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الدليل ـ برلين
هناك آالف من العرب يعملون في المجتمع في كل 
المجاالت بجهد وصدق وإخالص ومثالية من أطباء 
الشركات  في  وعمال  وموظفين  وتجار  ومهندسين 
واألعمال  االجتماعية  الرعاية  وفي  والمصانع 
وألم في  بشدة  تعاني  الصامتة  األكثرية  الحرة. هذه 

هذا المجتمع.
المجتمع  ومع  في  وعملها  وتعايشها  تأقلمها  بسبب 
األلماني مباشرة تواجه االنتقاد والعنصرية واإلهانة 
ويشكرها  يذكرها  من  هناك  وليس  والتضييق، 

ويقدرها ال في السياسة وال في اإلعالم. 
يهمها  ال  العربية  الجالية  من  الشاردة  األقلية  أما 
المجتمع  ولن تكترث بكل ذلك ألنها بعيدة عن هذا 
مع  المباشر  االحتكاك  وعن  والسياسة  واإلعالم 

األلمان.

بمواءمة  تبدأ  األساسية  االنطالق  نقطة  ولعل 
ونخص  الحديث،  المجتمع  متطلبات  مع  الدين 
هناك  المثال،  سبيل  فعلى  المهجر.  مجتمعات  بذلك 
أساسيات في الدين اإلسالمي تغطي جوانب عدة من 
مناحي الحياة. فمتى تمت تنقيتها من شوائب العادات 
اتفاق  على  فستصبح  عليها،  أُقحمت  التي  والتقاليد 
تام مع متطلبات الحياة في مجتمعات المهجر. وفي 
المقابل هناك أمور تركها اإلسالم مفتوحة لالجتهاد 
من أجل ترك إمكانية تطويرها تبعاً لسياقها الزماني 
قبل  ديني  عالم  باجتهاٍد صاغه  فالتمسك  والمكاني. 
الحقبة،  تلك  وناسب ظروف   .. عام  ألف  من  أكثر 
الحالي  العصر  لمواكبة  التجديد  محاوالت  يعيق  قد 
السابق  االجتهاد  إلغاء  نطلب  ال  (ونحن  يليه.  وما 
نطالب   .. العكس  على  بل  قدره،  من  االنتقاص  أو 
الذي يستند على  بمواصلة االجتهاد، وبخاصة ذلك 
والفكرية،  العقائدية  وأساسياته  للدين  كامل  فهم 

واحترامه الكامل للعقل والمنطق). 
يدَّعون  الذين  أولئك  على  اآلخر..  الجانب  وعلى 
واالندماج  التطور  سبيل  في  عقبة  يشكل  الدين  بأن 
(بمفهوم التوافق) في المجتمعات األخرى، الكف عن 
الدين  بدور  واالعتراف  الرمال،  في  الرؤوس  دفن 
في صياغة اإلنسان أخالقياً وفكرياً واجتماعيا. (وفي 
سبيل التقدم، ال ينبغي للمرء أن يتخلى عن جذوره، 
العقلي،  لها ويستوعبها في إطارها  بل يطور فهمه 
بعدم  عليها  مسبقة  اعتباطية  أحكام  إطالق  دون 
يمد  أن  الطرفين  من  كل  استطاع  وإذا  المواءمة). 
ف لهما إمكانات  جسوره مع الطرف األخر، سَتَتَكشَّ
هوية  حول  االتفاق  متطلبات  تلبي  للتوافق،  واسعة 
واحدة تسمح بتحقيق التوافق المطلوب مع مجتمعاتها 

الجديدة.

العربية  والنوادي  الجمعيات  من  العديد  ظهرت  لقد 
ألمانيا)  في  العرب  (المواطنون  الجالية  لتمثل 
ولتعمل معها لتحسين مستواها الثقافي واالجتماعي 
واالقتصادي ولتساهم في تحقيق االندماج. ولكن ما 
نجده على ارض الواقع جمعيات متفرقة ضعيفة غير 
محدود،  بشكل  إال  الجالية  مع  التعامل  على  قادرة 
الجاليات  مع  متعاونة  غير  وهى  هزيل،  ودورها 
األخرى، وال حتى مع بعضها البعض، وهناك نوع 
من التكرار في عملها، فأكثر من جمعية تمنح نفس 
من  بدال  وذلك  ومحدود،  متفرق  بشكل  الخدمات 
أن تتحد لتشكل بنية مؤسساتية ذات تأثير أكبر في 
الجالية وتعمل لنقل صورة مشرقة من خالل تنظيم 
فعاليات تساعد في التعريف بالجالية وقيمها وعاداتها 
بشكل سليم  األلماني  المجتمع  إلى  لتقدمها  وتقاليدها 
والدور  الثقافي  المورث  على  الحفاظ  إلى  وتدعو 
ذات  األجيال  واستقطاب  المجتمع،  ضمن  العربي 
من  بدال  عليها  ولتحافظ  لتفعيلها  العربية  األصول 
مرشد  كمحفز  بهم  ولتستعين  الجالية  عن  انسالخها 

للمهاجرين لالستفادة من تجاربهم ونجاحاتهم.

النفوذ  الكتساب  السعي  بأن  نقر  أن  اإلنصاف  من 
منه،  الهدف  انتفى  وإال  العام،  العمل  في  مطلوب 
تعمل  بهيئة  الجالية  تمثيل  هو  العام  العمل  فأساس 
على تحقيق مصالحها، ولكي تتمكن من ذلك، عليها 
أن تستمد قوتها من حقيقة تمثيلها لهذه الجالية وثقلها 
يمنح  ما  هو  التمثيل  هذا  واالنتخابي.  االجتماعي 
الدوائر  مع  للتعامل  تحتاجه  الذي  النفوذ  الهيئة  هذه 
الحكومية واالنتخابية، وهو نفوذ تأمل في استغالله 
من  عيب  فال  (لذلك  تمثلها.  التي  الجالية  لصالح 
محاولة اكتساب النفوذ وجذب أفراد الجالية للنشاط 

العام، ودعم الهيئات التي تنشط في هذا المجال). 
في  حدة  على  جهة  كل  تعمل  عندما  تبدأ  المشكلة 
إقصاء  طريق  عن  جانبها  إلى  األفراد  استقطاب 
المنافسة  من  إخراجها  ومحاولة  األخرى  الهيئات 
بشتى الطرق. ويبدو المشهد العام وكأننا أمام طرفين 
في حالة حرب، وليس أمام تيارين يدعي كل منهما 

أن هدفه هو خدمة الجالية وحماية مصالحها. 
هذا المشهد هو بالضبط آخر ما نحتاج أن نراه في 
عالم االغتراب وبين أفراد مجتمعاتنا الجديدة. فمن 
ويفقد  يراه،  ما  في  سلباً  الشباب  جيل  يتأثر  ناحية، 
التوافق  على  عالمه  قدرة  في  أو  دينه  في  إما  الثقة 
ر إليه. وقد ينتهي به  مع المجتمع الذي هاجر أو ُهّجِ
المطاف إلى االنزواء جانباً طلباً للسالمة النفسية. و 
من ناحية أخرى، فإن أفراد المجتمع الُمسَتْقِبل لهذه 
الجالية المتناحرة، سوف يعانون صداعاً مزمناً في 

محاولة فهم اآللية واألسباب التي تدفع مجتمعاً ما إلى 
تدمير إمكاناته وتناحر أطرافه بهذه الحدة والقسوة. 

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

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

وتقدير دورها في هذا المجتمع.
علينا أن نستغل عالقاتنا بالمجتمع وبرجال السياسة 
واإلعالم والوزراء والمسؤولين وليس لنأخذ صور 
تذكارية معهم، بل فقط من أجل إيجاد حلول وسبل 
ومستقبلها  الجالية  وحقوق  خير  أجل  من  فعالة 

وأطفالها.

اليوم سيحصده  الهدف. ما نزرعه نحن  السبيل هو 
أطفالنا غداً.

الدليل ـ برلين

www.dalil.de
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ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية في تقرير لها 
إن مجموعة من نشطاء اليمين المتطرف األلمانية، 
لعمل  األلمانية  الشرطة  بيانات  قاعدة  استخدمت 
ينوون  التي  باالغتياالت والعمليات اإلرهابية  قائمة 
القيام بها، وبحسب تقارير صحفية فإن نشطاء على 
لهجوم  إعدادهم  في  يشتبه  والشرطة  بالجيش  صلة 
تقريرها،  في  البريطانية  الصحيفة  وقالت  إرهابي، 
"إن مجموعة من المتطرفين اليمينيين األلمان قاموا 
لالجئين  المؤيدة  اليسارية  األهداف  من  قائمة  بعمل 
حسبما  الشرطة،  سجالت  إلى  الوصول  خالل  من 
مصادر  عن  نقاًل  األلمانية  اإلعالم  وسائل  ذكرت 

استخبارية.
"إن  تقريرها:  في  البريطانية  الصحيفة  وأضافت 
أغسطس 2017  منذ  يحقق  األلماني  العام  المدعي 
كانت  المتطرفة  اليمينية  الجماعة  أن  في  لالشتباه 
تستعد لهجوم إرهابي، وبحسب مصادر مطلعة كان 
ألفراد المجموعة المتطرفة البالغ عددهم 30 شخص 
هناك  زال  وما  والجيش،  بالشرطة  وثيقة  صالت 
عضو واحد على األقل يعمل في وحدة الكوماندوز 
ومع  الحكومي،  التحقيقات  لمكتب  التابعة  الخاصة 
مقرها  أبحاث  وكالة  عن  تقرير صادر  أشار  ذلك، 
هانوفر، إلى أن المجموعة كانت تستعد بنشاط لهجوم 
التقرير  وقال  سياسيين،  مسؤولين  على  جماعي 
 Telegram خدمة  عبر  تواصلوا  األعضاء  إن 
الكمبيوتر  أجهزة  إلى  ووصلوا  للرسائل،  المشفرة 
الخاصة بالشرطة لجمع ما يقرب من 25000 اسًما 

وعناوين للسياسيين المحليين الذين لعبوا دوًرا نشًطا 
عام  في  الالجئين  أزمة  خالل  المدنية  الجهود  في 

."2015
"إن  بالقول،  تقريرها  البريطانية  الصحيفة  وتابعت 
أعضاء الحزب االشتراكي الديمقراطي، وحزب ذا 
جرينز، وحزب اليسار، والمستشارة األلمانية أنجيال 
ميركل، كانوا مدرجين على قائمة الموت، ويقال أن 
أكياس  من  كيس   200 جهزت  اليمينية  المجموعة 
جثث الموتى والمواد الكيمائية والتي يمكن استخدامها 
وتم  رائحتها،  على  والتستر  الجثث  تحلل  لتسريع 
اليمينة  المجموعة  أعضاء  من  ثالثة  مع  التحقيق 
المتطرفة وتدعى )نوردكريوز( بشكل منفصل من 
قبل المدعي العام لحيازتهم بشكل غير قانوني أكثر 
من 10000 رصاصة باإلضافة إلى أسلحة طويلة 
أنها  تنكر  المجموعة  إن  ويقال  المدى،  وقصيرة 
القوائم،  تلك  على  األشخاص  هؤالء  لقتل  خططت 
وجاء تقرير أمني بعد أسابيع قليلة من مقتل سياسي 
مواٍل لالجئين على يد متطرف يميني، ووسط جدل 
متزايد حول ما إذا كانت وكالة المخابرات الداخلية 
األلمانية، قد قللت من شأن التهديد الذي يمثله اليميني 

المتطرف".
وكالة  عن  الصادر  السنوي  التقرير  وأشار 
ارتفاع  إلى  السنوي  األلمانية  الداخلية  المخابرات 
جماعات  ارتكبتها  التي  الجرائم  معدل  في  ملحوظ 
وكذلك  في عام 2018،  المسجلة  المتطرف  اليمين 
هذه  ارتكبتها  التي  العنف  جرائم  عدد  في  ارتفاع 

الجماعات، وأشار التقرير إلى أن األعداد اإلجمالية 
للمتعاطفين مع المواقف المتطرفة في أقصى اليمين 
واليسار المتطرف وفي اإلسالميين قد ازدادت قلياًل 
إلى جماعة  التقرير  الماضي، ولم يشر  العام  خالل 
"نوردكريوز"، مما أثار انتقادات بأن الوكالة كانت 
تغض الطرف عن تهديد هذا اإلرهاب النازي الجديد، 
وفي وقت سابق، اعترف اليميني المتطرف ستيفان 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  سياسي  بقتل  إرنست 
العثور على رئيس  تم  لوبك، حيث  المسيحي والتر 
 2 في  منزله  خارج  ميتاً  اإلقليمية  كاسل  حكومة 
القضية،  بشأن  آخرين  رجلين  على  وُقبض  يونيو، 
القتل،  في  استخدامه  تم  الذي  السالح  لبيع  أحدهما 
السالح  بائع  بين  اتصال  إقامة  في  لالشتباه  واآلخر 

وإرنست.
من  غضب  بأنه  إرنست  اعترف  ورد  ما  وبحسب 
الذي حضره  البلدية  دار  اجتماع  في  لوبك  تعليقات 
ُعقد  الذي  االجتماع،  وفي   ،2015 أكتوبر  في 
لمناقشة ملجأ جديد لطالبي اللجوء، قال لوبك "على 
المرء أن يدافع عن القيم هنا، وأولئك الذين ال يفعلون 
ذلك يمكنهم مغادرة هذا البلد في أي وقت إذا كانوا ال 

يحبون ذلك، هذه هي حرية كل ألماني ".
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كشف مكتب إحصائيات خاص بالجرائم في ألمانيا، 
حالة   202 حوالي  رصد  تم   ،2017 عام  في  أنه 
قبل  من  طلبات  عبر  به  مشتبه  صوري"  "زواج 
أجانب يعوا بذلك للحصول على تصريح إقامة، وتم 
أجانب  فيها  الكشف عن 191 حالة أخرى، حصل 
صوري،  زواج  بفض  أللمانيا  دخول  تأشيرة  على 
بينما تم الكشف عن 408 حالة "زواج أبيض" في 
عام 2016، وغالبا ما يتم الكشف عن حاالت الزواج 

المشتبه به عبر مركز العمل أو دائرة األجانب.
اآلن  لحد  للجرائم  االتحادي  المكتب  ينشر  ولم 
االتحادية  الشرطة  لكن   ،2018 عام  إحصائيات 
سجلت، في نفس العام حوالي 34 حالة زواج مشبوه 
وذلك  إقامة"،  تصريح  على  الحصول  "بهدف  فيها 
وفقا لما أعلنت عنه الحكومة في برلين، في رد على 
ألمانيا".  أجل  من  "البديل  حزب  من  إحاطة  طلب 
في  األمنية  السلطات  جانب  إلى  الشرطة  وتشارك 
في  وصربيا  سويسرا  مثل  األوروبية  دول  بعض 
عمليات تعرف بـ "العروس" والهدف منها هو تفكيك 
العصابات اإلجرامية التي تتوسط بين طرفي الزواج 

الصوري.
من جانبه، قال وزير داخلية والية بافاريا األلمانية 
يواخيم هرمان إنه ال يجب السماح بإساءة استخدام 
الزواج، وقال للصحيفة "من يريد أن يؤّمن لنفسه حق 
الصوري(،  )الزواج  الطريقة  بهذه  بالدنا  في  إقامة 

لن يلَق القبول من قبل المواطنين".
ويعتبر الزواج الصوري غير قانونّي، ألن القانون 
المشترك  المتزّوجين "العيش  األلماني يشترط على 
للزواج،  االجتماعية  المسؤولية  وتحمل  الحقيقي" 
بحسب المادة 1353 من القانون المدني في ألمانيا.

وفي حال عدم توفر هذا الشرط فإنه يمكن للسلطات 
أن تلغي الزواج، بحسب الفقرة 2 رقم 5 من المادة 

§ 1314 من القانون المدني.

زيهوفر  هورست  األلماني  الداخلية  وزير  عارض 
فكرة فرض حظر عام على ترحيل  الالجئين الذين 
الذين  تحولوا إلى المسيحية. وقال زيهوفر: "أولئك 
في  عليها  سيحصلون  الحماية  إلى  حًقا  يحتاجون 

ألمانيا".
وأكد الوزير أنه بما يخص طالبي اللجوء اإليرانيين، 
فإنه من المهم بالنسبة له اتخاذ قرارات اللجوء بشكل 
على  حالة  كل  أوضاع  معرفة  أساس  وعلى  فردي 

حدة، ال من خالل اتخاذ قرار عام يشمل الجميع.

للتحالف  البرلمانية   للكتلة  السابق  الرئيس  كان 
ميركل،  أنغيال  المستشارة  إليه  المنتمية  المسيحي، 
اعتنقوا  مسلمين،  لجوء  طالبي  ترحيل  بعدم  طالب 
المسيحية في ألمانيا، إلى إيران. وقال فولكر كاودر، 
المالحقين  المسيحيين  بحقوق  سنوات  منذ  المعني 
"نريد  "بيلد":   لصحيفة  تصريحات  في  العالم،  في 
أن نعدل تقييم الوضع في إيران مثلما نفعل بالنسبة 
إعادة  دون  بذلك  لنحول  وسوريا،  ألفغانستان 
إشعار  لحين  إيران  إلى  المسيحية  إلى  المتحولين 

آخر".
للتهديد  يتعرضون  األفراد  هؤالء  أن  كاودر  وذكر 
في  أتراخى  "لن  وأضاف:  إيران،  في  والمالحقة 
هذه القضية الوجودية بالنسبة لكثير من المسيحيين، 
الداخلية  وزير  من  الصيفية  العطلة  عقب  وسأطلب 
هورست زيهوفر العمل من أجلها"، مشيرا إلى أنه 
لم يحدث تقدم حتى اآلن في المحادثات التي يجريها 

مع الوزارة حول هذا الشأن.
ألمانيا قد طالبت مرارا بوجود  الكنائس في  وكانت 
إسالمية  بلدان  من  القادمين  لالجئين  خاصة  قوانين 
يصدر  لم  أنه  إال  المسيحية،  اعتناق  في  ويرغبون 
لالجئين  جماعية  بصفة  الترحيل  يمنع  قانون  أي 

المرفوضة طلب لجوئهم بشكل عام.
عادة  والالجئين  للهجرة  الفيدرالي  المكتب  ويتحقق 
بسبب  الالجئ  تالحق  قد  التي  االضطهاد  بمخاوف 
االنتماء الديني وتؤخذ هذه المخاوف بعين االعتبار. 
كما أن الحكومة األلمانية صرحت بعدم معرفتها ألية 
حالة تعرض فيها الجئون مرحلون إلى االضطهاد 

بسبب معتقداتهم الدينية. 

تباينت اآلراء في ألمانيا حول مقترح فرض ضريبة 
على انبعاث ثاني أكسيد الكربون، فينما أيد عدد من 
المشروع  الكبرى  األلمانية  الشركات  مدراء  كبار 
االتحاد  حزب  في  االقتصادي  الجناح  رفضه  بقوة 

المسيحي الديمقراطي.
األلمانية  البريد  هيئة  رئيس  أبل،  فرانك  وقال 
أو  أوروبا  في  "نحتاج  بوست"  "راينيشه  لصحيفة 
في جميع الدول الصناعية إلى فرض ضريبة على 
على  تتصاعد  حيث  الكربون،  أكسيد  ثاني  انبعاث 
المدى الطويل بصورة محسوبة، ومن ثم يمكننا أن 
نوفق سلوك المستهلكين والشركات في هذا االتجاه، 
تقلل  التي  المنشآت  في  مستهدفة  بصورة  ونستثمر 

من االنبعاث".
وبوصفه رئيسا ألكبر مجموعة لوجيستية في أوروبا، 
ال يعتقد أبل أن حماية المناخ تضر باالقتصاد، مشيرا 

بالقول "سيكون لون تنميتنا أكثر خضرة، ولكنها لن 
عندما  إال  حجما  تقل  ال  والتنمية  حجما،  أقل  تكون 
السفر  أو  البضائع  بعض  شراء  الناس  على  يحظر 

إلى مكان ما". 
أكبر  بوش،  شركة  رئيس  دينر  فولكمار  وأعرب 
عن  العالم،  في  السيارات  لوازم  لتوريد  شركة 
موافقته على فرض ضريبة على االنبعاث الغازي، 
"انفتاح  بوش  مدونة شركة  في  قائال ضمن عموده 
أكسيد  ثاني  ثمن  دفع  من خالل  ينتعش  التكنولوجيا 
الغاز  انبعاث  الكربون، أي من خالل ضريبة على 

المسبب لالحتباس الحراري".
سفينيا  األلمانية  البيئة  وزيرة  أيدت  جانبها،  من 
 spd شولتسه، من الحزب االشتراكي الديمقراطي
بقوة  ألمانيا،  في  الحكومي  االئتالف  في  المشارك 
نظرا  الكربون،  أكسيد  ثاني  انبعاث  على  الضريبة 
يتم فرض ضريبة  أن  مقترحة  المناخية،  للتحوالت 
على البنزين والديزل وزيت التدفئة والغاز الطبيعي 
أكسيد  ثاني  انبعاث  من  لكل طن  يورو  بمقدار 35 

الكربون التي تتم خالل االحتراق.
إال أن الجناح االقتصادي في حزب االتحاد المسيحي 
على  ضريبة  فرض  يرفض   cdu الديمقراطي   

انبعاث ثاني أكسيد الكربون.

 83 إلى  ألمانيا  سكان  عدد  ارتفاع  بيانات  أظهرت 
إلى  كبير  بشكل  يرجع  مما  الماضي  العام  مليونا 

الهجرة التي جاء أغلبها من أوروبا الشرقية.
وقال المكتب االتحادي لإلحصاءات إن صافي عدد 
في  ألف شخص  نحو 400  إلى  تراجع  المهاجرين 
له.  السابق  العام  في  ألفا   416 مع  مقارنة   2018
الرئيسي  المصدر  األوروبي  االتحاد  دول  وظلت 

للوافدين الجدد بإجمالي 202 ألف.
من  جاء  األوروبيين  الوافدين  من  األكبر  العدد 
رومانيا وبلغ 68 ألفا تليها أوكرانيا وجاء منها 29 
ألفا ثم بلغاريا وجاء منها 27 ألفا وبعدها بولندا التي 

جاء منها 20 ألفا.
المواليد  معدل  وانخفاض  السكان  أعمار  تقدم  ومع 
تتجه قوة العمل في ألمانيا نحو االنكماش لذا يشكل 
المهاجرون عامال حيويا في مساعدة الشركات على 
إيجاد العاملين الذين تساعد مساهماتهم في صناديق 

المعاشات في دعم األعداد المتزايدة للمتقاعدين.
وبلغ صافي عدد المهاجرين من سوريا نحو 34 ألفا 
في 2018 مقارنة مع 60 ألفا في العام السابق له. 
وتراجع صافي عدد المهاجرين من أفريقيا إلى 34 

ألفا مقارنة مع 35 ألفا.
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عادل فهمي

تتكرر الحالة الصحية الغامضة للمستشارة األلمانية 
أنغيال ميركل (65 سنًة). ثالث مرات في غضون 
الرتعاش  الكاميرات،  أمام  تعرضت،  أسابيع  ثالثة 

وعدم استقرار. 

اهتمام عالمي 
وفي الحاالت الثالث، يستمر االرتعاش لنحو دقيقتين. 
على  السيطرة  إلى  السعي  مالمح  عليها  تبدو  وفيما 
الموقف وحركة جسدها، تضم ذراعيها إلى صدرها 

وتحرص على االلتزام بالخطوات البروتوكولية. 
وأكدت كرامبـ  كارينباور، رئيسة الحزب المسيحي 
الحالة  أن  ميركل،  إليه  تنتمي  الذي  الديمقراطي 

الصحية للمستشارة جيدة. 
العالمي  االهتمام  على  كارينباور  ـ  كرامب  وعلقت 
الذي حظيت به الحالة الصحية للمستشارة األلمانية 
تلعبه  الذي  المهم  "الدور  على  دليل  ذلك  إن  بالقول 
مسلطة  "فاألضواء  وأضافت:  العالم"  في  ميركل 

عليها". 
نهاية  في  بوعكة  المستشارة  أصيبت  أن  وسبق 
2014. وعانت من انخفاض في ضغط الدم خالل 
منها  مقربون  وأوضح  مباشرة.  تلفزيونية  مقابلة 

آنذاك أيضاً أن ذلك حدث بسبب الجفاف. 
وتعتزم ميركل التي تتولى منصبها منذ 2005 (أربع 
واليتها  نهاية  في  السياسي  العمل  اعتزال  واليات) 

الحالية، أي في 2021 على أبعد تقدير.  
أوروبا  في  الزعماء  أقوى  بأنها  ميركل  وتوصف 

وأقوى امرأة في العالم.

رغبة سرية 
تحمل ميركل شهادة دكتوراه في الفيزياء من جامعة 
االختصاص،  هذا  اختارت  وقد  في 1978.  ليبزيغ 
ألمانيا  في  الشيوعية  الحكومة  "ألن  تقول،  كما 
باستثناء  تتدخل في كل شيء  الشرقية وقتها، كانت 
المركزي  المعهد  في  وعملت  الطبيعة".  قوانين 

للكيمياء الفيزيائية من 1978 إلى 1990. 

الغنائي  الشعر  وتهوى  الروسية،  اللغة  ميركل  تتقن 
بالدها  فرق  السيما  القدم،  بكرة  وشغوفة  والطبخ، 
التي يشاهد العالم تعبيرها عن فرحتها عندما تحقق 
تُعرف  الكالم،  قليلة  أنها  عنها  يُعرف  وفيما  أهدافاً. 
االجتماعي  التواصل  مواقع  نشطة على  بأنها  أيضاً 
وكثيرا ما تاُلحظ عاكفة على هاتفها وتمطر مساعديها 
والمسؤولين في حكومتها بالرسائل النصية وشغوفة 

بالتكنولوجيا المتطورة. 
وفي العام 2017، اعترفت ميركل بأن لديها رغبة 
تلفزيوني  حواري  برنامج  لها  يكون  أن  في  سرية 

خاص بها، إلى جانب العمل مستشارة. 

قصص مثيرة 
السياسة"  السلطة...  "ميركل...  كتاب  يروي 
كراوس  ليسنير  باتريشيا  األلمانية  للصحافية 
نادلة  الفيزياء  دراستها  أثناء  عملت  أنها   ،(2006)
مرحلة  خالل  ميركل  وكانت  الحانات.  إحدى  في 
المراهقة طالبة متفوقة ترغب في أن تصبح معلمة، 
لكن هذا الحلم تبدد بعدما اعتبرت الحكومة الشيوعية 

أسرتها مشتبهاً فيها. 
ابنة  أن  ميركل،  المثيرة من ماضي  القصص  ومن 
وشرقها،  البالد  غرب  بين  يتنقل  كان  الذي  القس 
تعلمت النطق والكالم باكراً، ولكنها استغرقت وقتا 
أخيها  على  متسلطة  وكانت  المشي.  لتعلم  أطول 
ساع،  "إلى  الكتاب،  وفق  حولته،  الذي  األصغر، 

تصدر له األوامر، ويأتي لها بما تطلبه". 
لكن هذه "الطفلة المستبدة" كانت تخشى هبوط الدرج 
إلى  أتحول  "كنت  ميركل  وتروي  والمنحدرات. 
حمقاء للغاية عندما يتعلق األمر بالتحرك... اضطر 
منحدراً...  أهبط  كيف  لي  يشرحا  أن  إلى  والداي 
وكان علي أن أفكر في داخلي في األشياء التي يمكن 
وأتمرن  تلقائي  بشكل  يفعلها  أن  العادي  للشخص 

عليها". 

البداية السياسية
بعد  العام 1989،  في  السياسة  عالم  ميركل  دخلت 
برلين.  بين  يفصل  كان  الذي  برلين،  جدار  سقوط 
الغربي  القسم  في   1954 العام  في  ولدت  وهي 
ونشأت في ألمانيا الشرقية حيث أمضت حياتها إلى 

أن اتّحدِت البالد. 
والشباب،  للمرأة  وزيرة  الرسمية،  مهماتها  أوائل 
المستشار  أيام  النووية،  والسالمة  للبيئة  وزيرة  ثم 

هلموت كول.
وبعد هزيمة هلموت كول في االنتخابات البرلمانية، 
زعيمة  ثم  للحزب،  عامة  أمينة  ميركل  عيّنت 

 ،2000 عام  للحزب 
المنافسة  خسرت  ولكنها 
المستشار،  منصب  لتولي 
عام  ستويبر  إدموند  أمام 

 .2002
 ،2005 انتخابات  وفي 
بفارق  ميركل  فازت 
المستشار،  على  ضئيل 
غيرهارت شرويدر، وبعد 
"المسيحي  بين  التحالف 
الديمقراطي" و"االجتماعي 
عينت  الديمقراطي"، 
في  مستشارة  أول  ميركل 
أيضاً  وهي  ألمانيا،  تاريخ 

بعد  البالد  تقود  الشرقية  ألمانيا  من  مواطنة  أول 
ثم  عام 2009،  ثانية  فترة  انتخابها  وأعيد  الوحدة. 

ثالثة عام 2013، ورابعة في 2017. 

امرأة حديدية أو أم؟ 
السيدة  العديد من األلقاب منها  أطلق عليها اإلعالم 
الحديدية، لمواقفها الصارمة ومنهجها العلمي الجاف 
عليها  ويطلق  التقليدي.  السياسي  بالعمل  مقارنة 

األلمان لقب "األم". 
في  امرأة  أقوى  األميركية  فوربس  مجلة  وصنّفتها 
ولنجاحها  مدة طويلة  الحكم  في  لبقائها  نظراً  العالم 
أمام األزمة االقتصادية  ألمانيا  االقتصادي وصمود 
العالمية، التي أصابت أغلب دول أوروبا بالركود، 

وكادت أن تودي بأخرى إلى اإلفالس. 
فتحت  عندما  العالم  األلمانية  المستشارة  وفاجأت 
أزمة  اشتدت  عندما  الالجئين  لجميع  بالدها  حدود 
نحو  والمجاعة  الحروب  من  الهاربين  المهاجرين 
األبيض  البحر  في  منهم  اآلالف  ومقتل  أوروبا، 

المتوسط. 
بعد  بالدها  في  كبيرة  معارضة  ميركل  وواجهت 
ألمانيا،  إلى  ومهاجر  مليون الجئ  من  أكثر  دخول 
تمسكت  لكنها  االنتخابات،  في  شعبيتها  وتراجعت 
بموقفها من الالجئين، وكان يتوقع أن تفوز بجائزة 

نوبل للسالم. 
اليونان  مثل  دول  في  مختلفة  ميركل  ولكن صورة 
هناك  اإلعالم  وسائل  تصفها  إذ  وإيطاليا،  وإسبانيا 
االتحاد  خالل  من  فرضت،  ألنها  والتجبر،  بالشدة 
األوروبي، على هذه الدول إجراءات تقشف صارمة، 

عانت منها طبقات اجتماعية واسعة. 
المخابرات  أجهزة   2013 في  ميركل  واتهمت 
الهاتفية، وقالت  بالتنصت على مكالماتها  األميركية 
في مؤتمر لقادة الدول األوروبية إن "التجسس بين 

األصدقاء أمر غير مقبول".



