدات، وإلى كثير من الممارسات التي ترتقي 

أحياناً إلى التدخل المباشر الفج".
الموقع  إلى  ربما  هذا  "يعود  عاللة  ويفسر 
المتوسط ولها  لتونس، فتونس تتوسط  االستراتيجي 
واالنفتاح  والعربي  المتوسطي  األفريقي  عمقها 
على أوروبا، لها أيضاً شراكات تاريخية من خالل 
الحضور في المنظمات اإلقليمية كاالتحاد األفريقي 
المتوسط  أجل  من  واالتحاد  العربية  والجامعة 
المؤسسين  بين  من  فتونس  الفرانكفونية  والمنظمة 
لها"،  بالتالي طبيعي جداً، بحسب عاللة، بأن "تكون 
تونس عرضة في كل المعارك التي تخاض داخل أو 

حول هذه المنظمات".
الداخلية عندما تضعف وتعصف  ويواصل "الجبهة 
األيام  هذه  الخطر،  إلى  البلد  تعرض  األزمات  بها 
يمكن  عليل  كأنها جسم  و  تونس  إلى  ينظر  الجميع 
السيطرة عليه"، لكن حسب تعبيره "مهم جداً أن نقبل 
لكن  اإلعجاب،  بعبارات  ننتشي  مثلما  باالنتقادات 

السيادة  مقومات  من  الحال  بطبيعة  المس  دون  من 
التونسية".

التنافس  أن  إلى  االنتباه  "يجب  أنه  يرى عاللة  كما 
وطبيعة  الفرنسي  السياسي  الطيف  بين  أشده  على 
الحال العالقات الدولية لفرنسا، بخاصة مع ما تسمى 
بمستعمراتها القديمة هي في المزاد االنتخابي، وهذا 
ما يفسر تدخلها في الشأن التونسي"، مواصاًل "بالتالي 
نفهم أن ما حصل في تأجيل القمة الفرانكفونية فيه ما 
هو متعلق بتونس وفيه ما هو متعلق بفرنسا أو بدول 
أخرى، كدولة مالي والنيجر وعديد من الدول التي 

تمر بأوضاع داخلية خاصة". 

السيادة الوطنية 
ويرى عاللة أنه "ليس من حق الكونغرس األميركي 
ملف  يناقش  أن  العالم  برلمانات  من  برلمان  أي  أو 
أي دولة مستقلة ذات سيادة، وأن يتكلم باسم الشعب" 
كما يطالب عاللة من البعض من أبناء بلده "الكف 
عن اإلساءة إلى بالدهم" كما دعا أن يكون الخطاب 
أي  المستويات  جميع  في  وراقياً  مسؤواًل  التونسي 
طرف  من  أو  والشعبي  الرسمي  المستوى  على 

المنظمات، لكن من دون المس بالسيادة الوطنية. 
من جانبه يرى الدبلوماسي السابق عبدالله العبيدي، 
أن ما يحصل من جهة الدبلوماسية التونسية يعد أمراً 
الثورة  بعد  مرة  أول  األقل  "على  موضحاً  صحياً، 
بعد  وقوي،  موحد  دبلوماسي  موقف  لتونس  يكون 
الدولة  ما شهدناه من دبلوماسية موازية لدبلوماسية 

مارسها طرف سياسي". 
من جهة أخرى يعتقد العبيدي أن اجتماع الكونغرس 
األميركي ال قيمة له، مفسراً "ألن تونس دولة ذات 
سيادة والواليات المتحدة األميركية لم تعد تلك القوة 
التي لها دور كبير في العالم" مؤكداً "على تونس أن 
تتوجه نحو شراكات حقيقية مع دول تحترم سيادتها، 

فنحن نعيش في عالم ليبرالي وال سلطان ألي دولة 
على أخرى".

هل يقصي قيس سعيد األحزاب عن الحوار؟
واتجه الرئيس التونسي قيس سعيد نحو تنظيم حوار 
وطني "مع الشباب" في كل محافظات البالد، وإن لم 
تُوضح حتى اآلن أساليب تنظيمه وهوية المشاركين 
فيه، وهذا ما يدفع إلى طرح تساؤل حول جدوى هذا 
الحوار الذي تباينت ردود الفعل بشأنه، بين مرحب 
وبين من اعتبره ناقصاً وبال جدوى إن غابت عنه 

األحزاب.
مواعيد  "عن  الحقاً  اإلعالن  سيتم  أنه  سعيد  وأكد 

الحوار مع التونسيين وممثلي الشباب".

ويتوقع مراقبون أن يقصي سعيد األحزاب السياسية 
عن الحوار، بخاصة تلك التي عارضت قراراته. 

إال أن النائب في البرلمان التونسي المجمد بدر الدين 
لقرارات  المساندة  الشعب"  "حركة  عن  القمودي 
سعيد، يرى أن "الرئيس استعمل في خطابه عبارة 
الحوار مع الشباب ومع كل التونسيين والتونسيات"، 
أن "الحوار قد يشمل الجميع، بخاصة من  موضحاً 

يدعمون هذا الخيار".
القمودي أن سعيد سيستبعد كل األطراف،  ال يعتقد 
هي  الساحة  في  الموجودة  السياسية  المكونات  ألن 
"ال  قائاًل  معها"،  التفاعل  ويجب  الواقع  من  "جزء 
غير  توجه  فهو  الجميع  إقصاء  أو  تخوين  يمكن 

صائب".
من  بد  "ال  القمودي،  وفق  النجاعة،  من  ولمزيد 
ذات  المشاورات  هذه  لتكون  الجميع  إلى  االستماع 
ستعيد  التي  اللجان  أعمال  تكون  وحتى  جدوى، 
نابعة من هذا  تشريعات  السياسية عبر  الحياة  تنظم 

الحوار".
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وثالثين  احدى  أحداُث  تدور  وبرلين  دمشق  بين   
الروائي  المبدَعين  بريد  صناديق  شغلت  رسالًة، 
عبد الرحمن منيف والفنان التشكيلي مروان قصاب 
 2003  –  1990 عامي  بين  ما  فترة  في  باشي، 
في   2012 عام  بيروت  في  الرسائل  هذه  صدرت 
"وبمقدمة  الصداقة  أدب  في   " عنوان  يحمل  كتاب 

مميزة للناشر الدكتور فواز طرابلسي.
الفنانين  وأكثر  أهم  من  واحد  باشي  قصاب  مروان 
والعالمية  العربية  المعارض  في  حضورا  العرب 
ظروف  لكن  باريس  الى  للمجيء  خطط  والذي 
حرب 1956 منعته وغيرت طريقه إلى ألمانيا وهو 
المعروف بإبداعه في رسم الرؤوس والوجوه والتي 
على  وجدانه  وانشغاالت  همومه  تحمل  دائما  تبدو 

الصعيد العربي والعام بشكل خاص.

 في كتاب أدب الصداقة 
هواجس اللوحة غير المكتملة، والرواية التي تُعاند 
كاتبها، مشاغبات األلوان وسحر مزجها مع أوجاع 
حزيران  نكسة  من  بدء  وانتكاساته،  العربي  الواقع 
من  وغيرها  قانا  ومجزرة  الخليج  بحرب  مرورا 
الذكريات  إلى  باإلضافة  العربية،  االنتكاسات 
التشكيلي قصاب باشي  الفنان  التي عاشها  الطفولية 
وظل أمينا لها في دمشق، حيث يغدو على حد قوله 
أمينا  ظل  الذي  الرجل  الرجل"،  أبو  الطفل  "هذا 
لحياته ونشأته الثقافية األولى في روابي دمشق، أمينا 
لذاكرة تحفر عميقا في مكنونه المعرفي األول رغم 
تأثره بالتعبيرية األلمانية حتى غدا أحد أهم رموزها.

بمكنون  فيبوحان  الرجلين  قلبي  أبواب  الكتاب  يفتح 
وبذكريات  والمحبة  باأللفة  العمل  فيه  امتزج  نبيل، 
اآلراء  يتشاركان  المستقبل،   وتطلعات  الماضي 
ليختلط  حتى  كثيرة  إبداعية  خطوات  في  واألفكار 
عليك األمر جمالياً حين يتحدث عبد الرحمن منيف 
الكبير  والعدد  التشكيلة  والحركة  واأللوان  الفّن  عن 
من  مروان  يحكي  بينما  الفنانين،  أصدقائه  من 

قصاصاته نتفاً إبداعية مرسومة بالكلمات.
في هذه القصاصات والتي كما يسميها في انفتاحات 
على الكتابة تشغله، في مرسمه في أثناء رسم إحدى 
لواحاته فتداهمه تلك األفكار فيدّونها رسائل إلى عبد 
الرحمن منيف، فهو يرى فيها رديفاً ذاتيا النشغاالت 
وكذلك  الورق  على  اللون  فيها  يمزج  التي  اللحظة 

الكلمة، 

هذه  على  رده  في  منيف  الرحمن  عبد  يرى  فيما 
القصاصات أنها جنون الكتابة الجميل.  

الرحمن  عبد  يحكي  الرسائل  إحدى  معرض  في   
السائد:  للقانون  تخضع  ال  الرسائل  هذه  إّن  منيف 
هذه  أّن  الُمداعبة  باب  ومن  بل  وجوابها،  الرسالة 
الرسائل في كثير من األحيان تتالقي في الطريق بين 
برلين ودمشق "باتت رسائلنا كالمسافرين تتالقى في 
الطريق" وأحيان أخرى يأتي الرّد من أحد الطرفين 
أكتب رسالة وقبل أن  َبعُد، "  لم تصل  على رسالة 
 .. سأقوله  ما  تتوقع  كنت  وكأنك  الرد  يأتي  تصل 

يقول مروان. 
وصول  أيام  ـ  الخميس  أيام  يسّميان  أنّهما  حتّى 

الرسائل ـ بالجسور.. 
بينما "حواشي الرسائل" على حّد تعبير عبد الرحمن 
ّمن، أو القلب  منيف، "فهي بمثابة الفخِذ عند طائر السُّ
الفرشاة  لمسة  أو  القبلة  عند  الشفاء  إلى  ينتقل  الذي 

األخيرة عند انتهاء اللوحة.
فإن  وبالتالي  مستمرة  واألسئلة  الرسائل  وسلسلة 
الكثير مما يُكتب يمضي ويبقى في نفس الوقت، "إذا 
لم أجب على سؤال اليوم قد أجيب عليه غدا "حسب 

رّد قصاب باشي.
 يرى الروائي عبد الرحمن منيف في بدايات رسائلِه 
الفنون،  بين  جسراً  يُقيم  الكتابة  من  النّوع  هذا  أن 
صيغة  ذلك  يهيئ  وربما  متكاملة،  ُمتصلة،  يجعلها 
جديدة في االبداع والعمل اإلبداعي والفني عموماً. 

وهي فكرة يطرحها منيف من بين اشتغاالته الفكرية 
القلقة" ماذا لو وضعنا أمام أعيننا مئة سؤال، وهي 
الكافية  المساحة  ألنفسنا  وأعطينا  الّشاغل  الهّم 

لإلجابة؟

الثقافية  المشاريع  من  كبيراً  عدد  الرسائل  تتداول   
أطراف  وبين  المبدعين  بين  المشتركة  واإلبداعية 
الكتب   اصدار  إلى  فيلم  انتاج  فكرة  مثل  أخرى من 
التي تتعلق بالحركة الثقافية التشكيلية، بمتابعة دائبة 
العربية  العواصم  في  فنياً  انتاجه  يتم  لما  وحثيثة 
وبالتالي ومتابعة  بيروت وعّمان ودمشق،  وخاصة 
الحركة النقديّة المتعلقة بالحركة التشكيلي واإلبداعية 
عموما حيث شغلت الرسائل أفكار ومداوالت كثيرة 
حول إصدار كتاب يتعلق بأعمال  قصاب باشي وما 
والعمل  النشر  وصعوبات  لذلك  التخطيط  من  رفقه 
والتنضيد وضياع بعض اللوحات وغيرها أو كتابه 

الذي أهداه ألطفال فلسطين "من مروان إلى أطفال 
جامعة  إلى  أهداها  أعمال  فلسطين" وهي مجموعة 

بيرزيت ومركز خليل السكاكيني في رام الله. 
التشكيليّة  الحركة  أخبار  يتابع  من  يحار  حين  في 
العربيّة ويُحاول التوثيق لها في الرسائل فتجد اهتمام 
التشكيليين  بأصدقائه  الدائم   منيف  الرحمن  عبد 

ومتابعة أخبارهم.
الرحمن  عبد  أخبار  يتابع  مروان  أن  حين  في 
ومشاريعه الكتابية في ابداعه الروائي خطوة خطوة، 
حتى يكون أول قارئي أحدث ابداعاته وبالتالي يرسم 
يتتبع  للقارئ أن  غالف الرواية الجديدة له، ويمكن 
ذلك من خالل الفترة الزمنية في بداية عام 1999 
ليقول  السواد  أرض  روايته  منيف  فيها  أبدع  التي 

لصديقه:
من  األخير  اليوم  في  الختام  نقطة  وضعت  "اليوم 
دمشق  إلى  ُعدت  أن  وبعد  بيروت،  في  اقامتي 
وتركتها تبرُد قلياًل، قرأتها في المّرة األولى والثانية 
في القراءة الثالثة، تصبح كأيّة سمكٍة جاهزٍة لألكل، 
صحيح أن فيها كمية من الحسك غير قليلٍة لكن في 

الُمحصلة يمكن أن تُؤكل".
من جهة أخرى يكشف مراون عن هواجسه األولى 
خرمشة  في  والشروع  اللّوحة،  بداية  وإرهاصات 
بياضها  .. يا عبد الرحمن إّن العمل الفنّي كما نعمل 
ليس بمجال الهدية تأتي مع اليمام إلى الشبابيك، بل 
يمّسها برفق،  أن  بعد  الورد  ينتشل زرعة  إنّه كمن 
بأنفِه ليحفر تحتها القنوات األرضيّة الُمظلمة ويسير 
يدافع بغريزته وعقله ويديه  واقفاً  جاثياً  فيها منحنياً 
بأصابعه وأظافره مستمراً  الطريق حافراً  يتابع   ...
رغم التّحدي دون وهٍن حتى يسّوي الطريق ويخرج 
إلى النور مع رائحة الشمس والتراب، حاماًل وردًة 
وردٍة  عن  البحث  يبدأ  ثم  ومن  بها  منتصراً  جديدًة 

أخرى ال ًتطال إاّل بالخيال.. 

اللوحة بقّصة  في رسالة آخرى يشبّه قصاب باشي 
الحياة، فمن الُممكن حقاً أن نرسم لوحة يتيمًة نعمل 
يوم،  بعد  يوماً  الطبقات  آالف  الحياة،  مدى  عليها 
اللوحة  تبقى  هكذا  الموت،  حتّى  ورؤيتنا  تجاربنا 
داخلها  في  تحوي  والبراكين،  كالجبال  الذات  قّصة 
في  زارتُه  التي  طالبتُه  يُخبر  "هكذا  السنين..  آالف 

مرسمِه وسألته عن لوحٍة مقلوبًة باتجاه الجدار.
إذاً هي حكاية "سيزيف" الجديد حسب رأي قصاب 

رسائل مروان قصاب باشي وعبد الرحمن منيف
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برحلة  اللوحة  مع  عذابِه  رحلة  يشبه  إذ  باشي، 
سيزيف مع صخرته إاّل أّن الفرق بينهما أّن سيزيف 
بينما هو  واحدٍة،  في دحرجة صخرٍة  العذاب  يُدمن 
يُدمن الصعود مع صخرتِه ومن ثّم البقاُء لفترٍة في 
القّمة، وبعدها تبدأ رحلة العذاب مع صخرٍة " لوحٍة" 

جديدٍة. 

والدة  وإرهاصات  ظروف  دارَس  أو  المهتّم  ولعل 
يجد  والتشكيلّي،  الكتابّي  بشّقيه  اإلبداعي  العمل 
ضالته في مراسالت الرجلين وبما تحويه من البوِح 
النفسيّة والعامة ومعاناة  واإلشارات وإلى الظروف 
الظروف  إلى  باإلضافة  إبداعه  والدة  في  الُمبدع 
الزمانية والمكانية التي عاشها المبدع أثناء عمله، في 
التعامل من النص اإلبداعي أو المعطى  يتّم  الغالب 
الفني بمعزل عن حياة الكاتب أو الفنان وهذه إحدى 
النظريات، لكن في غالب األحيان يدفع المبدع ثمناً 
باهظاً من أعصابه على األقل في سبيل تحقيق المتعة 

الفنية والجمالية.
ويمكن لقارئ الرسائل أن يجد ذلك عند عبد الرحمن 
منيف وهو يبحث عن مكاٍن بعيٍد عن الضجيج عن 
من  الكثير  فيها  التي  واألصدقاء  المعارف  دعوات 
فيستأجر  الوقت،  وهدر  الطعام  وموائد  المجامالت 
حّر  من  هرباً  بيروت،  أو  الالذقية  في ريف  منزاًل 

دمشق كذلك
فدمشق "قاتلة في الصيف وتبدد الوقت".