10

عين على الالجئين

د/ أمير حمد

الجفاف  بأزمة  األوروبية  والرابطة  ألمانيا  مرت 
وشدة الحر وحرائق بعض الغابات، هذا إلى جانب 
رفض فيبر مرشح ميركل لرئاسة المجلس األوروبي 
تخرج  لم  التي  القرن  قمة  وكذلك  يونكة  من  بدال 
إلى  البرازيل  واضحة سوى سحب  بنتيجة  كعادتها 
التوقيع مع بقية الدول المحافظة على المناخ تقليص 
نسبة ثاني أكسيد الكربون.  وحده ترامب هو الخارج 
على ال 19 دولة كبرى، لم يهمه سوى ملف إيران 
ليلفت  وزيارة كوريا الشمالية كأول رئيس أمريكي 
لحكم  الثانية  الدورة  في  ترشيحه  ويدعم  إليه  النظر 
على  االقتصادية  للحرب  بإعالنه  فعل  كما  أمريكا 
السيما  السرية  الهجرة   / الالجئين  ورفض  الصين 

عبر المكسيك.
غريبا  يكن  لم  األخيرة،  القضية  مستجدات  فلنقرأ 
والالجئين  لألجانب  الرافض  اليميني  التيار  تمادي 
وانتقاد  إدانة  أن  إال  المشين  المنحى  هذا  في  تماديه 
سي  »سفينة  لقبطان  ايطاليا  داخلية  وزير  سلفيني 
وتش« جمع كل القوى السياسية المتزنة والتيارات 
االنسانية والكنائس لتقف ضد ادانته لها ألنها أنقذت 
ساحل  إلى  وأوصلتهم  المتوسط  البحر  في  الجئين 
خفر  من  تصريح  دون  االيطالية  المبدوزا  جزيرة 
السواحل اإليطالية.  كان وقد أعلن سلفيني اليميني 
العنصري بأنه لن يسمح بدخول أي سفينة أو قارب 
أو  كلهم  غرقوا  ولو  ايطاليا  سواحل  على  لالجئين 
إلى حد اإلنهاك والمرض.   البحر  ظلوا هائمين في 
ميركل  سياسة  السيما  األوروبية  الرابطة  أن  يقول 
المرضية والمتعاطفة مع الالجئين استباحت سواحل 
ايطاليا وجعلتها قبلة للهجرة غير الشرعية وعليه فإن 
أوال  يتطلب  ايطاليا  إلى سواحل  قبول دخول سفينة 
استقطابهم  على  األوروبية  الدول  بعض  توافق  أن 
مباشرة بعد دخولهم ايطاليا، التي لن تقبل اي الجئ 
هناك  الالجئين  كل  لطرد  طريقها  في  وهي  جديد 
تحت سيطرة الحكومة اليمينية وتشديد سلفيني وزير 

داخليتها. 
قبلوا  وبلجيكا  والبرتغال  ألمانيا  أن  المعروف  من 
تقسيم عدد هؤالء الالجئين الجدد بينها اثر أن انتقدت 
لمخالفتها  للمحاكمة  السفينة  لقبطانة  سلفيني  تسليم 
الالجئين.  باستقطاب  المختصة  االيطالية  القوانين 
قال شتاينماير رئيس ألمانيا أن مثل كارولينا قبطانة 
ويحكم  تدان  مجرمة  ليست  وتش«   سي  »سفينة 
من  الالجئين  إلنقاذ  أكثر  أو  سنوات  بثالث  عليها 
الغرق في البحر، بل يجب تكريمها على هذه المهمة 
االنسانية دون أن يخل هذا بضوابط قوانين الرابطة 
الكنيسة  متحدث  أما  باللجوء.  المعنية  األوروبية 

البروتستانتية فاتهم سلفيني بالبرود وانعدام اإلنسانية 
وتشجيع مواطني ايطاليا على كره األجانب وزجها 
أكثر فأكثر في العنصرية والتخلي عن كل العوامل 

اإلنسانية المنحدرة منذ آالف السنين. 

من هنا نرجع لنشير أن  دول جنوب أوروبا لم تعد 
تهتم بغرق الالجئين في البحر وتقاضي من ينقذهم 
من الموت. قال سلفيني اثر أن تم اإلفراج عن قبطانة 
السفينة بأن المحكمة االيطالية تتعامل برفق وتفصيل 
االجراء القانوني الصارم عن مجراه الواقعي ألجل 
كعادته  مهددا  قال  األوروبية.  الرابطة  مع  التماشي 
إلى  عنها  الكلي  االفراج  تم  إن  فورا  سيرحلها  بأنه 
ومستباحة  لها  مستعمرة  ليست  فايطاليا  ألمانيا، 

لتجربة سياسة الالجئين. 
األبيض  البيت  إلى  سلفيني  ترامب  دعا  وقد  كان 
اليمينية المتشددة وأثنى سلفيني  وأثنى على سياسته 
بدوره على ترامب الذي يمثل األب والموجه لإلبقاء 
دخول  من  الدول  وتحوصل  القطرية،  الدولة  على 

األجانب السيما الالجئين. 
نقول هذا ونذكر بأن أكثر من تقرير رسمي وصف 
حدود  على  أمريكا  جنوب  دول  الجئي  وضع 
الواليات المتحدة بالمأساوي، إذ يضيق مكان حبسهم 
ويتناولون وجبات متكررة تسببت في انهاكهم صحيا 
أكثر من قبل وغير مسموح لهم باالستحمام إال مرة 
في الشهر.  هذه صورة ال تختلف كثيرا عن وضع 
الجئي أوروبا في جنوب ايطاليا واليونان من قبل، 
القانونية  الحقوق  بغياب  مصحوب  مأساة  وضع 
وسياسة  أكفاء  محاميين  أيدي  على  عنهم  والدفاع 

رشيدة.

كخدمة  قدمت  مقترحات  ثمة  أن  هو  هنا  يهمنا  ما 
الزامية أو طوعية يقوم بها الالجئين كمساعدين في 
حرائق غابات ألمانيا المتزايدة بسبب الجفاف وتوسيع 
حركة الريح للحرائق واأللغام والقنابل المدفونة تحت 
مسؤول  يقول  الثانية.  العالمية  الحرب  منذ  األرض 
ال  الجو  رطوبة  ارتفاع  بأن  األلماني  اإلطفاء  في 
من  النقيض  على  مقاومتها  الحرائق  يستطيع عمال 
الجئي الشرق الذين تعودوا على طقس حار كهذا. 
يقول لقد نجح عدد كبير من الالجئين في العمل في 
والخضروات  للفاكهة  األلمانية  والحقول  المزارع 
وما مهمة إطفاء الحرائق إال امتداد لمقدراتهم الفائقة 

النجاز أعمال شاقة أي كانت. 
مقدرات  استقطاب  تشجيع  مع  تام  توافق  وفي 
الالجئين واالستفادة منها في المجتمع األلماني. نادت 

كثير من المستشفيات ودور المسنين لتعيين الالجئين 
كمساعدين وممرضين للعناية بكبار السن، أو توسيع 
عمل الالجئات في خدمات الحفالت كما في غرب 

ألمانيا. 

محاور عدة:
ـ صرح دونالد ترامب في لقاء مع قناة فونكس بأن 
أجمل زيارة إلى أوروبا هي زيارته النجلترا حيث 
وزيارة  معها  وعائلته  وتصور  هناك  الملكة  قابل 
أخرى في صيف 2017 لفرنسا حيث شاهد العرض 
العسكري إلى جانب رئيس فرنسا وقال أن العرض 
العسكري هذا هو الدليل القاطع على القوة والتحدي 
مثله  عسكري  عرض  اقامة  إلى  سيدعوه  ما  وهذا 
اختار ترامب  التقنية والمقدرات.  الناحية  يفوقه من 
لعرض  الوطني،  اليوم  أمريكا،  االستقالل  يوم 
عما  منآى  في  القادمة  لالنتخابات  يزكيه  عسكري 
تعارف عليه في هذا اليوم من االحتفاء بأمريكا كدولة 
ثقافية ال يخفي فيها رئيسها األسرار ويحولها  حرة 
إلى معرض عسكري وتحدي. يقول لقد مزق ترامب 
األمريكان  أغرى  أن  اثر  العالم  في  أمريكا  صورة 
بتقليص البطالة وتخفيض الضرائب وطرد الالجئين 

وبناء سور ضخم إليقاف هجرتهم !!
ليبيا  في  الالجئين  قضية  شغلت  آخر  جانب  من  ـ 
اإلعالم والسياسة األلمانية اثر أن قتل أكثر من 40 

الجئ جراء قصف صاروخي. 
الكراسي  لعبة  ان  األوروبية  الرابطة  متحدث  يقول 
الخاصة بتوزيع المناصب العليا بالرابطة لم تنته بعد 
كما يبدو لينظر في حل جذري لحل القضية الليبية 
وإيقاف هجرة الالجئين. ما من ضامن لحياتهم في 

مسيرتهم المأساوية لوصول ساحل أوروبا.
بأنه  األلمانية  الداخلية  وزارة  من  تقرير  في  جاء  ـ 
قد ارتفعت نسبة االعتداء على الالجئين والكراهية 
وفتح   2015 عام  بعد  بوضوح  تصاعد  لألجانب 
واالعتداء  الكراهية  هذه  وتحولت  لحدودها  ألمانيا 
المساجد  وحرق  المخيف  والتهديد  القتل  درجة  حد 
وتمزيق القرآن الكريم في سلة المهمالت والمراحيض 
للكراهية  المتطرفة  اليمينية  األحزاب  وإثارة  العامة 
ارتفاع  بأن  التقرير  نص  كما  هذا  والعنصرية... 
التخلص منهم  ظاهرة رفض الالجئين والرغبة في 
الالجئين  قبل  من  عنيف  فعل  لرد  مواكبة  جاءت 
كثيرا  اذ  طلباتهم  ورفض  بالطرد  المهددين  السيما 
ما يتشاحنون مع الموظفين المسئولين ويعتدون على 

المارة ومنهم من يتاجر بالمخدرات. 
عدم  من  االنجليزي  واإلعالم  الصحافة  سخرت 
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الموجودين  لالجئين  ألمانيا  السيما  أوروبا  ضبط 
من  ضدهم  الممارس  التطرف  ومن  أرضها  على 
بي  إذاعة  تقول  الوقت.  ذات  في  األوروبيين  قبل 
النسل  زيادة  إلى  بحوجة  مثال  ألمانيا  بأن  سي  بي 
رائدة  لتظل  علمية  ومقدرات  كفاءات  واستقطاب 
االقتصاد األوروبي، إال أنها فشلت في دمج الالجئين 
ولعدم رغبة األلمان فيهم وتخوفهم من الحضارات 
لما  المتباينة  االجتماعية  والمنظومات  واألديان 

يمارس في بيئتهم. 
ومن المعلوم أن ألمانيا تختلف عن انجلترا منذ القدم 
فانجلترا دولة استعمار تعرف جيدا كيف تتعامل مع 
دولة  أنها  كما  المختلف،  واألخر  أوال  الُمستعَمرين 
هجرة ومعترفة بالدين االسالمي وهي دوافع كافية 
النقيض  فيها بسالم وأمن على  يعيش األجانب  ألن 
من ألمانيا الراغبة في انتاج كفاءات األجانب وليس 
تفعل  كما  واجتماعيا  ثقافيا  منهم  واالستفادة  دمجهم 

انجلترا.

يقول وزير الخارجية السابق ـ غابريل SPD ـ لقد 
أصبحت مصداقية االتحاد األوروبي موضع شك ولم 
تزل أهم وأصعب المعضالت كقضية الالجئين في 
يموت  يوم  فكل  الرابطة  قبل  من  عليها  رد  انتظار 
هؤالء  بمقابر  البحر  امتأل  وقد  يعذب،  أو  الجئ 
محذرا  بوتين  وقد صرح  هذا  المعذبين.  المشردين 
من تدفق اعداد ضخمة من الالجئين السوريين في 

اتجاه أوروبا وازدياد مسؤوليتها بالتالي!!
بوتين  أن  قائال  فنك  إذاعة  في  ألماني  فرد صحفي 
آخر من يتحدث عن انقاذ الالجئين فهو جالد الحرب 
سوريا  بقصف  أرضهم  من  السوريين  ومشرد 
لقد  الحكم.   سدة  على  األسد  إلبقاء  فقط  وتدميرها 
الالجئين كما  يبدو في إنصاف  العالم كله كما  فشل 
لم تؤمن حياتهم ولم يعرف من  اذ  ليبيا.  في حادثة 
الالانسانية،  الشنيعة  الجريمة  بهذه  القائم  الجاني 
فحكومة الوفاق الليبية تتهم اللواء حفتر وهذا األخير 
يتهمها بدوره. أن الواقع يقول بأن دول الممر لليبيا 
ال تؤمن حياة الالجئين ودول أوروبا كإيطاليا ترفض 
اللجوء  لحق  خرق  وهو  أوروبا  ودخول  وصولهم 

العالمي.
يقول سلفيني وزير داخلية ايطاليا بأنه مستعد لتحويل 
ال  وعليه  بهم  المرحبة  أللمانيا  العالم  الجئين  كل 
واحترام  الداخلية  ايطاليا  سياسة  في  للتدخل  داعي 
رغبة شعبها الرافض لالجئين وأال تعتقد ميركل بأن 
إيطاليا دولة من العالم الثالث أو مستعمرة تحت ادارة 

ألمانية. 

على  واأللمانية  العالمية  للسياسة  المتتبع  يالحظ 
على  اليمينية  التيارات  تأثير  مدى  الخصوص  وجه 
المجتمعات واالقتصاد على حد سواء فتيار ترامب 
التجارة،  وحرية  الالجئين  وجه  في  وقف  اليميني 
وشائج  صدعت  أوروبا  في  اليمينية  واألحزاب 
المواطنين األجانب باأللمان برسمها صورة مخيفة 
عن دولهم بوصفها متخلفة مستسلمة لسيادة الملوك 
والعسكر، هذا إلى تشويه صورة االسالم والوقوف 

بشدة ضد هجرة الالجئين إلى أوروبا بوصفها وباء 
كما جاء على لسان ترامب وأوربان رئيس وزراء 

المجر. 
لخالفة  األبرز  المرشح  ميرتس  فريدريش  يقول 
بخصوص  سياسية صارمة  أجندة  أعد  بأنه  ميركل 
 AFD حزب  نسبة  تقليص  إلى  يقود  مما  الالجئين 
الرافض لالجئين بشرق ألمانيا ألنه حزب احتجاجي 
الشعارات وإشعال حماس وغيظ وقومية  قائم على 
فلدي  أنا  أما  ميرتس  يقول  األجانب.  ضد  األلمان 
أجندة واقعية وسياسية رشيدة إليقاف هجرة الالجئين 
وطرد المرفوضين ودمج الموافق عليهم تحت سقف 

ثقافة ألمانية موجهة.

نالحظ في الوقت الراهن توجه غرب ألمانيا سياسيا 
نحو االهتمام بالبيئة وحقوق اإلنسان مما رفع نسبة 
إذ  يمينا  فيتجه  ألمانيا  شرق  أما  الخضر،  حزب 
واإلسالم  الالجئين  األجانب/  كره  نسبة  فيه  ترتفع 
بفعل االستجابة السريعة والساذجة لسياسة األحزاب 
بأن  آرته  تلفزيون  يقول محلل سياسي في  اليمينية. 
ألمانيا  شرق  واليات  في  الحزب  هذا  فوز  احتمال 
مفروغ  وتورينجن)  براندنبورج  (ساكسن،  الثالث 
فهو  معه  التحالف  يتم  كيف  المشكلة  أمره...  من 
وفقا لإلحصائيات الراهنة سوف يحصل على نسبة 
25%، فيما ال تتجاوز نسبة حزب CDU 22%، و
SPD 15%، كان وقد صرح رئيس وزراء والية 
حزب  مع  للتحدث  مستعد  بأنه  أنهالت«  »ساكسن 
الحاكم  حزبه  نقد  إلى  جره  الذي  األمر   ،  AFD
ال  هيسن  والية  وزراء  رئيس  بوفيه  يقول   ،CDU
مهد  الذي  النازي   AFD حزب  مع  التحالف  يمكن 
مدينة  عمدة  لبكا  لمقتل  المتطرفة  السياسية  برسالته 
 AFD متحدث  رد  متطرف.  يميني  يد  على  كاسل 
قائال أن هذا التصريح مرفوض اذ يمكننا ان نقول 
وقعت  الالجئون  فعلها  التي  الجرائم  أن  المقابل  في 

استجابة لرسالة سياسة ميركل وحزبها الحاكم.
المتطرفة  بيغيدا  مجموعة  مظاهرة  أن  إلى  ننوه   
األخيرة صرحت أن مقتل سياسي يساري كل شهرين 

أو ثالثة أمر محتمل حدوثه وغير مرفوض!!!

خلصت نيوز تايم في تقرير لها عن اتفاقية 2017 
األوروبي  االتحاد  بين  المبرمة  بالالجئين  الخاصة  
تهرب  ليبيا  الزالت  الذريع،  فشلها  إلى  وليبيا 

غرقا  للموت  الالجئين 
أو  شواطئ  ليصلوا  أو 
سفن  في  هائمين  يظلوا 
البحر.  خيرية في عرض 
خارجية  مفوض  يقول 
االتحاد األوروبي للشؤون 
االسباني  الخارجية 
حل  ال  بأن  المقترح 
جذري ألزمة الالجئين إال 
منبعها  في  المشكلة  بحل 
الشباب  بطالة  بمحاربة 
أزمة  ومعالجة  والحروب 

بإنقاذ  الحلول  أنصاف  تنفع  ال  إذ  والبيئة،  الفقر 
الالجئين وهجرتهم تتوالى طرادا، وما سلفيني وزير 
األصوات  كآالف  ناقد  صوت  إال  إيطاليا  داخلية 
المتكررة لتخلّي أوروبا عن مساعدة إيطاليا للخروج 
بهم  لتكتظ  وحدها  تركت  فقد  الالجئين،  أزمة  من 
وتنتظر طويال الستقطاب بعض دول الرابطة نسبة 

من الالجئين. 
و  األحداث  في محور  ألمانيا  نجد  الصدد  هذا  وفي 
سبب األزمة هو فتح ميركل للحدود وتشجيعها على 
»استيفن  السياسي  المحلل  يقول  الالجئين.  احتواء 
بمحرقة  ألمانيا  باتهام  أشبه  االتهام  هذا  بأن  بوك« 
بإرضاء  ذنبها  عن  تكفر  وستظل  ظلت  اذ  اليهود 

اليهود. 
األوروبي،  االتحاد  على  بأن  مؤخرا  ترامب  وقال 
السيما ألمانيا التعلم من سياسة أمريكا الحازمة مع 
نصيحة  هذه  وخيمة.  عواقب  فستجني  وإال  اللجوء 
ترامب الذي ال يجد قبوال من أحد إال شركات السالح 
األمريكية ومشتريه ومواطني أمريكا البسطاء الذين 
ومخلصها  األمريكية  القوة  وجه  عكس  فيه  يرون 
من الجئي جنوب أمريكا والبطالة حتى ولو كثرت 
من  كبيرة  مساحات  وذابت  كاليفورنيا  في  الزالزل 
جليد أالسكا شمال أمريكا كما لوحظ في شهر يوليو 

الماضي.

وكما جدرت اإلشارة فإن قضية الالجئين كما يبدو 
ملف مفتوح بعد لم يخلص إلى حل جذري فكل ما 
يقدم مقترحات سطحية أو جذرية معقولة غير أنها 
طويلة األمد وتتطلب تكافل دول الالجئين والرابطة 
األوروبية  الرابطة  مرشح  رأى  كما  األوروبية، 
للشؤون الخارجية لحل المشكلة من جذورها وليس 
عمليات التجميل وإنقاذ الالجئين في البحر من وقت 

آلخر. 
نعم كلما ازداد الوقوف إلى جانب الالجئين بتكاتف 
والمتظاهرين  والكنائس  اإلنسانية  المنظمات 
واألحزاب اليسارية ازداد في المقابل كره األجانب 
متعددة  المجتمعات  وعن  عنهم  المدافعين  والساسة 
مثل  جديدة  نازية  تنظيمات  وتكوين  بل  الثقافات، 
قتل  إلى  صراحة  يدعو  الذي  الشمالي  الصليب 
إلى  بسياسته  يقف  من  وكل  اليساريين  السياسيين 
متسامح  مفتوح  لمجتمع  يدعو  أو  الالجئين  جانب 

متعدد الثقافات والمعتقدات.
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مع دخول الكثير من الالجئين السوريين إلى ألمانيا 
وتواجد اآلالف من المسلمات الالتي يرتدن الحجاب، 
ازدادت مشاكل صناع السياسية  فيما يتعلق بإدماج 
القادمين الجدد. لكن المهمة ليست سهلة بسبب رفض 
للغمل  محجبات  استقدام  العمل  أرباب  من  الكثير 

لديهم. 
كذلك 

ال للنقاب 
في الفترة السابقة لالنتخابات الفيدرالية عام 2017، 
تنتمي  الذي  المسيحي«  الديمقراطي  أشار »االتحاد 
في  الوسط  يمين  أحزاب  أكبر  وهو   - ميركل  إليه 
يغطي  الذي  اإلسالمي  للنقاب  رفضه  إلى  البالد- 

الوجه. 
آنذاك:  الداخلية  وزير  مايزير،  دي  توماس  وقال 
»نحن لسنا ثقافة برقع«، متودداً بذلك إلى األغلبية 
تعليقات  ميركل  ودعمت  البالد.  في  المحافظة 
ذلك  كان  »أينما  النقاب  حظر  أيَّدت  حين  وزيرها 

ممكناً قانونياً«. 
وأظهر استفتاٌء أجرته محطة تلفزيون ARD العامة 
أنَّ 81% من األلمان يدعمون حظر النقاب اإلسالمي 
الكامل في المؤسسات الحكومية والمدارس. واآلن، 
أصبح النقاب الكامل محظوراً في غالبية المؤسسات 
العامة، لكن ألمانيا لم تنجح في محاكاة الحظر الكامل 

المطبق لدى جارتها فرنسا.
بالبرقع  المتعلق  السؤال  حصة  كانت  النهاية،  وفي 
منخفضة نسبياً؛ ألن نسبًة ضئيلة فقط من المقيمات 
ليس كذلك في حالة  األمر  لكن  يرتدينه.  ألمانيا  في 

الحجاب األكثر شيوعاً.

توظيف المحجبات 
الحجاب  حظر  يجب  ال  أنه  األلمان  غالبية  يتفق 
لكنهم  مكان،  كل  في  فقط  المرأة  يغطي شعر  الذي 
منقسمون بشأن ما إذا كان يجب اعتباره شيئاً مقبواًل 

من الناحية الثقافية. 
وفي حين يتقبله البعض دون تفكير، يعتبره البعض 
السيدات  مع  التعامل  ويتجنبون  غريباً  شيئاً  اآلخر 
بالنسبة  واضحاً  األمر  هذا  وأضحى  المحجبات. 
لطالبات اللجوء المحجبات أنفسهن. لدرجة أن أكثر 
السيدات تعليماً من بين السوريات الالتي يعشن في 
صعباً،  أمراً  وظيفٍة  على  الحصول  يجدن  ألمانيا، 
كونهن  إلى  يرجع  هذا  إن  منهن  الكثير  وتزعم 

محجبات.
المفتوح  الباب  سياسة  بتقويض  األمر  هذا  د  ويُهّدِ
اللجوء  طالبي  تدفق  يمثل  إذ  ميركل.  تتبعها  التي 
تسبَّب  أنَّه  رغم  اقتصادية،  مكاسب  لتحقيق  إمكانيًة 

في توترات سياسية. 
فقد قال عديد من الدبلوماسيين في االتحاد األوروبي 
بوجود  تفاؤلهم  عن  أعربوا  األلمان  المسؤولين  أن 

لبالدهم  المستقبلي  النمو  الالجئين، ألن ذلك سيدعم 
الذي كان يشيخ قبل هذا بوتيرٍة متسارعة. لكن هذا 
التحليل يفترض عدم وجود عقبات تمييزية أمام قدرة 

طالبي اللجوء على إيجاد عمل.

األعراف االجتماعية العربية
بحوث  »معهد  أجراه  الذي  األخير  االستبيان  ولكن 
االتحادي  »المكتب  أبحاث  ومركز  التوظيف«، 
االجتماعية  و«اللجنة  والالجئين«،  للهجرة 
االقتصادية«، كشف أنَّ الالجئات في ألمانيا يشاركن 
أقرانهن  من  كثيراً  أقل  بمعدالت  العمل  سوق  في 
الثاني  الرجال. وحين أُجِرَي االستبيان في النصف 
الذكور  الالجئين  من عام 2017، »كان 27% من 
و6% من الالجئات اإلناث قد حصلوا على وظيفة«. 
مشاركة  مع  السيدات  مشاركة  تتساوى  حين  في 
الرجال من المواطنين األلمان في سوق العمل. وزعم 
التقرير أنَّ المهاجرات ُمنعن بفعل األعراف العائلية 

التي تتوقع منهن تربية عدد كبير من األطفال.
وأشار التقرير أيضاً إلى أنَّ نسبة مشاركة السيدات 
أن  مع  مشابهة،  كانت  أطفال  لديهن  ليس  الالتي 
للفجوة  محددة  أسباب  تقديم  في  هنا  فشل  التقرير 
أحد  براكر،  هيربرت  وقال  الرجال.  وبين  بينهن 
تتمثل  قد  العوامل  أحد  إنَّ  االستبيان،  على  القائمين 
خبرات  لديهن  تكن  لم  السوريات  الالجئات  أنَّ  في 
بدورات  يلتحقن  لم  وأنهن  بالدهن،  في  كافية  عمل 

للغة بقدر الرجال في ألمانيا.

إهانات 
وقال براكر، مؤلف االستبيان، إن البحث الذي أجروه 
السوريات  الالجئات  من   %80 من  أكثر  أن  وجد 
يرغبن في الحصول على وظيفة. وأضاف أن معظم 
الالجئين يدعمون المثل الديمقراطية بمعدالت ربما 

أكبر من المواطنين األلمان.

بين  الحيلولة  في  دوراً  تؤدي  الثقافية  األنماط  لكن 
إذ  العمل.  سوق  دخول  وبين  المسلمات  الالجئات 
على  تحصلي  أن  الصعب  »من  باركر:  أضاف 
غالبية الوظائف إن كنِت ترتدين الحجاب. فاألنماط 
لهذا  السيدات  وتتعرض  المشهد.  في  تدخل  الثقافية 
تتعلق  واضحة  رموزاً  يرتدين  ألنهن  أكبر  بشكٍل 
السبب، تؤثر  الثقافية. ولهذا  أو  الدينية  باالختالفات 
األنماط الثقافية على مشاركة السيدات بشكل أكبر، 

هذا إحساسي«.
والجنس«  المرأة  دراسات  »معهد  رئيسة  وأجرت 
النمساوية،  لينز  بمدينة  كيبلر  يوهانس  جامعة  في 
التي  الصعوبات  دراسًة في عام 2016 حول ذات 
تواجهها السيدات المحجبات ذوات األسماء التركية 
اآلن  السوريات  السيدات  إنَّ  وقالت  ألمانيا.  داخل 
يواجهن القيود ذاتها: »في دراستي، أرسلت متقدمة 
محجبة ذات اسم تركي طلبات توظيف أكثر بنسبة 
األسماء  ذوات  األخريات  المتقدمات  من  مرة   4.5

األلمانية غير المحجبات. 
التمييز،  من  المرتفعة  المستويات  هذه  وتُثني 
المحجبات عن المشاركة في سوق العمل، وبالتالي 
تقتل رغبتهن في الحصول على التعليم. وهذا بدوره 
وعلى  الرجال،  على  اعتماداً  أكثر  السيدات  يجعل 

دعم الدولة«.

»المفوضية  مكتب  في  الرسمي  المتحدث  وقال 
ببرلين،  الالجئين«  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية 
إنَّ الموقف األلماني من الحجاب ال ينتج بالضرورة 
في  الكثيرون  »يعتقد  وأضاف:  اإلسالموفوبيا.  عن 
المساواة،  عدم  مظاهر  أحد  هو  الحجاب  أن  ألمانيا 
والمساواة أمٌر مهٌم في ألمانيا«. فإلى جانب هؤالء 
المثقفين  من  قطاٌع  هناك  اإلسالم،  يرهبون  الذين 
للقهر  رمزاً  بوصفه  الحجاب  يرون  الذين  األلمان 

والتحامل على المرأة. 

محمد عبد المنعم
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الغربية«  للحضارة  الشرقية  »الجذور  كتاب  يقول 
قابيل«  منال  وترجمة  هوبسون  إم.  جون  »تأليف 
لحوار  معيق  أكبر  أّن  الدولية،  »الشروق  دار  عن 
األوربية  المركزية  فكر  هو  اليوم  الحضارات 
عقول  وعلى  الظالمين  عقول  على  المسيطر 
لتصفية  الكاتب  يتفّرغ  لذلك  أيضاً،  المظلومين 
الحساب مع هذا الفكر المحّمل بالعنصرية الضمنية، 
بفعل  األرض  على  الحياة  بإفناء  اليوم  يهّدد  والذي 

الصراعات التي أثارها وما زال يثيرها.

في  الغرب  مؤرخو  لها  روج  تقليدية  رواية  هناك 
 ، ليبرالي   ، عقالني  نقي  غرب  عن  بأسره  العالم 
اإلغريق  أيام  منذ  محليا  نهضته  صنع  ديمقراطي 
وحتى اليوم ، وبجوار الغرب يوجد شرق استبدادي 

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

والعالقات الدولية في جامعة شيفيلد، .

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

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

الشرق علي  إلي ترجيح كافة  الجهد  من خالل هذا 
الغرب أو العكس ، وإنما يهدف إلي أثبات أن العالم 

كله يعتمد علي بعضه البعض.

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

إلي الغرب.       
من  يكن  لم  الغرب  أن  علي  األدلة  الكاتب  ويقدم 
أي  في  العالمي  االقتصاد  في  الرئيسين  الالعبين 
الـتاسع  القرن  في  فقط   ..1800 عام  قبل  مرحلة 
بعد  وذلك  عنها  المتقدم  بالعالم  أوروبا  لحقت  عشر 

خمسة عشر قرنا من التخلف!.  
    

العولمة الشرقية   
تفترض فكرة المركزية أن بزوغ أوروبا كحضارة 
عصر  انطالق  مع   ، 1500م  حوالي  بدأ  متقدمة 
االستكشاف األوروبي، وقد أدي هذا بدوره إلي إزالة 
الحوائط التي فصلت الحضارات الرئيسية وبالتالي 
الذي  الغربية  العولمة  عصر  أمام  المجال  أفسحت 

بزغ في القرن الـتاسع ونضج بعد عام 1945.
بمثابة  تعد  المعتادة  الصورة  هذه  أن  الكاتب  ويرى 
أسطورة، فقد كان هناك اقتصادا عالميا قد بدأ فعليا 
في القرن السادس الميالدي، ولم يدخل األوروبيون 
تلك الدائرة العالمية إال بشروط أمالها عرب الشرق 
األوسط والفرس واألفارقة، وعلي هذا يكون العالم 

جديرا  شرقيا  اقتصادا  م   1500 عام  قبل  شهد  قد 
باالعتبار.

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

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

اإلسالم كان دينا قمعيا يكبح إمكانيات الرأسمالية.
 كما أعلي اإلسالم من شأن االستثمار.. وكانت مكة 
أحد مراكز شبكة التجارة العالمية، وانتشرت سريعا 
المتوسط  البحر  حوض  أصبح  حتى  اإلسالم  قوة 
بحيرة إسالمية ، وشكل العالم اإلسالمي جسرا مرت 
بين  الغرب  إلي  الشرق  الكثير من موارد  من فوقه 
عامي 650 – 1800م .. وانتشر اإلسالم ليس فقط 
الهند  عبر  الشرق  ناحية  أيضا  وإنما  أوروبا،  تجاه 
إلي جنوب  باإلضافة  آسيا والصين،  وجنوب شرق 
أفريقيا وذلك من خالل تأثيرات دينية أو تجارية ... 
في  األوائل  التجارة  رواد  المسلمين  جعل  هذا  كل 
تلك البالد البعيدة، وقاموا بدور الوسيط بين الصين 

وجنوب شرق آسيا.    

الرواد الصينيون   
العالمية  التوسعية  القوة  انتقلت  بحلول عام 1100م 
الـتاسع  القرن  حتى  هناك  واستقرت  الصين،  إلى 
المركزية  فكرة  مع  تتعارض  النقطة  وهذه   ، عشر 
األوروبية حيث يؤكد الكاتب أن العديد من الصفات 
األوروبية  الصناعية  بالثورة  ذهننا  في  ترتبط  التي 

أحمد الجمال
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كانت قد ظهرت في الصين نحو عام 1100م التي 
تعد بحق الرائد الصناعي األول علي مدار 1500 
عام وذلك قبل دخول بريطانيا عصر التصنيع بنحو 

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

الثاني عشر إال بحلول القرن العشرين". 

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

الشهير خالل الحرب العالمية الثانية.

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

كموشح مناسب.

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

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

من أوروبا كان متخلفا وقليل الفائدة بالنسبة لهم . 

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

1095 – 1291م.

أسطورة االستكشاف
 1500 عام  بعد  أنه  أوروبا  مركزية  مؤيدو  يروج 
تغلبت أوروبا علي آسيا مع بداية عصر االستكشاف 
الرحالت  أن  والواقع   ،  1492 عام  األوروبي 
البرتغالية لم تكن تجسيدا لعصر استكشاف أوروبي، 
الصليبية،  الحروب  من  الثانية  الجولة  كانت  وإنما 
استيالء  الجولة،  هذه  إشعال  في  السبب  وكان 
المسلمين علي القسطنطينية عام 1453 ثم مدينة أثينا 
عام 1456 م .. وقد دفعت هذه األحداث الكنيسة إلي 
بقاء  أن  باعتبار  البابوية  المراسيم  من  عدد  إصدار 
المسيحية أصبح في خطر، وبالتالي البد من مواجهة 

جديدة مع اإلسالم.   

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

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

اإلبحار خالل المحيطات.     
  

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

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

من أجله سكان أمريكا األصليون بالهنود).

األصليين  السكان  استغالل  بدأ  األمريكتين  وفي 
والزنوج، واعتقد األوروبيون أن العبودية األفريقية 
كانت أمرا طبيعيا له مرجعية دينية، واستخدموا في 
ذلك التوارة التي اختلقت أسطورة أن نبي الله نوح 
(عليه السالم) اشتعل بالفالحة وغرس كرما، وشرب 

الخمر فسكر وتعري داخل خيمته، فشاهد حام  من 
أبو الكنعانيين عري أبيه، فخرج وأخبر أخويه اللذين 
كانا بالخارج ، فأخذ سام ويافث رداء ووضعاه علي 
أكتافهما ومشيا إلي داخل الخيمة وسترا عري أبيهما 
من غير أن يستديرا بوجهيهما نحوه فيبصرا عريه 
ابنه  فعله  بما  وعلم  من سكره  نوح  أفاق  وعندما   ،
عبد  وليكن  ملعونا،  كنعان  "ليكن   : فقال  الصغير 
العبيد ألخوته"، ثم قال "تبارك الله إله سام ، وليكن 
كنعان عبدا له ، ليوسع الله ليافث فيسكن في خيمة 
سام ، وليكن عبدا له". وهكذا تم تأويل هذه القصة 
(آسيا)  سام  استيعاب  (أوروبا)  يافث  مهمة  لتصبح 

واستعباد حام أو كنعان (األفارقة السود).  

من  للثروات  المنظم  النهب  بدأ  الجديد،  العالم  وفي 
عجزا  تعاني  أوروبا  كانت  فقد  والفضة،  الذهب 
تجاريا كبيرا مع أسيا، ولم تكن قادرة علي إنتاج سلع 

ما يمكن أن يهم المستهلك األسيوي لذلك كان علي 
األوروبيين أن يدفعوا بواسطة السبائك المعدنية، إال 
أن االحتياطي األوروبي لم يكن كافيا وبالتالي جاءت 
لتساعد  المسلوبة  واألفريقية  األمريكية  السبائك 
أوروبا علي االستمرار في التجارة العالمية مع آسيا. 
البريطانيين  إال أن السالح األكثر أهمية الذي مكن 
األفيون  تصدير  كان  التجاري  عجزهم  تحويل  من 
األفيون  شكل   1828 عام  وبحلول   ، الصين  إلى 
البريطانية  الصادرات  مجموع  من   %  55 الهندي 
تجارة  تقليص  الصين  حاولت  وعندما  الصين،  إلي 
األفيون عام 1839 استخدم البريطانيون ذلك كحجة 
الغادرة  الطريقة  وبهذه   ، األفيون  حروب  لشن 
استطاع البريطانيون قلب العجز التجاري التاريخي 

مع الصين.
 

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

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

التي حطت عليهم.

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

األوروبية في تقوية قبضة بريطانيا علي الهند.

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

االمبريالية وكثفوا من صالتهم مع الشرق.    
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هذه  إن  يقول  بارئيل،  سيفي  للكاتب  جديد  تحليل 
تعد  اآلن  حتى  بشاعتها  من  الرغم  على  المعركة 
شيًئا ال يُذكر أمام األعداد الحقيقية لضحايا الحرب 
ليست  أصبحت  إدلب  ولكن   ،2011 منذ  المشتعلة 
معركة محلية فقط، بل تطور األمر لتصبح صراًعا 

دولًيا يشمل سوريا وتركيا وروسيا.
ويرى الكاتب في تحليله، أن إدلب هي آخر معاقل 
المعارضة الرئيسية، والسيطرة عليها يضمن نجاح 
استعادة  في  األسد  بشار  السوري  الرئيس  حملة 
الحملة  أن  من  الرغم  وعلى  البالد،  على  السيطرة 
أن  إال  بعد،  رسمي  بشكل  تبدأ  لم  إدلب  الستعادة 
القليلة  األيام  في  استولت  السوري  الجيش  قوات 
الماضية على عدة قرى، في الوقت الذي تقصف فيه 

الطائرات الروسية أماكن المعارضة بشكل مكثف.
فإن كل هذا ال يزال مجرد  الكاتب،  ولكن، بحسب 
تهدف  طريقة  وهي  الحًقا،  يحدث  قد  لما  إحماء 
الختيار  أيًضا،  وتركيا  المعارضة،  على  للضغط 
وفي  الجماعي.  القتل  من  بداًل  المفاوضات  طريق 
حالة استمرار المعارك، من المتوقع أن تدخل موجة 
 3.5 فيها  يعيش  والتي  تركيا،  الالجئين  من  جديدة 

مليون الجئ بالفعل.

اتفقت تركيا وروسيا في سبتمبر 2018 على أن تقوم 
تركيا بطرد المعارضة المسلحة وتطهر المنطقة من 
تسليم  فعلي  بشكل  يعني  ما  وهو  الثقيلة،  األسلحة 
المنطقة لسيطرة األسد، أو على األقل تحويلها إلى 
لكن  وروسي.  تركي  إشراف  تحت  أمنية  منطقة 
تركيا فشلت في مهمتها، ورفضت المعارضة إلقاء 

أسلحتها.
لتعطيل خطط  إدلب  على  العسكرية  الحملة  وتؤدي 
وإجراء  سوريا،  في  جديد  دستور  لصياغة  روسيا 
االنتخابات، وتحقيق االستقرار في الحكومة والبدء 

في إعادة تأهيل البالد.
وال تنوي روسيا، بحسب الكاتب، أن تعيد سوريا إلى 
سيطرة األسد ببساطة، فهي ترى سوريا كقوة ضغط 
لتعزيز قبضتها في الشرق األوسط. وهذا يشمل بناء 
وإقامة  واإلمارات،  السعودية  مع  الثقة  من  جسور 
تحالف اقتصادي مع مصر، والتخلص من العقوبات 

األمريكية واألوروبية، وتعزيز مكانتها في العالم.

لكن هذه الطموحات الروسية ال تتوافق مع تطلعات 
كموقع  ليست  سوريا  إيران  ترى  حيث  إيران. 
بل  فقط،  لبنان  في  نفوذها  على  يحافظ  استراتيجي 
السعودية.  لموازنة طموحات  إقليمية  أيًضا كمحطة 
وسيفتح هذا الموقع البحر المتوسط أمام إيران ويكمل 
التحالفات التي أقامتها مع العراق وتركيا. وترى عدة 

دول هذا بمثابة تهديد استراتيجي لها منها إسرائيل 
والواليات المتحدة وروسيا.

األخيرة  المحلية  االشتباكات  إن  الكاتب،  ويقول 
التي  والميليشيات  إليران  الموالية  الميليشيات  بين 
ترعاها روسيا تشير إلى أن روسيا تعمل على إحباط 
هذه  تبدو  قد  األمر،  ظاهر  وفي  اإليراني.  التهديد 
بمثابة حوادث محلية، لكن على نطاق أوسع، تقوم 
روسيا بتدريب وتسليح الميليشيات المحلية من خالل 
من  طلبت  روسيا  أن  كما  خاصة،  روسية  شركات 
في  إليران  الموالين  والجنود  الضباط  طرد  األسد 
الوقت الذي يتولى ضباط روس قيادة بعض وحدات 

الجيش السوري.

-S" وكان الرفض الروسي إليران لشراء صواريخ
400" بمثابة صفعة على وجه النظام في طهران، 
إذا  بجانبها  تقف  لن  روسيا  بأن  رسالة  وأوصل 
هاجمت واشنطن أو تل أبيب أو أي دولة طهران، 
وأن من مصلحة روسيا إبقاء إيران في حالة العزلة 

التي تواجهها.
وبحسب الكاتب، فإن المراقبين الغربيين يؤيدون هذا 
إيران  لقرار  روسيا  دعم  إن  ويقولون  االفتراض، 
بتخفيض التزامها باالتفاقية النووية ينبع من رغبتها 
في مواصلة التوترات بين إيران والواليات المتحدة، 
كجزء من لعبتها االستراتيجية بصفتها مزود أوروبا 
على  المفروضة  العقوبات  بعد  بالنفط  الحصري 

إيران.
المفروضة  العقوبات  رفعت  إذا  أنه  الكاتب،  ويرى 
على إيران بشأن تصدير النفط، فإن إيران ستصبح 
العًبا مؤثًرا في أسواق النفط األوروبية وقد تخسر 
تزودها  التي  األوروبية  األسواق  الكثير من  روسيا 

بالنفط.

 - األمريكية   - الروسية  الرؤى  توافق  إن  ويقول، 
اإلسرائيلية بشأن إيران، دفع الثالث دول لعقد قمة 
على مستوى المستشارين األمنيين،  وبحسب مصادر 
المتحدة  الواليات  من  روسيا  تتوقع  مؤكدة،  غير 
العقوبات. وفي  باألسد في سوريا ورفع  االعتراف 
المقابل، ستعمل روسيا على طرد إيران من سوريا.
ظاهرها  في  تبدو  قد  القمة  أن  من  الرغم  وعلى 
اعتيادية لمناقشة قضايا وتطورات المنطقة، إال أنها 
الروسي  المحور  أن  والمنطقة  إيران  إلى  تنقل  قد 
محور  هو  يكون  أن  يمكن  اإلسرائيلي  األمريكي 
صياغة خريطة الطريق الجديدة في الشرق األوسط.

ال  قد  الفورية  والدبلوماسية  العسكرية  النتائج  لكن 
تكون ممكنة، حيث أوضح وزير الخارجية سيرجي 
الفروف مؤخًرا أن توقع قيام روسيا بضرب القوات 
واقعي". وفشلت روسيا  في سوريا "غير  اإليرانية 
أيًضا في الوفاء بوعدها بإبقاء القوات اإليرانية على 
في  إسرائيل  من حدود  كيلومتراً  من 80  أكثر  بعد 
مرتفعات الجوالن، كما أنه توجد شكوك حول ما إذا 

كان بإمكانها جعل إيران تنسحب من سوريا حالًيا.

ويقول الكاتب، إن الحل قد يكون في يد بشار األسد 
الذي  فهو  سوريا،  من  اإليرانية  القوات  إلخراج 
الصعب  من  طهران  تجد  وسوف  للدخول،  دعاهم 
عليها البقاء في سوريا إذا لم يكن مرحًبا بها هناك. 
وفي المقابل، قد يحصل األسد على اعتراف أمريكي 
بعد  سوريا  مهاجمة  بعدم  إسرائيلي  ووعد  بنظامه 
على  أيًضا  يحصل  وقد  اإليرانية،  القوات  رحيل 
الدعم  بناء سوريا مع  إعادة  بتمويل  التزام سعودي 
إيران  تستطيع  قد  مما  بكثير  أكثر  وهذا  الروسي، 

توفيره.

هشام عبد الخالق
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مع أن دراسة التاريخ بعيدة عن تخصصي إال أنني 
التاريخ  كتب  لقراءة  الميل  شديد  أزال  وال  كنت 

عموماً والتاريخ اإلسالمي خصوصاً. 
ورغم ذلك فال أزال أذكر كيف أنني في يوم ما قبل 
أكثر من أربعة عقود فشلت في اإلجابة على سؤال 
عام  أي  ”في  السؤال:  كان  بسيط.  شاب  من  بسيط 

انتهت الخالفة اإلسالمية؟“. 
كان تقديري أن ألخالفة اإلسالمية انتهت بمقتل علي 
فصححني  األموية،  الدولة  وبداية  طالب  أبي  بن 
بأنها  السعودية  في  يدرس  و  يقيم  وكان  الشاب، 
يومها  استهجنت   .1924 سنة  انتهت  الواقع  في 
اهتماما  األمر  أعير  لم  ولكني  ”التصحيح“  ذلك 
ما قلت لنفسي ”ماذا نتوقع من التعليم  كبيراً وغالباً 
العربي  العالم  أن  السنون ألرى  العربي؟“ ومضت 
بمجمله، بل والعالم أإلسالمي أيضاً، مقتنع “بحقيقة“ 
أن الخالفة اإلسالمية انتهت سنة 1924، عامين بعد 

نهاية الدولة العثمانية.

الخلفاء الراشدون:
لقب ”خليفة  أول من حصل على  بكر هو  أبو  كان 
ذلك  في  المسلمون  بايعه  أن  بعد  الله“،  رسول 
المشهورة.  السقيفة  تلك  في  المشهور  االجتماع 
بمكانة  كانت  المبكر  الزمن  ذلك  في  والمبايعة 

انتخابات ذلك العصر. 
وإدارته  الخاصة،  حياته  في  بكر  أبو  نهج  وفعاًل 
لشئون ألمسلمين، نهج رسول الله، حتى توفاه الله. 

ومن بعده بويع عمر وعثمان وعلي. 
لكن الحال أختلف كثيراً بعد مقتل علي بن أبي طالب، 
فمعاوية بن أبي سفيان، الذي تسلم مقاليد الحكم في 
معارضاً  األمر  واقع  في  كان  اإلسالمية،  الدولة 
للدولة اإلسالمية بل عدواً محارباً لها وعاصياً لخليفة 
رسول الله. نعم، هناك من بايع معاوية، لكنها لم تكن 
تحت  أو جاءت  بطانته  كانت من  ة ألنه  ُحرَّ مبايعة 

سطوة السالح. 
الله،  نهج رسول  في حكمه  ينهج  لم  معاوية  أن  ثم 
فرغم أنه لّقب نفسه ”خليفًة“ إال أنة جعل من نفسه في 
حقيقة األمر ملكاً وجعل من الدولة اإلسالمية ُملكاً له 

وألوالده من بعده.

الدولة األموية
وقد أدرك المسلمون من البداية ذلك الخلل في تسلسل 
في  خاصة  منهم،  كثيراً  أن  بل  وأنكروه،  الخالفة 
مبايعة معاوية. وأدرك  أحجموا عن  المدينة ومكة، 
نهجاً  الحكم  في  َنَهج  معاوية  أن  أيضاً  المسلمون 
غريباً وابتدع فيه بدعاً كثيرة غريبة كل الغرابة عن 
ما عاهدوه في اإلسالم، ولكنه لم يكن في طاقتهم إال 
أن يشيروا إليه باللقب الذي ارتضاه لنفسه، فلم يكن 
بأيديهم حول وال قوة. أدرك المسلمون أن ”خالفة“ 
لخالفة  تمتُّ  وال  اسمية  كانت  المزعومة  معاوية 
سابقيه بصلة قريبة وال بعيدة. وللتمييز بين الحالفتين 
أإلسالمية  الخالفة  االختالف:  أشد  المختلفتين 
على  الالحقون  المسلمون  أطلق  األموية،  والخالفة 
وعلي،  وعثمان  وعمر  بكر  أبو  األربعة،  الخلفاء 
لقب ”الخلفاء الراشدون“، مما يعني أن ”خالفة” بني 
أمية ومن تالهم، في نظر المسلمين، لم تكن خالفة 
راشدة. وكان ذلك أسلوب مهذب للقول بأنها كانت 

خالفة زائفة أو ملكية مَقنَّعة.
لم تقتصر تجاوزات بني أمية على عصيان معاوية 
تعدت  بل  وقتاله،  علية  والخروج  المؤمنين  ألمير 
وأبنائه.  معاوية  بعد  طويلة  لسنين  وتواصلت  ذلك 
فخرجوا  شديداً  إمعاناً  تجاوزاتهم  في  أمعنوا  بل هم 
الذي  الزبير،  بن  الله  عبد  الجليل  الصحابي  على 
بايعه مسلمو مكة والمدينة ومناطق في الشام ليكون 
خليفة للمسلمين. أثار ذلك حفيظة األمويين فأرسلوا 
جيوشهم لقتال بن الزبير واعتدوا على الكعبة مرتين 
وفتكوا  وأحرقوها  ودمروها  بالمنجنيق  وقصفوها 
بالمسلمين الذين ناصروه. تذكر المصادر اإلسالمية 
يعمل  كان  الذي  عقبة،  بن  مسلم  األموي  القائد  أن 
أباد أآلالف  بن معاوية،  يزيد  ”الخليفة“  بأوامر من 
الحّرة  معركة  في  والتابعين  وأبنائهم  الصحابة  من 
سنة 63 هجرية وسمح لجنوده باستباحة المدينة لمدة 

ثالثة أيام يقتلون الناس وينهبون األموال.
قد يرى البعض أن هذا طعن في الدولة األموية التي 
الفتوحات  معظم  في  األكبر  الفضل  صاحبة  كانت 
حقائق  طعن  إال  هو  فما  طعناً  كان  إن  اإلسالمية. 
نشيح  أن  نتعمد  والذي  علية  نستند  الذي  التاريخ 
بوجوهنا عنها كلما طلت علينا من ثنايا الماضي و 

صفحات الكتب. لم يعد مقبواًل في عصر اإلنترنت 
أن ندفن رؤوسنا في الرمال وأن نشيح بوجوهنا كي 
ال نرى أن بعض صفحات تاريخنا ملطخة بالدماء. 
النجاحات العسكرية المبهرة التي تحققت في العصر 
التوسعية  للطموحات  انعكاسا  إال  كانت  ما  األموي 
الدقة،  شئت  إذا  ملوكهم  أو  أمية،  بني  ”لخلفاء“ 
بكفاءة  وإدارتها  القوية  دولتهم  إقامة  في  ونجاحهم 
عالية. والتاريخ العالمي غنيٌّ بأمثلة اإلمبراطوريات 
التي بدأت من ال شيء و قامت ونهضت اقتصاديا 
وعسكرياً وتوسعت جغرافياً لتبتلع كل ما حولها من 
ممالك وإمبراطوريات، وما مثال التتار عنا ببعيد .

األموية  الدولة  بإنجازات  نفخر  أن  لنا  نعم، 
أيضاً  علينا  ولكن  العظيمة  العسكرية  وانتصاراتها 
أن نتقبل أنه كان في تاريخها الكثير من الصفحات 
عبر  اإلمبراطوريات  كل  شأن  فذلك  السوداء، 
التاريخ. علينا أن نتقبل أنه لم يكن معاوية وال يزيد 
وال عبد الملك بن مروان وال غيرهم من ”خلفاء“ بني 
أمية، ”خلفاء مسلمين“ حتى وإن كانوا كذلك يلقبون ، 
بل كانوا ملوكاً كسائر الملوك، جلسوا على عروشهم 

بالوراثة ولم يبايعهم من المسلمين إال بطانتهم.

الدولة العباسية
بني  على  أيضاً  ينطبق  أمية  بني  على  ينطبق  وما 
بأفضل  العباس  بني  ”خلفاء“  يكن  فلم  العباس. 
”الخالفة“  اغتصبوا  أيضاً  فهم  سابقيهم،  من  حااًل 
عليهم  وانتصروا  أمية  بني  فحاربوا  السيف  بحد 
أبادوا  و  فاخر  عشاء  حفل  في  بسادتهم  غدروا  ثم 
معظمهم. وهكذا آلت دولة بني أمية، بكل ما فيها من 
قوة وثراء، إلى بني العباس. لم ينشغل بنو العباس 
بالجهاد والفتوحات كما فعل بنو أمية، فاكتفوا بالدولة 
غنموها.  التي  المترامية،  األطراف  ذات  الشاسعة، 
ال  كثيرة  داخلية  بصراعات  العباس  بنو  تورط  و 
حصر لها من أجل الحكم. فتصارع ”ألخليفة“األمين 
أبناء هارون الرشيد، لمدة أربع  مع أخيه المأمون، 
سنين انتهت بمقتل األمين. وفاحت روائح الفساد في 
الحكم و شاع التذمر بين المسلمين مما أدى إلى أن 
نهايات  العباس كانت  بني  الكثير من خلفاء  نهايات 
مأساوية محزنة مصبوغة بالدم و التعذيب والقتل ( 

ـ السلطان سليم لم ينتظر وفاة والدة ليتسلم مقاليد الحكم، فعمد إلى محاربته ثم نفيه و قتلة! ثم أمر بقتل إخوته وأبنائهم جميعاً 
كي ال ينازعه أحدا على الملك.

ـ بدأ السلطان مراد الثالث عهده بقتل إخوته الخمسة خنقاً، وكذلك فعل السلطان محمد الثالث سنة ١٥٩٥ الذي قتل كل إخوته 
التسعة عشر خنقاً أيضاً، وطبعاً كالهما كانا يحمالن لقب ”الخليفة“!

ـ لم يهتم أحدهم بلقب ”الخليفة“ ولم يستعملوه إطالقاً واستمروا في استعمال لقب ”سلطان“ حتى نهاية دولتهم.

د. موسى الحمداني
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مثل الخلفاء: المتوكل، المستعين، المعتز، المنتصر، 
المهتدي والمستكفي وغيرهم من الخلفاء الذين قتلوا 

أو عذبوا أو فقئت أعينهم وتركوا ليالقوا حتفهم ).
التي  واألدبية  العلمية  اإلنجازات  حجم  ندرك  نعم، 
بها،  ونفخر  ونقدرها  العباسي  العصر  في  تمت 
أن سيرتهم لم تكن كلها ناصعة  ولكننا ندرك أيضاً 
البيضاء  الصفحات  من  مزيجاً  كان  تاريخهم  وأن 
جميعاً،  اإلمبراطوريات  حال  وكذلك  والسوداء. 
قديمها والحديث، ففي الغالب أنة ال يصل إلى السلطة 

مالئكًة أو قديسين بل طغاة ظالمين. 

الدولة العثمانية
بغداد سنة 1258  بسقوط  العباس  بني  دولة  انتهت 
عندما اجتاحها التتار بقيادة هوالكو. إال أن المماليك 
العباسية  األسر  بعض  باستضافة  قاموا  مصر  في 
بشكل  كخليفة  منهم  واحداً  بتعيين  وقاموا  الهاربة 
اسمي فقط من غير أن يكون له أي سلطة واستمر 
الحال كذلك إلى أن اجتاح العثمانيون الشام ومصر 
سليم  العثماني  السلطان  يد  على  القاهرة  وسقوط 

األول سنة 1517.
مقاليد  ليتسلم  والدة  وفاة  ينتظر  لم  سليم  السلطان 
أمر  ثم  قتلة!  و  نفيه  ثم  محاربته  إلى  فعمد  الحكم، 
بقتل إخوته وأبنائهم جميعاً كي ال ينازعه أحدا على 
ليس  فتوحاته،  بدأ  الحكم  في  انفرد  أن  وبعد  الملك. 
لنشر اإلسالم في أوروبا المسيحية، بل ليعتدي على 
بالد  عليهم  فاجتاح  بالدهم،  في  اآلمنين  المسلمين 
تصدى  المماليك.  حكم  تحت  وكانتا  ومصر  الشام 
طاحنة  معارك  فوقعت  العثمانية  للجيوش  المماليك 
اآلالف  عشرات  مصرع  عنها  نتج  الطرفين  بين 
سليم  السلطان  ودخول  المماليك  بهزيمة  وانتهت 
التملق  من  وبمزيج  منتصراً.  ظافراً  القاهرة  مدينة 
والخوف، تقدم الخليفة العباسي (االسمي) ،الذي كان 
المنتصر  للسلطان  نفسه  القاهرة، وعّرف  في  مقيماً 
وأعلن أنه يتنازل عن لقبة ”كخليفة“ للسلطان سليم. 
لم يطلب السلطان سليم الحصول على اللقب الجديد 
وربما لم يأبه به كثيراً، لكنة قبلة على أي حال وأبقى 

على حياة ”الخليفة“ العباسي.
الدولة  في  خليفة  أول  سليم  السلطان  أصبح  فهكذا 

العثمانية. لكن ماذا كانت سيرته؟ 
رجل انشق على والدة السلطان وانتصر علية و نفاه 
وتسبب في موته ثم انقض على إخوته وأبنائهم فقتلهم 
ثم سطا على  الحكم.  في  اإلنفراد  له  ليتسنى  جميعاً 
بالد المسلمين وحاربهم وأباد منهم أآلالف واستولى 
العثماني  ”الخليفة“  سيرة  كانت  تلك  ديارهم.  على 
من  جاؤوا  الذين  ”الخلفاء“  سيرة  تكن  ولم  األول. 
السلطان  بدأ   1574 سنة  ففي  كثيراً،  بأفضل  بعده 
مراد الثالث عهده بقتل إخوته الخمسة خنقاً، وكذلك 
فعل السلطان محمد الثالث سنة 1595 الذي قتل كل 
إخوته التسعة عشر خنقاً أيضاً، وطبعاً كالهما كانا 

يحمالن لقب ”الخليفة“!
السالطين  وال  سليم،  السلطان  يهتم  لم  أنة  الحقيقة 
الذين جاؤوا من بعده، بلقب ”الخليفة“ ولم يستعملوه 

حتى  ”سلطان“  لقب  استعمال  في  واستمروا  إطالقاً 
نهاية دولتهم التي ألغاها مصطفى كمال أتاتورك سنة 

1922 وأقام على أنقاضها الجمهورية التركية. 
هرب، محمد السادس، آخر سالطين آل عثمان، على 
نفوذه  من  مجرداً  المنفى  في  ليعيش  إيطالية  بارجة 
السلطان  تذكر  منفاه  في  فقط  كسلطان.  لقبة  ومن 
السابق أنة ال يزال يحمل لقب ”خليفة“ فحاول إعادة 
الحياة لذلك اللقب المنسي علّه يبقي على بعض النفوذ 
عند المسلمين مما أضطر كمال أتاتورك إلى إلغاء 

”الخالفة “ نهائياً سنة 1924.
أيدي  على  وسقوطها  العثمانية  الدولة  هزيمة  بعد 
دول أوروبا المسيحية، أصيب كثير من اإلسالميين 
الخالفة  على  يولولون  وأخذوا  بالهلع  العرب 
العرب  اإلسالميون  يزال  ال  بل  الفقيدة.  اإلسالمية 
يتغنون بمآثر الخالفة ويبالغون بمحاسنها وأمجادها 

بل وينسبون لها من المكارم ما لم يكن فيها. 
جرائم  تناسوا  فيما  اإلسالميون،  أولئك  تناسى 
(السادس  الشهداء  يوم  و  باشا  أحمد جمال  الطاغية 
العشرات من  السفاح  الذي أعدم فيه ذلك  أيار)  من 
أي  ثبوت  وبال  بارد  بدم  ومثقفيهم  العرب  وجهاء 
من  األخير  القرن  في  أنة  تناسوا  ثم  ضدهم.  تهمة 
حياة الدولة العثمانية، تغلغلت العنصرية التركية في 
في  أداة  أصبح  السلطان  أن  بل  الدولة.  أجهزة  كل 
يد تركيا الفتاة أو جمعية اإلتحاد والترقي المتعصبة 
وغيرهم  العرب  عانى  لقد  التركي.  للعنصر  عرقياً 
كان  و  ضدهم.  العنصري  التمييز  من  الكثير  من 
العثمانية  الدولة  في  عدداً  األكثر  العنصر  العرب 
وال  ناقة  فيها  لهم  ليس  حروباً  يخوضون  وكانوا 
جمل بناء على أوامر السلطان ومع ذلك قلما وصل 
منهم ضباط إلى رتب عالية في الجيش العثماني أو 
كانت  العليا  فالمناصب  األخرى.  الدولة  مؤسسات 

غالباً حكراً لألتراك.

وأي خالفة يتحدث اإلسالميون عنها؟ 
هل يعقل أن يدخل خليفة المسلمين حرباً كونية من 
بالماليين  ويضحي  االستعداد  درجات  أدنى  غير 

ألمانيا  قيصر  إلرضاء  فقط  المسلمين  أرواح  من 
فهم  عليهم  يتعسر  اآلن  إلى  األوربيون  وتحالفاته؟ 
األولى،  العالمية  الحرب  إلى  قادت  التي  األسباب 
تبرير.  وال  لها  ضرورة  ال  حرباً  كانت  ألنها 
ليست  النمسا  ارشيدوق  واغتيال  القائمة  التحالفات 
أسباباً مقنعة إلشعال حرب كان الجميع يعرف أنها 
تدفع  البشرية  تزال  وال  واليابس  األخضر  ستأكل 

ثمنها إلى اآلن. 
شئوناً  كانت  األوروبية  والصراعات  الخالفات 
فأي  جمل،  وال  ناقة  فيها  للمسلمين  ليس  أوروبية 

خليفة أهوج يدخل حرباً كتلك؟
ال  العثمانية  الخالفة  أن  فرض  وعلى  ذلك،  ومع 
تزال قائمة إلى اليوم، ال أستطيع إال أن أتخيلها إال 
وهي في صراع محتدم مع اإلخوان المسلمين  نفس 
الجماعات اإلسالمية التي تتمنى وجودها. فاإلخوان 
في حقيقة األمر ال يريدون الخالفة إال إذا كانوا هم 

الخلفاء.
لكن وبالنظر إلى الخلف، نجد أنه رغم كل العيوب 
أفضل  كانت  فأنها  العثمانية  الدولة  بها  اُبتليت  التي 
ومما  عليها.  حصلنا  التي  البدائل  من  كعرب  لنا 
يجعلني أميل أكثر إلى هذا االعتقاد أنه كانت هناك 
العثمانية كانت في  الدولة  أن  إشارات ودالئل على 
حالة استعداد للتطوير والتحديث في كل المجاالت، 
ولألسف لم يمهلها القدر لتحقيق شيء من ذلك. أنا 
فعاًل أتمنى لو أن الدولة العثمانية لم تهزم واستمرت 
لنا  كثيراً  أفضل  كان  فذلك  العربي،  العالم  في حكم 
من سايكس بيكو ووعد بلفور. لكن ذلك ال يعني أن 
نستغفل أنفسنا وندعي أن الدولة الفقيدة كانت خالفة 

إسالمية حقه. 