تشّكل  لصديقه،  المبدع  بها  باح  التي  الخلفيات  هذه 
في  مغرياً  القراءة،  في  ممتعاً  للنص،  رديفاً  عالماً 
التنقيب في ثنايا حياة المبدع، لكن في غالب األحيان 
في  ذلك  المبدُع  كتَب  إذا  إاّل  عندها  التوقف  يتّم  ال 
ومتلقين  كقراء  لكننا  يوماً،  إصدارها  وتَم  مذكراتِه 
الورق  على  اإلبداعي  العمل  بإدهاش  إاّل  نحفل  ال 

وبين أيدينا.  
غير أن الرجلين لم يتبادال أحاديث العمل والفّن فقط، 
بل كانت األخبار والهموم والفرح والحزن حاضرة 

دائماً بين ثنايا سطورهما
 " بعبارة  الرسالة  تنتهي  كانت  األحيان  غالب  وفي 
األصدقاء يسلمون عليك أو تذكر أسماؤهم في الختام.

الرسائل الجديدة ألخوان الصفا  
من جهة أخرى يبدو أّن فكرة الرسائل استهوت عبد 
الرحمن منيف فيقول لصاحبه في إحدى رسائله أنّه 
انتهى من رواية أرض السواد وهو عازم اآلن على 
المفتوحة،  للرسائل  نافذٍة جانبيّة  فتح  االستمرار في 
السرد  من  جديدة  مساحًة  الفّن  هذا  في  يجد  لعلّه 
طرح  خالل  من  الكتابة،  على  وتحريضاً  اإلبداعي 
األسئلة اإلشكالية المثيرة الُمقلقة دائماً مع شخصيّات 

على  حضورها  لها  أو  إشكالية،  باألساس  هي 
المستوى الفكري والسياسي العالمي.

فيخبر مروان أنّه سلّم الرسالة األولى وكانت حواراً 
بدأ  وأنّه  المخلوع،  تشيلي  امبراطور  "بينوشه"  مع 

برسالة أخرى اآلن "للرفيق"
غورباتشوف، في حين أنّه ينوي كتابة رسالة مشابهة 
الصحف،  إحدى  أسبوعين، وينتظر نشرها في  كّل 

وسوف يخبره في حال نشرها.
والتآكل  الغضب  بسبِب  يأتي  ذلك  كّل  وحسب رأيه 
على  واإلنسان  المثقف  يعشه  الذي  األسود،  واألفق 

الساحة العربية والعالمية. 

مروان تسكنه حكايا األمكنة:
وإنما  مشاريع عمل  المبدَعين  بين  الرسائل  تكن  لم 

كانت تحمل في طياتها الكثير من البوح والشغف.
طفولته  في  الذكريات  حكايا  مروان  رسائل  في 
العميقة  ذاكرته  من  يغرف  فهو  دمشق،  في  األولى 
أبو  هو  الطفل  "إن  هناك  مقولته  وحسب  الصافية 
يحرك  داخله  في  يعيش  بقي  الذي  الطفل  الرجل" 

مكنون ابداعه.
خرجت  إذا  فيما  الحكايا  هذه 
إلى النور وصنّفت كانت عماًل 
لما  األهميّة،  غاية  في  إبداعياً 
تحمله من فطرية القول وعفوية 
كانت  ودمشق  األحدوثة. 

المسرح  
هذه  عن  واإلفراج  البوح  جاء 
أسئلة  من  بتحريض  الذكريات 
لعبة  هي  منيف،  الرحمن  عبد 
ففي  إبداعياً،  المستفزة  األسئلة 
والتي  المقترحة  األسئلة  قائمة 
وعلى  رسالته  في  وردت 
صفحات  ست  من  المكونة 
األسئلة  من  قائمة  فيها  وضع 
بالفنان  يتعلق  فيما  االحترافية 
من  والمحيط،  الداخلي  وعالمه 
هذه  والطبيعة،  اللون  حيث 
تليق  فريدٍة  حالة  هي  األسئلة 
باشي،  قصاب  بحجم  بفنان 
استطاع منيف العودة  بمروان 
شّكلت  التي  الِبكر  الطفولة  إلى 
ِمهاد مكنونه اإلبداعي التشكيلي 
له في غالب  المحّرض  وغدت 
أمينا  بقي  األحيان ومن خاللها 
حظوته  رغم  وثقافته  لشرقه 
إلى  وصلت  التي  ومكانته 

العالمية. 
ومستنقعات  جورج  السيد  ضفدع  الحكايا  هذه  من 
الغوطة، وحكاية الكلب األبيض، من خالل سرديته 
الدرامية لها في أكثر من رسالة لنجد أن "بيوض" 
كان كلباً أبيض وكان له بالغ األثر في نفسه من خالل 

ما القاه هذا الكلب من عذابات والنهاية المأساوية.
ومن خالل ذلك يمرر قصاب باشي اجابته عن اللون 

األبيض التي سأله عنها منيف في إحدى رسائله.
السمر،  وحكايا  والده  أصدقاء  عند  األسرة  سهرات 
والغوطة  السيران  وحكايا  الحموية،  جارته  قهوة 
ما  ومنها  الفطرية  الحياة  تراجيديات  من  وغيرها 
ذلك  كل  وسمعها،  عاشها  التي  الفانتازيا  حّد  يصل 
يكشف عن قدرة سردية إبداعية جميلة جاءت عفوية 
الخاطر دون تنقيح أو تشذيب، لكنها بتكنيك قصصي 

حكائي مدهش.
في رسائل الرجلين ذكر لعدد كبير من الشخصيات 
اإلبداعية العربية التي اعتنت بإبداع الرجلين فهناك 
ونوس  الله  وسعد  درويش  ومحمود  قباني  نزار 

وعادل قرشولي. 
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الصفات التي تهدد اإلنسان وعالقاته باآلخرين:
ـ الحسد: من طبيعتنا أن نقارن أنفسنا باآلخرين في 
واالنتشار  والذكاء  والجاذبية  والمظهر  المال  مجال 
الحسد  عديدة.  أخرى  مجاالت  وفي  الجماهيري 
يتجاوز حدود الغبطة عند بعض الناس بحيث يسعون 
لتدمير الشخص الذي يحسدونه. وهكذا فإن كثر ممن 
ينتقدونك، يحسدونك ولكنهم يظهرون ذلك في شكل 
نقد. ويمكنك أن تعرفهم حين يتقربون إليك فجأة وهم 
يمتدحونك بما ليس فيك ببسمة عريضة ال تعكس ما 
ليكشفوا  يتقربون منك  الحقيقة  في دواخلهم. هم في 
طريقة  خير  لتدميرك.  منفذا  فيجدوا  بداخلك  عما 
التقاء أذاهم هو أن تقلل من شأن قدراتك في نظرهم، 
هم  عيوبا.  فيها  إذا وجدت  حتى  إنجازاتهم  وتمتدح 

نوع من الناس غير قابل على تفهم النقد البناء.
تطغى  تجمع،  أو  جمعية  تكوين  لدى  االنسياق:  ـ 
أنواع موحدة ظاهرة من السلوك. البعض يحاول أن 
أشخاص  وجود  لكن  موضوعي،  أنه  للجميع  يثبت 
ذوي شخصية متميزة طاغية في المجموعة يخرب 
انسياقه ويثير عنده هواجس الخوف، وهذه الصفات 
تتقي شر هؤالء  ولكي  عادة،  المتفوقين  عند  تظهر 
أو  المجموعة  لقيم  منساق  أنك  تظهر  أن  حاول 
وإال سلطوا  بهم،  يجمعك  الذي  الحزب  أو  الجمعية 

عليك نيران انسياقهم وسحقوك بتهم شتى.

ـ العناد:  يتبع الناس أنماطا سائدة في العادة دون ان 
يدركوا سبب إتباعهم لهذه األنماط. ثم يدافعون عن 
والصحيح  دونها.  والحرب  القتال  لحد  األنماط  هذه 
هو أن ينصاع اإلنسان إلى رؤى هؤالء حين يكون 
فهم  نفوسهم  في  ما  تغيير  يحاول  أن  دون  معهم 

متصلبون على هذا الرأي.
ـ االنغالق على الذات: في محيط العمل نفكر عادة 
والتنافس  قاس  العالم  ألن  األول  المقام  في  بأنفسنا 
مدمر فال بد أن نرعى مصالحنا أوال. علينا أن نقبل 
هذه الحقيقة المرة. فحين تطلب من أحدهم أن يسدي 
إليك صنيعا عليك أن تفكر في جنب يخلق له فائدة 
اآلخرين  تمنح  أن  عليك  الصنيع.  هذا  من  مباشرة 

شيئا يفيدهم ليوافقوا أن يُسدوا لك صنيعا.
وأقصر  أسهل  نأخذ  أن  إلى  جميعا  نميل  الكسل:  ـ 
طريق يفضي بنا لغاياتنا. لكننا غالبا ننجح في كبح 
جماح صبرنا ومنعه من أن ينفذ ألننا ندرك قيمة ان 
من  نوع  هناك  جهيد.  جهد  بعد  على شيء  نحصل 
السنوات، وهو  وانتظار  بالصبر  له  الناس ال طاقة 
الهدف.  إلى  للوصول  السبل  أقصر  يأخذ  أن  قادر 
وهكذا فإذا كنت كثير الكالم عن نفسك ومشاريعك، 
هذا  ويحدث  ألنفسهم  وينسبونها  أفكارك  سيأخذون 
أكثر حين يكونون في موقع متقدم عليك في العمل. 

فال تكشف أفكارك للناس مجانا قط.

نظهر  أن  إلى  غالبا  نميل  النفس:  تغير  سرعة  ـ 
المنطقية.  القرارات  اتخاذ  في  تأنينا  مدى  لآلخرين 
ولكن الحقيقة المرة هي أن قراراتنا تحكمها عواطفنا 
وتتلون  تتغير  الناس  وعواطف  كبير.  حد  إلى 
بنفسك  تنأى  أن  لك  فاألفضل  لذا  أحيانا،  بالساعات 
عن مساحة عواطف اآلخرين لتجنب خطر االنزالق 
تنتظر  يتبعها. ال  المفاجئة وما  التغيير  في محطات 
عمل  في  نفسك  على  اعتمد  بل  اآلخرين،  قرارات 

أشيائك ولن تصيبك تقلبات اآلخرين بالخيبة.
ـ العدوانية السلبية: أهم سبب للعدوانية السلبية هو 
الخوف من المواجهة المباشرة مع اآلخرين. وهكذا 
لتمشية  مباشرة  غير  سبل  عن  الناس  بعض  يبحث 
مموهة  اآلخرين  على  هجماتهم  فتكون  أمورهم، 
بطريقة تجعل من الصعب عليك أن تعرف مصدر 

الهجوم وسببه، فيما يمسكون هم بمفاتيح المعركة.

وتتجنب  هؤالء  تشّخص  أن  هو  الحلول  أسلم 
االقتراب منهم. وإذا اعتذروا منك وكأّن خطأ صدر 
عنهم في حقك، فاعلم أنك هدف لعدوان سلبي من 

أحدهم!

بقليل من العناية يكتشف اإلنسان من خالل النظر إلى شخصيات اآلخرين وإلى نفسه سبعة أنماط من السلوك، يمكن اعتبارها أخطر ما 
يهدد اإلنسان وعالقاته باآلخرين. هذه األنماط نحملها جميعا ورسمت أمسنا وتقرر يومنا وغدنا.

ال تنزعج من هذا الكالم لطفا! فبدون جدل يحمل كل مّنا في ذاته صفات: الحسد، االنسياق، العناد، االنغالق على الذات، الكسل، سرعة 
تغير النفس، والعدوانية السلبية. 

ستقول في نفسك أنا أرفع من هذه الصفات، وهذا هو عين االنغالق على الذات وإن قلت إن اآلخرين هم الكسالى فهذا نسبي ويرتبط 
بما تحب وال تحب. وإذا قلت أنا ضحية عدوانية اآلخرين، فهذا ألنك تعرف العدوانية وتحملها في ذاتك ولكنك تحسن أن تقمعها وتمنعها 

من الظهور.
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تستحق  أساسية  عالقة  ووالدها  الفتاة  بين  العالقة 
االهتمام، هذه هي أول عالقة مع ذكر في حياة الفتاة، 
بها  تقارب  التي  للطريقة  األساس  تشكل  أن  ويمكن 

ابنتك عالقتها المستقبلية مع الجنس األخر.
فيشعر العديد من الرجال باالرتباك وعدم الراحة في 
أن  األب  أيها  اعلم  لكن  الناشئة،  ابنتهم  مع  تعاملهم 
تفاعلك معها أمر محوري في حياتها، وكلما كانت 
بقبول الذات،  عالقتك بها قوية، تكتسب ابنتك حساً 
فإن رأيك مهم جداً بالنسبة لها، فإذا كان الرابط بينكما 
قوي وصحي، فإن ذلك يساعدها على االنطالق في 
العالم بتوقعات واضحة وصحية فيما يتعلق بالرجال.

بالرضا  الشعور  معك  عالقتها  من  ابنتك  تتعلم 
لذلك  ونتيجة  والدها،  أنت  "أنثى"  ألنها  والسرور، 
فالبد  هي،  كما  تحترمها  كنت  وإذا  باألمان،  تشعر 

أنها تستحق هذا االحترام وتتصرف وفقا لذلك.

الوقت  من  ممكن  قدر  أكبر  لقضاء  ابنتك  وتحتاج 
جزءاً  ذلك  اجعل  حياتها  بداية  ومنذ  معك،  الهادف 
محدداً ومنظماً معها، فالوقت مع األب ال يحدث دائماً 
جميع  مثل  تماما  برمجته،  يجب  بل  تلقائي،  بشكل 
تحقق  كيف  تعرف  فهل  حياتك،  في  الهامة  األمور 

ذلك؟ من خالل عدة أشياء، منها:
 -  خصص بضع دقائق كل يوم تمضيها ابنتك معك، 

ومعك وحدك.
 -  احرص على أن تتاح الفرصة البنتك، لتناول كل 

يوم وجبة طعام واحدة على األقل معك.
 -  احرص على المشاركة في الحديث مع ابنتك عن 

يومها في المدرسة.
على  للحصول  إليك،  اللجوء  على  ابنتك  شجع   -

النصح واإلرشاد.

كشف تقرير جديد عن عدد من  األطعمة تساعد على 
تحسن المزاج خالل دقائق معدودة، عند إضافتها إلى 

النظام الغذائي.
 ،"healthline وحسب التقرير، الذي نشره "موقع
األطعمة  هذه  فإن  الصحية،  بالشؤون  المعني 
حاالتهما،  أفضل  في  والجسم  العقل  على  ستحافظ 
ناصحا بدمجها في النظام الغذائي، لتحسين المزاج، 

ومحاربة األمراض العقلية.
- السلمون

أوميغا  أحماض  من  عالية  كميات  على  تحتوي 
وتقلل  والذاكرة  التعلم  تعزز  والتي  الدهنية،   3
ويحتوي  االكتئاب،  مثل  العقلية  االضطرابات 

السلمون على كمية عالية من فيتامين د.
- زيت الزيتون

يحتوي على مادة البوليفينول التي تساعد في إزالة 
آثار البروتينات المرتبطة بمرض ألزهايمر، ويمكن 

أن يساعد أيضا في تحسين التعلم والذاكرة.
- األفوكادو

الفوليك، ويساعد على  بفيتامين "K" وحمض  غنى 
يعزز  أنه  كما  الدماغية،  السكتة  من  العقل  حماية 
الذكرة والتركيز ويقدم جرعة عالية من اللوتين الذى 

يساعد في تحسين وظائف المخ.
- البروتين الخالي من الدهون

والذي  "تريبتوفان"،  األميني  الحمض  على  يحتوى 
ومساعدة  السيروتونين،  إنتاج  على  الجسم  يساعد 
العقل على إدارة الحالة المزاجية ومحاربة االكتئاب 

والحفاظ على ذاكرة قوية.
- الزبادي

يعد مصدر ممتاز للبروبيوتيك، الذي يقلل من التوتر 

والقلق، وهو أحد األسباب الرئيسية التي تؤثر على 
نسبة عالية من  يحتوي على  العقلية، حيث  الصحة 
وصول  على  ويساعد  والمغنيسيوم،  البوتاسيوم 
على  قدرتها  من  يحسن  ما  الدماغ،  إلى  األكسجين 

العمل.
- الحبوب الكاملة

فول الصويا والشوفان وغيرها من الحبوب، يستخدم 
جسمك وعقلك الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، 
ما  البسيطة،  الكربوهيدرات  نستهلك  ما  كثيرا  فإننا 
فاألطعمة  الدم،  في  السكر  نسبة  ارتفاع  إلى  يؤدي 
على  تحتوي  كاملة  حبوب  أنها  على  المصنفة 
الغلوكوز  إنتاج  إلى  يؤدي  ما  معقدة،  كربوهيدرات 