إلصاق لقب الخالفة اإلسالمية بالدولة العثمانية هو 
إهانة لإلسالم بقدر ما هو إهانة للخالفة. فليس من 
سالطين الدولة العثمانية من حكم باإلسالم الحق كما 
الراشدون، و  الخلفاء  مارسه  المسلمون وكما  فهمه 
من  تأخذ  لم  الحريم  بقصور  اشتهرت  التي  الدولة 

تعاليم اإلسالم إال القشور.
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إبراهيم بدوي

أين ذهبت مساعدات الالجئين
بأسماء  قائمة  تسليم  التركية  السلطات  رفض  أثار 
لمساعدة  المخصصة  األموال  من  المستفيدين 
إدارة هذه  الالجئين في تركيا، الشكوك حول كيفية 
في  األوروبي،  المحاسبة  ديوان  وقال  المساعدات. 
تقرير، إنه دقق في مساعدة أولية بقيمة 1.1 مليار 
يورو مخصصة لحوالي 4 ماليين الجئ في تركيا، 

أساسا من السوريين.
تخصص  األموال  بأن  نالحظ  أن  "يمكننا  وقال: 
لالجئين، لكن ال يمكننا أن نتأكد كليا بأن كل األموال 

تصل إليهم. هناك شكوك".
وأعرب الديوان عن األسف لعدم تمكنه من معرفة 
المستفيدين من المساعدات، من وقت تسجيل األسماء 
أسماء  كشف  أنقرة  لرفض  فعليا،  المال  تلقي  حتى 

المستفيدين ونوع المساعدة التي تم تلقيها.
وبحسب المسؤولة التي تعمل منذ أكثر من 3 سنوات 
فيها  تواجه  التي  األولى  المرة  فإنها  الديوان،  في 

المؤسسة مثل هذا الرفض.
في  مشاركة  المتحدة  األمم  وكاالت  أن  وأوضحت 
هذه  "خففت  المساعدات  بهذه  مرتبطة  مشاريع 

المخاطر"، من خالل فرض مراقبة داخلية.
وفي توصياته، طلب الديوان من المفوضية األوروبية 
من  المستفيدين  بيانات  لكشف  أنقرة  على  الضغط 
يورو  مليارات   3) المساعدات  من  المقبل  الجزء 

نهاية 2018 و2019).
صعبة  ظروف  "في  التقرير:  في  الديوان  وقال 
تأمين  على  الالجئين  اإلنسانية  المشاريع  ساعدت 
يكن  لم  الموارد  استخدام  لكن  األساسية،  حاجاتهم 

دائما صائبا".
والسلطات  المفوضية  بين  خالفات  عن  تحدث  كما 
التركية، حول تطبيق مشاريع مساعدة تتعلق بتأمين 
وجمع  الصحي  الصرف  لمياه  شبكة  وإنشاء  المياه 
النفايات. وغادر القسم األكبر من الالجئين المخيمات 

للعيش في المدن.
ويرى الديوان أن "فعالية" المشاريع اإلنسانية يمكن 
تحسينها، منتقدا "عدم تحقق المفوضية بشكل صحيح 
وشامل ما إذا كانت التكاليف المدرجة على الموازنة 

معقولة" عند دراستها.

ترحيل السوريين
العمالة  التركية منذ مدة حملة ضد  السلطات  وتشن 
مختلف  في  المرخصة  غير  واألجنبية  السورية 
اآلالف  مئات  أثار سخط  الذي  األمر  البالد،  أنحاء 
أعمالهم   يمارسون  الذي  السوريين  العاملين  من 

وتجارتهم منذ سنوات.
التركية  السلطات  أطلقتها  التي  الحملة،  وطرحت 
وعراقيون  منها الجئون سوريون  وتضرر  مؤخرا 
وغيرهم، تساؤالت عدة بشأن توقيتها، إذ صب كثير 
من هؤالء جام غضبهم على الحكومة، التي يرأسها 

حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس أردوغان.
األتراك  العرب وبعض  العمل  أرباب  غالبية  ويلجأ 
إلى تشغيل عمال عرب بدون تصاريح لتجنب تسديد 
القانون  إن  إذ  للحكومة،  الضريبية  االستحقاقات 
التركي ينص على ضرورة تشغيل 5 عمال محليين 

مقابل الترخيص لعامل غير تركي.
انتشارا  العام  هذا  البلدية  االنتخابات  حملة  وشهدت 
التواصل  مواقع  على  للسوريين  المعادي  للخطاب 

االجتماعي من خالل وسم "السوريون ارحلوا".
وشملت الحملة التي انطلقت تحت شعار "أمان وراحة 
محطات  في  التركية  السلطات  شنتها  التي  تركيا" 
فيها أعداد  يتركز  التي  المترو والحافالت واألحياء 
كبيرة من السوريين، إغالق محالت تجارية يملكها 
أصحاب جنسيات مختلفة، من بينها سورية وعراقية 
على وجه التحديد، والطلب من وافدين سوريين ال 

يحملون هوية لإلقامة في إسطنبول بمغادرتها.
وأمهلت سلطات والية إسطنبول السوريين المقيمين 
بشكل غير قانوني في المدينة للمغادرة، مغادرتها في 

موعد أقصاه 20 أغسطس.

اللعب مع الكبار
كان  وبينما  الماضية،  القليلة  األعوام  مدار  على 
وقت  أي  من  أقوى  هجوماً  يشن  التركي  الرئيس 
مضى ضد الواليات المتحدة وأوروبا وحلف شمال 
بالشؤون  والمهتمون  المسؤولون  دعا  األطلسي، 
الخارجية في واشنطن إلى التحلي بالصبر. واعتبر 
هؤالء أن مواقف أردوغان المتشددة، والتي تستهدف 
مصدر  بمثابة  هي  المحلي،  العام  الرأي  بمعظمها 
ألن  كافياً  مبرراً  تعد  تكن  ولم  لإلزعاج،  محدود 
يتخلى الغرب عن تركيا. وتابعت الشبكة أنه "حان 
الوقت لالعتراف بحدوث المزيد من اإلزعاج، حيث 
إن تركيا تخلت عن الغرب مع سابق القصد والنية".
واعتبرت "بلومبيرغ" أن تصرفات أردوغان تتسق 
قراره  يُعد  السياق،  هذا  لغة خطابه. وفي  حاليا مع 
تحدياً  الروسية  الصاروخي  الدفاع  منظومة  بتسلّم 
واضحاً لحلف الناتو. وقد حذر المسؤولون الغربيون 

منذ فترة طويلة من إتمام الصفقة.

في سياق آخر، صعدت تركيا التوترات مع أوروبا 

من  وذلك  "بلومبيرغ"،  حسب  أخرى،  جبهة  في 
إلى  الطبيعي  الغاز  التنقيب عن  سفن  إرسال  خالل 
مياه البحر المتوسط الشرقية، قبالة سواحل قبرص.

أردوغان  على  يجب  أنه  اعتبرت  "بلومبيرغ"  لكن 
"اآلن أن يتحمل مغبة خياراته"، مذكرًة أن االتحاد 
األوروبي يقوم بالفعل اآلن بتجميد االتصاالت رفيعة 
مساعداته  قطع  في  بدأ  وقد  تركيا،  مع  المستوى 

المالية لها.
المتحدة  "الواليات  أن  "بلومبيروغ"  واعتبرت 
بحاجة هي األخرى إلى المضي قدماً. وفي المراحل 
طويلة  قائمة  األميركية  اإلدارة  أمام  يوجد  التالية، 
للمفاضلة  الممكن فرضها على تركيا  العقوبات  من 
بكبار  خاصة  مالية  أصول  تجميد  مثل  بينها،  فيما 
عن  الكبيرة  القروض  وحجب  األتراك،  المسؤولين 
األميركي  المالي  النظام  من  تركيا  إزالة  أو  تركيا، 
بالكامل، حسب "بلومبيرغ" التي أضافت أنه "يجب 
أن يكون الهدف هو البدء بضبط النفس، لكن يجب 
فرض العقوبات بسرعة ما لم يعيد أردوغان التفكير 
ملياً في سوء تقديره ومدى جدوى صفقة الصواريخ 

الروسية".

قواعد بديلة للناتو
ردع  في  اإلجراءات  تلك  فشلت  "إذا  وتابعت: 
وحلفاءها  المتحدة  الواليات  فإن  أردوغان، 
أكبر:  سؤال  مواجهة  إلى  سيحتاجون  األوروبيون 
هل يمكن اعتبار تركيا حليفا موثوقا به؟". وذّكرت 
أنه "على الرغم من أن قواعد الناتو ال تسمح بطرد 
عملية  قضايا  هناك  أن  إال  الحلف،  من  عضو  أي 
تواجد  ذلك  في  بما  مراعاتها،  يجب  خطورة  أكثر 
عسكريين غربيين وعتاد وأسلحة عسكرية، من بينها 

أسلحة نووية، في قواعد الناتو في تركيا".
وذّكرت "بلومبيرغ" أنه "في السنوات األخيرة، كان 
الشرق  أنحاء  جميع  في  يبحثون  الناتو  قادة  بعض 
وبوصول  القواعد،  لهذه  بديلة  مواقع  عن  األوسط 
يتحتم  تركيا،  إلى   "400 "إس  صواريخ  شحنات 

اإلسراع بإتمام عملية البحث".
قد  أردوغان  أن  في  شك  أدنى  يوجد  "ال  وختمت: 
حدد خياره في هذا الخالف. وينبغي على الغرب أن 

يستعد للمضي قدماً بدون تركيا".
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االلتباس  البالغ  المثقف  مفهوم   النظر عن  بصرف 
مداليله  بعض  إلى   سنعرض  والذي  والتعقيد، 
األهم،  الرسالة  أّن  المفترض  من  فانّه   اإلشكالية، 
محيطه  مع  المتفاعل  النقدي  المثقف  على  التي 
ما  غير  في  الجماهير  إلى  المنحاز  فيه،  والفاعل 
هي  إنّما  السلطة،  مظالم  عن  سكوت  وال  مهادنة، 
الرسالة  التي يحملها تجاه المجتمع الذي ينتمي إليه 
و  بلغت طروحاته  إن  المجتمعات  كّل  تجاه  بل  -ال 
أفكاره مرتبة العالمية- والتي ال تقتصر، على إنتاجه 
المختلفة  تمظهراتها  في  الثقافة  ولصنوف  لألفكار 
النّاس و  في  المعرفي  الوعي  بّث  وال في  محاولة 
على  تحريضهم  و  النقدي  التفكير  على  تحفيزهم 
أهّم،  ما  إلى  ذلك  تتجاوز  بل  التغيير،  إلى  السعي 
وهو قيادة تغيير الوضع القائم. ليس هذا فقط، بل من 
مهّمة  ذلك  وبعد  قبل  األساسيّة  النقدي  المثقف  مهام 
في  المجتمع  يواجهها  التي  للتحّديات  حلول  طرح 
التي  الحرجة  التاريخية  الصعبة ولحظاته  منعطفاته 
قد تفضي إلى التحّوالت الكبرى، وتبلغ أحيانا، حّد 
أيضا،  مستقبله  وفي  حاضره  في  وجوده  استهداف 
يعيش  الذي  اليوم   العربي  الوطن  حال   هو  مثلما 
للثورات  العسير  "القيصري"  المخاض  أعراض 
ينتظر  فهو  لذلك  مسارها.  عن  المنحرفة  العربية  
قائدها  األّمة وعقلها و  بما هو ضمير  المثقف،  من 
و  االعتراض  حّق  من  يمثّله  بما  و  التغيير  إلى 
رؤيته  بلورة  منه  ينتظر  للبدائل،  اقتراح  قّوة   من 
إلى  ال  المستقبل  علم  إلى  المستندة  اإلستشرافية- 
التخمينات والتهويمات اليوتوبيّة ثّم طرح تصّوراته 
الوطن  لهذا  والترّدي  التشّضي  للنهوض من وضع 
في  المأمول  التقّدم  تحقيق  بهدف  المكلوم،  العربي 
بهذا  القادمة.  لألجيال  أفضل  غد  صناعة  اتجاه 
فيه  الماركسيون ويرون  يتحّفظ عليه  الذي  المعنى، 
نفخا مبالغا فيه في صورة المثقف، فيما هو منسجم 
ألنطونيو  الحداثية  المقاربات  وسياقات  أنساق  مع 
الحداثية  بعد  وما  العضوي)  (المثقف  غرامشي 
دورا  المثقف،  بتعريف  الصلة  ذات  فوكو  لميشال 
ومفهوما، في السرديات الغربية. وهو منسجم كذلك 
مع ما جاء الحقا في كتاب "المثقف والسلطة"  للمفكر 
الفلسطيني إدوارد سعيد الذي أفاض في طيّاته  في 
تفكيك مفهوم "خيانة المثقف" الذي إصطلحه جوليان 
الصعب  من  يظّل  فانّه  بعقود طويلة،  ذلك  قبل  بندا 
يستحّقون  مثّقفون  لهم  راهنا،  العرب،  بأّن  اإلقرار 
منذ   - أساسا  المقترنة  الصفة  هذه  عليهم  نخلع  أن 

االرهاصات األولى لمفهوم المثقف - إن في أوروبا 
العقالنية  بالنزعة  بعد-  فيما  فرنسا  في  او  الشرقية 
النقدية اإلحتجاجيّة وتحّدي السلطة ومعارضتها. بما 
يعني ضرورة لعب المثقف دورا توجيهيّا وتحريضيّا 
المواقف  تعضدده  العامة،  الحياة  في  ومؤثّرا  فاعال 
النبيلة و الشجاعة ضّد المظالم االجتماعية والسياسية 
كما اشتغل على ذلك في فرنسا باألمس" إميل زوال" 
في قضية "درايفوس" الشهيرة التي اتّهم فيها باطال 
وقد  العظمى)،  (الخيانة  ألمانيا  لصالح  بالجوسسة 
سبقه"فولتير"  في مسعى مماثل في قضية "كوالس" 
الذي أتّهم على وجه الشبهة وأعدم على عجل على 
وهذا  البروتستنتي(1).  الكاثوليكي  الصراع   خلفية 
والدفاع  السلطة  على  الشجاع  (االعتراض  المسعى 
 ) اليوم  عليه  يشتغل  ما  ذاته  هو  المظلومين)  عن 
ال بل ومنذ عقود طويلة) في أمريكا أشهر المثقفين 
اللسانيات  وعالم  الفيلسوف  األحياء،  المعاصرين 
هوادة  ودون  دوما  المنّدد  نشومسكي(2)،  نعوم 
بالسياسات األمريكية الظالمة للشعوب الضعيفة، وال 
سيما بمظلمة القرن العشرين، أال وهي قضية الشعب 
الواليات  ومباركة  دولته  واغتصاب  الفلسطيني 

المتّحدة لذلك في صلف وصفاقة ال حدود لهما.

أحقاب سابقة،  في   ، والمسلمين  للعرب  كان  قطعا، 
سبقت بقرون عديدة، الثورة الفرنسية  التي أسفرت 
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  الُكتّاب  أبرز 
الله  ابن المقفع. وهو الموقف الذي  ضّمنه رؤيته 
ما وسمه ب"رسالة  والحاكم في  الحكم  في إصالح 
الخليفة  إلى  الشهيرة   الرسالة  تلك  الصحابة". 
مساوئ  إلى  باإلشارة   تكتف  لم  التي  المنصور، 
النظام في عالقة بمن يحكم من والة وأمراء و حتّى 
والفساد  الفوضى  وبمظاهر  ذاته،  المنصور  الخليفة 
الضرورية  الحلول  طرحت  بل   ، الرعية  وشقاء 
المقفع  بن  يجعل  بما  األفضل،  نحو  الوضع  لتغيير 
موضوعيّا أّول مثّقف نقدي مسلم، فيما لو طبّقنا عليه 

أسلفنا  كما  المثّقف  ومواصفات  مفهوم  رجعي  بأثر 
تفصيلها. ما يعني تصنيفه خارج فئة المثقفين الذين 
إعتبرهم جوليان بندا خائنين- إشتقاقا من مصطلحه 
في  الحروب"  ووضعهم"خالد  المثّقف"-   "خيانة 
من  قائمة  خارج  وبداهة،  القطيع«،  »المثقف  خانة 
كالب  ب»    Paul Nizanنيزان بول  أسماهم  
خيارات  عن  المدافعين  المطبّلين  من  الحراسة« 
يختلف عن  ال  المقفع  بن  جزاء  كان  لذلك  السلطة. 
نهايته  وكانت  البيزنطي"سنمار"،  المهندس  جزاء  
شنيعة(2) ومأساوية إلى أبعد مدى، ال على صعيد 
الواقع فحسب بل وكذلك على صعيد ما فوق الواقع 
بل   ال   ،Surréalismeالسريالي الصعيد  على  أي 
وعلى صعيد ما فوق توثّب االخيال والتخييل الروائي 
والتسريد. الالفت في ذات سياق والفترة، أّن االمام 
مالك بن انس، وهو قامة سامقة في الفقه والحديث، 
كان مطيعا لهذا الخليفة العبّاسي، حتّى أنّه ألف كتابه 
"الموّطأ" الشهير استجابة لطلبه ووفق أهّم المعايير 
النظر  له مسبقا. أستذكر ذلك بصرف  التي رسمها 
اليوم  يعّد  الذي  لكتاب"الموّطأ"   العلميّة  القيمة  عن 
مرجعا ال غنى عنه، إن في الفقه أو في علم الحديث.

 
لذلك، فأنا أزعم - بل أكاد أجزم- أّن أغلب مواقف 
الحقب  في  اإلسالميّة  العربيّة  الفكرية  النخب 
التاريخية البعيدة كانت تدير الظهر لقضايا عصرها  
االجتماعي  واإلصالح   التغيير  إلى  تسعى  ال  و 
المواطنين/  لمشاكل  حلوال  تطرح  أو  والسياسي 
الرعايا، بل كانت تتعلّق بقضايا فكرية مثل (عالقة 
الفلسفة بالدين) أو مسائل دينية خالفية مثل (قضية 
وهي،  والتجسيم)  التشبيه  و(قضيّة  القرآن)  خلق 
أنّها  ضرورة  شيء،   في  الرعيّة  تهّم  ال  لعمري، 
قلّتها  المدارس -على  لم تكن ترداد  الرعيّة )  أّي   )
لتدنّي  اليوم، وذلك  التي هي عليها  بالكثافة  آنذاك-  
بل  فقط،  هذا  ليس  العلم.  و  المعرفة  بأهّمية  الوعي 
إن الرأي السائد عند قادة الفكر العربي واإلسالمي، 
في  العوام  تشريك  عدم  هو  إنّما  قريب،  زمن  إلى 
التحقير  باب  من  المسائل،  هذه  مثل  في  الخوض 
ألبي  مستفّز  عنوان   يستبطنه  ما  وهو  واالزدراء. 
ب"إلجام  ووسمه  الغرض  في  ألّفه  الغزالي"  حامد 
إلى عدم  الدعوة  يعني  بما  الكالم".  العوام عن علم 
دمقرطة المعرفة، واإلقرار بوجود هّوة سحيقة بين 
النخبة والعوام، مؤّداها انحسار جهود قادة الفكر، في 
والسجاالت  العلمية  والمناظرات  والتدريس  البحث 

التغيير  إلى  تسعى  لقضايا عصرها  وال  الظهر  تدير  كانت  البعيدة  التاريخية  الحقب  في  اإلسالمّية  العربّية  الفكرية  النخب  ـ 
واإلصالح  االجتماعي والسياسي.

ـ العرب -عموما- ال يتوّفرون على مثّقفين وازنين، ألّن وهجهم الثقافي باهت وألّن اهتماماتهم ال تلتفت إلى الشأن العام.
ـ رفاعة الطهطاوي )١80١-١873( طرح اإلرهاصات األولى لإلصالح ومنها فكرة الحرّية كسبيل للتقدم، واحترام خصوصيات 

األقلّيات غير المسلمة.
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النقدية في الفضاءات المغلقة داخل أسوار الجامعات 
و في بطون الكتب ليس 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 
ناله  من متاعب وتكفير ونفي  أعظمهم، لم ينل ما 
جّراء المؤامرات التي حيكت ضّده و عصفت به، إاّل 
ألنه  مشتغل » بالحكمة وعلوم األوائل« أي بالفلسفة 
وألنّه  يرى أّن الحكمة (الفلسفة) والشريعة (الدين) 
ال يتناقضان مثلما ذهب إلى ذلك  ابو حامد الغزالي 
في “تهافت الفالسفة” ، ثّم الّن بعض شروح بن رشد 
»فقد  كقوله  المقّدس  من  نالت  بانّها  أّولت  ألرسطو 

ظهر أّن الزهرة أحد اآللهة« 

في  النقيصة،  هذه  العربية  النخب  استدركت  لقد 
القرنين  مدى  على  وتحديدا  الحديث،  العصر 
بالحضارة  وانبهارها  تأثرها  بفعل  الماضيين، 
الغربيّة فبذلت جهودا غير قليلة في مجالي اإلصالح 
رافع  برفاعة  بدءا  االجتماعي   والنهوض  الديني 
الدين  في مصر وخير  الطهطاوي(1873-1801) 
باشا (1825-1889) في تونس و بطرس البستاني 
في لبنان، ثّم مع محّمد عبده ورشيد رضا ومن سار 
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 .

فأّما رفاعة الطهطاوي فقد طرح اإلرهاصات األولى 
لإلصالح ومنها فكرة الحريّة كسبيل للتقدم، واحترام 
الطرح  وهو  المسلمة.  غير  األقلّيات  خصوصيات 
المدنيّة  الدولة  مفهوم  مع  بالتأكيد  يتماهى  الذي  
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 
التعليم للذكر واألنثى على حّد السواء. وهي المفاهيم 
الحديثة  الدول  عليها  قامت  التي  األساسيّة  الفكرية 
الذي  المواطنة  مبدأ  بينها  من  والتي  والمتقّدمة، 
وصفه بأنّه »المنافع العمومية التي تقوم على الحرية 
وهو  الواحد«  الوطن  أبناء  بين  والمساواة  واإلخاء 
الفرنسيّة  الثورة  شعار  ذلك،  قبل  ترجمه   ما  تماما 

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 ومجلّة ثقافيّة ومكاتب محو األمية. إاّل 
أّن قدر هذه المحاولة،  كان  العرقلة واإلجهاض من 
قبل السلطة، فكان جزاؤه النفي. ولكنّه يظّل، رغما 
عن ذلك مثّقفا نقديّا فيما لو وّظفنا المفهوم  بمفعول 

رجعي.

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

وسياسيّة.

فيه  دعا  الذي  الكتاب،  مقّدمة  ضمن  يؤّكد  فهو 
أجل  من  الغرب  من  االستعارة  إلى  معاصريه 
االرتقاء باألمة، أّن الحكم المطلق الشمولي ال يؤّدي 
إاّل إلى التخلّف المزمن. وأّن ال خوف على المسلمين 
إن هم اقتدوا بالحضارة األوروبية، وأن ال غضاضة 
السياسيّة  المجاالت  النظم األوروبيّة في  اعتماد  في 
في  تتعارض  ال  ألنّها  واالقتصادية؛  واالجتماعيّة 
جوهرها مع النظم اإلسالميّة، بل إنّها تتوافق معها 
سوى  ليس  استلهامها  وأّن  كلّيّا،  يكون  يكاد  بشكل 
وهو  ومقاصدها.  اإلسالمية  الشريعة  لروح  تنفيذ 
دعامتي  على  الدولة  تؤّسس  بأن  ينادي  جعله  ما 
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(...)« 

من  مراده  يحّقق  لم  باشا  الدين  خير  أّن  ورغم 
اإلصالح إاّل أنّه ترك بصمته اإلصالحيّة الواضحة 
في المجتمع التونسي الذي أصبح في موقع المركز، 
على األقل، من حيث المساواة في الحقوق بين المرأة 
العربيّة  الثورة  شرارة  انطالق  حيث  ومن  والرجل 
الديمقراطي   الحكم  ودعائم  مسار  وتثبيت  الراهنة 
كثرة  و  الظرفيّة  المعّوقات  تعّدد  رغم   تونس  في 
بتونس  المتربّصين  األعداء  وتعّدد  االنفالتات 

وبثورتها من بين األصدقاء واألشقاء  . 

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

التي طرحها الغرب قبل وأثناء نهضته. 

العرب  إّن  هو  التحليل،  نهاية  في  نستخلصه  ما 
ألّن  وازنين،  مثّقفين  على  يتوّفرون  ال  -عموما- 
وهجهم الثقافي باهت وألّن اهتماماتهم ال تلتفت إلى 
الشأن العام. ثّم إن أغلبهم ال يخرج عن فلك السلطة 
فهو إّما "مثّقف قطيع" أو "مثّقف خائن" أو مثّقف من 
فصيلة "كالب حراسة" السلطة. ومن بين استتباعات 
ذلك إّن الوضع العربي يزداد استفحاال كّل يوم، وال 
يكاد يخرج العرب من مطبّة حتّى يقعون في مطبّة 
وبؤس  ضحالة   إلى  ال  ذلك  أرّد  وأنا  منها.  أكبر 
إلى  وكذلك  بل  فحسب،  المريع  وفشلهم  السياسيين 
أقول  ال  حتّى  النقدي/العضوي،  المثقف  غياب 
إثبات  في  العربي  "المثقف"  وفشل  وبؤس  ضحالة 
المغلقة و  الجدران  العامة، خارج  الحياة  في  الذات 

اإلطار األكاديمي المحدود. 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 traité sur la tolérance  :(1) أنظر كتاب فولتير-
-(2) أنظر مقالة للكاتب بعنوان : : نعوم تشومسكي: االستثناء 
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مجموعة  دفتيه،  بين  جمع  كتاب  اآلن،  أيدينا  بين 
قصص توصف بالقصيرة، لكاتب سوري، لن يشّك 
الذي  المهتم  ذاك  كان  إن   - منها  بأثر  يمر  من  كل 
والساعين  الشهرة  "ُكتّاب  بين  الفرق  عن  يبحث 
ينبتون  الذين  أولئك  وبين  والجوائز"  للعالمية 
ويترعرعون في الريف والقرى الخصبة، فيكبرون 
على هيئة أشجار، تحمل مهما امتألت غير ثمارها 
وورقها، عدداً ال حصَر له من العصافير- أقول لن 
يشك كل من يمر بأثر منها، بأنها تنتمي لتلك البالد، 
الكرز،  ببالد  الكثيرين  أحالم  في  تكنى  كانت  التي 
فال تكاد تخلو قصة من عصفور، أو أشجار، أو من 
كل ما من شأنه أن يحملك من برجك العاجي على 
أكف الراحة، فيحّط بك على هذه اللوحات الطبيعية 
البديعة، المنتشرة بين الصفحات، بيد قاص، وليس 

بيد رسام … هكذا بكل بساطة. 
المجموعة:  افتتاحية  الربيع"  "افتتاحية  وكانت 
اآلذاري  الصباح  هذا  الزهر  برائحة  "ممزوج 
المشرق، ككل الصباحات الجميلة في بالدي.. أفتح 
هواء  بنسمات  صدري  أمأل  المنزل،  حديقة  باب 
منعشة.. أحاول أن أضّم كل هواء الكون ألدخله في 

مسامي الجافة." 
فتنَبه، إن كنت من أولئك الساعين القتناء الروايات 
أو  التابو،  بأسرار  والمفخخة  الُمرّمزة  والقصص 
لن  التي  الكاملة،  الجريمة  عن  الباحثين  من  كنت 
والوقوع في  اللغز،  لفّك  يقودك  ما  نهايتها  في  تقرأ 
والمزيد  التساؤل،  من  والمزيد  الهياج،  من  المزيد 
بخيبة  ستصيبك  الصفحات  هذه  ألن  اإلثارة،  من 
كبيرة، فمحتواها هو أبسط من أي يسمح لدماغك، أن 
يرسل بالسياالت العصبية بأوامر تصيب عضالتك 
بالتشنج .. إنها بعبارات أبسط، إيقاع رغيف الحب، 
المرمية  القطعة  بهذه  الصورة،  تختزل  أن  ويمكنك 
أكّف  صوت  يشبه  "الشيء  الصفحات:  إحدى  في 
النسوة الخبازات على التنور، لطقطقة األكّف على 
أقراص العجين إيقاع واحد يحفظه السكون، يتناغمن 
.. يتبارزن من توصُل صوت أكفها أكثر، من تنور 
العيون،  بيت  أو  الدرب  رأس  تنور  إلى  جمعة  أم 

وتنعش رائحة الخبز موائد الفطور".
هنالك ثمة إستراتيجية في توزع القصص بجغرافيا 
وحجرها،  ببشرها  مروراً  سوريا،  في  الكرز  مدن 

لكن القاسم المشترك بينها جميعها، هو كيف تفننت 
جميعاً،  هؤالء  تخريب  في  اللعينة  الحرب  هذه 
فابتداًء  المعتاد،  الحياتي  النسق  عن  وإخراجهم 
يفترض  التي  الربيع"  "افتتاحية  األولى  القصة  من 
في  لتُنشَر  محبرة،  افتتاحية  مقالة  منها،  تخرج  أن 
ثقافة  عبرها  ليُنشر  مدّماة،  منها  فتخرج  الصحيفة، 
"الدخان األسود"، وليس انتهاء بـ "قارئ العدادات"، 
الحرب،  وأيديولوجية  أدوات  استولت  كيف  نشاهد 
واألرض المحروقة، وسطت على كل عفوي وبرئ 
فيها  نكتشف  األخيرة،  هذه  سيرة  وفي  وجميل، 
مفهومها  يُبنى  التي  "الصعلكة"،  لـ  أخرى  صورة 
عامة على اإلغارة على ممتلكات األغنياء عامة، أو 
ممن يملكون ما ال يستحقون، فتقسيمها على الفقراء 
جلياً،  ذلك  ويتضح  يستحقونها،  من  أو  المحتاجين، 
أو  طوعاً  يقبل  الذي  الله،  عبد  العدادات  قارئ  مع 
كرهاً، أن يزور ويغير أرقام العدادات في البيوت، 
ليتحصل على مبالغ زهيدة، نجده في نهاية القصة، 
 .. معهم  هو  يقتسمها  فال  المحتاجين،  بين  يقّسمها 
"أدمنت قراءة تعابير الوجوه، وأصبحت أرى ما في 
دواخل أصحابها وبيوتهم.." ثم "أبدأ بالبيوت األكثر 
رأسي..  قاع  أخرى  مرة  المطرقة  فتدق  حاجة، 
لكنني أتجاهلها، وأنا أتذكر أن ما قدمته أصبح ثمناً 
لعلبة دواء، أو أرغفة خبز"، "أدمنت البحث وقرع 
األبواب، حتى صرت أعرف أولئك الموسرين الذين 
بين  تتسع  "الهوة  المدينة"،  نسغ  امتصاص  اعتادوا 
بيوت  تكاثرت  وتزيد،  تزيد  أعباؤك   .. الطرفين 

الصفيح في رقعة عملك.. وبات العمر قصيراً". 
قصة الحقاً،  آخر  في  السطور  آخر  مع  وسنعترف 
األرض،  على  دين  يضاهيه  ال  الحرب"  "دين  أن 
سماوي كان أم وضعي، فرسل هذا الدين، هم أنفسهم 
على  سيقضون  الذين  أنفسهم،  وهم  به،  المبشرون 

أعتابه.
أقنوم  على  ضوء،  بقعة  إلقاء  "الزعيم"  يفوت  ال 
الناس  يعيش  حيث  "المخابرات"،  الثاني  الحرب 
حقيقة في هذه البلدان، ضحايا حرب معلنة ذات دخان 
السلطة  رجال  بتسلط  تتمثل  خفية،  وحرب  أسود، 
والئهم  وتوحيد  األعمى،  انقيادهم  لضمان  عليهم، 
الوسائل  من  الكثير  عبر  "الرئيس"،  األعلى  لإلله 
المبتالة بمثل هذه األنظمة،  المعروفة لكل الشعوب 

أو كما يرد في السياق "مبتلى بمحنة الجلوس على 
الخازوق"، فيكتب في "أبو الطبل": "صفعني بكفيه 
عيني  من  يتطاير  الشرر  أحسست  خدي..  على 
كّفاه كقطعتي خشب  أذني.. كانت  المصوبتين ومن 
ال..  ابن  يا  مني  تسخر  بغضب:  ثم صاح  صلب.. 
جلده  من  تصنعوا  حتى  إلي،  تحضروه  وال  خذوه 
من  "دقائق  وفي  الطبل"  أين  يعرف  عندها  طباًل، 
العرب  نحن  أيدينا  لنا  يرفع  من  "هناك  الزهايمر": 
مصيرنا،  تحدد  التي  واالجتماعات  المؤتمرات  في 
في اللحظة التي يشاء وكيف يشاء .. همس صوت 
آخر .. بجانب كل عضو مجلس شعب ووزير عندنا 
عنصر مخابرات مشّفر يرفع له يده في اللحظة التي 
يمينه  له عنصران عن  المجلس  رئيس  بينما  يريد. 
فيها عن  ثم في "زيارة خاطفة" يحكي  وشماله.."، 
نائب لسانه طويل يضطر رئيس الجلسة إلسكاته كل 
مرة، ثم وعده بأن يعطيه الوقت الكافي للكالم، وحين 
مكتوب  لوحة  النائب  هذا  حمل  الموعد،  ذلك  جاء 
أيها السادة،  عليها باألحمر العريض: "أعتذر منكم 
لن أستطيع التحدث إليكم، فقد كنت في زيارة خاطفة 

عند طبيب األسنان، ثم مسح فمه المدمي ونزل".
ما أن وصلت بتصفحي إلى قصة "الرقص مع الريح" 
حتى  اسمها،  المجموعة  أعطت  التي  القصة  وهي 
ُخيّل إلّي أنني مررت يوماً بما يشبه تلك األحداث، 
ولكن مع كاتب آخر، وقصة أخرى، تستعمل الممثل 
وراءه  يختفي  الذي  الدور  ذاك  تمثيل  في  نفسه، 
العنان، فكل ما يختفي خلف  لخياله  ليطلق  الكاتب، 
وتفحصه،  لتصويره  دءوبة  العيون  تسعى  الستائر، 
الالمتناهي، وهذا  اإلنساني  الفضول  يحكمه  بمنطق 
اللغات  كل  في  تجدها  قد  إنسانية،  فكرة  ذاته  بحد 
الكاتب من وراء  المتعددة، يديرها  الجغرافيا  وعبر 
وأحالم،  وأماني  معاٍن  ويحّمل شخوصها  الكواليس 
قد ل يستطيع التعبير عنها بشكل مباشر، ويمكننا هنا 
أن نقتبس من القصة: "في كل ليلة تتقلب على نار 
مسح  في  تتفنن  واالنتظار،  الحسرة  ولهيب  الترقب 
مسافة الفراغ بين نافذتين مضاءتين، حتى آخر قطعة 
 .. األنثوي  ألقها  وبقية  وقتها  تستهلك   .. العتمة  من 
تراقب النافذة المضاءة بعد منتصف الليل ……"، 
"هو هناك يراقبها .. خلف النافذة .. تلمح ظله يصفق 
جورية  وردة  لها  يرمي  رقصتها.  انتهاء  بعد  لها 

إياس بياسي
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مضاءتين  نافذتين  بين  العابثة  الريح  لكن  حمراء، 
تسرقها عبر جسر الظلمة". 