بشكل أبطأ، كمصدر للطاقة أكثر تناسًقا وثباًتا.
- المكسرات

مصدر ممتاز ألحماض أوميغا 3 الدهنية، ما يساعد 
باألكسجين  الدماغ  وتزويد  االكتئاب،  محاربة  على 
بجرعة من المغنيسيوم، وإنتاج الدوبامين والناقالت 

العصبية األخرى التي تعزز المزاج.
ـ الشوكوالتا الداكنة

الداكنة  الشوكوالتا  في  الكاكاو  محتوى  يساعد 
أكثر  وهو  للفرد،  المزاجية  الحالة  تحسين  على 
حيث  الحليب،  ليها  المضاف  الشوكوالتا  من  فائدة 
تحتوي الشوكوالتا الداكنة على مستويات عالية من 

الفالفونويد، وهو نوع من مضادات األكسدة.
ـ السبانخ

يمد السبانخ العقل بكميات كبيرة من حمض الفوليك، 
في  ويساعد  لالكتئاب،  كبير  رادع  أنها  ثبت  والتي 
محاربة األرق المرتبط بشدة بالضعف العقلي ويمكن 

أن يساعد في تقليل الخرف لدى كبار السن.
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سن المراهقة من المراحل المهمة في حياة اإلنسان، 
حيث تتبلور فيها مالمح الشخصية التي تستمر معه 
طوال حياته. وتتميز هذه المرحلة بالتجدد المستمر 
في النمو، لذا فهي بداية النضج لدى الفرد. وهناك 
قبل  تعلمها البنك  أن  التي يجب  األشياء  العديد من 

دخوله إلى مرحلة المراهقة وهي:
- الدفاع عن النفس:

يجب أن تُعلّم ابنك الدفاع عن نفسه، قد يكون األمر 
أال  الضروري  مهم، ومن  ولكنه  البداية  في  صعب 
دون  يحدث  خاطئ  او  غريب  موقف  أي  تتجاهل 

التعليق عليه لتصحيح الخطأ.
- التحكم في روح الدعابة مع الفتيات:

في  يتحكموا  أن  أوالدهم  اآلباء  يعلم  أن  المهم  من 
روح دعابتهم مع الفتيات خاصة فوق سن السابعة، 
وعدم إطالق الريح أو التجشؤ أو إصدار أي أصوات 

أخرى مثيرة لالشمئزاز حول الفتيات.
- عدم التنمر:

ضروري أن تعلم ابنك أال يكون متنمرا، وفي نفس 
الوقت ال يتسامح مع الذين يتنمرون عليه.

- طلب الجلوس مع الوالدين:
التي يمكن أن تبرز مدى اهتمام اآلباء  من األشياء 
لو  حتى  خدماتهم  دائما  عليه  يعرضوا  أن  بأبنائهم، 

كانت السماع فقط و مشاركتهم مشاكلهم.
- مواجهة الضغوط:

ابنك لضغوط من أصدقائه  يأتي يوما ويتعرض  قد 
بد  ال  بأنه  إقناعه  فيجب  أخالقي،  غير  شيء  لعمل 
ارتكاب  نفسه  يُجنب  حتى  وبأخالقه  بعقله  يفكر  أن 
األخطاء، وأخبره بأن يفكر هل لو سألت أمي أو أبي 

أن أفعل هذا الشيء سيوافقونني؟
- عدم التركيز على األشياء السلبية:

نصف  على  ينظر  أال  ابنك  تعلم  أن  األفضل  من 
السلبية  التركيز على األشياء  الفارغ، وعدم  الكوب 
التي تحدث، وأن يكون راضيا وسعيدا بما قسمه الله 

له، وعلى النعم التي أعطاها ربه له.
- حب أخواته:

أفضل  هم  األخوات  أن  االبن  يعرف  أن  ضروري 
والدفاع  صحيح  بشكل  معاملتهم  فيجب  أصدقاء، 

عنهم سواء كانوا موجودين أم ال.
- التواضع:

من  وواثق  متواضع  يكون  كيف  ابنك  تعلم  أن  البد 
نفسه ومن قدراته.

ـ الحب سلطان ولذلك فهو فوق القانون
من   .  . تشعلها  أن  السهل  من  كالحرب  الحب  ـ 

الصعب أن تخمدها
اثنان  فيها  يشترك  التي  الوحيدة  اللعبة  هو  الحب  ـ 

ويكسبان فيها معاً أو يخسران معاً .
لتسعد  تحيى  والمرأة  بالحياة،  ليسعد  يحب  الرجل  ـ 

بالحب
ـ قد يولد الحب بكلمة ولكنه ال يمكن أبداً أن يموت 

بكلمة
ـ الحب ال يقتل العشاق . . هو فقط يجعلهم معلقين 

بين الحياة و الموت .
ـ الذي يحب يّصدق كل شيء أو ال يّصدق أي شيء 
ولكن   ، فالصحة  فالمال  الحب  يتمنون  الشباب  ـ 
سيجيء اليوم الذي يتمنون فيه الصحة فالمال فالحب
ـ مأساة الحب تتلخص في أن الرجل يريد أن يكون 
أول من يدخل قلب المرأة . . و المرأة تريد أن تكون 

آخر من يدخل قلب الرجل
ـ إن حباً يا قلُب ليس بمنسيك جمال الحبيب : حٌب 

ضعيف
ـ من يحب . . يحب إلى األبد

نمزقها  وأخرى  بها  نبعث  خطابات  الحب  في  ـ 
وأجمل الخطابات هي التي ال نكتبها

ـ الحب أعمى
ـ الحب وردة والمرأة شوكتها

ـ يضاعف الحب من رقة الرجل، ويضعف من رقة 
المرأة

ـ الحب يضعف التهذيب في المرأة ويقويه في الرجل
ـ الحب مبارزة تخرج منها المرأة منها منتصرة إذا 

أرادت
ـ الحب للمرأة كالرحيق للزهرة

المرأة  وعند   ، خطير  مرض  الرجل  عند  الحب  ـ 
فضيلة كبرى

ـ الحب أنانية اثنين
ـ الحب المجنون يجعل الناس وحوشاً
ـ الحب ربيع المرأة وخريف الرجل

ـ الحب يرى الورود بال أشواك
ـ قد يولد الحب بكلمة ولكنه ال يموت أبد بكلمة
ـ ليس الحب هو الذي يعذبنا ، ولكن من نحب

ـ ال أحبك ألنك مصدر راحتي وإنما أحب راحتي 
ألنك مصدرها

ـ ندين للحب بحياتنا .. وبموتنا أيضا
ـ المرأة كاإلسفنجة : اذا ضغطت عليها افرغت كل 

حنانها وعواطفها لك وإذا تركتها جفت وذبلت 

إذا كنت تبدأ يومك بشكل صحي وسليم سيكون يومك 
كذلك، وهناك بعض الخطوات البسيطة التي تساعد 

على ذلك.
- تدليك األذن:

يمكن أن يساعدك تدليك أذنيك على االستيقاظ بشكل 
على  مستلقياً  تزال  ما  كنت  إذ  خصوصا  كامل، 
من  الحساسة  األجزاء  تعمل  أن  يمكن  إذ  السرير، 
األذن على تحفيز مدى نشاطك وحيويتك باقي اليوم.

- شرب كوب دافئ من الماء والليمون:
يجب أن تستبدل القهوة في الصباح بكوب من الماء 
الدافئ، فذلك سيحسن عمل الجهاز الهضمي والكلى 
الجسم،  من  السموم  إزالة  في  ويساعد  واألمعاء، 
تناول  قبل  تشربه  أن  يجب  ولكن  المناعة،  ويقوي 

الفطور بـ20 دقيقة.
- تنظيف اللسان:

األسنان  تنظيف  الضروري  من  أنه  جميعناً  نعرف 
مرتين يوميا، لكن ال يجب أن نتوقف عند هذا الحد، 
لسانك  في  البكتيريا  من  كبير  عدد  يتراكم  حيث 

ويسبب رائحة الفم الكريهة.
األسنان  وتسوس  ترسبات  إلى  يؤدي  أن  ويمكن 
ومشاكل كثيرة في اللثة، لذا يجب أن تنظف لسانك 

جيداً في الصباح.

- تناول ملعقة عسل:
وإنتاجيتك،  ذاكرتك  ويحفز  الطاقة،  العسل  يمنحك 
ويشفيك من السعال، ويخفف من أعراض الحساسية، 
لذلك يجب أن تبدأ يومك بملعقة صغيرة من العسل 

ويجب تناوله قبل 15 دقيقة من وجبة الفطار.
- غسل الفم بمحلول الملح:

ضع ملعقة صغيرة من الملح في كوب ماء، فيساعد 
البكتيريا والمحافظة على  الفم من  هذا على تطهير 
األسنان نظيفة وحمايتها من التسوس، والتخلص من 

رائحة الفم الكريهة.
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الغناء في سورية والوطن العربي فنان ومغني من اعالم الموسيقى الشرقية، وفخري  يعتبر من مشاهير 
ليست نسبته وإنما هي تقديرا لفخري البارودي الذي رعى موهبته، وأما اسمه الحقيقي فهو صبحي أبو قوس.
ولد في يوم 2 مايو/أيار عام 1933 في مدينة حلب الشهباء، أحد أهّم مراكز الموسيقى الشرقية العربية.  
ظهرت موهبته في العقد األول من عمره، ودرس الغناء والموسيقى مع دراسته العامة في تلك السن المبكرة 
عام 1948  الشرقي  الموسيقي  المعهد  من  تخرج  دمشق،  معهد  في  ذلك  وبعد  للموسيقى  حلب  معهد  في 
بدمشق، بعد أن درس الموّشحات واإليقاعات ورقص السماح والقصائد واألدوار والصولفيج والعزف على 
العود، ومن أساتذته اعالم الموسيقى العربية كبار الموسيقيون السوريون الشيخ علي الدرويش والشيخ عمر 
البطش ومجدي العقيلي ونديم وإبراهيم الدرويش ومحمد رجب وعزيز غنّام. كان في صغره 

مؤذناً في جامع الروضة بحلب.
صباح فخري واحد من أعالم الغناء في العربي، اشتهر في أنحاء الوطن العربي والعالم وفي 
بلدان  أقام حفالت غنائية في  الشرق،  أهم مطربي  للمطربين كواحد من  العالمية  السجالت 
عربية وأجنبية كثيرة وطاف العالم وتربع على عرش فن الغناء والقدود الحلبية، دخل كتاب 
ثمانية عشر ساعة  لمدة  بفنزويال  كاركاس  مدينة  في  أن غنى  بعد  القياسية  لألرقام  غينيس 

متواصلة، وسجل اسمه في الموسوعة العالمية. قدم حفالته في دول كثيرة عربية وأجنبية.
من أعماله:

ـ الوادي الكبير: مع المطربة وردة الجزائرية.
ـ نغم األمس: مع رفيق سبيعي وصباح الجزائري حيث سجل ما يقرب من 160 لحن ما بين أغنية وقصيدة 

ودور وموّشح ومّوال وقْد حفاظاً على التراث الموسيقي العربي التي تتفرد وتشتهر بها حلب.
ـ أسماء الله الحسنى: مع عبد الرحمن آل رّشي، منى واصف وزيناتي قدسية.

ـ المسلسل اإلذاعي )زرياب(.
لّحن صباح فخري وغنى الجيّد من القصائد العربية، حيث غنى ألبي الطيب المتنبي - أبو فراس الحَمداني 
- مسكين الدارمي - كما غنى البن الفارض والرّواس - ابن زيدون - ابن زهر األندلسي - ولسان الدين 
الخطيب. كما لّحن وغنى لشعراء معاصرين مثل: فؤاد اليازجي - انطوان شعراوي - د.جالل الدّهان - ود. 
عبد العزيز محي الدين الخوجه - عبد الباسط الصوفي - عبد الرحيم محمود - فيض الله الغادري - عبد 

الكريم الحيدري.
ـ غنى في كثير من المهرجانات العربية

ـ تقديراً لفنه الراقي وأصالته أقيمت له في مصر عام 1997 جمعية فنية تضم محبيه ومريديه أُشِهَرت تحت 
رقم /1319/ وهي أول جمعية رسمية من نوعها تقام لفنان غير مصري.

وفي سورية تتجاوز حالة اإلعجاب بفن صباح فخري الحالة الفردية إلى حاالت تجد فيها عائالت سورية 
بكامل أفرادها تترنم بأغنياته وتلتقي على محبة فنه.

ـ شغل منصب نقيب الفنانين في سوريا ألكثر من مّرة قّدم خاللها خدمات جليلة للنقابة وأعضائها.
ـ شغل منصب نائب رئيس اتحاد الفنانين العرب وكان له دوراً بارزاً في االتحاد.

ـ انتُِخَب عضواً في مجلس الشعب السوري في دورته التشريعية السابعة لعام 1998 استكمااًل لدوره الريادي 
الفني والقومي.

ـ شغل منصب عضو في اللجنة العليا لمهرجان األغنية السورية ومديراً عاماً للمهرجان األول والثامن.
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"قصص  مجموعة  األول،  أكتوبر/تشرين  "نتفليكس"في14  منصة  أطلقت 
فلسطينية" تحتوي على 32 فيلما لمخرجين مرموقين، مثل آن ماري جاسر، 
ومي المصري، ومهدي فليفل، وسوزان يوسف، ومي عودة، وفرح النابلسي 

غيرهم.
منصة  ونشرت 
عبر  "نتفليكس" 
الرسمي  حسابها 
ما  "تويتر"  على 
"مجموعة  يلي: 
فلسطينية"  "قصٌص 
إليكم  طريقها  في 
في الرابع عشر من 
المجموعة  أكتوبر! 
التي  المميزة 
فيلماً   32 ستحوي 
رجل"  "عودة  مثل 
و"إجرين مارادونا" 
 " لمختبر ا " و

ستعرض حول العالم!".
ونشرت مقطع فيديو عبر قناتها على "يوتيوب" يعرف على مجموعة القصص 
التي  الوثائقية  واألفالم  والقصيرة  الروائية  السينمائية  األفالم  من  الفلسطينية 
تستعرض عمق التجربة الفلسطينية وتنّوعها وتضم المجموعة أعمال مخرجين 
ومهدي  المصري،  ومي  جاسر،  ماري  آن  مثل  اإلنتاج  وغزيري  مرموقين 

فليفل، وسوزان يوسف، ومي عودة، وفرح النابلسي والعديد غيرهم.
"كأننا  فيلم  مثل  جوائز،  على  والحائزة  المرشحة  األفالم  من  عدًدا  وتعرض 

عشرون مستحيل" للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر.
جائزتين  على  والحائز  سليمان،  إليليا  إلهية"  "يد  فيلم  المنصة  ستعرض  كما 
والمرشح في مهرجان كان السينمائي، إضافة إلى فيلم "3000 ليلة" للمخرجة 

مي المصري.

يبدو أن موسم 2022 يُخبئ لنا معه العديد من األعمال التلفزيونية المشّوقة، 
يكون  أن  منتجوه  يعول عليه  الذي  السقوط،  ليلة  بينها مسلسل  يبرز من  التي 
المسلسل الُمشترك األضخم في تاريخ الدراما العربيّة، السيما أنه يضم نجوماً 

من العيار الثقيل من سوريا ومصر والعراق واألردن.

قصة مسلسل ليلة السقوط
يحكي المسلسل الذي شارف تصويره على االنتهاء، قصة سقوط مدينة الموصل 
العراقية في يد تنظيم داعش، وتعاون القوات االتحادية العراقية والحشد الشعبي 

والبيشمركة لتحرير المدينة.
اإليزيديات،  السبايا  قضية  مثل  أخرى،  مواضيع  عن  حديثه  إلى  باإلضافة 
والظروف المأساوية التي عاشها سكان المدينة في تلك الفترة التي امتدت لنحو 

سنوات من 2014 حتى 2017.