قد تقرأ ما يحاكي فكرة هذا النص أيضاً في مجموعة 
"منزل تحت القمر" للكاتب د. أمير حمد، والصادرة 
قصة  في  والنشر،  للطباعة  الدليل  دار  عن  أيضاً 
عنوانها "النافذة"، حيث يكتب د. أمير: "اللحن نفسه 
نغمات  شرفتي،  قبالة  المشرعة  نافذتها  من  ينساب 
من  موج  كخفق  متقاطعة  تنداح  بدربة  مموسقة 
والستار  واللحن  الليل  األوركسترا.  وكمانات  بيانو 
وتقف  تدور  وحيدة،  خلفه  ترقص  وامرأة  الشفيف، 
مرنّحة خصرها فيسقط شعرها الطويل، على كتفيها 
شبه الدائريين. أبصرها وراء الستار المموج الشفيق 

طيفاً ساحراً ال يمل المرح واألنس".
أن  يحاول  أو  المؤلف،  ينسى  آخر،  منحى  وفي   
محاولة  في  ربما  أصاًل،  القصة  يكتب  أنه  يتناسى 
قرأت  عندما  لحظته  ما  هذا  "كاتب"،  الستراحة 
قد  الحقيقة،  في  القصة  فهذه  زبد"،  من  "حلم  قصة 
وحلت  عليه،  المتعارف  القصص  لباس  من  تعرت 
بين قصتين كخاطرة جميلة، يبدو أن "الزعيم"، قد 
الحبكة،  عناء  من  القارئ  إلراحة  ذلك  فعل  تقصد 

وفتِح فضاء السؤال.
إذا كانت مجموعة هذه القصص هي محاولة تأريخ 
سردي متقطع لتاريخ ما في سوريا، فقد تعثر الكاتب 
بين  المناسب  الرابط  إيجاد  الشخصي- في  برأيي   -
المأساة والسخرية، في قصة "ال تثريب عليه" التي 
حاول فيها، إيجاد رابط مرٍض ومقنع بين حدثين في 
متن القصة، هما ترك األم لطفلها صغيراً، وهروبها 
 - عشيقها،  موت  بعد  إليه  عودتها  ثم  عشيقها،  مع 
الذي أصبح زوجها-، محاولة استعطاف ابنها الذي 
مات  قد  زوجها-  أي   - بأنه  دونها،  من  كبر وشب 
برصاصة في رأسه على يد جنود النظام، في إحدى 
مما  اآلن،  معه  وجودها  سبب  وهذا  المظاهرات، 
له  خلّفته  ما  كل  وينسى  لحزنها،  يحزن  ابنها  جعل 
من آالم عبر عشر سنين فارقته بها، وينسى كذلك 
قسوة زوج أمه في حبسه إياها عنه، مقاباًل بهذا خطأ 
التي  الحرية  ألجل  عشيقها  واستشهاد  األم،  نزوة 
األم  أن  وذاك،  هذا  من  واألسوأ  لها،  الثوار  سعى 
نجحت منذ البداية في اتّباع غوايتها، ثم نجحت بعد 
لها،  واحتضانه  ابنها  استمالة  بإعادة  سنين،  مضي 
عبر حجة، قد تكون كافية للبعض، لكنها بالتأكيد لن 

تكون لكثيرين.
ويستمر في هذا أيضاً في قصة “شمة هواء” التي ال 
أعرف حتى تاريخ كتابتي لهذه القراءة، كيف دست 
بين مجموع القصص المتروكة المتن للتداعي الحر، 
لنكتشف أنه عبر أكثر من صفحتين، يريد أن يقول 
لك بالعامية: "الي بشوف مصيبة غيرو بتهون عليه 

مصيبتو".

يمكنني أن أقول اآلن أن التوصيف الحقيقي لمجموع 
أنها  لها،  العامة  السمة  لنقل  أو  القصص،  هذه 
الطول  -وليس  والحبكة  اللغة  مقياس  حسب  تعتبر 
يدّون  أن  دون  لكن  لليافعين،  قصصاً   ، والعرض- 

هذا على غالف المجموعة صراحة.
مما  بكثير  أبسط  لهو  القصص،  هذه  في  ما  إن 
كتبت عنه سابقاً، إن كان ذلك في السرد والوصف 
والحبكة، أو في مآالت هذه األخيرة، لكن لكل قارئ 

عين ترى، ولب يهوى.
الرقص مع الريح تتألف من خمس وعشرين قصة، 

تتمدد على مئة وأربع عشرة صفحة هي بالترتيب:
-  افتتاحية الربيع.

-  حقيبة الدفء.
-  أبو الطبل.

-  شهادة ميالد.
-  الشاهدة.

-  الغيمة الحنون.
-  لماذا عدت؟

-  القلوب البيضاء.

-  قارئ العدادات.
-  الرقص مع الريح.

-  دقائق من الزهايمر.
-  الزحف.

-  النافذة والجدار.
-  الذباب.

-  ال تثريب عليه.
-  مزمار الجن.

-  شمة هواء.
-  حلم من زبد.

-  رحم الله أيام النظارة.
-  أحب الضباب يا أبي.

-  امرأة على حدود النص.
-  زيارات.
-  التمثال.

-  صندوق بريد المقبرة.
-  مقامات صباح عتيق.

 من إصدارات دار الدليل للطباعة والنشر في برلين 
عام 2019
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واالهتمام  إطعامهم  على  تقتصر  ال  األطفال  تربية 
من  العديد  يوجد  إذ  المدارس،  إلى  وإرسالهم  بهم 
سن  في  الطفل  عند  تعزيزها  يجب  التي  المهارات 

مبكرة ليغدو قادراً على االعتماد على نفسه.
قوية،  تربية طفل مسؤول ذي شخصية  أردت  فإذا 
فإن هناك مهارات حياتية يتوجب على كل أم تعليمها 

ألطفالها:

ـ الرد على الهاتف وأخذ رسالة
في بعض األحيان، تكون األمهات مشغوالت للغاية 
في االنتهاء في جميع األعمال المنزلية وال يرغبن 
في أن يزعجهن أي شخص، ولهذا، فإن تعليم طفلك 
أمٌر  الهاتف بشكٍل فعال هو  تلقي رسالة على  على 

سهل للغاية.
ما  متابعة  فقط  يمكنِك  ما،  شخص  يتصل  عندما 

تفعلينه واتركي األمر ألطفالك.

ـ غسل الصحون
الطفل  به  يقوم  أن  يمكن  واحد  هناك شيء  كان  إذا 
في األعمال المنزلية، إلى جانب كنس األرض، فهو 

غسل الصحون.
أمر  ولكنه  طوياًل،  وقتاً  الصحون  غسل  يستغرق 

سهل للغاية.
بالمسؤولية  البسيطة ستجعلهم يشعرون  المهمة  هذه 
تنظيف  في  تقضينه  الذي  والوقت  تعبك  ويقدرون 

المنزل كما يساعد في تخفيف الضغط والتوتر.

ـ ترتيب مائدة الطعام
فيها  يجدون  حياة  على  يعتادون  أطفالك  تدعي  ال 
يذهبون  ثم  بالجوع،  يشعرون  عندما  الطعام جاهزاً 
أدنى  يقدموا  أن  دون  يشبعون  عندما  غرفهم  إلى 
ترتيب  في  األطفال  يشارك  أن  المهم  من  مساعدة. 
بعد  المطبخ  إلى  الصحون  ونقل  األقل  السفرة على 
انتهاء الطعام، عليهم أن يدركوا أنهم يعيشون ضمن 

عائلة يتكاتف أفرادها إلنجاز أبسط المهام.
لذا من المهم تعليمهم مبدأ »نظف حولك باستمرار«.

ـ طلب المساعدة من شخص
األشخاص  لجميع  يمكن  شيئاً  ليس  المساعدة  طلب 
فعله. هناك أشخاص يعتقدون أنها عالمة ضعف أو 
أن طلب المساعدة يظهرهم بمظهر األغبياء، وهذا 

غير صحيح على اإلطالق.
عند  العون  طلب  باستطاعتهم  أنه  أطفالك  أخبري 
أن  فيجب  يزعجهم،  شيء  هناك  كان  إذا  الحاجة، 

يكونوا واضحين وصريحين بشأن ذلك الشيء.

ـ الرفض وقول "ال"
علّمي أطفالك أن يكونوا حازمين وأن يقولوا »ال« 

دون الشعور بالذنب.
الوقت  في  أيضاً  الناس  معظم  منه  يُعاني  أمر  إنَّه 
اآلخرين  إرضاء  في  الدائمة  الرغبة  الحاضر، 
والموافقة على الرغم من أنَّهم ال يشعرون بذلك في 
أعماقهم. دعي أطفالك يشعرون بالراحة في االختيار 

بأنفسهم في كل مرة.

ـ االعتذار وأن يكون نابعاً من داخلهم حقاً
معرفة كيفية قول »آسف« وأن يكون الطفل يعنيها 
الناس في سن مبكرة  هو أمر جيد يجب أن يتعلمه 

للغاية.
أساؤوا  كلما  االعتذار  أهمية  أطفالك  علمت  إذا 
تفادي  يمكن  ال  أنه  أيضاً  فسيتعلمون  ما،  لشخٍص 
التسبب في ألم شخٍص ما من دون قصد، لذلك يجب 
الكلمات  وكذلك  أفعالهم،  اعتبارهم  في  يضعوا  أن 

التي يقولونها.

ـ التكيف مع التغييرات
ليس  لكن األطفال  أمٌر ال مفر منه،  التغيير هو  إن 
لديهم خبرة كافية حتى اآلن، لذلك يميلون إلى الشعور 

بالذهول عندما تحدث تغييرات لهم ولمحيطهم. 
وهذا جيد، في الواقع. ففي النهاية، سوف يدركون أن 

التغييرات هي أمٌر طبيعي.
قادرين على  يكونوا  أن  يمكن  أنهم  الرغم من  على 
عليك  يجب  أنه  إال  بأنفسهم،  التغييرات  مع  التكيف 
بالطبع التحدث معهم والتواجد معهم في حالة وجود 

بعض األشياء التي ال يمكنهم فهمها.

ـ االستيقاظ في وقت محدد
أمر  للمدرسة،  وخاصة  الصباح،  في  االستيقاظ  إن 
القيام  يتعلموا  أن  األطفال  على  لكن  للغاية،  صعب 

بذلك بأنفسهم.
دربيهم على االستيقاظ في وقت محدد، سيسهل ذلك 

حياتهم ويجعل منهم أشخاصاً منضبطين.

ـ خوض التحديات
مواجهة التحديات تجعل المرء شجاعاً، فإذا عودت 
من  يخافوا  لن  التحديات  مواجهة  على  أطفالك 

المخاطرة في المستقبل.
إشراكهم  مثاًل  يمكنك  بذلك،  للقيام  هناك عدة طرق 
في أنشطة مختلفة تتطلب قوة، وإحاطتهم بأشخاص 
جريئين وناجحين، أو السماح لهم بالسعي وراء ما 
كلما  أخرى  المحاولة مرة  يريدون وتشجيعهم على 

فشلوا.

ـ معرفة أُسس الدفاع عن النفس
عن  الدفاع  أساسيات  األطفال  يتعلم  أن  المهم  من 

النفس، خصوصاً في هذا الزمن.
أحد  في  أطفالك  إدراج  على  القدرة  لديك  كان  إذا 
رائعاً،  ذلك  سيكون  القتالية  الفنون  تعلم  صفوف 
يسكتوا عن حقوقهم وأن  أال  األقل علميهم  أو على 

يدافعوا عن أنفسهم باستمرار.
ـ وضع ميزانية وتوفير المال من أجل شراء شيء 

يريدونه
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تعليم أطفالك كيفية وضع ميزانية سيكون مفيداً  إن 
ويكسبون  بالفعل  يعملون  عندما  خاصًة  لهم،  للغاية 

أموالهم الخاصة.
سن  في  البسيطة  أموالهم  إدارة  كيفية  تعلموا  إذا 
أولوياتهم  يحددون  كيف  يتعلمون  فسوف  مبكرة، 

وكيف يفرقون بين االحتياجات والرغبات.
وإذا علمتهم كيفية توفير المال، سيكونون أذكياء في 
معرفة كيفية صرف أموالهم وهي مهارة سيشكرونك 

على تعليمهم إياها عندما يكبرون.

ـ السباحة
تعليم أطفالك كيفية السباحة أمر مهم للغاية ليس ألنها 
فقط أحد أكثر الرياضات أهمية ومتعة بل ألن تعلم 
السباحة من الممكن أيضاً أن يكون منقذاً للحياة في 

ظروف معينة.

ـ االعتناء بكائن حي آخر
هل تعلم أنه عندما تحيط أطفالك بالحيوانات األليفة، 
مشاعر  تجاه  حساسية  أكثر  يصبحون  فسوف 

اآلخرين؟
إن تعامل أطفالك مع الحيوانات األليفة في سن مبكرة 
قد يكون له نتيجة جيدة على المدى الطويل. اسمحي 
إلى  وما  معهم،  واللعب  وعناقهم،  بإطعامهم،  لهم 

ذلك، وستخلقين طفاًل محباً ومسؤواًل بنفس الوقت.

ـ قراءة الكتب
في هذه األيام، أصبح الناس يستخدمون التكنولوجيا 
من  بالفعل  الكتب  تتالشى  بحيث  كبير  حد  إلى 

الصورة.
في الواقع، لم تعد القراءة بحد ذاتها نشاطاً مفضاًل 
التواصل  ووسائل  الفيديو،  مقاطع  وجود  بسبب 

االجتماعية، وما شابه ذلك.
في  القراءة  أهمية  إنكار  يستطيع  أحد  ال  ولكن 
أطفالك على  تعويد  قبل  لذا،  الطفل،  مدارك  توسيع 
األشياء  لتجربة  الفرصة  امنحيهم  التكنولوجيا، 

التقليدية.

ـ الذكاء والخبرة في الشارع
إن تعليم أطفالك أن يكونوا أذكياء وأن يكون لديهم 
يمكنه  الناس  ومع  الشوارع  في  التعامل  في  خبرة 
يكفي  بما  جرأة  أكثر  سيجعلهم  ذلك  ألن  مساعدتهم 

للذهاب في مغامرة.
غافلين  بالبقاء  لهم  سمحت  إذا  ذلك،  إلى  باإلضافة 
عما يحدث خارج المسار المعتاد، فسيكونون خائفين 

من استكشاف أماكن مختلفة بل وسيشعرون بالذعر 
عندما يجدون أنفسهم في مكان غير معروف.

ـ التعامل مع الفشل
إن الفشل أمر طبيعي، وهذا شيء ال يعرفه األطفال 
في سن مبكرة. لكي يفهموا ذلك، بالطبع، يجب أن 

تخبريهم أنه ال بأس بالفشل.
على  حصلوا  كلما  منهم  تغضبين  ال  ذلك،  بخالف 
درجة ضعيفة في المدرسة، فقط أخبريهم أنه يمكنهم 

المحاولة دائماً مرة أخرى في المرة القادمة.
إذا كنت تحفزينهم بداًل من جعلهم يشعرون بالسوء 
من  وسيتمكنون  قوة  أكثر  فسيكونون  األمر،  حيال 

تحمل المخاطر عندما يكبرون.

ـ كتابة رسالة بشكٍل صحيح
هناك أشخاص ال يعرفون كيفية كتابة خطاب مرفق 
من السيرة الذاتية بشكٍل صحيح، وهم في العشرينات 

من عمرهم!
لذلك، إذا كنت ال تريدين أن يكون أطفالك جاهلين 
بشأن الطريقة الصحيحة لكتابة رسالة، فيجب عليك 

تعليمهم في أقرب وقت ممكن.

ـ الخياطة باليد
اإلبر،  وجود  من  الرغم  وعلى  سهلة،  الخياطة  إن 
إال أنها قد تكون نشاطاً آمناً ألطفالك في حال وجود 
تعلمهم.  المبكرة من  المراحل  في  المناسب  التوجيه 
إن تعليم أطفالك الخياطة باليد مفيد في الحاالت التي 
أن  علميهم   .. مالبسهم  إصالح  إلى  فيها  يحتاجون 

هذه مسؤوليتهم وليست مسؤوليتك أنت.

ـ عالج الجروح
عندما  األوقات  كل  في  أطفالك  بجانب  تكوني  لن 
يصابون بجروح، لذلك يجب عليك إخبارهم باألشياء 
أعطهم  األوقات.  تلك  في  فعلها  عليهم  ينبغي  التي 
أدوية  على  العثور  يمكنهم  بحيث  معدات  صندوق 
أو أي  الكحول،  أو  األولية،  اإلسعافات  أدوات  مثل 

مطهر.
واجعليهم  منها  كل  استخدام  كيفية  عن  وأخبريهم 
لم  إذا  خطيراً  يكون  أن  يمكن  الجرح  أن  يعرفون 
ينظف في أسرع وقت ممكن، لذلك يجب أن يتعلموا 

كيفية عالجه بأنفسهم.

إليه  يتعرف  الذي  العالم األول  أن األم هي  صحيح 
كّل  ويتعلم  يستمد  ومنك  والدته،  قبل  حتى  الطفل 
شيء، لكن ربما دورك قد ال يكون أساسًيا في بعض 

األمور التي لطالما ظننت أنها بعكس ذلك. 
وبعد أن اكتشفت متى يبدأ الطفل بالكالم، سنطلعك 
على ما أشارت إليه الدراسات في هذا الصدد والتي 

بينت أن الطفل ال يتعلّم الكالم من أمه بل من أبيه!
مسؤولة  األم  جينات  أن  البريطانية  األبحاث  بينت 
تعلم  لكن جينات األب مسؤولة عن  اللفظ  تعلّم  عن 
المفردات، وبالتالي فإّن الطفل يقلّد صوت الكلمات 
من  يسمعها  عندما  الكلمة  ويتعلم  أمه  تقولها  التي 

والده!
كما وأّن األب ال يستخدم لغة الصغار بل مفردات 
لتعليم  طريقة  أفضل  وهي  سليمة  وجمل  صحيحة 
الطفل الكالم فيتعلم الطفل بالتالي كمية مفردات أكبر 

حتى لو أمضى وقًتا أكبر من أمه!
منك،  الكالم  يتعلم طفلك  لم  ان  تحزني  ال  وأخيًرا، 

فحتًما سيتعلم أموًرا كثيرة أخرى!

يتوارثون  األطفال  أّن  لتبيّن  أتت  الدراسات،  وآخر 
الذكاء من أمهاتهم وليس من آبائهم. 

فهؤالء األطفال سواء ذكوًرا كانوا أم إناًثا ال يرثون 
الصفات بالتساوي من آبائهم وتكون جينات األم هي 
تكون  الجينات  هذه  أّن  من  فبالرغم  لديهم،  السائدة 
متساوية من حيث العدد إاّل أّن التأثير يختلف إلى حد 
كبير، إذ تؤثر جينات األم بطريقة تفوق تأثير جينات 

األب على الطفل. 
ومن هنا، تؤكد الدراسات هذه أن الطفل يرث الذكاء 
من أمه ألّن جين األم للذكاء هو المؤثر األكبر في 
توجد  الذكاء  جينات  ألّن  لماذا؟  الطفل.  ذكاء  نسبة 
اثنين  المرأة  تملك  والتي   X الكروموسومات  على 

منها في الوقت الذي يكون لدى الرجل واحدة فقط.
في  جًدا  مهم  الوراثة  عامل  أّن  الباحثون  ويضيف 
يمكن  ال  أن  إاّل  األطفال  لدى  الذكاء  درجة  تحديد 
ذلك  في  المؤثرة  األخرى  العوامل  بعض  تجاهل 
كالبيئة التي يعيش فيها الطفل والتربية ونوع التعليم 

وغيرها من العوامل التربوية واالجتماعية.
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عندما نسأل اآلباء ماذا يريدون ألطفالهم، عادة الرد 
بأي  حياتهم  في  سعداء  أطفالهم  يريدون  أنهم  هو 
شكل، ولكي تجعل طفلك سعيدا عليك معرفة بعض 

األسرار البسيطة.
أن تجعل طفلك سعيدا هدف غير سهل فتربية األبناء 
ليست سهلة، ولكن تربية أطفال سعداء يتطلب كثير 
نقدم  ولذلك  الغاية.  هذه  لتحقيق  والعمل  الجهد  من 
تحقيق  خاللها  من  يمكن  التي  الطرق  من  عدد  لك 

السعادة ألبنائك.

أن تكون أنت سعيدا
أن  هو  سعداء  أبناءك  تجعل  لكي  األولى  الخطوة 
تكون أنت سعيدا ألن فاقد الشيء ال يعطيه. فشعورك 

بالسعادة ينعكس بالفعل على أبنائك وعالقتك بهم.

بناء العالقات مع اآلخرين
مع  اجتماعية  عالقات  يبنون  كيف  األبناء  تعليم 
اآلخرين شئ مهم للغاية وال بد لآلباء أن يقضوا وقتا 
ال  حتى  اآلخرين،  مع  الترابط  كيفية  األبناء  لتعليم 

يكونون أشخاصا انطوائيين وبعيدين عن اآلخرين.

ال تجبر أطفالك على بذل مزيد من الجهد
إنجاز  على  التركيز  في  يبالغون  واألمهات  اآلباء 
أطفالهم  يجعل  مما  المهام  من  قدر  ألكبر  أطفالهم 
أكثر عرضة لإلصابة بمستويات عالية من االكتئاب 
األطفال  مع  بالمقارنة  المخدرات  وتعاطي  والقلق، 

اآلخرين.

التفاؤل
المشرق،  الجانب  إلى  والنظر  التفاؤل  أطفالك  علم 
أنه  كما  باالكتئاب،  اإلصابة  عن  يبعدهم  ذلك  ألن 

يجعلهم أكثر إيجابية في حياتهم العملية واالجتماعية 
ويحققون نتائج أفضل في المدرسة والعمل والنادي.

تعليم االنضباط الذاتي
على  دليل  أكبر  هو   األطفال  في  الذاتي  االنضباط 
بداية نجاح الطفل في المستقبل. فقد أكدت الدراسات 
الصغر  منذ  االنظباط  يتعلمون  الذين  األطفال  أن 
في  سعداء  ويكونوا  مستقبال  أفضل  حياة  يعيشون 

حياتهم العملية واالجتماعية.

وقت اللعب
لألطفال  والترفيه  التسلية  أجل  فقط من  ليس  اللعب 
ولكنه أيضا يساعد األطفال على الفهم وزيادة القدرة 

العقلية والذكاء، باإلضافة إلى الفهم والتعلم.

البيئة المحيطة باألطفال
بهم  المحيطة  بالبيئة  يتأثرون  األطفال  من  الكثير 
قوية  أن هناك عالقة  العلمية  الدراسات  أثبتت  ولقد 
بين األطفال األصحاء والسعداء وبين عدم مشاهدة 
التلفاز. فمشاهدة التلفاز ألوقات طويلة تجعل األطفال 
ال يقومون بممارسة أنشطتهم المفضلة والتي تنعكس 
عليهم بالسعادة وتكوين شخصيات سليمة قاردة على 

االعتماد على النفس وتحقيق األهداف في الحياة.

التجمع على العشاء
وهو  أجدادنا  دائما  يفعله  كان  ما  مع  العلماء  يتفق 
شعورا  يولد  هام  أمر  وهو  معا،  العشاء  تناول 
بالسعادة لدى جميع أفراد األسرة، فهذه العادة تقوي 
أنها  إلى  باإلضافة  طفلك  لدى  االجتماعية  الروابط 

تجعلهم يشعرون بالسعادة.

ـ كل طفل فنان.. المشكلة هي كيف يظل فناناً عندما 
يكبر. 

الذي  البريء  الطفل  نور  رؤية  في  راغباً  كن  ـ 
بداخلك.

ـ إن دموع الطفل ألشد إيالما من دموع الرجال.
الثقة  يتعلم  األمن  أجواء  في  يعيش  الذي  الطفل  ـ 

بالنفس.
وقًتا  ليس  أطفالك  مع  تقضيه  وقت  أي  أن  تذكر  ـ 

ضائًعا أبًدا.
أنصت  أطفالك،  مع  بالغناء  قم  ألطفالك،  اقرأ  ـ 
خالل  العالقات  أعمق  تنمو  ما  غالًبا  ألطفالك. 

ممارسة أبسط األنشطة. 
جلبتها  التي  المادية  باألشياء  يتذكروك  لن  ابناؤك  ـ 
لهم ، وإنما بالشعور بأنك أحسنت رعايتهم وتربيتهم 
ـ اعتذر على الفور عندما تفقد أعصابك، خاصة مع 
األطفال. اإلنسان الحكيم والشجاع فقط هو من يجرؤ 

على االعتراف بأنه كان مخطًئا.
ـ الحب بالنسبة لألطفال يعني "قضاء الوقت معهم".
ـ طالب أطفالك بالقيام بنصيبهم من األعمال المنزلية 
فأطفالك لن يكونوا أفراًدا ناجحين إال من خالل ما 

علمتهم أن يفعلوه بأنفسهم.  
أن  ألبنائنا هي  نهبها  أن  يمكن  هدية  وأعظم  أول  ـ 

نكون قدوة حسنة لهم.
يتخذ  بحيث  طفلك  لتنشئة  واحدة  وسيلة  هناك  ـ 
الطريق الذي ينبغي أن يسير فيه وتلك الوسيلة هي 

أن تسير أنت نفسك في هذا الطريق. 
جذور  هي  ألبنائك  منحها  يمكنك  هدية  أكبر  ـ 

المسئولية وأجنحة االستقاللية.
ـ كن أفضل معلم ومدرب لطفلك، أب واحد يساوي 

أكثر من مائة معلم مدرسي.
اشتعلت  إذا  حتى  صغارك،  دائًمأ  هم  أبناؤك  ـ 

رءوسهم شيًبا.
ـ أن تقوم ببناء أطفال أقوياء أسهل من ترميم رجال 

محطمين.
ـ األطفال مثل القطط يحتاجون للحنان.

ـ اللحم بال ملح والطفل الذي ال تقومه يفسدان.
فهم  كالمك..  نقل  في  يخطئون  ما  عادة  األطفال  ـ 

يقولونه بالطريقة التي لم تكن تريد أن تقوله بها.
ـ كن البنك معلًما وهو طفل، وصديقا حين يكبر.

ـ قصة حلم، وقصيدة أمل، وخاطرة عذوبة.
ـ صفحة بيضاء، وحياة صفاء، ثغر باسم وقلب نقي، 

وروح براءة.
ـ شقيه ومجنونه ترمي نظراتهآ الخجله ببراءه وحنان 

تتمنى لو العالم ملكها...
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ولد في حي بوالق أبوالعال  بالقاهرة. كان مهتما بكتابة الشعر السياسي والعمل بالنشاط السياسي، حتى أصبح 
أمين شباب حي بوالق الدكرور والدقي. 

عند التحاقه بكلية التجارة جذبته فرقة تمثيل الجامعة، وأعجب بما تقدمه من أعمال مسرحية على خشبة 
العامل"، ألنها  الشعب  للهواة أطلق عليها اسم "تحالف قوى  الجامعة، فقرر تكوين فرقة مسرحية  مسرح 
ضمت بعض العمال والحرفيين باإلضافة إلى زمالئه من الطالب، نجحت الفرقة في لفت األنظار إليها، 
حيث قدم من خاللها كممثل ومخرج عددا من العروض المسرحية لكبار الكتاب في تلك الفترة 

ومنها "آه يا بلد" لسعد الدين وهبة و"عسكر وحرامية". 
قرر ترك العمل بالسياسة خاصة بعد نجاحه في كتابة أشعار عدد من المسرحيات التي عمل 
الكوميدي سيد  الفنان  قام ببطولتها  التي  أدوار صغيرة ومنها "العسكري األخضر"  بها في 

زيان. 
يدين بفضل اكتشافه للمخرج شاكر عبد اللطيف الذي قدمه في مسرحية "رابعة العدوية"، 
البداية  وكانت  محمد صبحي،  الفنان  كونها  التي  ستديو 80  لفرقة  لالنضمام  بعدها  رشحه 

بمسرحية "المهزوز". 
بدأت أنطالقه ومعرفة الجمهور الحقيقية به من خالل  مسلسل "سنبل بعدالمليون"، كان من أشهر أدواره 

مسلسل "ذئاب الجبل" مع الفنان أحمد عبد العزيز . 
توثقت عالقته بالسينما وقدم عدًدا من األفالم المهمة التي وضعته بين النجوم، بدًءا من فيلم "الرغبة" مع 

نادية الجندي، وفيلم "مواطن ومخبر وحرامي" مع المخرج داود عبد السيد. 
فاز بالعديد من الجوائز منها أحسن ممثل وأحسن مخرج على مستوى الجمهورية وذلك من خالل مسابقات 

المسرح الجامعي ومسابقات الثقافة الجماهيرية. 
أما في مجال االحتراف حصل على جائزة أحسن ممثل عن "مواطن ومخبر وحرامي" من جمعية الفيلم 

وجائزة المهرجان القومي للسينما.

من أعماله.
مسرحية "البحث عن وظيفة"، فيلم "جنان في جنان"، فيلم "نص دستة مجانين"، فيلم "يا مهلبية يا"، فيلم 
"الهروب"، مسلسل "أحالم العنكبوت"، مسرحية "قديمة العب غيرها"، مسلسل "ذئاب الجبل"، فيلم "ضحك 
»درس  ناس"،  "أجدع  فيلم  "كريستال"،  فيلم  أشغال"،   131" فيلم  "المنسي"،  فيلم  وحب"،  وجد  ولعب 
خصوصي«، فيلم »دم الغزال«، فيلم »قشطة يابا«، فيلم »حماده يلعب«، فيلم »علي سبايسي«، مسلسل 
»توتو وبيجامة«، مسلسل »مطعم تشي توتو«، فيلم »حليم«، فيلم »الفرقة 16 إجرام«، مسلسل »سكة 
الهاللي«، مسلسل »سوق الخضار«، مسلسل »حدائق الشيطان«، فيلم »الرهينة«، فيلم »العيال هربت«، 
المسلسل اإلذاعي »عيد في ريال مدريد«، مسلسل »أحالمك أوامر«، مسلسل »الملك فاروق«، مسلسل 
»الدالي« الجزء األول، فيلم »الشبح«، فيلم »الزمهالوية«، مسلسل »معكم على الهواء هايم عبدالدايم« 
المسلسل اإلذاعي »السندباد عماد«، سيت كوم »الفاضي يعمل إيه«، مسلسل »قمر 14«، مسلسل الرسوم 
المتحركة »بسنت ودياسطي«، فيلم »الدادة دودي«، مسلسل »ناصر«، مسلسل »الدالي« الجزء الثاني، 
فيلم »مسجون ترانزيت«، فيلم »كباريه«، فيلم »كالشنكوف«، مسلسل الرسوم المتحركة »بسنت ودياسطي 
في بورتو أبو عجوة«، المسلسل الغذاعي »قلقاسة في وكالة ناسا«، المسلسل الغذاعي »فراولة«، مسلسل 
»األدهم«، فيلم »العالمي«، فيلم »صياد اليمام«، مسلسل »المهرة والخيال«، مسلسل »ليالي«، مسلسل 

»إسماعيل يس (أبو ضحكة جنان)«، فيلم »مقلب حرامية« وفيلم »الفرح«.
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عربية  فنية  شخصيات  األميركية  وفنونها  السينما  علوم  أكاديمية  اختارت 
للمشاركة في لجنة تحكيم جوائزها السنوية في نسختها القادمة في العام 2020.