الشخصيات التي تشارك في مسلسل ليلة السقوط
أما عن الشخصيات المشاركة في المسلسل فقد اختارت الشركة الُمنتجة "بال 

حدود لإلنتاج الفني" نجوماً كباراً للمشاركة في المسلسل نذكر منهم:
سوريا: باسم ياخور، ميالد يوسف، كندا حنا، محمد قنوع، طارق قهوجي

العراق: جواد الشكرجي، خليل إبراهيم، ذو الفقار الخضر، سمر محمد، رهام 
البياتي، كادي القيسي
األردن: صبا مبارك

مصر: طارق لطفي وأحمد صيام
عبد  ياسر  المصري  الموسيقي  والمؤلف  الملحن  الشركة  اختارت  حين  في 
الرحمن من أجل وضع الموسيقى التصويرية للعمل الذي يعتبر األضخم من 

ناحية اإلنتاج في الوطن العربي.
المسلسل من إخراج السوري ناجي طعمة، أما كاتب السيناريو والحوار فهو 
وعلى   MBC قناة  على  سيتم عرضه  بينما  مجدي صابر،  المصري  الكاتب 

.Netflix منصة
يذكر أن معظم مشاهد المسلسل صورت في العراق وتحديداً في مدينتي أربيل 
والموصل، بينما صورت مشاهد أخرى أقل في سوريا ومصر ودول عربية 

أخرى.
في حين أعلنت شركة بال حدود لإلنتاج الفني المنتجة أن الهدف من المسلسل 
هو نقل صورة واقعية لألهوال التي مرت بالمنطقة العربية خالل أعوام ماضية، 
مؤكدة أن العمل سيكون جاهزاً للعرض مطلع العام المقبل، ليكون أيقونة اإلنتاج 

الفني لعام 2022، بعد أن استغرق اإلعداد للعمل سنتين.
اللهجة التي سيتكلم بها الممثلون

من جهته أكد قيس الرضواني، رئيس شركة بال حدود لإلنتاج الفني، أن مسلسل 
العرب  النجوم  من  نخبة  فيه  يشارك  وطني  قومي  مسلسل  هو  السقوط  ليلة 
تناوله قصة الموصل منذ احتاللها وحتى  ويتصدى لقضية خطيرة من خالل 

تحريرها.
المسلسل  النجوم: "سيتم عرض  لموقع شهريار  الرضواني في تصريح  وقال 
الموسم  ننتظر  ولن   ،2022 مطلع  المتوقع  تصويره  من  االنتهاء  بمجرد 
الرمضاني المقبل ألن الدراما العربية فيه تكون مزدحمة، األمر الذي سيضع 

الجمهور في حيرة من أمرهم بشأن ما يفضلون مشاهدته".
أما عن اللهجة التي سيتحدث بها نجوم المسلسل السيما أنهم من دول مختلفة، 
بسيطة  تكون  كي  بيضاء  بلهجة  سيتحدثون  الممثلين  أن  الرضواني  فأوضح 

ومفهومة لجميع سكان الوطن العربي.
تهديدات بالقتل

من جهته كشف مؤلف المسلسل الكاتب المصري مجدي صابر تلقيه العديد من 
التهديدات بالقتل بشأن العمل الجديد، مبيناً أن تصوير المسلسل يتم تحت حراسة 

أمنية مشددة للحفاظ على أرواح الممثلين وطاقم التصوير.

مسلسل "ليلة السقوط"
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أعلن المركز الوطني للسينما والصورة في تونس ترشيح فيلم "فرططو الذهب" 
للمخرج عبدالحميد بوشناق للمنافسة في فئة أوسكار أفضل فيلم أجنبي بالدورة 

الرابعة والتسعين للجائزة األبرز عالميا.
الفيلم بطولة فتحي الهداوي ومحمد السويسي وهو ثاني األفالم الروائية الطويلة 

في مشوار المخرج الشاب.
"فرططو"  وكلمة 
شمال  دول  في  تعني 
"الفراشة"  أفريقيا 
وهي مأخوذة من اللغة 
ليصبح  األمازيغية 
المعنى األقرب لعنوان 
الفيلم "فراشة الذهب".

على  بوشناق  وكتب 
‘فرططو  بفيلم  تونس  "تمثيل  فيسبوك  االجتماعي  التواصل  بموقع  صفحته 
الذهب‘ في سباق األوسكار !!! ما زلت ال أستطيع أن أدرك. أنا فخور وسعيد. 

هذا عمل فريق آمن بي".
وأضاف "أنا الذي أحب كثيرا الكلمات ال يمكنني العثور عليها بعد اآلن. مبروك 

لكل عضو في هذا الفريق الرائع".
“دشرة”  األول  الطويل  فيلمه  بعد  الطويلة  الروائية  بوشناق  أفالم  ثاني  والفيلم 
من  قياسيا  رقما  التونسية  القاعات  في  عرضه  خالل  حّقق  الذي   )2018)
رقم  وهو  فقط،  يوما  سبعة عشر  في  متفّرج  ألف  المئة  بتجاوزه  المشاهدات، 
لم يحّققه قبل “دشرة” إاّل فيلم “عصفور سطح” لفريد بوغدير في عام 1990.

ويحكي “دشرة” الذي عّده النقاد أول فيلم رعب تونسي قصة طالبة جامعية في 
اختصاص الصحافة اسمها ياسمين، تعمل رفقة صديقْيها بالل ووليد على حّل 
لغز جريمة غامضة تعود إلى أكثر من ربع قرن، وتتعلّق بامرأة ُوجدت مشّوهة 
ومقتولة وملقاة وسط الطريق، فينتهي بهم المطاف إلى قرية صغيرة )دشرة( 
معزولة وسط الغابة. وكانت تونس رشحت في العام 2020 فيلم "الرجل الذي 
باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية الذي استطاع الوصول إلى القائمة النهائية 

للجائزة قبل أن يفوز بها فيلم دنمركي.

أعلنت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم ابتعادها عن الساحة الفنية خالل الفترة 
القادمة، في خطوة وصفها جمهورها بالمفاجأة، خصوصاً أنها في قمة عطائها 

الفني.
خرجت نادين عبر صفحتها الرسميّة على إنستغرام من داخل سيارتها، وقالت 
فيه: "سأكون خالل هذه الفترة غائبة عن الساحة، ولكن ليس كثيراً، إذ سترونني 

بإطالالت ألن هناك بعض األمور ال أستطيع االبتعاد عنها بشكل نهائي".
التجاري  التفرغ لمشروعها  أنّه من أجل  أما عن أسباب غيابها، فأكدت نجيم 
الخاص، موضحة أنها كانت طيلة حياتها تحلم بالدخول إلى عالم األعمال وأن 

يكون لديها عالمة تجارية خاصة بها.
لجمهورها  قريباً  الذي ستعلنه  المشروع  لهذا  متشوقة جداً  أنها  إلى  لفتت  كما 
وأنها تتمنى أن ينال إعجابهم ويلبي طلباتهم وأن يشعروا بأن نادين معهم أينما 

ذهبوا.

انطلق موسم المهرجانات الفنية العربية، حيث تشهد األشهر األخيرة من العام 
والبحر  الدولي  السينمائي  القاهرة  مهرجانات  أبرزها  سينمائية،  فعاليات  عدة 
الجونة  مهرجان  وقائع  بالفعل  بدأت  فيما  بجدة،  الدولي  السينمائي  األحمر 
السينمائي بدورته الخامسة في مدينة الغردقة المصرية، ويعرض أكثر من 80 
فيلماً متنوعاً من دول كثيرة على مدار أيامه بمختلف األقسام والمسابقات، ولكن 
ما هو نصيب االهتمام بالمحتوى الذي يقدمه المهرجان وأنشطته وورشه مقارنة 
المبهرة  الفساتين  تظلم  فعاًل  هل  الحمراء،  السجادة  على  يجري  بما  باالهتمام 

جداول المهرجانات الفنية العامرة في العالم العربي؟
بنظرة بسيطة إلى ما يحدث في الفعاليات الفنية المهمة مثل مهرجانات "كان" 
أن  العادة  فقد جرت  وبافتا،  وإيمي  أوسكار  وكذلك حفالت  وفينيسيا،  وبرلين 
يكون هناك تركيز خاص بما يرتديه الحضور، بل وتخصيص فقرات مطولة 
للحديث عن اختياراتهم إلطالالتهم وكيفية تنسيقها مع األكسسوارات، ولكن هذا 
يسير جنباً إلى جنب بالطبع مع االهتمام بالمحتوى الفني المعروض أو الذي يتم 
تكريمه، سواء على مواقع االجتماعي أو في التغطيات الحية عبر الشاشات، 
أفالمهم  على  واللقاءات  المؤتمرات  في  التركيز  على  النجوم  يحرص  حيث 
المعروضة مع باقي الطاقم، وكذلك يتم تخصيص فقرات طويلة لمراجعة تلك 
األفالم للجمهور، ففكرة االهتمام بالمالبس التي يرتديها المشاهير أمر معتاد، 

ويروج له النجوم أنفسهم، ما الذي يضر السينما هنا إذاً؟

السينما فن من ضمن قوامه اإلبهار أيضاً واألحالم المعيشة، وعلى ما يبدو فإن 
تلك النغمة التي تنتقد االهتمام بمالبس الحضور أصبحت أعلى صوتاً أخيراً، 
وهو األمر الذي جعل الفنانة يسرا تعلق عليه في تصريحاتها على هامش حفل 
افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، حيث أكدت "أن فكرة التركيز على 
الفساتين الجميلة أمر إيجابي، وهو يكمل عمل السينما التي تعتمد على اإلبهار 
والتخيل والحلم". واستنكرت تجاهل االلتفات لإلطالالت، ولكن على ما يبدو 
فإن البعض ممن يعلقون على منصات المهرجانات باتوا يختصرونها في كونها 

مهرجانات "فساتين".
مشاهدة  من  يتمكن  لن  السينما  جمهور  من  األكبر  الجانب  أن  الطبيعي  من 
عروض األفالم أو حضور ندوات الفعاليات الفنية، وما يصل إليها هو صور 
الفعاليات، وليس مضمونها الكامل، بالتالي يكون االكتفاء بالتعليق على ما يراه 

وما يسهل متابعته.
وال تزال السينما المصرية تواصل تحدياتها رغم كورونا، ولم تتراجع إيراداتها 
في الفترة األخيرة بل زادت بشكل ملحوظ، األمر الذي شجع صناع السينما على 
مواصلة المغامرة والدفع بأفالم ضخمة إنتاجياً بعد أن حقق موسم عيد األضحى 

الذي تداخل مع موسم الصيف إيرادات كبيرة .
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ألواخر  يعود  طويل  تاريخ  ولها  جديدة  ليست  اإللكترونية  والجرائم  الهجمات 
تابان موريس، ابن عالم  الثمانينيات، وتحديداً عام 1988، عندما أراد روبرت 

التشفير الشهير روبرت موريس، أن يعرف عدد األجهزة المتصلة باإلنترنت.
كتب موريس برنامجاً ينتقل من كمبيوتر إلى آخر ويطلب من كل جهاز إرسال إشارة 
من  معين  نوع  من  نوعه  من  األول  برنامجه  وأصبح  التحكم.  خادم  إلى  أخرى  مرة 
الهجمات اإللكترونية يسمى "الحرمان الموزع للخدمة"، الذي سبب إيقاف تشغيل النظام 

أو حظر اتصاالت الشبكة الخاصة باألجهزة المتصلة تماماً.
اليوم ومع مشاركة المزيد من معلوماتنا عبر اإلنترنت أكثر من أي وقت مضى، فقد نكون 
أكثر عرضة لخطر الهجمات اإللكترونية مما قد نعتقد. يشير تقرير صدر عام 2020 من 
المنتدى االقتصادي العالمي إلى أن الهجمات اإللكترونية على البنية التحتية كانت خامس أكبر 
مخاطر ذلك العام. ليس هذا فقط ولكن من المتوقع أن تصل تكلفة الجرائم اإللكترونية إلى 10.5 

تريليون دوالر بحلول عام 2025.
لكي نفهم بشكل أفضل التأثير الهائل الذي قد تحدثه الهجمات اإللكترونية على الشركات واألفراد، 
من المهم الرجوع إلى الوراء وإلقاء نظرة على بعض من أكبر الهجمات اإللكترونية في التاريخ:

1. هجوم برامج الفدية.. أضرار وصلت لـ 7 مليار دوالر
أحد األمثلة األكثر شهرة لهجمات برامج الفدية التي ضربت الشركات في جميع أنحاء العالم في 
عام 2017 كان اندالع هجوم WannaCry، الذي أصاب أكثر من 200 ألف جهاز كمبيوتر في 
أكثر من 150 دولة. كلفت هذه الهجمة المملكة المتحدة حوالي 120 مليون دوالر، باإلضافة إلى 

تكاليف عالمية تجاوزت 7 مليار دوالر.
لفتح  المستلم  تخدع  التي  اإللكتروني  البريد  رسائل  عبر  الفدية  برامج  هجمات  تلقي  يتم  ما  غالباً 
المرفقات وإطالق برامج ضارة على نظامه في تقنية تُعرف باسم التصيد االحتيالي. بمجرد أن يتأثر 
جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يتم تشفير الملفات بطريقة ال يمكنك الوصول إليها بعد اآلن. ثم يطلب 

الدفع بعملة البيتكوين، وهي عملة رقمية، من أجل استعادة الوصول لها.
 Microsoft التشغيل  نظام  في  أمنية  ثغرة  عن   "WannaCry" الفدية  برنامج  هجوم  كشف 
Windows، فقد تم العثور على أن معظم األجهزة التي أصيب ببرنامج الفدية، على أنها تعمل 

.Microsoft Windows 7 بنظام التشغيل
بعد محاوالت كثيرة، تم إيقاف الهجوم اإللكتروني عن طريق مفتاح إيقاف عرضي اكتشفه الباحث 

في أمن الكمبيوتر، ماركوس هتشينز.

2. هجوم شمعون.. شّل أكثر من 30 ألف محطة طاقة
شمعون هو نوع من فيروسات الكمبيوتر الذي يؤدي إلى إصابة أنظمة الكمبيوتر والتجسس على 
أجهزة الكمبيوتر في قطاع الطاقة. وقد تم استخدامه من قبل مجموعة من المتسللين المعروفة 
باسم "Cut Swords of Justice" في 15 أغسطس/آب 2012 لزعزعة استقرار أنظمة 

.Aramco ،الكمبيوتر في شركة الطاقة السعودية العمالقة
وأعلنت المجموعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي طالت العمليات في 30 ألف محطة عمل 
تابعة للشركة. ومن الشركات األخرى المتضررة من فيروس الكمبيوتر شركة راس غاز 
القطرية وشركة الغاز الطبيعي، حيث تعطلت أنظمة الكمبيوتر مؤقتاً بسبب الفيروس 
ما تسبب في تعطل نظام الشركة التشغيلي. وتم وصفه الحقاً بأنه "أكبر اختراق في 

التاريخ".
أعلنت كل من شركات Symantec و Kaspersky Lab و Seculert اكتشاف 
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البرامج الضارة في 16 أغسطس 2012.
أرامكو  استخدمت  السيطرة  استعادة  أجل  ومن 
الطائرات  من  الضخم  الخاص  أسطولها  السعودية 
محركات  من  الكثير  لشراء  المتاحة  واألموال 
ارتفاع  إلى  أدى  ما  العالم،  في  الصلبة  األقراص 

األسعار.
كانت هناك حاجة إلى محركات أقراص صلبة جديدة 
النفط  أسعار  تتأثر  ال  حتى  ممكن  وقت  أسرع  في 
تضاءلت   ،2012 سبتمبر   1 بحلول  بالمضاربة. 
المملكة العربية السعودية بعد  البنزين لعامة  موارد 
17 يوماً من هجوم 15 أغسطس. كما تأثرت شركة 

راس غاز ما أدى إلى شلها بطريقة مماثلة.

المفاعالت  لتدمير  األولمبية  األلعاب  عملية   .3
النووية

الذي  الرمزي  االسم  هو  األولمبية  األلعاب  عملية 
في  النووية  المنشآت  وتعطيل  تخريب  على  يطلق 
قبل  من  اإللكترونية  الهجمات  خالل  من  إيران 

حكومة الواليات المتحدة وإسرائيل.
اإليرانية  النووية  المفاعالت  تخريب  حملة  بدأت 
واستمرت   2006 عام  في  بوش  الرئيس  عهد  في 
فيروس  البلدان  استخدم  أوباما.  الرئيس  عهد  في 
إلى  للتسلل   Stuxnet باسم  المعروف  الكمبيوتر 
إيقاف  من  تمكنت  التي  اإليرانية  الكمبيوتر  أنظمة 
العمليات في 1000 جهاز طرد مركزي في محطة 

Natanz النووية.
تقتصر  لم  الكمبيوتر  أجهزة  إصابة  فإن  ذلك،  ومع 
على المنشأة النووية مع انتشار الخطأ إلى العديد من 

أجهزة الكمبيوتر الشخصية في المنطقة المحيطة.

4. تيتان رين التي هاجمت وزارة الدفاع األمريكية
أُطلق  الذي  الرمزي  االسم  هو   Titan Rain
أنظمة  على  اإللكترونية  الهجمات  من  سلسلة  على 
العقد  أوائل  في  حدثت  والتي  األمريكية،  الكمبيوتر 
 2003 عام  والعشرين  الحادي  القرن  من  األول 

واستمرت حوالي ثالث سنوات.
لوزارة  الرئيسيين  المقاولين  على  الهجمات  ركزت 

الدفاع التي تم استهدافها بسبب معلوماتها الحساسة، 
بما في ذلك تلك الموجودة في شركة لوكهيد مارتن، 
أرسنال  وريدستون  الوطنية  سانديا  ومختبرات 

ووكالة ناسا.
تجسس  شكل  على  اإللكترونية  الهجمات  كانت 
إلكتروني، حيث تمكن المهاجمون من الحصول على 
معلومات حساسة من أنظمة الكمبيوتر. على الرغم 
من عدم اإلبالغ عن سرقة أي معلومات سرية، إال 
أن المتسللين تمكنوا من سرقة معلومات غير سرية 
كمبيوتر  جهاز  من  معلومات  المثال  سبيل  )على 
والضعف  القوة  نقاط  تكشف عن  أن  يمكن  منزلي( 

في الواليات المتحدة.

5. الهجمات اإللكترونية في إستونيا بسبب تمثال
جمهورية  تعرضت   ،2007 أبريل/نيسان   27 في 
إستونيا لسلسلة من الهجمات اإللكترونية على نطاق 
غير مسبوق. فقد أصابت الهجمات شبكات الكمبيوتر 
والبنوك  الحكومية  والوزارات  إستونيا  برلمان  في 
اتصال  قطع  إلى  أدى  ما  بالشلل،  اإلعالم  ووسائل 

حوالي 58 موقعاً إستونياً.
أما سبب الهجمات فقد كان رداً على قرار نقل تمثال 
مقبرة  إلى  تالين  العاصمة  في  البرونزي  الجندي 

عسكرية في ضواحي المدينة.
كان تمثال الجندي البرونزي التذكاري، الذي شيدته 
عليه  يُطلق   ،1947 عام  في  السوفييتية  الحكومة 
تالين".  لمحرري  التذكاري  "النصب  األصل  في 
يمثل  إستونيا  في  للروسيين  بالنسبة  كان  والذي 
انتصار االتحاد السوفييتي على النازية. لكن بالنسبة 
لإلستونيين العرقيين لم يكن  السوفييت محررين بل 
البرونزي هو رمز مؤلم لنصف  والتمثال  محتلين، 

قرن من القمع السوفييتي.
أثار القرار غضب وسائل اإلعالم الناطقة بالروسية 
وتفاقمت  الشوارع.  إلى  محتجين  الروسيون  ونزل 
الروسية  اإلخبارية  التقارير  بسبب  االحتجاجات 
الحرب  ومقابر  التمثال  تدمير  تدعي  التي  الكاذبة 
أعمال  اندالع  ذلك  عن  ونتج  المجاورة.  السوفييتية 
الشغب والنهب التي أدت إلى إصابة 156 شخصاً 

وتوفي شخص واحد واعتقل 1000 شخص.
جاءت هجمات عام 2007 من عناوين IP روسية، 
وكانت التعليمات عبر اإلنترنت باللغة الروسية، وتم 
تجاهل النداءات اإلستونية إلى موسكو للحصول على 
دليل ملموس على أن هذه  لم يوجد  لكن  المساعدة. 
الهجمات قد نفذت بالفعل من قبل الحكومة الروسية.
وزادت الحكومة بعد هذه الهجمات من استثماراتها 
في مجال األمن اإللكتروني، باإلضافة إلى صياغة 

قوانين تتعلق بالحرب اإللكترونية.

بدأ التطور التقني في الوصول لجميع األدوات ويأتي 
بساط  وهو  التطور،  هذا  الستكمال   BBalance

حمام ذكي يساعد على مراقبة الحالة الصحية.
وقد تم تطوير هذا البساط كابتكار مميز يستغل أداة 
البساط/السجادة  وهي  أال  منزل،  كل  في  موجودة 

الموجود أمام باب الحمام.
وهو قادر على التعرف على “بصمة القدم”. حيث إن 
البساط يتعرف على المستخدم الواقف فوقه. وعليه 
فإنه مناسب لجميع أفراد العائلة مع فصل بيانات كل 

فرد عن اآلخر.
المنزل  لمنتجات  مميزة  إضافة  البساط  هذا  ويقّدم 
أن  بمجرد  تلقائًيا  يعمل  البساط  ألن  وذلك  الذكي، 
لتجفيف  فوقه  ويقف  الحمام  من  المستخدم  يخرج 

قدميه.
بلوتوث  لتقنيات  دعًما   BBalance بساط  ويقدم 
بتطبيق  االتصال  على  قادر  أنه  كما  وواي-فاي 
مخصص متاح لهواتف أندرويد و iOS، ومن خالل 
يقوم  التي  القياسات  جميع  تتبع  يمكن  التطبيق  هذا 

بها البساط.
وتركيب  الوزن،  قياس  من  الذكي  البساط  يتمكن 
الجسم، ومؤشرات الحالة الصحية العامة، إلى جانب 
الوقوف.  وطريقة  الوضع  حيث  من  الجسم  حالة 
البيانات  من  أكبر  كم  بحساب  البساط  يقوم  كما 

المتخصصة.
نظام التعرف على بصمة القدم يعمل باالعتماد على 
تقنيات الذكاء االصطناعي للتعرف على الشخص، 
تمرينات  المستخدم  على  يقترح  البساط  أن  كما 
رياضية متعلقة بشكل وهيئة الجسم. وذلك باالعتماد 
أثناء  الضغط  حساسية  لقياس  نقطة   4,000 على 

وقوف المستخدم فوقه.
ويأتي البساط بألوان مختلفة. كما أن التطبيق الخاص 
البسيط  الوضع  البيانات،  لتصفح  وضعين  يوّفر  به 
عن  أما  الفهم،  سهلة  بسيطة  بيانات  يعرض  والذي 
 Data Mode البيانات  وضع  فهو  الثاني  الوضع 

والذي يعرض كافة البيانات التي يقيسها البساط.
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ألن شبكة اإلنترنت ال يمكن التعايش معها، وال يمكن العيش بدونها، فإن معظم 
أنشطة النهار من عمل ومشاهدة وتواصل مع األصدقاء تتم من خاللها، ولهذا 

فإن االتصال السريع ضروري وأساسي ليوم خاٍل من الهموم اإللكترونية.
ولكن مثلما يمكن أن يؤدي إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك في كثير 
من األحيان إلى االستفادة من أدائه، تشكل إعادة تشغيل إعدادات جهاز التوجيه 

أو الراوتر طريقة جيدة للحصول على اتصال أفضل.

أما عن عدد المرات الالزمة لفصل الراوتر عن الكهرباء، فيقول رئيس قسم 
تكنولوجيا المعلومات في شركة CompTIA روب رورمان: "ال توجد إجابة 

علمية أو حاسمة لهذا السؤال". 
ويوضح رورمان لموقع مجلة Reader's Digest: "بشكل عام، من األفضل 
إعادة تشغيل جهاز توجيه اإلنترنت الرئيسي كل شهرين. يمكن أن تؤدي إعادة 
بدءاً  باإلنترنت،  االتصال  إلى إصالح بعض مشكالت  التوجيه  تشغيل جهاز 
أن  الالسلكية، ويجب  إلى بطء االتصاالت  باإلنترنت  اتصال  من عدم وجود 
تكون إحدى الخطوات األولى الستكشاف األخطاء وإصالحها في المنزل أو 

بيئة المستهلك".

فوائد إعادة تشغيل الراوتر )واي فاي(:
تسريع االتصال

ووفقاً لموقع Consumer Report، يقوم مزود اإلنترنت الخاص بك بتعيين 
عنوان IP مؤقت لكل جهاز من أجهزتك والذي يمكن تغييره في أي وقت. 

فإذا لم يلتقط جهاز التوجيه أو الراوتر الخاص بك هذا التغيير، يصبح االتصال 
بطيئاً، ويمكن أن يحدث الشيء نفسه إذا كان لديك العديد من األجهزة المتصلة 

بجهاز الراوتر.

الحماية من االختراق
تسريع  في  شهرياً  مرة  أو  الشهر  في  مرة  الراوتر  تشغيل  إعادة  تساعد  ال 
تحميل الفيديوهات أو تحسين جودة االتصاالت فقط، بل تحمي المستخدم من 

االختراقات.
ونصح مكتب التحقيقات الفيدرالي في أمريكا FBI بأن يعيد أصحاب أجهزة 
الراوتر في المنازل وأصحاب المشاريع الصغيرة دورياً إعادة تشغيلها، بعدما 

نفذ مخترقون هجمات إلكترونية عديدة في شتى دول العالم.
جمع  من  المتسللون  تمكن   ،VPNFilter يسمى  ضار  برنامج  باستخدام 
أجهزة  جعل  مما  الشبكة،  مرور  حركة  ومنع  الجهاز  واستغالل  المعلومات 

التوجيه غير قابلة للتشغيل. 
وبالتالي يؤدي إيقاف تشغيل الجهاز إلى إعادة تشغيل إعداداته وتعطيل البرامج 

الضارة مؤقتاً. 

مع اقتراب نهاية العام 2021، ال يزال احتمال طرح هواتف جديدة واردا من 
قبل عدد من الشركات التقنية العاملة في هذا المجال.

وتتسابق الشركات لزيادة حصتها في سوق الهواتف الذكية الذي يشهد منافسة 
محتدمة، حيث تتنافس في تقديم مواصفات جديدة وابتكارات متطورة، هذا إلى 

جانب مراعاة عنصر السعر االقتصادي.
الهواتف  بأفضل  قائمة  التقنية  باألخبار  المتخصص   CNETلـ تقرير  ووضع 
المتوفرة في األسواق هذا العام، حيث تمت مراعاة عدة عوامل في االختيار 
وحجم  المعالج  وسرعة  التخزين  وسعة  البطارية  وعمر  الكاميرا  أداء  مثل 

الشاشة ونوعيتها، وغيرها.

ـ آيفون 12 برو ماكس
 Bionic  A14 بمعالج يتمتع  "أبل"، حيث  هواتف  أفضل  اإلصدار  هذا  يعد 
إلى جانب دعم  هذا  متنوعة،  إعدادات مميزة  الخلفية  كاميرته  وتدعم  القوي، 

االتصال بشبكات الجيل الخامس.
ـ غاالكسي إس 21

البالغ 800 دوالرا.  الناحية االقتصادية بسعره  الهاتف خيارا جيدا من  يعتبر 
كذلك يدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت، ومعالجا من نوع 

"كوالكوم سنابدراغون 888".
ـ بكسل 5 أي 5 جي من "غوغل"

بتقنية  شاشة  يدمج  أنه  كما  الخامس،  الجيل  بشبكات  االتصال  الهاتف  يدعم 
خلفية  لكاميرات  وتوفيره  الطويل،  البطارية  بعمر  الجهاز  ويتميز  "أوليد". 

مزدوجة، ومعالجا قويا بأداء سريع.
ـ ون بلس 9

دمج  جانب  إلى  الطويل،  العمر  ذات  بطاريته  شحن  بسرعة  الهاتف  يتمتع 
كاميرا خلفية ذات إعدادات قوية، وشاشة عرض بحجم كبير، ومعالجا من نوع 

"كوالكوم سنابدراغون 888".
ـ موتوروال إيدج بلس

يتميز الهاتف بمعالج "سنابدراغون 865" وبطارية كبيرة تدوم لفترة طويلة، 
تصوير  بخيارات  خلفية  وكاميرات  مرتفع،  تحديث  بمعدل  "أوليد"  وشاشة 

متعددة.
ـ غاالكسي إس 21 ألترا

أن  كما  واسعة،  عشوائي  وصول  وذاكرة  كبيرة  شاشة  على  الهاتف  يحتوي 
كاميرته الخلفية تتميز بتمكين المستخدم من االختيار بين مجموعة واسعة من 

اإلعدادات، وتبلغ نسبة التقريب البصري 10.
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مفتاح  بدون  السيارة  تشغيل  نظام  ميزة  تظهر 
Keyless Go عند انشغال كلتا اليدين بعد التسوق 
مفتاح  إخراج  على  القدرة  وعدم  المثال  سبيل  على 
السيارة من الحقيبة أو الجيب؛ فبمجرد االبتعاد عن 
السيارة أو االقتراب منها يتم قفل األبواب أو فتحها 
يمكن  هذا  ومع  لكن  الالسلكية،  اإلشارة  بواسطة 
للصوص من خالل هذه التقنية أيضا سرقة األشياء 
السيارة  سرقة  أو  السيارة  في  الموجودة  الثمينة 

بأكملها.

موسع المدى
وأوضح خبير سيارات أن سرقة السيارات المزودة 
البيانات  اختراق  تتطلب  ال   Keyless Go بتقنية 
أو استخدام تقنيات فك التشفير المعقدة، فكل ما هو 
يقوم  والذي  المدى"،  "بموسع  يعرف  ما  مطلوب 
نظام  تخترق  بطريقة  الالسلكية  اإلشارة  بتقوية 

السيارة وتتيح إمكانية فتح األبواب.
أصحاب  يالحظ  ال  أنه  في  عادة  المشكلة  وتكمن 
السيارات عملية سرقة البيانات؛ حيث يكفي أن يمر 
شخص ما من أمامك اللتقاط البيانات الموجودة على 

المفتاح.
اللصوص  أن  السيارات  خبير  أوضح  جانبه  ومن 
نظام  اختراق  على  طويلة  فترة  منذ  تمرسوا 
Keyless Go، فهم يمتلكون المعرفة الفنية وأيضا 
أن  دون  السيارة  وسرقة  لفتح  الالزمة  التكنولوجيا 

يالحظهم أحد.

تدابير للحماية
مستوى  توفير  يمكن  البسيطة  التدابير  وببعض 
إيقاف  ينبغي  البداية  ففي  الحماية واألمان.  جيد من 

السيارة  تكون  أن  أو  غلقه  يمكن  مكان  في  السيارة 
األمر  الشارع،  إنارة  مثل  بوضوح،  مرئية  دائما 
الذي يكرهه اللصوص حتى ال تتم رؤيتهم وينكشف 
تصدر  السيارة  أن  من  التأكد  أيضا  ويجب  أمرهم. 

اإلشارة المرئية و/ أو الصوتية المناسبة عند قفلها.
بعد  عن  التحكم  بمفتاح  باالحتفاظ  أيضا  ويُنصح 
به،  الخاصة  الحافظات  في  السيما  منفصل،  بشكل 
توجيه  إعادة  الممكن  من  يعد  لم  أنه  يعني  ما  وهو 
أمام  إذا مر لص  المثال  المفتاح، على سبيل  إشارة 

قائد السيارة في ساحة انتظار السيارات.
الختراق  يكفي  بما  قوية  اإلشارة  هذه  ألن  ونظرا 
االحتفاظ  يجوز  فال  الجدران،  حتى  أو  األبواب 
بالمفتاح داخل المباني بالقرب من األبواب والنوافذ 
الخارجية؛ حيث يمكن التقاط اإلشارة عندما يصعد 

اللص ساللم المباني أمام أبواب الشقق. 
وتعمل أنظمة اإلنذار وأجهزة منع الحركة على جعل 
اللص  تتطلب من  إنها  أكثر صعوبة؛ حيث  السرقة 
المزيد من الوقت والعمل، األمر الذي قد يثنيه عن 

سرقة السيارة.
وفي النهاية يجمع الخبراء على أنه ال توجد حماية 
كاملة بنسبة 100%. ومن تساوره شكوك في احتمالية 
سرقة السيارة، يتعين عليه عدم استخدام التقنية مطلقا 

واالعتماد على المفتاح المعدني التقليدي.