كشفت المؤسسة العريقة عن انضمام ثالثة أعضاء مصريين هم الفنانة يسرا 
في الئحة الممثلين، وعمرو سالمة في قائمة المخرجين، ومحمد حفظي رئيس 

مهرجان القاهرة السينمائي في قائمة المنتجين.
وفي قائمة األعضاء الجدد التي تضم 842 عضوا من 59 دولة، أسماء عربية 
واللبنانيان  السالمي  اليمنية خديجة  والمخرجة  كريم عامر  المنتج  مثل  أخرى 
ومصمم  عون  كريستوفر  التصوير  ومدير  بيضون  حسين  اإلنتاج  مصمم 

رفض الممثل األميركي ـ المصري الحاصل على جائزة أوسكار ألفضل ممثل 
رامي مالك، أن يجسد دور إرهابي يتحدث اللغة العربية في فيلم "جيمس بوند" 

المقبل.
وقال مالك، ذو األصول المصرية، إنه أصر على الحصول على تأكيدات أن 
الشخصية التي سوف يؤديها في الفيلم لن تكون شخصية "إرهابي عربي"، وإنه 

فكر طويال قبل قبول دوره الجديد.

وفي حوار مع صحيفة ميرور البريطانية، قال مالك إنه كان في حاجة للحصول 
على تأكيدات من المخرج األميركي كاري فوكوناغا بشأن دوره المقبل، وأنه 
أنه لن يؤدي دور إرهابي  العربية، مؤكدا  لن يكون شخصية إرهابي يتحدث 

عربي أبدا.
وقال: "دوري في الفيلم رائع، وأنا متحمس للغاية ألدائه، ولكن ذلك أمر تناقشت 
بشأنه مع كاري (..) قلت له ال يمكننا أن نربط الشخصية بأي عمل إرهابي 
يعكس أيديولوجية أو ديانة. هذا أمر ال أحبه. لذلك قلت إذا كنت اخترتني لهذا 

السبب، فأنا منسحب".
وأضاف "بدا من الواضح أن هذه ليست رؤية المخرج، لذلك فإن الشخصية التي 

سوف أجسدها هي إلرهابي من نوع مختلف آخر".
ويؤدي مالك دور الشرير الرئيسي في فيلم بوند الجديد، الذي يعود من خالله 
الفيلم في  المقرر عرض  "العميل 007". ومن  لتجسيد شخصية  دانيال كريغ 

أبريل 2020.
وكان مالك (38 عاما) حصل على جائزة أوسكار، مطلع هذا العام، ألفضل 
ممثل رئيسي، عن تجسيده لدور فريدي ميركوري مغني فريق "كوين" في فيلم 

"بوهيميان رابسودي".

شقير  جورج  اللبناني  والمنتج  نعماني  راني  اللبناني  الكرتونية  الشخصيات 
والمخرجة نيجال مؤمن.

ووسعت إدارة األوسكار تمثيل النساء إلى 50% من الفنانين المدعوين لالنضمام 
المؤسسة  تاريخ  أعلى نسبة على اإلطالق في  السنة، وهي  إلى صفوفها هذه 

الهوليوودية العريقة.
وزادت من تمثيل "أصحاب البشرة الملّونة"، ومن بين الوافدين الجدد، ممثلون 
شاركوا في "بالك بانثر" من أمثال ستيرلينغ كاي. براون وليتيسيا رايت وبعض 
أفراد طاقم "كريزي ريتش إيجنز". والممثلة المكسيكية مارينا دي تافيرا التي 

رشحت ألوسكار العام الماضي عن دورها في "روما" أللفونسو كوارون.
وضمت لجنة الدورة القادمة أيضا الفنانة ليدي غاغا والممثل الشاب توم هوالند 
الذي يؤدي دور "سبايدرمان" إلى جانب نظيره المخضرم جان- لوي تراتينيان 
"إي  فيلم  في  مشاركته  بعد  فرنسا  حدود  شهرته  تخطت  الذي  عاما)   88)
ديو… كريا ال فام" (1956) مع بريجيت باردو، والفنان الياباني كاتسوهيرو 
وكاتبة  التحريك  أفالم  فئة  "أكيرا" عن  الشهيرة  المانغا  مؤلف سلسلة  أوتومو 

السيناريوهات الفرنسية جوزيان باالسكو.

الفنان  أغنيات  يوليو/تموز  من  العشرين  في  الدولي  بعلبك  مهرجان  استعاد 
الراحل عبد الحليم حافظ، الذي سبق وأن صور مشاهد من أفالمه على أدراج 
المدينة. وأحيى هذه األمسية الفنان محمد عساف ترافقه األوركسترا الرومانية 
بالتعاون مع األوركسترا الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو المصري هشام جبر.
وتألق العندليب األسمر في عالم السينما والغناء وله أعمال ظلت بصمة فنية 

راقية وخالدة.

اللبناني  الفنان  شيّد  الزمان  في  الغارقة  الرومانية  بعلبك  وهياكل  أعمدة  وبين 
مارسيل خليفة وطنا من حفل موسيقي غنائي بعنوان (تصبحون على وطن).

وقد أحيا خليفة أولى ليالي مهرجانات بعلبك الدولية في معبد باخوس برفقة فرقة 
موسيقية تضم 85 عازفا من األوركسترا الفيلهارمونيّة اللبنانية بقيادة المايسترو 

لبنان بعلبكي وجوقة سيدة اللويزة بقيادة االب خليل رحمة.
وقدم خليفة في الحفل أغنيات صاحبت تاريخ الحرب األهلية في لبنان والتي 
امتدت خمسة عشر عاما مستذكرا أولى تجاربه الموسيقية التي سبقت اندالع 

شرارة الحرب بيوم واحد في 13 أبريل/نيسان عام 1975.
وتستمر مهرجانات بعلبك الدولية حتى الثالث من أغسطس/ آب:
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انضم الفنان التركي مراد يلدريم، لفريق عمل الفيلم المصري "ماكو".
التركي،  الفنان  انضمام  فيسبوك،  موقع  للفيلم عبر  الرسمية  الصفحة  وأعلنت 

وتعتبر هذه هي المرة األولى التي يشارك فيها بعمل سينمائي مصري.
وعلقت الصفحة الرسمية على البوستر الدعائي الذي ظهر فيه النجم التركي: 
"تحت المياه مفيش مجال للهزار، الغطس في المكان ده بالذات صعب، الكل 

عينه معايا ويتبع تعليماتي".

في  يشارك  الذي  الفيلم،  أحداث  "مراد" ضمن  التركي شخصية  الفنان  ويقدم 
تأليف أحمد حليم،  السباعي، ومن  ناهد  الشوري قصي خولي،  الفنان  بطولته 

وإخراج محمد هشام الرشيدي، ومن إنتاج شركة بيراميدز لإلنتاج الفني.
الفيلم مستوحى من قصة حقيقية وهي عبارة السالم، أو سالم اكسبريس الشهيرة، 

التي غرقت في البحر األحمر عام 1998.
وقبل مراد كان هناك مشاركة لنجوم أتراك في أعمال مصرية مختلفة:

هاليت أرجنش: شارك الممثل هاليت أرجنش الذي اشتهر عربيا باسم "السلطان 
التذاكر  شباك  يتصدر  الذي  كرارة  أمير  مع  "كازابالنكا"  فيلم  في  سليمان" 

المصرية، بل ووصل ليكون األعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.
رجل  دور  في  فظهر  موفقة،  المصري  الجمهور  على  أرجنش  إطاللة  كانت 
قاسي حاد الطباع، كما قدم مشاهد أكشن، على عكس ما اعتاد عليه جمهوره 

من رؤيته في مشاهد رومانسية.
التركية سونجول  الممثلة  أطلت  المصرية  المسلسالت  وفي  أودان:  سونجول 
أودان التي اشتهرت باسم "نور" من المسلسل التركي "نور" في مسلسل "تحت 

األرض" والمصادفة أنها مع أمير كرارة أيضا.
قدمت سونجول شخصية امرأة تركية، وعبرت وقتها عن سعادتها لعملها في 

مسلسل مصري.
إردال سيندروك: أما الممثل إردال سيندروك الذي شارك في مسلسلي "نور" 
و"الحلم الضائع" ظهر أيضا في السينما المصرية من خالل فيلم "الديلر" مع 

أحمد السقا وخالد النبوي
نورجول يشلجاي: وقبل شهرة المسلسالت التركية عربيا، ومعرفة الجمهور 
المصري بنجوم تركيا، شاركت الممثلة نورجول يشلجاي التي اشترهت عربيا 
باسم "ياسمين" في فيلم "هروب مومياء" الذي أنتج عام 2003 مع نيللي كريم 

وماجد المصري.
المصورة  واألغنيات  الموسيقى  في  حتى  والتليفزيون،  السينما  عن  وبعيدا 
ظهرت الممثلة التركية بستمسو أوزدمير مع المطرب محمد حماقي في أغنيته 

المصورة "حاجة مستخبية".

سخر عدد من الفنانين من "تحدي العمر" الذي انتشر خالل الساعات الماضية 
عبر مواقع التواصل االجتماعي، والذي يقوم على استخدام تطبيق يغير مالمح 
الوجه، ويخلق شكاًل متخياًل للصورة التي سيصبح عليها اإلنسان بعد مرور 50 

سنة، وشهد التحدي مشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.
ونعرض لكم أبرز الذين سخروا من التحدي:

أحمد السعدني: انتقد الفنان أحمد السعدني 
على  حسابه  عبر  وكتب  العمر،  تحدي 
تلج  وال  تحدي  أي  "ماعملتش  تويتر: 
إزازة، وال عجز،  وال كيكي وال غطاء 
الحقيقة،  فيهم  واحد  أسخف  ده  واألخير 

سرعتونا واريفتونا شكرا".
كساب  مي  الفنانة  انتقدت  كساب:  مي 
تغريدة،  وكتبت  العمر،  التحدي 
قائلة:  "تويتر"  بموقع  صفحتها  عبر 
"مستعجلين على العجز ليه ما هو جاي 
اللحظة  وعيشوا  بالعمر  اتمسكوا  جاي، 

الحلوة، اللي بيروح ما بيرجعش".
محمد محسن: سخر المطرب محمد محسن، من التجربة وكتب في تغريدة له 
عبر صفحته بموقع "تويتر": "صحيت لقيت الناس كلها عواجيز أنا نمت أد ايه 

حد يفهمني اللي بيحصل!".
محمد هنيدي: نشر النجم محمد هنيدي صورة كرتونية يسخر فيها من تحدي 
العمر عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، وعلق: "نمت ساعتين وصحيت"، 

في إشارة لبقائه في نفس عمره بينما كل من حوله كبروا في السن.

تعود النجمة هيفاء وهبي للسينما، بعد غياب عدة أعوام منذ آخر أعمالها فيلم 
"حالوة روح" الذي عرض في 2014، حيث تستعد حاليا للمشاركة في بطولة 

فيلم جديد يحمل اسم "عقد الخواجة".
وكشف مصدر: "أن فيلم عقد الخواجة ينتمي إلى نوعية أعمال األكشن، وتدور 

أحداث في أطار من اإلثارة والتشويق".
الفيلم وضع له ميزانية ضخمة، نظرا لتصوير أغلب  وأوضح المصدر: "أن 
مشاهده خارج مصر، وهو إنتاج مشترك بين شركة "سينرجي" للمنتج تامر 

مرسي، والمنتج محمد الوزيري".
المصدر:  وكشف 
التعاقد  تم  "أنه 
أحمد  الفنان  مع 
 ، ي و لفيشا ا
داود  أحمد  والفنان 
في  للمشاركة 
العمل،  بطولة 
اختيار  وجاري 
باقي األبطال خالل 

هذه األيام".
كريم  قصة  الفيلم 

فاروق.
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في  المعلومات  لتنظيم  جوجل  بحث  محرك  يوفرها  التي  المميزات  من  العديد  رغم 
أدق  إلى  للوصول  المهارات  بعض  يتطلب  جوجل  في  البحث  أن  إال  البحث،  نتائج 
النتائج الممكنة، بحيث يمكن للمستخدم عند البحث استبعاد النتائج غير المرغوب بها، 
أو الحصول على نتائج متعلقة بفترة زمنية ما، ومن خالل استخدام بعض الرموز ضمن 

كلمات البحث يمكن الوصول إلى نتائج أفضل. 

- استخدام عالمات التنصيص “” للوصول إلى نتائج عن كلمة أو جملة البحث تحديدا
للحصول على نتائج عن كلمة أو جملة محددة عند البحث في جوجل، ما عليك إال وضع هذه 
الكلمة أو الجملة بين عالمتي تنصيص، مثل “جاالكسي نوت 9 ـ ألمانيا”، لتظهر نتائج البحث 

التي تتضمن كل هذه الكلمات فقط.
 

- استخدام شرطة )–( الستبعاد النتائج الخاصة بمصطلح أو كلمة ما
والستبعاد أي كلمة أو مصطلح من نتائج البحث في جوجل، ما على المستخدم إال إضافة عالمة 
شرطة (–) إلى جانب هذه الكلمة أو المصطلح، على سبيل المثال يمكن البحث عن ]محمد صالح 
- ليفربول - الزمالك[ ، وذلك الستبعاد نتائج البحث في جوجل المتعلقة بناديه اإلنجليزي ليفربول 

واستبعاد نتائج البحث الخاصة بمدرب الزمالك السابق الذي يحمل نفس االسم.
 

- استخدام عالمة المد )~( للحصول على نتائج بحث لمرادفات كلمة ما
إذا أضفت عالمة المد  “~” قبل أي كلمة في كلمات البحث، ستظهر أيضا مرادفات هذه الكلمة في 
نتائج البحث، على سبيل المثال يمكن البحث باستخدام ]برمجة  ~دروس[ للحصول على دروس 

ومقاطع فيديو تعليمية وتدريبات عن البرمجة. 

- البحث عن نتائج عن كلمة ما أو جملة ما في موقع محدد
إال  ما عليك  البحث في جوجل،  نتائج من موقع محدد عند  الحصول على  في  الرغبة  في حال 

]site:anywebsite[  استخدام هذه الصيغة في البحث
على سبيل المثال عن كل النتائج الخاصة بهاتف  galaxy s10 المنشورة على موقع الدليل، 

.]site:dalil.de galaxy s10[ وذلك من خالل

- استخدام عالمة الشرطة الرأسية “|” للحصول على نتائج عن أكثر من كلمة بحث
إذا استخدمت عالمة الشرطة الرأسية “|” بين كلمات البحث في جوجل، فإن جوجل ستوفر 
نتائج للبحث لجميع الكلمات، أي يمكن استخدام العالمة بدال من “أو”، بحيث يمكن البحث 
نتائج عن أسعار  بيكانتو[ للحصول على  باستخدام ]سعر سيارة كيا سيراتو | سبورتاج | 

جميع هذه السيارات. 

- العثور على مواقع بديلة
ويمكن للمستخدم من خالل البحث في جوجل العثور على مواقع بديلة، وذلك من خالل 
البحث باستخدام ]related:amazon.com[ على سبيل المثال، مع استبدال النطاق 

الخاص بموقع أمازون بأي موقع آخر للعثور على مواقع بديلة أو مشابهة له. 
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- البحث عن نوع أو نسق معين من الملفات
الملفات عند البحث في  وعند الحاجة إلى البحث عن نوع أو نسق معين من 
جوجل، على سبيل المثال البحث عن كتب بنسق PDF، ما على المستخدم إال 
البحث باستخدام كلمة البحث ]filetype:pdf[،مع إمكانية استبدال PDF بأي 

 .DOC نوع آخر من الملفات، مثل

- البحث الصوتي في جوجل
من خالل النقر على زر المايكروفون على جانب مربع البحث سواء من خالل 
الكمبيوتر أو الهاتف، يمكن للمستخدم البحث عن ما يريد باستخدام صوته، مع 

دعم اللغة العربية. 

- التعرف بسهولة على مؤسس أي شركة
للتعرف على مؤسس أي شركة، ما عليك سوى البحث في جوجل باستخدام كلمة 
“مؤسس” بجوارها اسم الشركة، على سبيل المثال ]مؤسس مايكروسوفت[، مع 
إمكانية استبدال اسم الشركة باسم أي شركة أخرى، ليظهر أسماء المؤسسين 

أعلى نتائج البحث.

للزائرين  المختلفة  بأنواعها  التأشيرات  إصدار  إجراءات  تيسير  ضوء  في 
بهدف تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك تيسير إجراءات دخول 
رجال األعمال للبالد لزيادة حركة التجارة وتدفقات االستثمار، فقد قام القطاع 
المعنية  الجهات  مختلف  مع  والتنسيق  بالتعاون  الخارجية  بوزارة  القنصلى 
بالدولة والبعثات المصرية في الخارج باالنتهاء من تنفيذ المرحلة األولى من 
مشروع التأشيرة اإللكترونية بعدد من الدول األجنبية"، حسبما ورد في البيان. 
 www.visa2egypt.gov.eg عنوان  تحمل  التي  الجديدة  البوابة  وأطلقت 
 46 اإللكترونية  التأشيرة  من  األولى  المرحلة  وتشمل  مختلفة.  لغات   8 بـ   ،
األوروبي  االتحاد  ودول  األمريكية  المتحدة  الواليات  بينها  من  أجنبية  جنسية 
وأستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية، وهي الدول التي كان يسمح لرعاياها 
 On) المصرية  والمطارات  للموانئ  وصولهم  فور  التأشيرة  على  بالحصول 

.(Arrival Visa
ويقدم الموقع الجديد خدمة إصدار تأشيرات الدخول السياحية فقط، وذلك لحاملي 
جوازات السفر العادية، نظير رسوم قدرها 25 دوالراً أمريكياً لسفرة واحدة، 

و60 دوالراً أمريكياً لعدة سفرات.

حصل تطبيق الترجمة من جوجل على تحديث كبير يتعلق بخاصية الترجمة 
تتقنها  ال  بلغة  مكتوبة  كلمات  أية  نحو  وتصويبها  الكاميرا  تشغيل  عبر  الحية 
لتترجمها بشكل حي ومباشر، واآلن هذه الميزة أصبحت تدعم 60 لغة جديدة 

من بينها اللغة العربية.
أضافت جوجل تطوير كبير لهذه الميزة إذ أنها أصبحت أعلى دقة بنحو %85 
وتعمل بسالسة أكبر على الشاشة، لتحل بذلك أبرز المشاكل التي كانت تواجه 
هذه الميزة التي تعتبر إضافة هامة وأسرع في الترجمة من خالل كاميرا الهاتف 

الذكي.
واألهم هو الكّم الكبير من اللغات الجديدة التي أصبحت الميزة تدعمها ، هناك 
اآلن 60 لغة جديدة من بينها اللغة العربية ولغات أخرى أقل استخداماً، ليرتفع 
بذلك عدد اللغات التي يمكن التعرف عليها عبر الكاميرا إلى 88 لغة ويمكنها 

الترجمة إلى 100 لغة.

وإن كنت ال تعرف ما اللغة األجنبية المكتوب بها النص، يمكن لتطبيق ترجمة 
جوجل التعرف تلقائياً على اللغة التي تلتقطها كاميرا هاتفك وترجمتها تلقائياً 

إلى اللغة المطلوبة كالعربية.
المؤسف أن هذا التحديث لن يصل الجميع اليوم، بل سيصل فقط إلى 1% من 
المستخدمين وذلك كنوع من التجربة قبل أن توفره جوجل للجميع عبر متجر 

جوجل بالي خالل األسابيع القادمة.

أشار استطالع رأي دولي أن 86 بالمئة من مستخدمي اإلنترنت وقعوا ضحية 
موقع  على صفحات  منتشر  معظمها  اإللكترونية،  الشبكة  على  مضللة  أخبار 

"فيسبوك."
وشركات  الحكومات  من  يريدون  إنهم  االستطالع  في  المشاركون  وقال 
الثقة  عدم  نمو  في  تساهم  التي  النشاطات  لهذه  معا  تتصدى  أن  التكنولوجيا 

باإلنترنت، كما أنها تؤثر سلبا على االقتصادات والحوار السياسي.
األخبار  نشر  في  المسؤولية  من  األسد  حصة  المتحدة  الواليات  تحميل  وتم 
المضللة، تليها روسيا ثم الصين، وفق استطالع إيبسوس السنوي الذي يشارك 

فيه 25 ألف مستخدم لإلنترنت في 25 بلدا.
ويظهر أن األخبار المضللة طاغية على موقع فيسبوك، لكنها موجودة أيضا على 
القائمون على االستطالع  إليه  يوتيوب والمدونات وتويتر، بحسب ما توصل 
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الذي نقلته "فرانس برس".
وبيّنت نتائج االستطالع أيضا أن المستخدمين في مصر كانوا األكثر سهولة 
في التعرض للخداع، بينما المشاركون في باكستان كانوا األكثر تشككا، حسب 

الوكالة.
وكشفت النتائج توّسع الشعور بانعدام الثقة بشركات مواقع التواصل االجتماعي، 
وتعاظم القلق بشأن الخصوصية والتحيّزات المعّدة سلفا من خالل الخوارزميات 
التي تستخدمها شركات اإلنترنت وتعتمد عليها إلعطاء أفضلية لمنشور على 

حساب آخر.
واالستطالع الذي استند إلى مقابالت شخصية وأخرى عبر اإلنترنت جرى بين 
21 ديسمبر 2018 و10 فبراير 2019 لحساب مركز ابتكار الحوكمة الدولية.
وقال المسؤول في المركز فين أوسلير هامبسون "استطالع هذا العام لالتجاهات 
العالمية ال يؤكد فقط هشاشة اإلنترنت، لكن أيضا نمو الشعور بعدم االرتياح 
لدى المستخدمين تجاه وسائل التواصل االجتماعي والسلطة التي تفرضها هذه 

الشركات على حياتهم اليومية".

سجلت شركة IBM براءة اختراع جديدة لساعة ذكية متطورة، ستكون األولى 
من نوعها في العالم.

ووفقا للمكتب األمريكي لبراءات االختراع USPTO فإن البراءة التي سّجلت 
بتاريخ 11 يونيو الفائت تشير إلى تطوير ساعة ذكية مزودة بشاشة مرنة قابلة 

للطي يمكن تغيير حجمها وفقا لرغبة المستخدم".
الغطاء  تحت  مخفية  ستكون  شاشتها  أن  الساعة  هذه  في  لالهتمام  والمثير 
يمكن  بوصة،   3/2 بمقاس  رقمية صغيرة  لوحات   8 من  وتتكون  الخارجي، 
ويمكن  التقليدية،  الذكية  الساعات  كشاشة عرض  لتعمل  منها  واحدة  استعمال 
إخراج اثنتين أو أربعة منها أو كلها، لتعمل مجتمعة كشاشة كبيرة بمقاس شاشة 

الحاسب اللوحي.
نموذجا معتمدا لألجهزة   IBM قد تصبح ساعة  التجربة  نجاح هذه  وفي حال 
والحاسب  "الهاتف  بواحد  ثالثة  والتي ستكون  المستقبل،  في  المحمولة  الذكية 

اللوحي والساعة الذكية".

ُمثل شبكات الجيل الخامس 5G أهم تطور في تاريخ االتصاالت المحمولة، فقد 
ساهم التحول من شبكات الجيل الثاني 2G، مروًرا بالجيل الثالث 3G، وحتى 
األداء،  في  كبيرة  تحسينات  إضافة  في   4G الرابع  الجيل  لشبكات  الوصول 
باإلضافة لتوفير قدرات جديدة سمحت لتكنولوجيا الهاتف المحمول أن تصبح 

جزًءا ال يتجزأ من الحياة اليومية.
شبكات الجيل الخامس 5G ليست استثناء فهي تمثل طفرة حقيقية؛ حيث توفر 
فيها  المميز  ولكن  موثوقية،  وأكثر  أسرع  واتصاالت  أعلى،  إنترنت  سرعات 
الشبكة  على  البيانات  إرسال  بين  التأخير  مقدار  وهو   – االستجابة  وقت  هو 
واستقبالها – والذي سيصل في شبكات الجيل الخامس 5G إلى 1 ميلّي/ الثانية، 

أو أقل.
الخامس سيؤدي لظهور تطبيقات جديدة  الجيل  هذا يعني أن استخدام شبكات 
االصطناعي،  والذكاء  االفتراضي،  الواقع  مثل:  متعددة  مجاالت  في  تماًما 
للمستخدمين  السماح  إلى  باإلضافة  والطب،  والتعليم،   ،IoT األشياء  وإنترنت 
أيًضا ببث مقاطع فيديو عالية الجودة، ولعب ألعاب إلكترونية تعتمد على أسلوب 

تعدد الالعبين لحظًيا.
لكن األمر ال يتعلق فقط بالتطبيقات واألشخاص، حيث إن شبكات الجيل الخامس 
التي ُصممت من أجل اتصال  المحمول  الهاتف  الجيل األول من شبكات  هي 
(آلة إلى آلة) M2M، مما يتيح العديد من حاالت االستخدام الجديدة التي ستغير 

طريقة الحياة، والعمل، واللعب.
التطبيقات المحتملة لهذه التكنولوجيا الناشئة ليس لها حدود على ما يبدو، ولكن 
هل سيتسبب هذا الجيل الجديد من االتصاالت الفائقة السرعة في زيادة المخاطر 

األمنية؟

تحدي الخصوصية.
إن أكبر تهديد أمني تطرحه شبكات الجيل الجيل الخامس هو التمكن من حماية 
الخصوصية، حيث ستؤدي هذه الشبكات إلى ظهور أنواع جديدة من التطبيقات، 
بالشبكة، (وكذلك توصيل األجهزة  المزيد من األجهزة  بتوصيل  لنا  وستسمح 
ببعضها البعض)، مما يشجعنا على حفظ ومشاركة المزيد والمزيد من بياناتنا 

الشخصية، وبعضها ربما لم يُسجل رقمًيا من قبل.
للغاية عن  بيانات شخصية  بجمع  الصحة  تطبيقات  المثال: ستقوم  سبيل  على 
تحركاتنا،  المتصلة  السيارات  خدمات  وستراقب  الصحية،  وحالتنا  أجسادنا، 

وستجمع تطبيقات المدن الذكية معلومات حول حياتنا.
باإلضافة إلى كل ذلك؛ ستتسارع وتيرة عمليات جمع البيانات من خالل هذا 
المستقبل  في  الذكي  الهاتف  أن  ويُعتقد  المتصلة،  األجهزة  من  الهائل  العدد 
الساعات  مثل:  األخرى،  الشخصية  لألجهزة  اتصال مركزي  سيصبح محور 
الذكية، وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، وغير ذلك الكثير. وفي الوقت نفسه؛ فإن 
االستشعار  أجهزة  من  يحصى  ال  بعدد  ستتصل   5G بتقنية المزودة  أجهزتك 

الموجودة في 
البيئات المحيطة بك. وكل هذا يمثل فرصة لجمع المزيد من البيانات عنك.
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المعنى الفيزيائي
التي يمكن تحويلها في فترة  الطاقة،  القوة هي مقدار  الفيزيائي فإن  وبالمعنى 

زمنية معينة، والتي تقاس في حالة السيارات بوحدة الكيلووات أو الحصان.
أقصى  السيارة  المنصوص عليها في نشرة مواصفات  اإلسمية  القوة  وتصف 

قدر ممكن يمكن لمحرك االحتراق الداخلي توليده لدى عدد لفات عال نسبيا.
ونظرا ألن المحرك عادة ما يدور بعدد لفات منخفض خالل القيادة اليومية، فإن 

الطاقة الناتجة تكون أقل في المعتاد.
أما عزم الدوران فيشير إلى القوة، التي تؤثر على عمود اإلدارة أثناء الدوران، 

ووحدة قياسه هي النيوتن متر.
وفي محركات االحتراق الداخلي يكون الحد األقصى لعزم الدوران لدى عدد 

لفات المحرك المنخفضة.
وكلما زاد عزم الدوران وانخفض عدد لفات المحرك، زادت قوة السيارة في 

عملية التسارع.
ولهذا السبب تعتبر السيارات 
الديزل  بمحركات  المزودة 
تربو هي األنسب ألغراض 
توليد  بسبب  والقطر  الجر 
عدد  لدى  عال  دوران  عزم 

لفات منخفض.
وتولد محركات البنزين غير 
عزم  تربو  بشاحن  المزودة 
مع  للغاية  منخفض  دوران 
عدد لفات منخفض؛ لذا فهي 
عال  لفات  عدد  إلى  تحتاج 
السيارة  قائد  يرغب  عندما 

في التسارع بقوة.
محركات  تغلبت  وقد 
هذه  على  الحديثة  البنزين 
شواحن  بفضل  المشكلة 
حيث  والكمبريسور؛  التربو 

تعد القوة الحصانية وعزم الدوران من المصطلحات الشائعة في عالم السيارات. فما الفرق بينهما؟ وأيهما أكثر أهمية؟
لإلجابة عن هذه األسئلة أوضح خبير السيارات األلماني كريستيان هاينز أنه بشكل عام ال يمكن تحديد أيهما أهم من اآلخر؛ فمن حيث 

األساس يعتبر كال المصطلحين مؤشرات عددية نسبية، والتي ال تعطي بيانات واضحة إال عند اقترانها مع عدد لفات المحرك.

أصبحت قادرة على توليد المزيد من عزم الدوران لدى عدد اللفات المنخفض.

مدى السرعة
إلى  السيارة  بها  التي يمكن أن تصل  الرغبة في معرفة مدى السرعة،  وعند 
سرعة معينة بأقصى تسارع - على سبيل المثال من 0 إلى 100 كم/ساعة، فإن 

مؤشر القوة عادة ما يعطي إشارة أفضل مقارنة بعزم الدوران.
وفي مثل هذه المناورة ال يلعب عزم الدوران العالي لدى عدد اللفات المنخفض 

دورا يذكر، وذلك ألن المحرك يكون بشكل دائم في أعلى نطاق لعدد اللفات.
ومع تزايد االهتمام بتقليل االنبعاثات الضارة عن طريق تقليل معدل استهالك 
لفات  تعتمد على نطاق عدد  السيارات  الوقود، أصبحت شركات  السيارة من 
واسع يظل فيه عزم الدوران مرتفع بشكل ثابت حتى عند عدد اللفات المنخفض، 
وهو ما يوفر في النهاية أسلوب قيادة فعال وفي الوقت ذاته موفر في استهالك 

الوقود.
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كشف اتحاد شركات صناعة السيارات األلمانية (في دي إيه) في برلين عن 
خالل  األلمانية  السيارات  صادرات  في  ملحوظا  تراجعا  تظهر  إحصائيات 

النصف األول من العام الحالي 2019.
فالسيارات التي تم تصديرها خالل األشهر الستة األولى من العام الحالي بلغ 
نحو 1.9 مليون سيارة، بتراجع 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفض إنتاج السيارات في نصف السنة األول إلى 2.5 مليون سيارة، بتراجع 
بنسبة نحو 12% مقارنة بنفس هذه األشهر من 2018.