ما هو سر ارتفاع دواسة الوقود عن دواسة البنزين، 
قد يعتقد البعض أنه بسبب أمر بسيط وليس له أهمية، 

لكن في الواقع هذا التصميم له أهمية كبيرة،  
دواسة  ارتفاع  سبب  أن  السيارات  خبراء  أوضح 
هامة،  أسباب  عدة  له  البنزين  دواسة  عن  المكابح 
المكابح متصلة بكابس األسطوانة  ومنها أن دواسة 
ضغط  إلى  السائق  قدم  قوة  تحول  التي  الرئيسية 
هيدروليكي يفّعل المكابح، وهي تتواجد على ارتفاع 

أعلى من محرك السيارة بسبب ضيق المساحة.
وأضاف الخبراء أن دواسة المكابح تحتاج أيضاً إلى 
مدى حركة ومساحة أكبر ليتمكن السائق من التحكم 
يود  التي  المالئمة  القوة  مدى  في  وارتياح  بسهولة 
 ABS الضغط بها على المكابح، كي يعمل نظام الـ
الكبح  حالة  في  العجالت  انغالق  لمنع  عالية  بكفاءة 

المفاجئ.
مستوى  على  البنزين  دواسة  تواجد  تصميم  تم  كما 
منخفض بأرضية السيارة إلتاحة وضع قدم السائق 
عليها أحياناً إلراحتها، بينما لو كانت دواسة المكابح 
كبيرة  االحتمالية  ستكون  حينها  المنخفضة،  هي 
للضغط عليها بالخطأ، ما قد يؤدي إلى حادث غير 

متوقع.
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من األمور المزعجة التي قد تواجه قائد السيارة أحياناً هو صدور صوت صفير 
من أحد سيور التي لها عالقة بمحرك السيارة، وغالباً ما يكون مصدر الصوت 

هو سير مروحة التبريد.
وقد يالحظ السائق أن صوت الصفير يصدر مع بداية دوران المحرك ويقل مع 
حركة السيارة، وفي أوقات أخرى يتغير مستوى الصوت بالضغط على دواسة 
أسباب صدور صوت  هو  فما  الضغط،  قوة  بحسب  وينخفض  فيعلو  الوقود، 

الصفير وكيفية عالج هذه المشكلة؟
أجاب خبراء السيارات أن سبب هذا الصوت المزعج يرجع إلى المادة المصنعة 
لسيور أو أحزمة مروحة التبريد وهي المطاط، وفي الجهة األخرى فإن المحور 
الوقت  ومرور  االستهالك  ومع  المعدن،  من  مصنوع  عليه  تركيبه  يتم  الذي 

واحتكاك المطاط مع المعدن يحدث تآكل للسير وارتخاء للمطاط.
هذا االرتخاء يخلق مسافة بين الحزام والجسم المعدني ينتج عنها اختالف في 
السرعة بينهما فيصدر صوت الصفير، أما السبب اآلخر لهذا الصوت هو تلف 
السير أو الحزام نتيجة انتهاء العمر االفتراضي له، ويمكن باستخدام قطعة شمع 

إيقاف صوت الصفير، وذلك في حال عدم تعرضه للتلف.
ولمعرفة إذا ما كان السير تعرض للتلف أم ال، قم بإيقاف تشغيل محرك السيارة 
بمقدار  ملحوظ  ارتخاء  وجود  حال  وفي  األعلى،  من  السير  على  اضغط  ثم 
في  تغييره  يجب  وحينها  والتلف،  للتآكل  تعرض  السير  أن  يدل  فهذا  بوصة، 

الحال حتى ال ينقطع أثناء القيادة.
لكن إذا ما وجدت أن ارتخاء السير أقل من بوصة واحدة، فإن كل ما عليك هو 
إحضار قطعة كبيرة من الشمع، ثم قم بوضع الشمع على جميع جوانب السير، 

بحيث يملئ الفراغ الذي يوجد بينه وبينه الجسم المعدني.
الدوران، حتى  المحرك يستمر في  السيارة واترك  بتشغيل محرك  قم  وبعدها 
يصل الشمع على طول الحزام، هنا تجد الصوت قد اختفى، لكن في حال ظهور 
الصفير مرة أخرى، يمكنك أن تقوم بإعادة تلك العملية مرة أخرى بالطريقة 
نفسها، وسيختفي الصوت تماماً، ولن يظهر مجددا إال إذا تآكل الحزام وتلف، 

وهنا يجب تغييره.

يعتبر انحراف السيارة إلى اليمين أو لليسار على الطريق عند رفع اليدين عن 
مقود القيادة من المشاكل الشائعة التي قد تواجه بعض قائدي السيارات خاصة 

القديمة، وهو ما يشكل خطورة شديدة على سالمة القيادة.
ويرجع هذا االختالل في توازن السيارة إلى عدة أسباب سوف نستعرضها لكم 

اليوم خالل السطور التالية، وهي كالتالي:

– عدم ضبط زوايا العجالت
الشائعة النحراف  األسباب  أبرز  من  العجالت  وزوايا  توازن  يعد عدم ضبط 
باألجهزة  العجل  زوايا  ضبط  يجب  لذلك  الطرق،  على  القيادة  أثناء  السيارة 

الخاصة لها طبقا لمقاسات الشركة المصممة للسيارة.
– عدم ضبط ضغط هواء اإلطارات

في حال عدم المداومة على قياس وضبط ضغط هواء اإلطارات بصورة دورية 
فإنه يسبب انحراف السيارة، كما ينصح بالقيام بعملية تبديل اإلطارات كل فترة.

– تلف جزء من أجزاء نظام التعليق
مع كثرة االستخدام، أو القيادة على الطرق غير ممهدة لفترة طويلة، أو زيادة 
تحميل السيارة بأوزان ثقيلة، قد يتلف جزء من أجزاء التعليق الهوائي للسيارة، 

مثل المقصات مما يسبب خلل توازن السيارة وانحرافها.
– استخدام إطارات غير مناسبة

تركيب إطارات غير مناسبة للسيارة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة يمكن أن 
يسبب انحراف السيارة.

– مشكلة في نظام المكابح
في حال تلف أي جزء من نظام المكابح على اإلطارات األربعة فإنه قد يؤدي 
عجلة  تمسك  قد  عليها  الضغط  عند  المكابح  تجد  حيث  السيارة،  انحراف  إلى 

واحدة دون غيرها بطريقة طفيفة أثناء السير، مما يسبب انحرافها.
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يعتبر ممتص الصدمات “المساعدين” من األجزاء الحيوية الهامة في نظام تعليق 
السيارات، حيث أن له دور هام في راحة وأمان الركاب والسائق، وذلك لتأثيره 

الفعال على اتزان وثبات السيارة أثناء القيادة على الطريق.
العديد  يسبب  فإنه  للتلف  "المساعدين"  الصدمات  ممتص  تعرض  حال  وفي 
من المشاكل، ومنها اختالل السيارة عند إجراء مناورات التخطي وعند القيام 
بضغط على الفرامل، وزيادة مسافة الكبح على السرعات العالية، باإلضافة إلى 

تآكل اإلطارات بشكل سريع.
كما يؤثر تلف ممتص الصدمات بشكل سلبي على وظائف األنظمة المساعدة 
تعزيز  ونظام   ABS لالنغالق  المانع  الكبح  نظام  مثل  السيارة،  في  األخرى 

.ESP االتزان اإللكتروني
ومن خالل السطور التالية يمكنك التعرف على أبرز العالمات التي تدل على 

تلف ممتص الصدمات:

- اختالل السيارة عند إجراء مناورات التخطي
- زيادة مسافة الكبح على السرعات العالية

- تآكل اإلطارات بشكل سريع
- تسرب الزيت أسفل السيارة

- صدور أصوات الطقطقة عند القيادة في طرقات غير مستوية
السيارة عند  ثبات  تقليل  يسبب  مما  الطريق  السيارة على  التصاق  انخفاض   -

المنعطفات
- زيادة مسافة االنحراف والكبح خاصة عند وجود انزالق مائي

- اهتزاز المقود و تآكل اإلطارات بشكل غير متساو

القيادة هي  أثناء  التي قد تواجه قائدي السيارات أحياناً  من المواقف المزعجة 
تركيب  إلى  السائق  يضطر  مما  الهواء،  من  فراغه  أو  السيارة  إطار  انفجار 
اإلطار اإلحتياطي، وهنا دائما ما يثار تساؤل حول المسافة التي يمكن قطعها 

بإستخدام اإلطار اإلحتياطي؟
أجاب خبراء السيارات 
اإلطارات  أن 
في  اإلحتياطية 
الحديثة  السيارات 
من  أصغر  تكون 
التقليدية،  اإلطارات 
مصممة  ليست  وهي 
لمسافات  لالستخدام 
طويلة، ولكنها مصممة 
مكان  أقرب  إلى  لنقلك 
فيه  الحصول  يمكنك 

على خدمة لصيانة اإلطار الذي تعرض للتلف.
وأضاف الخبراء أن المسافة التي يمكن قطعها باإلطار اإلحتياطي تختلف وفقاً 
لكم خالل  نستعرضه  ما سوف  هذا  بالضبط؟  المسافة  كم  لكن  اإلطار،  لحجم 

السطور التالية. 
أواًل اإلطار اإلحتياطي كامل الحجم

إطارات  ونوع  مقاس  نفس  ويعتمد  الحجم  كامل  االحتياطي  اإلطار  كان  إذا 
سيارتك األساسية، فإنه يمكنك استخدامه مثلها تماماً حتى تنتهي صالحيته.

ثانياً اإلطار االحتياطي صغير الحجم
أما في حالة ما كان اإلطار االحتياطي حجمه أصغر من إطارك األساسي، فإنه 
عليك أن تقوده ألقل مسافة ممكنة، مثاًل حتى الوصول إلى مركز الصيانة بغيّة 
إصالح إطارك األساسي، وأشار الخبراء أن هذه المسافة يجب أن ال تزيد عن 

110 كم، أو وفقاً لما ينص عليه دليل المالك أو كتيب المصنع.

حذر نادي السيارات ADAC األلماني من 
أن الشمس المنخفضة خالل فصلي الخريف 
والشتاء ترفع خطر تعرض قائدي السيارات 
والدراجات النارية لإلبهار، مما يهدد سالمة 

القيادة.
اإلبهار  أن خطر  األلمان  الخبراء  وأوضح 
األمامي  الزجاج  مع  يزيد  الشمس  بأشعة 
على  القدرة  من  يحد  مما  النظيف،  غير 
الرؤية السليمة للطريق ومستخدميه وكذلك 

اإلشارات المرورية.
األمامي  الزجاج  بتنظيف  النادي  وينصح 
في  خاص  بشكل  الخارجية  المرايا  وزجاج 
فصلي الخريف والشتاء وأن تكون المساحات 
في حالة جيدة لتؤدي مهمتها بشكل صحيح.

نظارة شمسية  بارتداء  الخبراء  يوصي  كما 
كافية  أمان  الحفاظ على مسافة  مناسبة، مع 
مصابيح  وتشغيل  األمامية،  المركبات  مع 

الضوء النهاري.
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تلك  توضح  تهضمه"،  ما  بل  تأكله،  ما  لست  "أنت 
الجملة الشهيرة من طب األيورفيدا  القديم أّن كل من 
يرغب في عالج المعدة والحفاظ عليها قوية وسليمة 
عليه االنتباه إلى مكان وتوقيت وكيفية تناول الطعام 

التي لها أهمية أكبر من نوعية الطعام نفسه.
الهضم  قوة طاقة  في  تؤثر  العوامل  تلك  وذلك ألن 
لديك، التي تؤثر بدورها في قدرتك على طرد المواد 

السامة من جسمك وعقلك.
في  والقوي  الصحي  الهضمي  الجهاز  يساعد  كما 
التواصل  يجعل  ما  توازناً،  أكثر  ميكروبيوم  خلق 
استبعاد  عليك  ولذلك  أسهل،  واألمعاء  الدماغ  بين 
واستبدالها  بالحساسية  تصيبك  التي  األطعمة 
بالمنتجات العضوية واألطعمة الكاملة قدر اإلمكان.

عالج المعدة والحفاظ عليها

لموقع Mind Body Green األمريكي، فإّن  وفقاً 
منظومة األيورفيدا التي نشأت في الهند قبل حوالي 
يستقبله  ما  كل  هو  الطعام  أنَّ  ترى  سنة،  آالف   5

جسمك وعقلك.
حياتك  وأسلوب  الغذائي  نظامك  من  كل  أنه  أي 
العاطفية  وعالقاتك  المهنيّة  وحياتك  وروتينها 
تلك  وأّن كل  فيها،  تعيش  التي  والبيئة  واالجتماعية 

األشياء لها تأثير على صحتك وصحة معدتك.
الهضم( هو  الهضم )أو طاقة  أن  وتعتقد األيورفيدا 
عملية أساسية لتحقيق الصحة المثالية، فنظام الهضم 
القوي يتعامل مع أي شيء يدخل إلى الجسم، فيحافظ 
على المغذيات التي يحتاجها ويتخلص من العناصر 

األخرى.
على  قادرة  تكون  لن  الضعيفة  الهضم  طاقة  بينما 
مجاراة تلك العملية، ومن ثم تتراكم المواد الضارة 
المطاف  نهاية  في  يؤدي  ما  الجسم،  على  وتطغى 
اإلصابة  وربما  واضطرابات  خلل  حدوث  إلى 

باألمراض. 
ويدعم العلم االعتقاد الذي اعتنقته األيورفيدا منذ 5 
ارتباطاً  ترتبط  العامة  الصحة  أن  وهو  سنة:  آالف 

مباشراً بصحة الجهاز الهضمي.

كيف تجعل معدتك أذكى وأقوى؟
وإليك بعض الطرق التي يمكنك القيام بها من أجل 
لما  أقوى وأكثر صحة، وفقاً  عالج معدتك وجعلها 

ذكره موقع Health Line الطبي:

1 – تناول الطعام ببطء
يمكن أن يساعد مضغ الطعام جيداً وتناول الوجبات 
وامتصاص  الكامل  الهضم  تعزيز  في  أبطأ  بشكل 

العناصر الغذائية.
كما يساعد ذلك في تقليل االنزعاج الهضمي والحفاظ 

على أمعاء صحية.
2 – تغيير نظامك الغذائي

يمكن أن يساهم تقليل كمية األطعمة المصنعة عالية 
صحة  تحسين  في  تتناولها  التي  والدهون  السكر 

األمعاء.
باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر تناول الكثير من 
الدهون  من  الخالية  والبروتينات  النباتية  األطعمة 

بشكل إيجابي على أمعائك.
ثبت أن اتباع نظام غذائي غني باأللياف يساهم بشكل 

كبير في تكوين ميكروبيوم األمعاء الصحي.
وأكدت دراسة طبية مشتركة أجريت  عام 2018 
بين معهد الطب السويدي في جامعة غوتنبرغ وقسم 
العلوم الزراعية والعلوم البيولوجية في جامعة ألبرتا 
أّن  الدانماركي  نورديسك  نوفو  ومركز  األمريكية 
النظام الغذائي الغني باأللياف يساعد في الحفاظ على 
ميكروبيوتا األمعاء الصحية المرتبطة بزيادة التنوع 
قصيرة  الدهنية  األحماض  إنتاج  مثل  والوظائف 

.(SCFAs( السلسلة
3 – إراحة الجهاز الهضمي 12 ساعة

مع  انقطاع  بال  يتعامل  الهضمي  جهازك  كان  إذا 
أبداً  كافياً  وقتاً  يملك  ال  فهو  جسمك،  في  تُدخله  ما 

إلخراج النفايات منه.
لكن منحه 12 ساعة من الراحة خالل الليل يُوّفر له 

الوقت الكافي لتنظيف نفسه.
خفيفة  وجبة عشاء  تتناول  أن  هو  المثالي  والوضع 
مبكرة في السابعة مساًء، ثم تنتظر إلى السابعة في 
صباح اليوم التالي قبل تناول الفطور، لكن بإمكانك 

اختيار أي ساعات أخرى تالئمك بالطبع.
4 – التحقق من حالة عدم تحمل الطعام

إذا كنت تعاني من أعراض مثل التقلصات واالنتفاخ 
والغثيان  الجلدي  والطفح  واإلسهال  البطن  وآالم 
تعاني من  تكون  فقد  الحمضي،  والتعب واالرتجاع 

حالة عدم تحمل الطعام  .
المحفزة  األطعمة  من  التخلص  محاولة  ويمكنك 

الشائعة لمعرفة ما إذا كانت األعراض قد تحسنت.
إذا كنت قادراً على تحديد طعام أو أطعمة تساهم في 
ظهور أعراضك، فقد ترى تغييراً إيجابياً في صحة 
الجهاز الهضمي عن طريق تغيير عاداتك الغذائية.

5 – أبِق جسمك رطباً
الغشاء  على  مفيد  تأثير  له  الماء  من  الكثير  شرب 
البكتيريا  توازن  على  وكذلك  لألمعاء،  المخاطي 
الجيدة في األمعاء، لذلك فإّن البقاء رطباً هو طريقة 

بسيطة لتعزيز صحة األمعاء.
6 – خفض مستويات التوتر لديك

على  صعبة  المزمنة  المرتفعة  التوتر  مستويات 
جسمك بالكامل، بما في ذلك القناة الهضمية.

أو  التأمل،  التوتر  تقليل  طرق  بعض  تتضمن  قد 
ممارسة اليوغا، أو المشي، أو الحصول على تدليك، 
تقليل  أو  العائلة،  أو  الوقت مع األصدقاء  أو قضاء 

تناول الكافيين، أو الضحك.
7 – احصل على قسط كاٍف من النوم

يمكن أن يكون لعدم الحصول على قسط كاٍف من 
النوم آثار خطيرة على صحة أمعائك، والتي بدورها 

يمكن أن تساهم في المزيد من مشاكل النوم.
حاول إعطاء األولوية للحصول على ما ال يقل عن 
ليلة، كما قد  المتواصل كل  النوم  7-8 ساعات من 
تواجه  كنت  إذا  مساعدتك  على  قادراً  طبيبك  يكون 

مشكلة في النوم.
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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« .