ما  أن  بالذكر  الجدير 
من   %75 من  يعادل 
إنتاج سيارات الركوب 
تكون  ألمانيا  في 
للتصدير،  مخصصة 

لذا يتوقع أن يسجل اإلنتاج انخفاضا ملحوظاً خالل مجمل العام الحالي بنسبة 
تصل إلى 5% مقارنة بمستواه في 2018.

ويرجع الخبراء والمحللون التراجع الملحوظ إلى الصراعات التجارية الدائرة 
بين الواليات المتحدة والصين باإلضافة إلى النقاش حول العوائق الجمركية.

السنوات، وفي حين  السيارات خالل عشرات  الترفيهية في  تطورت األنظمة 
تبدو الشاشات الكبيرة والمتعددة هي الموضة المستقبلية إال أن أودي ترى شيئاً 

مختلفاً.
لن  المستقبلية  السيارات  أن  أودي  تصاميم  رئيس  يقول  جديدة  تقارير  حسب 
تحصل على الكثير من الشاشات وال على شاشة ضخمة، بداًل من ذلك أودي 
سوف تستعمل شاشة زجاجية أمام السائق، مع نظام متقدم لألوامر الصوتية ما 

سيقل الحاجة للشاشات الكثيرة في السيارة.
التصميم  إلبداعات  أوسع  مساحات  تتيح  حيث سوف  جذابة  أودي  فكرة  تبدو 
الداخلي، كما ستقلل من المشتتات حول السائق لقيادة أكثر أمناً، وال نعتقد أنها 

سوف تتخلص من الشاشات الترفيهية في الخلف.

لمبة  بإضاءة  السيارة  محرك  تشغيل  عند  السيارات  سائقي  من  العديد  يفاجأ 
البطارية في لوحة القيادة "التابلوه"، األمر الذي يصيب البعض باالرتباك لعدم 

القدرة على التصرف واالفتقار إلى مهارات التعامل مع هذه المشكلة.
أبرزها  أسباب،  لعدة  البطارية  لمبة  إضاءة  السيارات  صيانة  خبراء  ويرجع 
وجود مشكلة أو خلل في دائرة الشحن، أو أن تكون البطارية ال تستقبل الشحن 

لتلف أجزائها الداخلية، أو مشكلة في "الدينامو" منظم الشحن .
في التقرير خطوات توضيحية لكيفية التصرف الصحيح في هذه الحالة.

يجب التركيز والتفكير دون انفعال:
فمن  البطارية  تُضيء عالمة  عندما  والقلق،  بالخوف  للشعور  تستلم  اهدأ وال 

الممكن أن يكون الحل بسيًطا جًدا.
تفقد العدادات:

تفقد العدادات التي تشير إلى حالة الشحن بالسيارة والذي يسمى بـ (الفولتميتر)، 
القراءة  كانت  فإذا  النوع،  هذا  إلى وجود  تفتقر  السيارات  بعض  أن  العلم  مع 
عالية أو منخفضة للغاية فهذا يدعو للقلق ومعدل التشغيل الطبيعي يتراوح 12 

إلى 14 فولت.
تقليل الطاقة المستخدمة بالسيارة:

في مثل هذه الحاالت يفضل تقليل الطاقة المستخدمة في ذلك الوقت عن طريق 
غلق األشياء غير الضرورية بطارية المركبة، مثل الراديو والمروحة ومكيف 

الهواء و إضاءة السقف.
أبق المحرك قيد التشغيل:

أبِق المحرك قيد التشغيل، فمن الممكن أنك ال تستطيع إعادة تشغيله إذا قمت 
بإطفاء السيارة إذا كان العطل بالمولد والذي قد تستمر في العمل بدورها نحو 

نصف ساعة ما دام المحرك يعمل.
اذهب بالسيارة إلى كهربائي سيارات:

يعمل  المولد  فإذا كان  المولد،  السيارات لفحص  إلى كهربائي  بالسيارة  اذهب 
البطارية  ضوء  يكون  أن  الممكن  فمن  البطارية  بفحص  قم  طبيعية  بصورة 

مؤشًرا على تلفها أو وجود خلل في جهاز االستشعار.
تحقق من وصالت البطارية:

إذا وجدت وصالت البطارية متآكلة أو محلولة، قد تكون هذه هي المشكلة، فقم 
بتنظيف الوصالت والبطارية باستخدام فرشاة سلكية، وعند االنتهاء قم بربط 

الوصالت بشكل جيد في مخارج البطارية.
افحص حزام المولّد الكهربائي بالسيارة:

قم بفحص حزام المولد الكهربائي إذا كان مرتخيا، و أحكم ربطه أو قم بشراء 
حزاًما جديًدا؛ إذا كان مشقًقا.

ُقم بإعادة تشغيل سيارتك بعد ٥ دقائق:
ُقم بإعادة تشغيل السيارة بعد خمس دقائق فسوف يساعد ذلك الوقت على تهيئة 
نظام الكمبيوتر بها، و قد ينطفئ ضوء البطارية بعد إتمام هذه الخطوة، لكن إذا 

أضاءت مرة ثانية فعليك الذهاب إلى كهربائي سيارات لفحصها.

إذا فشلت في كل هذه الخطوات للكشف عن المشكلة الحقيقية، عليك في تلك 
الحالة التوجه إلى متخصص لبحث ذلك األمر معه.
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على الرغم من أن زيت المحرك من أبرز العوامل التي تحافظ على المحرك 
من التلف، إال أن كثير من قائدي السيارات خاصة المبتدئين ال يدرون كيفية 
التعامل واالهتمام بالزيت، والمخاطر المترتبة على إهماله والتي قد تصل إلى 
تلف المحرك وتعطل السيارة بالكامل، لذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح في 

كيفية التعامل مع زيت المحرك.

- جودة الزيت ومدة صالحيته
توجد أنواع متعددة لزيت المحرك، وكل نوع وله مدة صالحية محددة، حيث 
توجد أنواع تصلح للسير لمسافة 1000 كم وأخرى لـ3000 وثالثة لـ10 آالف، 
وتستمر خالل هذه الفترة كفاءة وجودة الزيت في القيام بوظائفه في المحرك، 
لذا يجب تحديد نوعية الزيت الذي يعتمد عليه المحرك، وتغييره عند انتهاء مدة 

صالحيته وكفاءته.
- تغيير الزيت بالمنزل

يفضل بعض الخبراء تغيير زيت المحرك في المنزل، حتى يتم األمر بشكل 
آمن وصحيح دون اإلضرار بالسيارة، لكننا ننصح بتغيير الزيت لدى مركز 
فني متخصص خاصة بالنسبة للسائقين المبتدئين لعدم امتالكهم الخبرة المناسبة 

لتغيير الزيت لخطورته على سالمة المحرك والسيارة.
- تغيير الزيت في مركز خدمة

بعض طرازات السيارات تكون مصفحة من األسفل، لذا يجب عند تغيير زيت 
المحرك بها التوجه إلى مركز خدمة متخصص، حيث يتم تغيير الزيت بواسطة 

آلة شفط سوائل خاصة بتغيير زيت المحرك.
- الكمية المناسبة لزيت المحرك

التي تكفي المحرك،  المناسبة من الزيت  الكمية  المبتدئين ال يدرون  كثير من 
حيث تختلف المحركات وتختلف كمية الزيت من حيث االحتياج، لكن على أي 
حال لن يقل احتياج أي محرك عن 3 لترات زيت جديد، ويمكن التعرف على 
عدد اللترات التي يحتاجها المحرك بمراجعة كتيب التعليمات والتشغيل الخاص 
بالسيارة، وللتأكد بعد تغيير الزيت قم بقياس الزيت عن طريق مقياس الزيت، 

فإن كان الزيت بين العالمتين فإن الكمية مضبوطة.
- لمبة تحذير الزيت

في  العدادات  لوحة  في  الزيت  تحذير  لمبة  إضاءة  عند  التهاون  عدم  يجب 
قد  بالمحرك  الزيت  إنذار حقيقي بوجود مشكلة في  يعتبر  أنه  الطبلون، حيث 
تعرضه للتلف، ومنها وجود نقص حاد للزيت في المحرك، أو تعرض الزيت 

للتلف، ويجب التوقف في الحال وبحث أسباب هذه المشكلة.

مع مرور الوقت تتعرض السيارات إلى العديد من المشاكل واألعطال، أبرز 
تشغيل  من  السائقين  قدرة  عدم  مع  الحركة  عن  السيارة  توقف  األعطال  هذه 
المحرك، وتتعدد األسباب التي تؤدي إلى هذه المشكلة، لذا نستعرض اليوم أبرز 

األعطال التي تتسبب في عدم تشغيل السيارة. 

- ضعف أو تلف البطارية
تعتبر البطارية أحد العوامل الرئيسية لتشغيل محرك السيارة، وذلك إلرسالها 
الشحنة الكهربائية المسؤولة عن إشعال خليط الوقود واألكسجين في المحرك 
فمن  التشغيل،  بدء  فإذا سمعت أصوات طقطقة عند  السيارة،  تشغيل  ثم  ومن 

المرجح أن تكون المشكلة متعلقة بالبطارية.
- وصالت البطارية

اتصال  نابعة من عدم  المشكلة  تكون  قد  البطارية، حيث  قم بفحص وصالت 
الكابلين متصلين ولكن  للبطارية، أو أن يكون  المعدنية  الكابالت مع األجزاء 
األقطاب مغطاة بشوائب أو نواتج أكسدة، وفي هذه الحالة يجب تنظيف البطارية.

- بادئ التشغيل “المارش”
في حال سالمة البطارية والوصالت، فقد ترجع المشكلة إلى المارش، حيث أنه 

المسؤول عن تشغيل البطارية وإعادة شحنها.
- نفاذ الوقود

من أكثر العوامل التي تسبب عدم تشغيل السيارة هو نفاذ الوقود، حيث أنه في 
بعض األحيان قد يتعطل مؤشر الوقود في لوحة السيارة دون التفات السائق لهذا 

العطل، ويتسبب ذلك في نفاذ الوقود بشكل مفاجئ.
- تلف أحد أجزاء دورة البنزين

واألنابيب  والبخاخات  البنزين  مضخة  من  السيارة  في  البنزين  دورة  تتكون 
الموصلة للوقود، وفي حال انسداد أحد هذه األجزاء فإن البنزين لن يصل إلى 

المحرك، مما يسبب عدم تشغيله.
- الكويالت والبوجيهات

البوجيهات والكويالت هما األجزاء المسؤولة عن توصيل الشحنة الكهربائية 
إلى المحرك كي يتم إشعال خليط الوقود واألكسجين، وفي حال تلف أحد هذه 

األجزاء، فلن تتم عملية االحتراق وتتوقف السيارة عن الحركة.
ـ نفاذ زيت المحرك

من أبراز أعطال المحرك هو عدم وجود زيت المحرك%
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من يقدم اإلسعافات األولية ؟ 
يستطيع أي شخص أن يقدم خدمة اإلسعافات األولية 
بشرط أن يكون مدربا بطريقة صحيحة على عمل 
مخصصة  مراكز  في  األولية  اإلجراءات  هذه  مثل 
إلى  اللجوء  ويتم  الشارع  أو  المنزل  في  أو  لذلك 

اإلسعافات األولية إما: 
لتعذر وجود الطبيب وذلك بالنسبة للحاالت الحرجة 

 .
أو عندما تكون اإلصابة أو نوبة المرض ثانوية ال 

تحتاج للتدخل الطبي . 

أهداف اإلسعاف األولي
ـ إنقاذ حياة المريض من خطر محقق و منع الوفاة 

المباشر: 
يعني  التي  العالمات  و  األعراض  بعض  هناك 
وجودها عند المصاب أن حياته يهددها خطر الموت 
. و لذلك يجب القيام بإجراءات سريعة و ماهرة لمنع 

ظهور هذه العالمات الخطيرة:
فتح  يجب  التنفس  توقف  أو  االختناق  حالة  ففي 
المسالك الهوائية وإجراء التنفس االصطناعي (تنفس 

اإلنقاذ). 
مهددة  المصاب  حياة  فإن  نزيف  وجود  حالة  في 

بخطر الموت ، لذا يجب إيقافه.
في حالة اإلغماء يجب وضع المصاب في وضعية 

االستشفاء. 
ـ منع تدهور الحالة: 

عليه  ظهرت  بسرعة  المصاب  إسعاف  يتم  لم  إذا 

اإلسعاف هو القدرة على تقديم إجراءات العالج األولي بمهارة و فاعلية لمصاب ما عند وقوع حادث أو مرض مفاجئ، وهو 
مهارة إنقاذ حياة المصاب، و الحيلولة دون تطور المخاطر و تدهور حالته، و هو دور أساسي و محدد و وقتي . فاإلسعاف 
أساسي ألنه يعنى بتقديم اإلجراءات العالجية األولية ضمن اإلمكانيات المتوافرة – و هي عادة قليلة من أجل إيصال المصاب 
حيا للطبيب. و هو محدد و وقتي ألنه يعني التدخل المحدود ضمن إمكانيات و معرفة المسعف البسيطة و ينتهي عندما يبدأ 

عمل الطبيب االختصاصي .

عالمات الخطورة و المضاعفات ، لذا يجب عمل ما 
يلي لمنع تدهور حالة المصاب ، و هي :

بضمادات  تغطيتها  و  تعقيمها  و  الجروح  تنظيف 
دون  للحيلولة   ، مناسبة  بأربطة  ربطها  و  خاصة 

ظهور األمراض المضاعفة من االلتهاب .
التي  الوضعية  في  تثبيتها  يجب  و  الكسور  تثبيت 
يشعر فيها الراحة وال يجوز إصالح كسر أو تحريك 

العضو المكسور.
الوضعية  و  مريحة  وضعية  في  المصاب  وضع 
حالة  ففي  أخرى:  إلى  حالة  من  تختلف  المريحة 
الصدمة يفضل أن يكون الرأس في مستوى منخفض 
عن مستوى الجسم . بينما في حالة ضيق التنفس و 
يكون  أن  أفضل وضعية هي  فإن  الصدرية  الذبحة 
المصاب على هيئة نصف جلوس ، وأن يكون رأسه 
إذا كانت اإلصابة في  الجسم، و  أعلى من مستوى 
على ظهره  يستلقي  أن  هي  فأفضل وضعية  البطن 
مع ثني الركبتين و وضع مخدات أو بطانيات ملفوفة 
بين الساق و الفخذ إلراحة عضالت الطرف السفلي.

ـ المساعدة على الشفاء:
حالته  على  مباشرة  تؤثر  للمريض  النفسية  الحالة 
الحادث  بداية  في  سيما  وال   ، الصحية  و  الجسدية 
حيث يشعر باأللم و الخوف و القلق، و لذلك يجب 
على المسعف أن: يطمئن المصاب، و أن يقلل من 
أهمية اإلصابة، و يتحدث إليه بثقة و رباطة جأش و 

ال يظهر أي ارتباك أو دهشة أو انفعال.
ـ تخفيف األلم : 

فاأللم يبعث الخوف في النفس لالعتقاد بوجود إصابة 

قوية، كما أنه يؤدي إلى حدوث الصدمة . لذا يجب 
تخفيف األلم و تسكينه بسرعة .

إدارة مكان الحادث:
يجب على المسعف أن يتولى إدارة مكان الحادث من 
يستوعب  أن  المسعف  على  فيجب  النواحي،  جميع 

الموقف و يسيطر عليه و أن يقوم :
أن  المسعف  على  يجب   : العام  الموقف  بتقييم 
يتصرف بهدوء و روية، بعيدا عن الفزع و الفوضى 

و االرتباك.
تشخيص حالة المصاب أو المصابين.

تقديم العالج األولي.
بشكل  الجمهور  من  المتفرجين  استخدام  يحسن  أن 
المصاب يزيد  المصاب . ألن تجمهرهم حول  يفيد 

حالته سوءا.

تذكر جيدا : 
عند وقوع حادث ما تصرف بسرعة لكن بهدوء. 

تحقق أن المصاب يتنفس وضع الشخص فاقد الوعي 
في وضع يستطيع التنفس فيه بسهولة.

حاول وقف النزيف الشديد. 
اطلب اإلسعاف. 

تجنب تعريض نفسك للخطر بال داع. 
من  معرفته  دون  أو  تجهله  أي شيء  إجراء  تجنب 

قبل. 
ال تنسى حقيبة اإلسعاف.

 
الحاالت الصعبة (الحرجة): 



45

 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« .

تتطلب الحاالت الحرجة القيام بالتقييمات: 
حالة  (في  الحادث  مكان  من  الضحية  تخليص 

اإلصابة في حوادث) والتي تتضمن على : 
أ- تأمين مكان الحادث. 

ب- معرفة طبيعة الجرح أو المرض. 
ج- حصر عدد الضحايا. 

د- القيام باإلنقاذ . 
التأكد من التنفس والدورة الدموية . 

من  وذلك  العقلية  الحالة  أو  اإلدراك  مستوى  قياس 
خالل إحساسه باأللم - الكالم - استجابته ألي شيء 

محفز من حوله. 
التأكد من وجود نزيف خارجي . 
التأكد من وجود نزيف داخلي . 

التأكد من النبض . 
وجود ألم في منطقة البطن أو الصدر. 
جروح في الرقبة أو الرأس أو الظهر. 

جروح بفروة الرأس أو الوجه . 
حدوث تلف باألوردة أو األوعية الدموية . 

وجود ورم أو تشوهات باألطراف . 
عدم تحريك الرقبة، أو الرأس، أو الظهر في حاالت 

إصابات العمود الفقري . 

أولويات اإلسعاف لإلصابات المختلفة
إنقاذ  و   ، اإلسعاف  عمليات  نجاح  عوامل  أهم  من 
حياة المصاب ، و المساعدة على شفائه إتباع األسس 
السليمة في إسعاف اإلصابات المتعددة عند الشخص 
الواحد و إتباع األولويات بحيث ال يجوز البدء في 
العناية بإصابة أقل أهمية قبل إصابة أهم منها . و 
قد تم ترتيب اإلصابات حسب أهميتها و خطورتها.

اإلسعاف لشخص مصاب بعدة إصابات : 
عندما يكون المصاب شخص واحدا و يعاني من عدة 
األولويات  إتباع  المسعف  على  يجب  فانه  إصابات 

التالية:
التنفس : أولى األولويات في اإلسعاف ، لذا يجب:

أ - التأكد من سالمة المسالك التنفسية.
ب - فتح المسالك التنفسية و المحافظة عليها سالكة .
ت - قد يستوجب االمر عمل فتحة في الحنجرة لتأمين 

التنفس .
ث - يجب قفل جرح الصدر ألنه قد يسبب استرواحا 

و يؤدي الى ضيق التنفس و االختناق.

بالطرق  فائقة  النزف بسرعة  إيقاف  : يجب  النزف 
المألوفة .

الصدمة: يجب معالجة الصدمة .
اإلصابات األخرى: 

الكسور :
أ - كسور الرأس.

ب - كسور الصدر.
ت - كسور العمود الفقري .

ث - الكسور األخرى.
إصابات البطن ( الجروح ) في حالة وجود أحشاء 
بارزة يجب عدم إدخالها و إنما تغطى بقطعة شاش 
وجود  حالة  في  و   . معقم  ملحي  بمحلول  مبلولة 
نافذة كالخنجر فيجب عدم سحبه من  أجسام غريبة 
الجرح خوفا من اشتداد النزيف و تهتك العضالت و 

األوعية و األعصاب.
الحروق و إصابات أخرى .

بعدة  للمصابين  النقل  و  العناية  تقديم  أولويات 
إصابات :

المسعف  عمل  فان   ، مصابين  عدة  هناك  كان  إذا 
يكون أكثر صعوبة و يتطلب مهارة فائقة و خفة و 
سرعة بديهة و سرعة في التقدير و تقرير أي من 
المصابين يعاني من إصابة أكثر خطورة من إصابة 

غيره.
و تحدد أولويات اإلسعاف على األسس التالية:

أولويات الدرجة األولى :
أ - االختناق و توقف التنفس : و هو السبب المباشر 
الحوادث  الوفاة في  المسئول عن 20% من حاالت 
قاتل  االختناق  ألن  حاسمة  تكون  قد  هنا  الثواني  و 

سريع.
ب - توقف القلب.

ت - نزف غير مسيطر عليه.
ث - إصابات الرأس الشديدة.

ج - إصابة مرضية شديدة : تسمم، جرح مفتوح في 
الصدر.

ح - اإلغماء : يجب وضع المغمى عليه في وضعية 
االستشفاء.

أولويات الدرجة الثانية :
أ - حروق 

ب - كسور متعددة
ت - إصابات الظهر و العمود الفقري .

ث - صدمة عصبية.
أولويات الدرجة الثالثة :

أ - كسور و جروح بسيطة و خلع.
ب - جروح واسعة واضحة ، فيها استحالة النزف.
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سبعة وستون عاماً على ثورة 23 يوليو المجيدة في 
مصر، ورغم مرور هذا العدد الكبير من السنوات 
إال أن آثار يوليو ما تزال باقية في وجدان الماليين، 
المحيط  من  امتدادها  على  العربية  األمة  أبناء  من 
إلى الخليج، والعديد من بقاع العالم، باعتبارها ثورة 
ومبادئ،  أفكار  من  به  نادت  بما  نجحت  ملهمة، 
اإلقليمي  الصعيدين  على  إنجازات  من  حققته  وما 
وكبيرة،  جذرية  تغييرات  إحداث  في  والدولي، 
تجاوزت آثارها خريطة المنطقة العربية إلى العديد 

من بلدان العالم.

الوقت،  هذا  مرور  بعد  منصفة  قراءة  تبدو  ربما 
تلك  آثار  أن  بالفعل،  الحصيف  المدقق  ليدرك 
جمال  الراحل  الزعيم  قادها  التي  الملهمة،  الثورة 
وإنما  إقليمها،  حدود  عند  تتوقف  لم  الناصر،  عبد 
خاصة  المعمورة،  في  عدة  مناطق  لتشمل  امتدت 
االستعمار،  ضد  نضالها  في  الالتينية  أمريكا  دول 
في  الفتة  تغييرات  إحداث  في  نجاحها  عن  فضاًل 
السياسة الدولية، في زمن ما يعرف بالحرب الباردة 
والصراع المشتعل بين القطبين الكبيرين، الواليات 
المتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي سابقاً، لتشكل 
أول  الوطني  التحرر  دول  من  حلفائها  مع  مصر 
السياسي  باالستقالل  تتميز  دولية،  سياسية  منظومة 
بحركة »عدم  ما عرف  وهو  القطبين،  سياسة  عن 
مصر  بقيادة  تأسيسها  عند  التي ضمت  االنحياز«، 
إلى 120  25 دولة، قبل أن تصل عضويتها حالياً 
دولة، من بينها 53 دولة إفريقية و39 دولة آسيوية 
إلى جانب 27 دولة من أمريكا الالتينية والكاريبي، 
تتمتع  منظمات حكومية  دولة و10  فضاًل عن 17 

بصفة مراقب.

المنصفين،  الباحثين  من  كثير  حسب  يوليو  نجحت 
في صناعة قانون جديد للعالم كله، لم يخف انحيازه 
الكبيرين، مثلما  القطبين  الرافضة لصراع  للشعوب 
نجحت محلياً بما أصدرته من قرارات في االنحياز 
الحقوق  من  العديد  لتمنحهم  والبسطاء،  للفقراء 
حرموا  التي  واالقتصادية،  واالجتماعية  السياسية 
منها لقرون، ولعل أهم منجز لها في مصر في هذا 
المجال، هو قانون اإلصالح الزراعي، الذي أصدرته 

من  أقل  بعد   ،1952 العام  من  سبتمبر  في  الثورة 
البالد،  الحكم في  على سيطرتها على  يوماً  أربعين 
والذي حددت فيه الثورة ملكية األراضي الزراعية 
بما ال يزيد على مائتي فدان، لتمنح الفالحين اإلجراء 
الحق في الحياة، بعدما ظلوا لقرون من الزمان أشبه 
مملوكة  كانت  التي  الكبيرة  اإلقطاعيات  في  بالعبيد 

للباشوات وكبار المالك.
الذي أقرته ثورة  لم يكن قانون اإلصالح الزراعي 
يوليو، يستهدف فحسب إنصاف الفالحين في مصر، 
حسبما يرى كثير من الخبراء، وإنما أيضاً معالجة 
توزيع  بسبب  مصر،  ضرب  فادح  اقتصادي  خلل 
األرض الزراعية ذات المساحات الشاسعة على كبار 
المالك من الباشاوات، وهو ما لعب دوراً كبيراً في 
بصورة  المصريين  لباقي  الملكية  متوسط  انخفاض 
حسب  المالك  صغار  عدد  وصل  حتى  تدريجية، 
إحصائيات رسمية رصدت تلك الفترة لنحو 78 ألف 
مصري في العام 1910، قبل أن يقفز هذا الرقم بعد 
قانون اإلصالح الزراعي إلى نحو مليوني فالح، بعد 
نزع ملكية ما يزيد على نصف مليون فدان، أي ما 
يقرب من 8.4 % من إجمالي المساحة المنزرعة في 
مصر في ذلك الوقت، وتوزيعها على الفالحين، وفقاً 
لنظام معين من األولويات، بحيث أعطيت األولوية 

عند التوزيع، لمن كان يزرع األرض بالفعل.
حد  عند  مصر،  في  الداخلية  يوليو  آثار  تتوقف  لم 
االعتبار  رد  إلى  امتدت  وإنما  الفالحين،  إنصاف 
التنظيمات  حرية  إطالق  عبر  المصري  للعامل 
مع  بالتوازي  كبرى،  تصنيع  حركة  ضمن  النقابية 
سلسلة من المشروعات القومية العمالقة، ربما كان 
الذي جسدت  العالي  السد  بناء  أبرزها مشروع  من 
والكرامة،  االستقالل  في  وطنية  ملحمة  بنائه،  فترة 
ولم تتوقف آثاره عند حد حماية األراضي المصرية 
السنوات  بلغت في  المدمر، وإنما  النيل  من فيضان 
األخيرة، حماية مصر من العطش، ومن ملحمة بناء 
لتشمل  يوليو،  ثورة  إنجازات  امتدت  العالي،  السد 
من  نجحت  التي  الخطوة  السويس، وهي  قناة  تأميم 
المالحي  المرفق  هذا  استعادة  في  مصر  خاللها 
الحيوي إلى حضن اإلدارة المصرية، بعدما سيطرت 
عليه الشركة الفرنسية لعقود من الزمان، وقد دفعت 
الثورة ثمناً فادحاً لهذا القرار، عندما تحملت عدواناً 

يفلح  لم  وإسرائيل،  وفرنسا  إنجلترا  قبل  من  ثالثياً، 
نصراً  حققت  التي  المصرية  اإلرادة  من  النيل  في 
الدول  العدوان، عندما جّرت  في هذا  كبيراً  سياسياً 
الثالث المعتدية أذيال الخيبة بعد انكسارها في مدينة 

بورسعيد.

على مدار نحو عقدين من الزمان، أرست يوليو في 
انتصرت  التي  العظيمة  المبادئ  من  العديد  مصر 
سبل  لهم  فوفرت  المصريين،  من  األعظم  للسواد 
األدب  عميد  أطلقها  مقولة  لتحقق  المجاني  التعليم 
الثورة  من  بعيدة  سنوات  قبل  حسين  طه  العربي 
والهواء«،  الماء  مثل  التعليم  »إن  قال  عندما 
في  الصحية  والوحدات  الكبرى  المستشفيات  وبنت 
األرياف، ودشنت أولى مشاريع ما يعرف باإلسكان 
للتأمينات  منظومة  أول  عن  فضاًل  االقتصادي، 
االجتماعية، في سلسلة متتالية من اإلجراءات جنباً 
إلى جنب مع حركة تصنيع كبرى، جسدت على نحو 
حقيقي ومباشر وملموس، مبادئ العدالة االجتماعية 
شعارها  رفع  حتى  مستمرة،  أصداؤها  ظلت  التي 
جنباً  يناير 2011،  ثورة  في  المصريون من جديد 
عبد  جمال  الراحل  الزعيم  صور  مع  جنب  إلى 
يوليو،  شيدتها  التي  المصانع  بيعت  بعدما  الناصر، 
المجاني  التعليم  الصحية، وتحول  الخدمات  وتردت 

إلى أثٍر بعد عين.
كان الجيش هو كلمة السر في صناعة ثورة يوليو، 
وقد أولته الثورة اهتماماً الفتاً، فعملت على بناء جيش 
وطني قوي، وهو مبدأ لم تفلته حتى بعدما تعرضت 
مصر لنكسة 1967 المدوية، لتعيد يوليو بناء قوتها 
المسلحة على أحدث النظم العسكرية والتكنولوجية، 
أكتوبر 1973،  في  بانتصار عظيم  لتتوج جهودها 
ال يزال يدّرس في العديد من األكاديميات والمعاهد 

العسكرية العليا في العديد من دول العالم.
النتقادات  يوليو  ثورة  تعرضت  عقود  مدار  على 
عنيفة، من قبل قوى سياسية بعضها كان يمثل امتداداً 
طبيعياً للقوى السياسية التي كانت موجودة في مصر 
قبل عام 1952، وقد استندت هذه القوى في هجومها 
الديمقراطية«،  ب»غياب  وصفته  بما  يوليو،  على 
يوليو  انتهجت  فقد  باطل،  بها  يراد  حق  قولة  وهي 
فيه  تفشت  بلد  في  االجتماعية،  الديمقراطية  مفهوم 

د. حمد محمود السيد
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قصوى،  كأولوية  والمرض  والجهل  والفقر  األمية 
ومن ثم فإن حديث مثل هذه القوى عن الديمقراطية 
الخيال،  من  ضرباً  يمثل  كان  الليبرالي،  بمفهومها 
هذه  نفس  أن  االنتقادات،  هذه  غرابة  من  يزيد  وما 
القوى كانت أول من دعت الجيش ممثاًل في تنظيم 
ومن  الملك،  استبداد  من  لينقذها  األحرار،  الضباط 

سلطة االحتالل.

عمر  من  قليلة  سنوات  مدار  على  يوليو  نجحت 
الزمن في إحداث حراك اجتماعي كبير في مصر، 
قضى على وضع شديد الطبقية، لم يكن يسمح ألبناء 
ألبناء  األولى  النواة  تالياً  مثلوا  الذين  الميسورين 
الطبقة الوسطى، بتولي المناصب القيادية في البالد، 
القرارات،  من  حزمة  في  الحراك  هذا  تجسد  وقد 
ربما كان من أهمها حق أبناء المصريين في التعليم، 
ومثقفون  مفكرون  به  نادى  قديم طالما  وهو مطلب 
التي  الجديدة  الطبقة  تلك  أبناء  كان  وقد  مصريون، 
شكلتها قرارات يوليو، هم النواة الصلبة التي قادت 
مصر،  في  والتقدم  التنمية  مسيرة  الحق  وقت  في 
مثلما كانوا أول من حمل السالح السترداد األرض، 
بعد نكسة يونيو، التي ينظر إليها كثير من المؤرخين 
لها  خططت  التي  الكبرى«،  »المؤامرة  باعتبارها 
يوليو،  نظام  على  للقضاء  االستعمارية،  القوى 
المقدسة  مهمته  اليوم  يواصل  الذي  الوطني  وجيشه 

في حماية مصر من خطر اإلرهاب.

رغم مرور أكثر من ستة عقود على ثورة يوليو، إال 
أنها ال تزال حاضرة ليس فحسب في وجدان الماليين 
في  أيضاً  وإنما  العربية،  والمنطقة  أبناء مصر  من 
خالف  كنقطة  السياسية،  المساجالت  من  العديد 
تكتسب  مساجالت  وهي  ومعارضين،  مؤيدين  بين 
استمراريتها من معنى يوليو نفسه، تلك الثورة التي 
أفكار وأحالم مفكرين  للبسطاء، وترجمت  انحازت 
والدم،  الدين  روابط  تجمعها  أمة  وحدة  في  عظام 
ومن  الجديد،  واالستعمار  للتبعية  العداء  وناصبت 
على  الشريحة  لتلك  المنتسبين  بعض  فإن هجوم  ثم 
آثارها  وامتدت  المصرية،  اإلرادة  حررت  ثورة 
ربوع  مختلف  إلى  االستقالل  أجل  من  النضال  في 
العالم، يصبح طبيعياً، خصوصاً أن آثارها والمبادئ 
التي نادت بها، ال تزال حتى اليوم ماثلة أمام أعين 
الناظرين، في الحرية واالستقالل والتنمية والكرامة 

الوطنية.