8 – تناول البروبيوتيك وتناول األطعمة المخللة
أو  البروبيوتيك  لمكمالت  الناس  بتناول  ينصح 
المفيدة  البكتيريا  تعزيز  أجل  من  المخمرة  األطعمة 
األمعاء  ومشاكل  األمعاء  التهاب  ومنع  المعدة  في 

األخرى.
األطعمة المخمرة تعتبر مصدراً طبيعياً للبروبيوتيك 

مثل الخضراوات المخللة.
9 – تجنّب المضادات الحيوية قدر اإلمكان

الضروري  من  يكون  ما  غالباً  أنه  من  الرغم  على 
االلتهابات  لمكافحة  الحيوية  المضادات  تناول 
البكتيرية، فإّن اإلفراط في استخدامها يمثل مصدر 
أعداد  من  ويقلل  العامة  الصحة  على  كبيراً  قلق 

البكتيريا المفيدة.
وتشير تقارير وفقاً لمراكز السيطرة على األمراض 
والوقاية منها CDC إلى أنه حتى بعد 6 أشهر من 
الهضمية  القناة  تبقى  الحيوية،  المضادات  استخدام 

تفتقر إلى عدة أنواع من البكتيريا المفيدة.
10 – تمرن بانتظام

في  بانتظام  الرياضية  التمارين  ممارسة  تساهم 
تحسين صحة القلب وفقدان الوزن أو الحفاظ عليه، 
في عالج  تساهم  أيضاً  إنها  بل  وحسب،  ذلك  ليس 

المعدة وتحسن صحتها.
قسم  في  األطباء  من  عدد  أجراها  دراسة  ووجدت 
كوليدج  في جامعة  الغذائية،  األدوية  الطب ومركز 

تنوع  لديهم  الرياضيين  أن   2014 عام  في  كورك 
أكبر من فلورا األمعاء أكثر من غير الرياضيين.

الوقت المناسب لألكل
بالنسبة لمعظم الناس يتم تحديد توقيت تناول الطعام 
على أساس العديد من العوامل، مثل أوقات الفراغ، 
إلى  وما  األدوية،  مواعيد  لدينا،  الجوع  مستويات 

ذلك.
اليوم  من  التوقيت  أن  إلى  األبحاث  تشير  حين  في 
الذي نأكل فيه ومقدار الوقت المنقضي بين الوجبات 

قد يكون لهما آثار عميقة على صحة المعدة.
اإلفطار

يرى موقع Northwestern Medicine أّن توقيت 
يمهد  فهو  الهامة،  األمور  من  اإلفطار  تناول وجبة 
التي  الطاقة  ويمنحك  اليوم  طوال  لتغذيتك  الطريق 
وجبة  لتناول  خطط  لذلك  يومك.  لمواجهة  تحتاجها 

اإلفطار في غضون ساعة من االستيقاظ.
الغداء

يجب أن يكون الغداء بعد حوالي 4 إلى 5 ساعات 
وجبة  تناولت  إذا  المثال،  سبيل  على  اإلفطار.  بعد 
بين  الغداء  فتناول  صباحاً،   7 الساعة  في  اإلفطار 

الساعة 11 صباحاً وحتى الظهر.
 2 الساعة  حتى  الغداء  تناول  بإمكانك  يكن  لم  إذا 
ظهراً في يوم معين، فخطط لتناول وجبة خفيفة بين 

هاتين الوجبتين.
بتضمين  فقم  خفيفة،  وجبة  لتناول  بحاجة  كنت  إذا 

مزيج من البروتين والكربوهيدرات.
على سبيل المثال، تناول قطعة جبن قليلة الدسم مع 
تفاحة، أو كوباً أو كوبين من الخضار مع ربع كوب 

من الحمص.
الهدف هو منع الجوع المفرط بين الوجبات، مما قد 
يؤدي إلى وقت تناول الوجبات الخفيفة في اللحظة 

التي تصل فيها إلى المنزل من العمل.
العشاء

يميل الكثير من الناس إلى اإلفراط في تناول الطعام 
على العشاء؛ ألنهم لم يأكلوا ما يكفي طوال اليوم، 
لوجباتك  الزمني  الجدول  نفس  اتباع  عليك  لذلك 
السابقة مع التأكد من عدم وجود أكثر من 6 ساعات 

بين الغداء والعشاء.

ماذا تفعل إذا لم تكن جائعاً؟
يقول الكثير من الناس إنهم ال يشعرون بالجوع في 

أوقات معينة للوجبات، خاصة في وجبة اإلفطار.
فقد  متكرر،  بشكل  اإلفطار  وجبة  تتخطى  كنت  إذا 
دربت جسمك على عدم إرسال إشارات الجوع في 

ذلك الوقت؛ ألنه تم تجاهلها منذ فترة طويلة.
ولكن إذا بدأت في إعادة محاولة تناول وجبة اإلفطار 

يومياً، فستعود إشارات الجوع الطبيعية لديك.



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
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في جو من البهجة والفرح وفي مدرسة هداية لتعليم 
المستقلة  العربية  الجالية  مقر  في  العربية،  اللغة 
والمحاضر  للكاتب  محاضرة  إلقاء  تم  برلين،  في 
المتخصص بدراسات االنثروبولوجيا الدكتور )عماد 

رحمه( بعنوان اللغة العربية نشأتها ومراحلها. 
حيث قام الطالب في المدرسة بالترحيب بالحضور 
على طريقتهم الخاصة، وتم تقديم الدكتور المحاضر 
)عماد رحمة( من الهيئة االدارية في المدرسة ممثلة 
في األستاذة غنوة الحسن والتي ذكرت ان الدكتور 
فلسطيني  عربي  وباحث  كاتب  هو  رحمة  عماد 
متخصص بالدراسات االنثروبولوجية، عضو اتحاد 
الكتاب والصحفيين  الفلسطينيين وعضو مشارك في 
الوطنية  اللجنة  وعضو  السوريين  الصحفيين  اتحاد 
الهيئة  رئيس  ونائب  سورية  في  األثري  للبحث 
العامة لحق العودة. وله العديد من الكتب والدراسات 
ورحبت السيدة غنوة بجميع الحضور والضيوف كل 

بلقبه واسمه. 
بدأ الدكتور حديثه عن نشأة اللغة العربية وأنها لغة 
القرآن الكريم وأشهر لغات العالم وأكثرها انتشارا، 
تطرق  ثم  العربية.  الجزيرة  من  انتشارها  بدأ  وقد 
عبر  العربية  اللغة  أقسام  إلى  حديثه  في  الدكتور 
على  وتفوقها  العربية  اللغة  ميزات  وإلى  التاريخ 
كلماتها.  وغزارة  مفرداتها  بعدد  العالم  لغات  باقي 
اما  كلمة،  مليون   12 مفرداتها  عدد  يتجاوز  حيث 
يتعدى عدد كلماتها 600 ألف  اللغة االنجليزية فال 
كلمة  الف   150 يتجاوز   ال  الفرنسية  واللغة  كلمة 

والروسية 130 الف كلمة. 
واللغة العربية من أكثر اللغات الحية على األرض، 
القرآن  انزل  بأن  وتعالى  سبحانه  الله  كرمها  وقد 
اي  معربة.  بأنها  العربية  لغتنا  وتتميز  بها،  الكريم 
وأل  عناصرها،  أقوى  من  يعتبر  الذي  اإلعراب 
التعريف ال توجد إال في اللغة العربية، وكل كلمة في 
العربية لها جذر وأصل. وذكر المحاضر ان  اللغة 
هيئة األمم المتحدة اعتمدت اللغة العربية لغة رسمية 
في  وذلك  بها  المعمول  الرسمية  اللغات  من ضمن 
ديسمبر من عام 1973م. وقد اصبح بعد ذلك يوم 
الثامن عشر من ديسمبر كل عام هو اليوم العالمي 

للغة العربية. 
العروض  علم  إلى  المحاضر  الدكتور  وتطرق 
أحمد  بن  )الخليل  اإلمام  اخترعه  الذي  والقوافي 
الفراهيدي( وهو اول من ضبط اللغة وحصر اشعار 
النحاة منذ أبي  التي وضعها  العرب وأكمل األسس 

األسود الدؤلي . 
المعاجم  أنواع  أيضا  المحاضر  الدكتور  وذكر 
ونماذج من المعاجم التي حملت مادتها القرآن الكريم 

حيث عني القرآن الكريم بالحرف في ذاته فتصدر 
الحرف عددا من السور القرآنية مثل الر، ألم، حم، 

كهيعص...... الخ. 
ومن اهم المعاجم معجم العين للفراهيدي ومعجم تاج 
الصحاح ومعجم اساس البالغة ومعجم لسان العرب 

البن منظور ومعجم القاموس المحيط. 
وبعد االنتهاء من المحاضرة فتح الدكتور عماد باب 

األسئلة واالستفسار والمناقشة والحوار. 
بعد ذلك القى األستاذ عبدالله حجير مدير مدرسة دار 
الكريم  فيها رسولنا  تأليفه يمدح  الحكمة قصيدة من 

محمد عليه افضل الصالة وأتم التسليم. 

وكان مسك الختام مع األستاذة غنوة مشرفة الحفل 
ان  الجميع  اكتشف  وقد  فيروز  للسيدة  غنت  حيث 
السيدة غنوة تتمتع بصوت مخملي شجي وجميل فقد 
السيد  المبدع  القانون  وعازف  هي  الجميع  اطربت 
الهب حماس  وقد  الغناء.  شاركها  الذي  قبالن  علي 
الجماهير وكانوا يطلبون المزيد من العزف والغناء. 
وطاب  لذ  ما  الحضور  تناول  آخرا  وليس  وأخيرا 
المحاضرة  هذه  إنهاء  وتم  والقهوة.  الحلويات  من 
على أمل اللقاء في محاضرات اخرى في المستقبل 

القريب. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* معلمة ومشرفة تربوية في مدرسة دار الحكمة. برلين

نجاح الجواودة *







Parkplätze Wi-Fi Restaurant
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Parkplätze

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

- إمكانية الدفع بالتقسيط.

صالة تتسع لغاية ٢٥٠ شخصاً



٢٥ دقيقة من الكودام

Strasse des Friedens 78, 
14552 Langerwisch/ Michendorf

Ausfahrt Saarmund

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

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

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

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

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

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

Ausländerangelegenheiten
Landeseinwohneramt

Außenstelle:
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Keplerstr. 2, 10589 Berlin
U.-Bhf. Mierendorffplatz
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شھر نوفمبر/ تشرین ثان ۲۰۲۱
Gebetszeiten für Berlin / November 2021
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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

20 Stück   =  60€
50 Stück   = 100€ 
100 Stück = 150€ 

200 Stück   = 250€ 
500 Stück   = 400€ 
1000 Stück = 600€

أقالم للدعاية واإلعالن ـ حفر بالليزر

030-615 76 70

Fahrschullehrer gesucht 
30€/Stunde.

Infos unter 030-680 720 96

Metall Kugelschreiber
mit einseitiger Lasergravur
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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 



ـًا   أطبـــاق  طازجة  يومــيـــــــ
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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
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 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
Mitte
Auguststr 90 10117 Berlin
Tel. 030-80498820     Bus  120/142/247

- 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

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
 

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

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   

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 

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

د. حسن هاشم
أخصائي طب و جراحة

أمراض األنف و األذن و الحنجرة
و عالج أمراض الحساسية
Tel.:  030-3335848
Fax:  030-3336092
Bismarckstr.63

13585 Berlin-Spandau
   Sprechzeiten: 
       Mo., Do. 8 - 11:30 Uhr  /  15 - 17:30 Uhr
       Di            9 - 11 Uhr       /  15 - 17 Uhr
       Mi                9 - 12 Uhr
       Fr               9 - 11 Uhr



 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



70
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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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2 
60

 7
0

Aus dem Ausland sind wir erreichbar unter:
Telefon: 0049 3312772-1111 | Telefax: 0049 3312772-22992

w w w. a o k . d e

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

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

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

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

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

Praxisschwerpunkte:

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

Dr. Kinan Arnouk



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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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 . أماني محاده

د .غسان تيزري
                                                                                                                                                                                                               أخصائي باطنية - طبيب عائلة

طبيب العائلةنساء ووالدة
د . ثائر املوعد

Dr. Khaled El-Sharafi

Dr. Abdelrahman SeifeddinDr. Ghessan Tesari

Hausarzt 

 Priv.- Doz. Dr. med. habil. Otto J. Titlbach. 
                  Innere Medizin,  Diabetologie. 

Dr. Thaer Almoued Dr. Amani Hamadah 
                                                                                  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 AlzrerDr. 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



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

- عالج الحاالت الطارئة.
- تنظيف األسنان.

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

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

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

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

العيادة التخصصية لطب األسنان

الدكتور أمين حافظ 
الدكتورة حنان حافظ هولز

Dr. AMIN HAFIZ
Dr. Hanan Hafez-Holz
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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



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



0176 6475 4594 
0176 3419 7645

030 - 687 - 54 22

Mo -  Fr  :  10 -  18 °°  Uhr
Erkstr. 1A, 12043 Berlin
         (Ecke Karl-Marx-Str.)
         neben Rathaus Neukölln

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

أختصاصنا:
- ابتسامة هوليود

- زراعة األسنان 
- تقويم األسنان 

- تركيبات ثابتة و متحركة
- معاجة الجذور بواسطة المجهر

- جميع المعالجات السنية االخرى
- تبييض األسنان بالليزر

www.alsham-dental-clinic.com 

info@alsham-dental-clinic.com

NEUERÖFFNUNG 

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

Alarashi Brüder 
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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



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



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



84

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

مستشفى إبن سينا

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

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

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

- ص/ أشرف خويطر

- ص/ عبد الناصر السقا

- ص/ نبيل الدسوقي

ـ ص/ عالء الحلو

ـ  ص/ محمد نوفل

ـ  ص/ مالك فاعور

 
- ص/ ياسين مطر

 
- ص/ سمير حسنى

 

- ص/ أنيا

 
- ص/ نهاد األشقر

 
ـ ص/ محمد العزوزي

ـ ص/ العريان

- د. إبراهيم نصار

- ص/ موسى مسالمة

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

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

- د/ محمد محمد

ـ عدنان المحضر

ـ بالل للعالج الطبيعي

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

- نمر األحمد

ـ رامي الصياد

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel

Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice

Beratung & Versorgung

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

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

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96

BLISSESTR. 5,        
10713 Berlin - Wilmersdorf
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TEL    030   86  10  86
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BRILLENSTUDIO
ABDALLAH
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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

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



90

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



سان مارينو
السياحة في سان مارينو

سان مارينو جمهورية صغيرة داخل ايطاليا وتعد أقدم جمهوريات العالم حيث انشئت في القرن الثالث مما يجعلها 
متألقة بالطابع التاريخي الساحر والمعالم األثرية الجذابة.

وتوفر سان مارينو أجواء جذابة للعطالت الصيفية بفضل مناخها المتوسطي المعتدل وأجوائها الترفيهية الساهرة 
وجلسات مقاهيها الممتعة باالضافة الى مناطق التسوق ومشاهد الطبيعة الريفية.

واليوم نكشف لكم مجموعة من أجمل معالم سياحية في سان مارينو فهي وجهة عريقة داخل ايطاليا تستحق 
الزيارة واالكتشاف وتالئم العطالت العائلية والفردية خصوصاً لعشاق العصور الوسطى..



المتحف الوطني

المتحف الوطني من أهم المعالم السياحية في سان مارينو فهو يكشف عن تاريخ المدينة والحضارات التي مرت بها ويضم مجموعة رائعة من اللوحات والتحف 
والمعروضات األثرية مثل النقود والخزفيات واألسلحة وغيرها باالضافة الى لوحات الفن الحديث.

المدينة القديمة

ال يمكن زيارة مدينة تاريخية عريقة مثل سان مارينو دون المرور بالمدينة القديمة حيث متعة المشي بين الشوارع الضيقة المرصوفة بالحصى والمنازل التاريخية 
الحجرية.

كما يستمتع زوار المدينة القديمة بركوب الدراجات كوسيلة للتنزه بين أجوائها التاريخية الساحرة والجلوس في المقاهي والمطاعم المحلية التي تقدم أشهى المأكوالت 
األصيلة خصوصاً في ساحة بيازا ديال.



بلدة أكوافيفا

بلدة أكوافيفا من اهم مناطق السياحة في سان مارينو وتحمل هذا االسم نسبة الى صخرة المياه المقدسة وتم انشاء المدينة في العصور الوسطى حيث تتمتع بأجواء 
تاريخية مذهلة.

ومما يجعل بلدية أكوافيفا ممتعة للزيارة هو الهندسة المعمارية التاريخية الخالبة في المنازل الحجرية والقالع واألبراج والقصور باالضافة الى المزارع الريفية 
والحدائق.

بلدة بورجو ماجيوري

بلدة بورجو ماجيوري من المناطق الساحرة في سان مارينو فهي وجهة تاريخية هادئة ومفعمة بأجواء الماضي حيث يمكن االستمتاع بجوالت المشي بين مبانيها 
العتيقة ومتاحفها وقصورها التاريخية.

كما تتمتع بورجو ماجيوري بالساحات المميزة بالمطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى المأكوالت االيطالية وتتوفر بها متاجر رائعة لبيع أجمل الهدايا التذكارية المحلية.



قرية سان ليو

قرية سان ليو من الوجهات السياحية المحبوبة في سان مارينو فهي تتمتع بموقع مرتفع فوق هضبة جيرية مما يمنحها اطاللة ساحرة على الوديان الجبلية حولها.
وتنعم القرية بالهدوء واجواء االسترخاء حيث يمكن االستمتاع بالمشي بين أزقتها التاريخية من العصور الوسطى ومشاهدة المزارع الريفية وزيارة المتاحف.

أبراج سان مارينو

تتألق سان مارينو بسحر خالب من العصور الوسطى ومن أهم معالم التاريخ الالفتة هي أبراج سان مارينو الثالثة، فهي تعد رمز للمدينة بفضل وجودها فوق قمم 
الجبال.

واألبراج الثالثة تعود الى العصور الوسطى بين القرن العاشر والثالث عشر وأحد هذه األبراج هو برج جوييتا وكان يستخدم كسجن للمتمردين، اما برج سيستا فقد 
استخدم كمخزن لألسلحة واليوم هو متحف لألسلحة التي استخدمت على مدار القرون.

والبرج الثالث هو برج مونتالي وقد أنشئ ليكون قلعة للدفاع عن المدينة ويتمتع بالتصميم الدفاعي من األحجار ويمكن زيارة األبراج الثالثة واالستمتاع بإلتقاط أروع 
الصور البانورامية لسان مارينو.



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

NOVEMBER 2021

ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDE-
RUNGEN KOMMEN
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München
Leipzig
Wolfsburg
Stuttgart
Mainz
Hertha BSC
Köln
Bochum
Greuther Fürth
Dortmund
Leverkusen
Union Berlin
Mönchengladbach
Freiburg
Ho�enheim
Mainz
Augsburg
Bielefeld
München
Leipzig
Wolfsburg
Frankfurt
Stuttgart
Hertha BSC
Köln
Bochum
Greuther Fürth

Freiburg
Dortmund
Augsburg
Bielefeld
Mönchengladbach
Leverkusen
Union Berlin
Ho�enheim
Frankfurt
Stuttgart
Bochum
Hertha BSC
Greuther Fürth
Frankfurt
Leipzig
Köln
München
Wolfsburg
Bielefeld
Leverkusen
Dortmund
Union Berlin
Mainz
Augsburg
Mönchengladbach
Freiburg
Ho�enheim



أفقي
مطرب تونسي

الحلول في الصفحة 98

دولة تقع في قارة اسيا؟
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 - مدينة في سوريا.
02 - رئيس بلدية القامشلي.

03 - دكتور قدم خدماته مجانا في موقع القامشلي.
04 - ياء )مبعثرة( - دولة أوروبية.

05 - شاعر عاصر الفرزدق - حرف جر.
06 - لم يرض عما فعل - كبلك.

07 - فريق رياضي سوري - متشابهات.
08 - منطقة في سوريا - نصف ليرة.

09 - للتأوه - المغادر )معكوسة(
10 - اقل من مليار - مزحات )معكوسة(

 
01 - آباؤنا القدامى - متشابهان.   

02 - رتبة في الجيش - األقارب.
03 - من القرية - كذب.

04 - ابحث - ناس في ملعب.
05 - مقياس - فاجا )مبعثرة(

06 - عام - دادي )مبعثرة(
07 - قرن سلس )مبعثرة( - يبهج.

08 - في يم )مبعثرة( - للنداء - اداه صلة.
09 - األسم األول لمسرحي سوري راحل.

10 - فنان من القامشلي.

رأسي

بين الصورتين توجد سبعة فوارق حاول أن تجدها في دقيقتين

- يميل األشخاص الذين يعانون من تدنِّي احترام  
  الذات، وقلة الثقة بالنفس إلى إذالل اآلخرين 

  ومضايقتهم. 
- تشير بعض الدراسات إلى أن الناس يكونون 

  أكثر صدقاً عند التعب الجسدي، وذلك ما يجعل 
  البعض يعترفون بما يخفونه خلل المحادثات 

  الليلية المتأخرة. 
- يؤدي العناق الذي يزيد طوله عن عشرين 
  ثانية إلى إطلق مواد كيميائية في الجسم، 

  تجعل اإلنسان يثق في الشخص الذي يعانقه. 
- يعاني 68٪ من األشخاص من«متلزمة 

  االهتزازات الوهمية« )باإلنجليزية:   
 ،)Phantom Vibration Syndrome  

  وهي إحساس الشخص، واعتقاده باهتزاز 
  هاتفه المحمول، بينما ينفي الواقع حدوث ذلك.

7x

العاصمة



1- أين يوجد بحر ودان ؟
2- ما هو اسم وكالة الفضاء األمريكية؟

3- ما هي أصغر قارة في العالم؟
4- ما هي القارة التي يطلق عليها القارة 

السمراء؟
5- ما هو أعلى بركان نشط في أوروبا؟

6- ما هو أكبر ميناء في العالم؟
7- الحاجز المرجاني العظيم يقع قبالة 

ساحل أي والية أسترالية؟
8- جبل فيزوف يطل على أي مدينة إيطالية 

حديثة؟
9- من هي آخر زوجة ماتت من زوجات 

النبي صلة هللا عليه وسلم؟
10- كم عدد األحاديث التي رواها البخاري 
عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي هللا 

عنها؟
11- من من أمهات المسلمين عرفت بأنها 

أكمل النساء عقًل وخلقًا وكان لها موقف 
يوم الحديبية؟

12- ما معنى كلمة ” الجهضم “؟
13- ما معنى كلمة ” البرطام ” ؟
14- ما معنى اسم ” األخفش” ؟

15- ما هي الدمعزة ؟
16- للهاجد معنيان متضادان ما هما؟

17- ما هي مساحة المربع؟
18- ما هي مساحة المستطيل ؟

19- ما هي مساحة المثلث ؟
20- من هو واضع النظرية النسبية؟

21- كم مقدار الجاذبية األرضية؟
22- أذكر نص قانون نيوتن الثالث؟
23- ما هو عمل الخليا الشمسية ؟

24- أي نوع من الكهرباء موجود في 
منازلنا ؟

25- عرف القاعدة القانونية؟
26- اذكر مفهوم القانون العام ؟
27- اذكر ما هي الحقوق العامة؟

28- ما هو الحيوان الذي ال يحترق في 
النار؟

29- أي حيوان لديه أعلى ضغط دم؟
30- ما هو الحيوان الذي ال ينام؟

31- من مؤلف رواية حرب الجواسيس ؟
32- في أي عام وقع حريق لندن العظيم 

المدمر؟

سؤال يحتاج جواب ...

Sprüche أقوال	مأثورة											

Dale Carnegie
(ديل كارنيجي)

 تذكر ان اليوم هو الغد
 الذي كنت قلقا عليه

باألمس.

بالعالم. الصورة كأفضل صورة صحفيه  فازت هذه 

واهميتها تكمن في الحكايه التي تختبأ خلفها...

الصورة يظهر فيها الطيار بلباسه العسكري »روبرت ستيرم« عائدا من ڤيتنام عام 
1973م بعد ان كان اسيرا ألكثر من 5سنوات وكان بإستقباله عائلته.

وعلى الرغم من الفرح الذي كان يعتري العائله اال انه كان حزينا ولم يكن متحمسا 
للعودة والسبب يكمن برسالة استقبلها قبل يومين فقط من عودته .ونظرا الن زوجته 
ملّت انتظاره رأت ان تكتب له رسالة تشير فيها الى رغبتها باإلنفصال كونها بدأت 

تواعد رجل اخر وجاهلة عودته القريبة!
يظهر الجندي ستريم وهو يمشي بخطى متثاقلة رغم فرحة ابناءه لرؤيته وبالخلف جدا 

زوجته ترتسم على ملمحها ابتسامة غامضة و ربما مذنبة!
ستريم لم يتردد ووافق عل االنفصال لتتزوج هي بعد سنة وهو انشغل بكتابة مذكراته 

مع االشارة طبعا في كتابه لهذا المشهد الحزين والصورة..
 بمجرد ان فازت الصورة كأفضل صورة صحفية بالعالم لم يكرر ستريم مشاهدته لها 

ولم يقتنيها النه وعلى حد قوله اليستطيع رؤية المشهد.

المزيد عنه في صفحة الحلول 98

ما هو العدد الذي يقبل 
القسمة على 2 3 4 5 6 

وفي كل مرة يكون الباقي 
منه هو واحد؟
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Sprüche                  أقوال مأثورة

هناك مفاجآت سارة في طريقها إليك، منها أشياء كنت تريد حدوثها بفارغ 
الصبر، استثمر األحداث السعيدة قدر المستطاع في الحصول على أكبر 

قدر من االستفادة بالسعادة.

مبادرتك بالخير لن تعود عليك سوى بالخير، حاول أن تتعامل مع األشخاص 
المهنيين المخلصين لعملهم، وال تنجرف نحو الموضوعات الشائكة التي قد 

يورطك فيها البعض، ويضعوك داخل أزمة ليس لك يد فيها.

احتفظ بالمعلومات التي تريدها بشكل مستمر خاصة في العمل وال تتحدث 
للجميع،  مفاجأة  تقدمك  واجعل  المقبلة،  األيام  في  فعله  تنوى  عم  كثيًرا 

والذي سيحدث قريباً .

االهتمام بسلوكك سيجعل منك شخصاً ذو ثقل واحترام من الجميع، تعاملك 
بحدود مع من حولك سيجعل قيمتك تتضاعف ويعلو شأنك قريباً، انتظر 

حدوث مفاجأة سعيدة قريبا .

التفاؤل والنظرة اإليجابية لبعض األمور سيجعال منك شخصاً براقاً مبهجاً 
طوال الوقت، كن على استعداد للحصول على الكثير من المفاجآت السارة 

المبهجة مثلك .

يجب على مولود برج العذراء خالل الفترة القادمة، أن يهتم بعمله أكثر 
وينتبه لحل المشاكل التي تواجهه في عمله، حتى يستطيع أن يعمل في 

بيئة هادئة .

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان خالل الفترة المقبلة، حصوله على 
ترقية أو مكافأة فى العمل، نتيجة للمجهود الكبير الذى يبذله، وحرصه 

على مساعدة زمالئه فى إنجاز المهام فى الوقت المطلوب .

بصحته  يهتم  أن  القادمة،  الفترة  خالل  العقرب  برج  مولود  على  يجب 
األطعمة  بتناول  ويهتم  الدورية،  الطبية  الفحوصات  إجراء  على  ويعمل 

والمشروبات الصحية التي تساعده في الحفاظ على صحته.

الماضية،  الفترة  طوال  عنهم  ابتعدت  ولكنك  األصدقاء  من  الكثير  لديك 
بسبب حالتك النفسية، حاول أن تتواصل معهم هذه الفترة، فستجد واحًدا 
منهم يمد لك يد العون، وربما يكون لديه بعض الحلول لقضاياك المعلقة.

حاول أن تنتهى من مهامك المعلقة، واستعن بمن حولك لمساعدتك، وال 
تصر على تنفيذ وجهات نظرك فقط، استمع لمن حولك، ربما تفيدك اآلراء 

التى تسمعها، واحرص على وضع خطط إلنجاز قضاياك المعلقة .

يجب على مولود برج الدلو، خالل الفترة القادمة، أن يحافظ على عالقته 
تتحسن  حتى  معهم،  والخالفات  المشاكل  يثير  أن  يتعمد  وال  بزمالئه، 

صورته أمام زمالئه، ويعمل في بيئة هادئة .

يجب على مولود برج الحوت خالل الفترة المقبلة، أن يحافظ على مواعيد 
في  التفكير  عن  يتكاسل  وأال  المالية،  للجزاءات  يتعرض  ال  حتى  عمله 

مشروعات جديدة.

الكلمات المتقاطعة

االختلفات السبعة

أنا مين؟
صابر الرباعي

أنا فين؟
اإلمارات العربية / أبو ظبي / خليفة بن زايد آل نهيان

فكر شوية!
1- على طول ساحل ألمانيا وهولندا والدنمارك. / 2- ناسا / 3- أستراليا / 4- إفريقيا / 5- يُعتبر بركان 

“إيتنا” أعلى بركان نشط في أوروبا / 6- ميناء سيغافورا / 7- الحيّد المرجاني العظيم يقع بالقرب من والية 
كوينزالند بشمال أستراليا / 8- ويطل على خليج ومدينة نابولي / 9- ميمونة بنت الحارث / 10- 60 حديثًا

11- أم سلمة رضي هللا عنها   / 12- الضخم الهامة / 13- الضخم الشفة / 14- ضيق العينين ضعيف البصر 
15- قول: ” أدام هللا عزك” / 16- األول هو المصلي في الليل ، والثاني هو النائم. / 17- الضلع2

.m/s2 9.81 -21 / 18- الطول * العرض / 19- )2/1( * القاعدة * اإلرتفاع /20- أينشتاين
22- لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في االتجاه. / 23- تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة 

كهربائية. / 24- الكهرباء المترددة  / 25- قاعدة سلوك اجتماعي تتصف بالعموم والتجريد تقترن بجزاء 
تفرضه السلطة العامة لضمان تطبيقها. / 26- مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلقة بين طرفين 

أحدهما أو كلهما يملك السيادة أو السلطة العامة أو يتصرف بها.  / 27- هي حقوق تتسم بالطابع الجماعي 
28- السمندل / 29- زرافة /30- الضفدع / 31- أجاثا كريستي / 32- 1666

ديل كارنيجي )باإلنجليزية: Dale Carnegie( ؛ )24 نوفمبر 1888 بالقرب من ميزوري - 1 
نوفمبر 1955 في فوريست هيلز، نيويورك( كان مؤلف أمريكي ومطور الدروس المشهورة في 

تحسين الذات ومدير معهد كارنيجي للعلقات اإلنسانية ولد عام 1888 وتوفي عام 1955، بعد أن 
أصيب بسرطان الدم من نوع لمفومة هودجكين، نشـأ ديـل كـارنيجى في أسـرة فـقيرة، وكان االبن 
الثاني لكـل من جيمس وليم كـارنيجى وأمـاندا إليزابيث هاربيسون، منذ عام 1912 وديل كارنجي 

يعقد الدورات التدريبية لرجال األعمال والمهنيين في نيويورك وكانت هذه الدورات تتكلم عن الخطاب 
 How to Stop worrying and »العام فقط، من أهم مؤلفاته كتاب »دع القلق وابدأ الحياة

Start Living وقـد تُرجم إلى عـدة لٌغـات وانتشر بشكل واسع في العالم العربي واإلسلمي.
نشر كارنيجي كتاب »كيف تؤثر على اآلخرين وتكسب األصدقاء« للمرة األولى عام 1936، في طبعة 

لم تتجاوز الخمسة آالف نسخة.
وكان كارنجي دائما يقول إنه من األسهل أن تجمع مليون دوالر من أن تضع عبارة باللغة اإلنجليزية.
تأثر به مجموعة كبيرة من الكتّاب العرب والمسلمين وانتشرت كتب بعده مستوحاة من الفكر الغربي 

في تطوير الذات ولكن بقالب إسلمي، مثل:
- كتـاب جدد حياتك للشيخ محمد الغزالي. 

- كتـاب التحزن للداعية عائض القرني.
- كتـاب استمتع بحياتك للشيخ محمد العريفي.

- كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي.

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

 ا    ل    ق   ا    م   ش   ل    م
ج   و    ر    ج   ع    م   س  ي   ح

 د    ا    و    د   ي    و   س  ف        ج
 ا    ء   ي         ا    ل    ن   م    س   ا

 د              ج   ر    ي   ر         ع   ن 
ن    ا     د   م               ق  ي    د    ك
 ا    ل   ج    ه    ا    د          ا     ا    ا 

      ا    ل    و    ا    د    ي        ل    ر  
 ا    ه         ر    ف   ا   س   م    ل    ا

 ا   ل    ف        ج   ي    ر    ا    ه    ت

اإلجابة: 61



مواعيد العمل  
اإلثنين - السبت   8 صباحاً - 7 مساءاً

األحد          10 صباحاً - 6 مساءاً

Sonnenallee 7,
12047 Berlin
             Hermannplatz
       Hermannplatz/
       Sonnenallee

M29
M41

Schnelltest فحص كورونا سريع -

49 €  PCR فحص
ظار

 إنت
ون

ل بد
سجي

ت

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

- عدد 1 مطهر اليد
FFP2 عدد 2 ماسك -

ً جانــا
م

PoC Corona
Testzentrum
كرونا فحص  مركز 

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

يوجد غرف خاصة لفحص السيدات



Karl-Marx-Str. 165 
12043 Berlin

 احتراف لدى عمالق القیادة

والتعلیم لکافۀ  اآللیات

IHK

حلمك تكون ســائق باص/ شــاحنة أو مدرب قیادة؟

  المركــز المھني طریقك إلى ھدفك.

- التكالیف مدفوعة من الجوب ســنتر.
- النجــاح ب       مضمــون 100% 
عــن طریق التحضیر عربي/ألماني.

030 / 8100 1906
info@vbz-plus.de

FAHRLEHRER/IN AUSBILDUNGSSTÄTTE

MIT SONNENSCHEIN ZUM FÜHRERSCH
EIN!

since 2010