مؤامرة »حريق القاهرة«
القاهرة«،  »حريق  إلى  الباحثين  من  كثير  ينظر 

يوم 26 يناير عام 1952، باعتباره الحدث األكبر 
الذي مهد الطريق أمام اندالع ثورة يوليو، إذ جسد 
هذا الحريق، حجم الفساد الذي كان قد استشرى في 
دوائر الحكم في البالد، ومدى هيمنة قوات االحتالل 
وفشل  وحاشيته،  فاروق  الملك  على  البريطانية 

األحزاب السياسية عن المواجهة.
التي  الخسائر  حجم  الدراسات  من  العديد  وتقدر 
العديد من  النيران  التهام  العاصمة ، جراء  ضربت 
السينما  ودور  المحال  من  العديد  وتدمير  المباني، 
والفنادق، بنحو 50 مليار فرنك، أي ما يوازي نحو 
استمرت  إذ  األيام،  تلك  بحسابات  جنيه  مليون   28
الحرائق خالل الفترة ما بين الثانية عشرة والنصف 
ظهراً، حتى الحادية عشرة مساء، لتلتهم في طريقها 
وراءها  وتخلف  ومبان،  ممتلكات  من  تجده  ما  كل 

26 قتيال و552 مصاباً.
ورغم أن هذا الحريق المروع ال يزال مدرجاً ضمن 
كثيراً  أن  إال  العالم،  في  الغامضة  الحوادث  سلسلة 
من الدراسات التي تعرضت لتلك الفترة، تذهب إلى 
أنه كان مدبراً بالتنسيق بين الملك وقوات االحتالل 
في  المسلح  الكفاح  حركة  على  للقضاء  البريطاني، 
القناة، ومظاهرات الغضب التي اندلعت في  منطقة 

القاهرة وفي األوساط الطالبية.
األمن  أجهزة  باشرتها  التي  التحقيقات  وتشير 
الحقائق،  من  جملة  إلى  الحادث  عقب  المصرية 
الذين  المصريين  من  كثير  إفادات  أن  إلى  مشيرة 
تؤكد  كانت  الحادث،  حول  شهاداتهم  بتقديم  بادروا 
الحريق  هذا  تنفيذ  في  مدربة  مجموعات  تورط 
درجة  على  كانت  المجموعات  هذه  وأن  المرعب، 
عالية من الدقة والسرعة في التنفيذ، وأنهم استخدموا 

في تنقالتهم 30 سيارة للتنفيذ في وقت قياسي.
كان السبب الرئيسي وراء الحريق ، هو إخماد حركة 
المقاومة الوطنية التي اندلعت في مصر، ضد القاعدة 
التي  الحركة  وهي  القناة،  منطقة  في  البريطانية 
شهدت مشاركة الفتة من قوات البوليس المصري، 
المصريين  العمال  من  كبيرة  قطاعات  جانب  إلى 
الذين قرروا في وقت سابق االنسحاب من العمل في 
القاعدة البريطانية، واالنخراط في صفوف المقاومة، 
التي ضربت مثااًل كبيراً في التضحية، عندما تصدت 
قوات الشرطة في قسم اإلسماعيلية في اليوم السابق 
القسم  تسليم  ورفضت  البريطانية،  للقوات  للحريق، 
مروعة،  مذبحة  عن  أسفر  الذي  األمر  القوة،  لقائد 
المصري،  الشارع  في  الغضب  من  موجة  فجرت 
تم  الحريق  أن  إلى  المؤرخين  من  كثير  ويشير 
مباشر  بتواطؤ  البريطانية،  االستخبارات  بواسطة 
مع الملك، الذي كان قد دعا في نفس اليوم، وعلى 

غير العادة، قادة الجيش والشرطة على مأدبة غداء 
احتفاال بعيد ميالد نجله األمير أحمد فؤاد، بينما كانت 

شوارع القاهرة تغرق في لهيب النيران!

مع اإلخوان
دأبت جماعة اإلخوان على مدار عقود على ترويج 
كان  ربما  يوليو،  ثورة  حول  اإلشاعات  من  سلسلة 
تنظيم  على  تسيطر  كانت  الجماعة  أن  أبرزها  من 
الضباط األحرار، قبل أن تطلق كذبتها األشهر، بأن 
الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قائد ثورة يوليو، 
كان إخوانياً، وأنه أدلى بقسم الوالء على المصحف 
والسيف، قبل أن ينقلب على جماعته ويطيح بها بعد 

»حادث المنشية«.
الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، روى في خطاب 
الثورة  عالقة  قصة   1965 نوفمبر  في  رسمي 
باإلخوان في مصر، مشيراً إلى أنه كان على صلة 
الثورة،  قبل  الموجودة  السياسية  الحركات  بكل 
ويعرف مؤسس الجماعة حسن البنا شخصيا، لكنه لم 
يكن عضوا في اإلخوان، ويقول عبد الناصر: »كنت 
أعرف ناس في الوفد، وأعرف ناس من الشيوعيين، 
ألنني كنت أعمل بالسياسة منذ كنت في ثالثة ثانوي، 
واتحبست مرتين أول ما اشتركت في مصر الفتاة، 
وده يمكن اللي دخلني في السياسة، وبعدين حصلت 
خالفات وسبت مصر الفتاة، وانضميت للوفد، لكن 
األفكار اللي كانت في راسي بدأت تتطور، وحصل 
الشيء  نفس  حصل  وبعدين  األمل،  خيبة  من  نوع 

بالنسبة للوفد، قبل أن التحق بالجيش«.
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األوسط،  للشرق  النساء  طريق  مجموعة  أقامت 
والجالية  الفلسطينية،  األلمانية  المرأة  واتحاد 
الفلسطينية والجمعية األلمانية الفلسطينية، في مدينة 

بون ندوة حاشدة بعنوان "هل نسي العالم غزة"!!*
من  القادم  شكري  احمد  الدكتور  بحضور  وذلك 
قطاع غزة ومشاركة حاشدة من ممثلي المؤسسات 
الفلسطينية  الجالية  وأبناء  والنشطاء  والجمعيات 

ونشطاء وفعاليات ألمانية
األوضاع  حول  قيمة،  محاضرة  شكري  د  قدم 
في  الفلسطيني  الشعب  أبناء  يعيشها  التي  الصعبة 
استمرار  بفعل  اليومية  الحياتية  والمعاناة  القطاع 
االعتداءات  وتصاعد  الجائر  الحصار  فرض 
الكبرى  العودة  المتكررة على مسيرات  اإلسرائيلية 
الحدود  المتواصلة على  الحصار األسبوعية  وكسر 
الشرقية لقطاع غزة والتي يؤكد من خاللها الشعب 
الفلسطيني على تمسكه في حقوقه الوطنية ورفضه 
اإلدارة  خاللها  من  تحاول  التي  المؤامرات  لجميع 
وشطب  الواقع  األمر  سياسية  فرض  األمريكية 
القضية الوطنية الفلسطينية من خالل ما بات يعرف 
بصفقة القرن والتي كان آخرها الورشة االقتصادية 
بحيث  المنامة،  البحرينية  العاصمة  في  عقدت  التي 
يأتي هذا اإلصرار على الرغم من المعاناة اليومية 
والحصار والقتل اإلسرائيلي والتي يواجهها للشعب 
طريق  متابعة  على  العزيمة  من  بمزيد  الفلسطيني 
المقاومة بكافة األشكال حتى إقامة الدولة الفلسطينية 
الالجئين  عودة  وتحقيق  القدس  بعاصمتها  المستقلة 
للقرار  وفقا  وممتلكاتهم  ديارهم  إلى  الفلسطينيين 

األممي ١٩٤
الذين  المشاركين  بين  كبيرا  تفاعلت  الندوة  وتخلل 
الوطني  النضال  جانب  إلى  الدائم  وقوفهم  أكدوا 
الدكتور  خالل  ومن  التحية  وجهوا  كما  المستمر 
شكري إلى الشعب الفلسطيني الصامد والصابر في 

قطاع غزة.
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من  عدد  حضره  موسع،  اجتماع  برلين  في  عقد 
وعدد  والعربية،  الفلسطينية  والفعاليات  المؤسسات 
من الناشطين األوربيين، وذلك على خلفية اإلجراءات 
المجحفة التي اتخذتها وزارة العمل اللبنانية بمالحقة 
أرباب العمل، والعمال الفلسطينيين الالجئين، تحت 

ذريعة تنظيم العمالة األجنبية في لبنان.
التي أكد على استمرارها  وقد جاءت هذه الخطوة، 
الوزير كميل أبو سليمان، دون مراعاة للخصوصية 
وان  خاصة  الفلسطيني،  الالجئ  بها  يتمتع  التي 
التعديالت  في  إليها  أشار  قد  كان  الخصوصية  هذه 
عام  اللبناني  البرلمان  عن  صدرت  التي  القانونية 
والذين   ،١2٩  ١28 بالقانونين  والخاصة   ،20١0
أعفى  الذي  العمل،  قانون  من   5٩ المادة  عدال 
الفلسطينيين من شرط المعاملة بالمثل، ورسم إجازة 
من   ٩ والمادة  العمل،  وزارة  عن  الصادرة  العمل 
قانون الضمان االجتماعي والتي أعفى الفلسطينيون 
ضمانات  من  لالستفادة  بالمثل،  المعاملة  شرط  من 

صندوق الضمان االجتماعي.
كما تشكل عامل ضغط على أبناء الشعب الفلسطيني 
يومهم ورزقهم، خاصة  والتي هددت قوت  الالجئ 

في ظل األوضاع المعيشية الصعبة التي 
يعاني منها الالجئين الفلسطينيين، في ظل 
مجموعة القوانين الجائرة التي تحرمه من 
فيها  بما  واإلنسانية  المدنية  حقوقه  أبسط 
حق العمل بأكثر من 72 مهنة حرة وحق 

التملك.

هذا  توقيت  أن  المجتمعون  رأى  وقد 
القرن  صفقة  بخدمة  يصب  القرار 
من  تحاول  التي  اإلسرائيلية،  األمريكية 
خاللها اإلدارة األمريكية، شطب النضال 
وااللتفاف  الفلسطيني،  للشعب  الوطني 
على حقوقه الوطنية، خاصة حق العودة 
بعد سلسلة القرارات التي استهدفت وكالة 
الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث 
المساعدات  بقطع  وذلك  "األونروا"، 
الالجئ  تعريف  وإعادة  عنها،  األمريكية 
ما  وهذا  فقط،  إلف   ٤0 ب  الفلسطيني 
الصهيوني،  األمريكي  المخطط  يؤكد 

الذي يضع ملف الالجئين على طاولة المزاد العلني 
الذي  االقتصادي  المؤتمر  في  حدث  كما  والتصفية 

عقد في العاصمة البحرينية المنامة.
المضي في سلسلة من  المجتمعون على  أكد  وعليه 
اللبنانية  الحكومة  على  للضغط  الهادفة  الخطوات، 
وقانونية،  إعالمية  من  المتاحة،  الوسائل  بكافة 
والعمل على التواصل مع القوى والمؤسسات المدنية 
تسليط  بهدف  وأوروبا،  لبنان  في  والفاعلة  العاملة 
وتكوين  الظالمة،  اإلجراءات  هذه  على  الضوء، 
الشعب  ومساندة  للوقوف  رادع،  عالمي  عام  رأي 
الفلسطيني المقيم قسرا في لبنان بصفة الجئ، والذي 
تكفل له القوانين الدولية، حقه بالعيش الكريم وذلك 
التي  واإلنسانية  المدنية  حقوقه  كافة  على  بحصوله 

تعزز صموده.
احتجاج  رسالة  توجيه  على  المجتمعون  اتفق  كما 
للسفارة اللبنانية في برلين موجهة للحكومة اللبنانية، 
وأيضا رسالة عاجلة للجامعة العربية، لتأخذ دورها 
العمل،  ووزارة  اللبنانية  الحكومة  على  بالضغط 
خصوصية  وتفهم  اإلجراءات،  هذه  عن  للتراجع 
في  بحقهم  المس  عدم  مع  الفلسطينيين،  الالجئين 

العودة والذي كفله قرار األمم المتحدة رقم ١٩٤.
األخوية  العالقة  على  المجتمعون  وشدد 
اللبناني  الشقيقين  الشعبين  تربط  والتاريخية،التي 
والفلسطيني، الذين تقاسموا الخبز، والمياه والدماء، 
خندق  في  ولبنان،  فلسطين  عن  دفاعا  سالت  التي 
مطالبين  اإلسرائيلي،  االحتالل  وجه  في  واحد 
بضرورة فتح حوار رسمي وجدي فلسطيني-لبناني 
التحديات  أمام  للوقوف  المستويات  أعلى  وعلى 
لمجابهة  الشعبين،ووضع خطة  تواجه  التي  الراهنة 
جميع محاوالت فرض التوطين وذلك من خالل فتح 
واإلنسانية  واالقتصادية  ،االجتماعية  الملفات  كافة 
واألمنية للنقاش، حتى ال يبقى التعاطي مع الالجئين 

الفلسطينيين محصورا بالزاوية األمنية.
وشكل المجتمعون وفدا، كلف بزيارة السفارة اللبنانية 
في برلين، ومكتب الجامعة العربية ببرلين لتسليمهم 
المتخذة بحق  رسائل احتجاج واستنكار لإلجراءات 
للقانون  انتهاكا  تشكل  والتي  الفلسطينيين،  العمال 
الدولي وحقوق اإلنسان كما نص عليه لحماية حقوق 
في  بحقهم  الالجئين  تمتع  ضمان  حتى  الالجئين، 

العمل والذي يساوي حقهم في الحياة .





ھل تریدین الحصول على بشرة رائعة؟ حسناً، كفاك بحثاً لدینا ستُشارك خبیرة البشرة نصائحھا السریّة في إصالح 
مشاكل البشرة وستتباھین ببشرة رائعة كعارضات األزیاء، مھما كان نوع بشرتك، لذلك نقدم لك عزیزتي مجموعة 

من جلسات العنایة بالبشرة على أیدي مختصین.

لنحت وشد الوجة والجسم.
البالزما الباردة لعالج مشاكل البشرة وتحفیز الكوالجین .

الدیرمابن لعالج الحفر، الندبات، تحفیز الكوالجین، الحد من التجاعید وإعادة نضارة البشرة.
التقشیر الماسي، تقشیر سطحي إلزالة الطبقة المتقرنة عن طریق بلورات أكسید األلمنیوم.

تقنیة الموجات الصوتیة للتقلیل من التجاعید والخطوط الدقیقة على البشرة.
أحماض الفواكھ عالج بتركیزات مختلقة ذو نتائج رائعة بشكل خاص مشاكل حبوب الشباب والبشرة الدھنیة.

البیبي جلو لتوحید لون البشرة وتفتیحھا ومقاومة التجاعید.
الموجات الصوتیة إلنعاش البشرة الباھتة عن طریق تزوید الجلد بالمواد المغذیة واالكسجین.

البالزما بن ( بدیل الجراحة) لرفع وشد الجفون والتخلص من التجاعید عن طریق طاقة البالزما.
قناع الذھب عیار 24 قراط لتجدید البشرة وأعطائھا النضارة والحیویة.

Radiofrequenz
Cold Plasma
Mikroneedling
Mikrodermabrasion
Mesoporation
Fruchtsäurepeeling
BB Glow
Ultraschall
Plasma Pen
Gold Maske

أوقات الدوام:   
من اإلثنین إلى الجمعة من الساعة ۹ لغایة الساعة ۳٫۳۰ 

یوم السبت للمواعید المسبقة 

البالزما بن ( بدیل الجراحة) لرفع وشد الجفون والتخلص من التجاعید عن طریق طاقة البالزما.

جانبیة  اثار  بدون  التخسیس  جلسات  لدینا  یتوفر  كما   -
ونتائج فعالة.

- نقدم لزبائننا كذلك فحص بشرة مجاني.

Öff nungszeiten:
Mo. - Fr.: 09:00 - 15:30 Uhr
Sa.: nach Vereinbarung

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de



52

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 أغسطس/ آب ۲۰۱۹
Gebetszeiten für Berlin / August 2019

  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
28
29
30
31

 22:51
 22:50
 22:50
 22:49
 22:48
 22:47
 22:46
 22:45
 22:44
 22:43
 22:42
 22:41
 22:40
 22:39
 22:38
 22:37
 22:36
 22:35
 22:34
 22:33
 22:32
 22:31
 22:30
 22:29
 22:26
 22:22
 22:19
 22:16
 22:13
 22:10
22:06

 21:06
 21:04
 21:03
 21:01
 20:59
 20:57
 20:55
 20:53
 20:52
 20:50
 20:48
 20:46
 20:44
 20:42
 20:40
 20:37
 20:35
 20:33
 20:31
 20:29
 20:27
 20:25
 20:22
 20:20
 20:18
 20:16
 20:14
 20:11
 20:09
 20:07
 20:04

 17:28
 17:27
 17:26
 17:25
 17:25
 17:24
 17:23
 17:22
 17:21
 17:20
 17:19
 17:18
 17:17
 17:16
 17:15
 17:14
 17:13
 17:12
 17:11
 17:10
 17:09
 17:07
 17:06
 17:05
 17:04
 17:02
 17:01
 17:00
 16:58
 16:57
16:56

 13:20
 13:20
 13:20
 13:20
 13:20
 13:20
 13:20
 13:19
 13:19
 13:19
 13:19
 13:19
 13:19
 13:19
 13:18
 13:18
 13:18
 13:18
 13:18
 13:17
 13:17
 13:17
 13:17
 13:16
 13:16
 13:16
 13:15
 13:15
 13:15
 13:15
13:14

 05:20
 05:21
 05:23
 05:25
 05:26
 05:28
 05:29
 05:31
 05:33
 05:34
 05:36
 05:38
 05:39
 05:41
 05:43
 05:44
 05:46
 05:48
 05:49
 05:51
 05:53
 05:55
 05:56
 05:58
 06:00
 06:01
 06:03
 06:05
 06:06
 06:08
06:10

 03:35
 03:35
 03:36
 03:37
 03:37
 03:38
 03:39
 03:39
 03:40
 03:41
 03:41
 03:42
 03:43
 03:43
 03:44
 03:45
 03:45
 03:46
 03:47
 03:47
 03:48
 03:48
 03:49
 03:49
 03:50
 03:51
 03:51
 03:52
 03:53
 03:56
 03:59

نفسانیین وأخصائیین  اجتماعیین  مشرفین  عن  تبحث  برلین  في  اجتماعیة   مؤسسة 
االحتیاجات ذوي  من  البالغین  المعاقین  األشحاص  مع  للعمل  وإناث  ذكور   ومربین 
 الخاصة. أھداف العمل: مرافقة المعاق إلى األطباء والدوائر الحكومیة، مساعدة المعاق

في االندماج االجتماعي والمشاركة في الفعالیات والنشاطات الجماعیة
 من لدیة الرغبة في العمل یرجى االتصال ھاتفیا أو أرسال السیرة الذاتیة والشھادات

على عنواننا االلكتروني
Navitas gGmbH, Karl-Marx-Str. 206, 12055 Berlin
Herr Faissal Bakir  / Tel.: 030-68977570 
Mobil: 0163-4919410 /  fissal.bakir@miges-berlin.de

:
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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



  

57

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

Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdiensteسفارات، مساجد، شئون األجانب، حاالت الطوارئ



  

58

Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdiensteسفارات، مساجد، شئون األجانب، حاالت الطوارئ

Imbiss Melila
Karlsruher Str. 3, 60329 Frankfurt a.M
Tel.: 069-234602
Layalina Restaurant
Taubenstr. 17, 60313 Frankfurt a.M
Tel.: 069-92884696
Juwelier
Juwelier Dubai
Weserstr. 16, 60329 Frankfurt a.M.
Tel./ Fax: 069-25627533
Textilien
Textil und Schuhrecycling
Kinzingheimer Weg 119, 634596 Hanau
Tel.: 0171-7982529
Reisen / Fluggesellschaften
Eisa- Reisen 
Reisevermittlung in alle Welt
Münchener Str. 12, 63450 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-232025
Frankfurt Messe Appartements 
Tourist.- & Dienstleistungen
Müller Str. 12, 60486 Frankfurt a.M
Tel.: 069-7073248
GULF Air 
Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-71911215
Immobilien
El- Seedy Handelsagentur
Weinberg Str. 13, 64546 Mörfeldn. Walldorf
Tel.: 06105-450740
Autos
Autos An und Verkauf
Rodgaustr. 29, 63457 Hanau Grossauheim
Tel.: 06181-9065912
Kfz Handel Abdullah Jaradeh
- Lager: Ernst- Wiss Str. 2, 65933 Frankfurt 
   a.M, Tel.: 069-388049
- Quer Str. 7, 63065 Offenbach a.M 
  Tel.: 069-388049
MHD Yafoufi
Industriestr. 10, 36505 Langenselbold
Tel.: 006184-9065912
Pyramids GmbH
Auto- Hobby- Miet- Werkstatt Karosserie
Wald Str. 264, 63071 Offenbach a.M
Tel.: 069-873539 
Terkawy GmbH 
- Moehne Str. 16, 63452 Hanau
  Tel.: 06181-520258
- Rodgau Str. 29, 63452 Hanau
  Tel.: 06181-520258
Terkawi- Safar Gbr 
Kanal Str. 6, 73630 Remshalde- Grunbach 
Tel.: 07151-9948593
Yafa Automobil
Industreistr. 1, 36543 Neuberg 
Tel: 06183-902547
Im- & Export
Cargo Terminal Internationale Spedition 
GmbH
Mainzer Land Str. 167, 60327 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-730011
Prince Import & Export
Schöne Aussicht Str. 5, 63065 Offenbach
Tel.: 069-17516628
Pyramids GmbH Pyramids 
Im- & Export Ltd.
Wald Str. 264, 63071 Offenbach a.M
Tel.: 069-873539
Spedition Internationale Forwading
Frankenallee 125-127, 60326 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-750339-0
FREIBURG
Moscheen
Islamisches Zentrum
Hugstetter Str. 36, 79106 Freiburg i.B. 
Tel.: 0761-272805
HAMBURG
Botschaften
Ägypten
Harvestehuder Weg 47, 20149 Hamburg
Tel.: 040-4 13 32 60
Jordanien
Rothenbaumchaussee 95, 20148 Hamburg
Tel.: 040-30 97 27 12
Syrien
Brooktor 11, 20457 Hamburg
Tel.: 040-32 18 61
Tunesien
Overbeckstraße 19, 22085 Hamburg
Tel.: 040-2 20 17 56/57
Moscheen
Islamische Gemeinde
Böckmannstr. 40, 20099 Hamburg
Tel.:040-241607
Al Quds Moschee
Steindamm 103, 20099 Hamburg

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

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

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

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

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

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

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

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

Zahnarzt
Alter Markt 7, Tel.: 0202-7696531
Dr. B. Lutfi
Zahnmedizin 
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal  
Tel.: 0202-2443508
Dr. Hashim Askaryar
Praktischer Arzt 
Schwarzbach 87, 42277 Wuppertal    
Tel.: 0202-660274    
Dr. Hssan Boukllouä
Allgemeinmedizin, Ernährunsmedizin
Schwarzbach. 87, Wuppertal
Tel.: 0202/660274
Dr. Imadeddin Mouzayen
Allgemeinmedizin 
Klotzbahn 11, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-4598652
Dr. Ismail Karsoua
Zahnmedizin
Klotzbahn 16-18, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-447730/ 0202-4469130
Dr. Magdolin Abu-Salim
Urologie 
Blombachstr. 8, 42369 Wuppertal    
Tel.: 0202-2462166      
Dr. Mohammed Al-Kayem
Augenheilkunde
Langobardenstr.4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-594648
Dr. Mohamed Kani
Gynäkologie und Geburtshilfe
Langerfelder Str. 115, 42389 Wuppertal
Tel.: 0202-602525
Dr. Omar Abo Basha
Augenheilkunde
Herzogstraße 17, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-451433
Dr. Seyed-Kazim Mahmoudi  Chirurgie 
Alhausstraße 6, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-708667
Dr. U. Demeisi
Zahnmedizin, Kieferorthopädie 
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-2443508
Vereine 
Marokkanischer Freundschaftsverein
Hofaue 25 , 42103 Wuppertal   
Tel.: 0202-453352
Palästinensischer Arbeiterverein
Höhne 102 , 42275 Wuppertal    
Tel.: 0202-595396    
Palästinensischer Freundschaftsverein e.V.
Gathe 11, 42107 Wuppertal    
Tel.: 0202-2572814
Frisier-Salons
Friseur Mageed
Kipdorf 31, 42103 Wuppertal    
Tel.: 0202-447417
Friseur Perres
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-662975
Autos & Kfz-Techniker
A.T.S. Kfz-Sachverständigenbüro
Khaled Abu Rugaya 
Hofkamp 100, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-2443337
Import-export
El-khawas
Einzel –und grosshandel
Ostersbaum32a, 42107 wuppertal
Lebensmittel
Arabisch Lebensmittel
Berlinerstr. 71, Tel.0202-2996928
El-Khawas
Winchenbachstr. 10 A, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-7478577
Lilian Markt
International Dasnöckel 114,
42329 Wuppertal, Tel.: 0202-2574178
Zahran Supermarkt
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-2622598
Restaurants 
Al Howara
Aue 54, 42103 Wuppertal, 
Tel.: 0202-3179034
Mamounia
Hansastrasse 89, 42109 Wuppertal
Tel.: 0202-7594770
Oase Restaurant
Karlstr. 18, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-4597421
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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
Tempelhof
Colditzstr. 27/29, 12099 Berlin
Te.: 030-73728274
U-Bhf Ullsteinstr., Bus 170
Wedding
Drontheimerstr. 32 A, 13359 Berlin, Tel.030 
49500803  U-Bhf.  Osloer Str. Bus  125/128
Wedding
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin, Tel: 030- 978 
88763   U-Bhf.  Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
Drontheimer Str. 16, 13356 Berlin, Tel. 030-
49912704   U-Bhf.  Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
Torfstr. 14, 13353 Berlin, Tel. 0177-5268716
U-Bhf.  Amrumer Str.   Bus  142/ 221
Wedding
Brunnenstr. 70-71, 13355 Berlin, Tel. 030-46 
309555
U-Bhf.  Voltastr.   Bus  247    Tram   10
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
Al-Diwan,
Rostocker Str. 17, 15553 Berlin, 
Tel. 030-39480910
Al-Huleh,
Weisestr. 23, 12049 Berlin, 
Tel. 030-6214959
Al-Irschad e.V. Berlin,
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin
Tel./Fax: 030-62705116

Al Karama,
Wilhelmshavener Str. 22, 10551 Berlin
Tel. 030-39035516
Al Karmel,
Großbeerenstr. 28d, 10965 Berlin
Tel. 030-76765386
Al-Mabarat e.V.,
Sonnenallee 69, 12045 Berlin
Tel./ Fax: 030-62725564
Al Nadi,
Rheunstr. 54, 12161 Berlin,
Tel. 030-8520602
Al Yarmouk
Freundschaftsgesellschaft Berlin
Tel. 0163-6032158 / 0176-77144020
ww.ayfg.de
Arabisch-Deututscher
Kulturaustausch e.V.,
Nogatstr. 15, 12051 Berlin,  
Tel. 030-80573788
ArDIF e.V.,
Pohlstr. 60-62, 10785 Berlin,  
Tel. 030-257572752
DAUG e.V,
Wipperstr. 14,12055 Berlin, 
Tel. 030-56825972
Deutsch-Arabisches Zentrum
Uthmannstr. 23, 12043 Berlin
Tel. 030-56826648
Deutsch- Libanesische
Al Rissala
Schulstr. 122, 13347 Berlin. 
Tel.: 030-45028289
Deutsch-Libanesische
Freundschaftsbrücke
Friedrich-Franz-Str. 11 B, 12103 Berlin
Tel. 030-78714650  
Deutsch-Libanesische Gemeinde
Curtiusstr. 23, 12205 Berlin
Tel. 030-8335332
Deutsch-Libanesische Union
für Reform & Wandel e.V.
Tel. 0163-9133787
Die Brücke, 
Puttbusser Str. 27,13355 Berlin, 
Tel. 030-50344148
Deutsch-Syrischer Verein
Postfach 440520, 12005 Berlin
Tel. 0176-66699777
El Kantara,
Schierkerstr. 20, 12051 Berlin
Tel. 030-49808868
FVM,
Glasgower Str. 33, 13349 Berln
Tel. 030-45020107
GDÄF,
Hessenallee 7, 14052 Berlin
Tel. 030-3057307
Ghorfa,
Garnisonskirchplatz 1, 10178 Berlin
Tel. 030-2789070
Haus der deutsch-
arabischen Jugend,
Kirchhofstr. 19, 12051 Berlin, 
Tel. 0179-9162567
IDFAD,
Seydelstr. 28, 10117 Berlin, 
Tel. 030-20649898
IKRA,
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin, 
Tel. 030-97888763 / 4/ 5
Inssan,
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin, 
Tel. 030-20619639
Irakische Gemeinde,
Postfach 410362, 12113 Berlin, 
Tel. 0174-4172863
Irakischer Kulturverein,
Karl-Marx-Str. 204, 12055 Berlin,  
Tel.030-29006689.
Islamic Relief,
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin, 
Tel. 030-6112600
Jenin,
Gerichtstr. 60, 13347 Berlin, 
Tel. 0179-7718304
JFZ e.V.,
Jugend & Familien Zentrum 
Haberstr. 3, 12057 Berlin, Tel. 56823914

Jordanische Gemeinde-Berlin
Postfach 410426, 12114 Berlin, 
Tel. 030-8529691
Jordanische Gemeinde Deutschland
Warthestr. 72, 
12051 Berlin, 
Libanesisch - deutsche
Al - Rissala e.V
Schulstr. 112, 13347 Berlin
MAG,
Kaiserdamm 17, 14057 Berlin, 
Tel. 030-3255825
NTLSV,
Hermannstr. 130, 12051 Berlin
Tel. 0176-67244544
Palästina Jugendclub e.V.,
Prinz-Eugen-Str. 12, 13347 Berlin
Tel./ Fax: 030-46065549
PGD, 
Wissmannstr. 9, 12049 Berlin
Tel. 030-89398835/6
Salam e.V.,
Lützowstr. 57, 10785 Berlin,
Tel. 030-98296968
SC Integra e.V.,
Steinmetzstr. 63, 10783 Berlin,
Tel: 0172-1588910
SGBB,
Holsteinische Str. 30, Steglitz
Tel. 030-84306040
Silat Tayba, 
c/o Selbsthilfe Kontakt
Perleberger Str. 44,
10559 Berlin, Tel. 030-67514678
SUDANCLIB,
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin,
Tel. 030-29784248
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 الجالية العربيةاأللمانية المستقلة

 
ـ المركز العربي

  األلماني

ـ جمعية الرسالة 
اللبنانية األلمانية

ـ جسر الصداقة األلماني
  اللبناني

ـ الرابطة
  اللبنانية

ـ اإلتحاد اللبناني
  األلماني لإلصالح

ـ جمعية الجسر

رابطة المغتربين
السوريين

ـ القنطرة

 
ـ الصداقة المغربية

 
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية

ـ الغرفة

 
ـ بيت الشباب العربي األلماني

 

ـ إدفاد

 
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة

 

ـ مؤسسة إنسان

ـ الجالية العراقية

 
ـ الرافدين

 
ـ اإلغاثة اإلسالمية

ـ جنين

 
ـ مركز األسرة والشباب

ـ الجالية األردنية
برلين/براندبورغ

 

ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا

-جمعية و مدرسة 
الرسالة اللبنانية األلمانية

 
ـ الجمعية الطبية العربية

ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
 

ـ نادي شباب
  فلسطين

  
- التجمع الفلسطيني في ألمانيا

- جمعية السالم
 

ـ مركز الشبيبة الرياضي
  اإلندماجي 

ـ الجالية السودانية
 

ـ الصالت
  الطيبة السودانية

ـ النادي السوداني

ـ الجالية
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

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

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

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

- الكنيسة الكاثوليكية

- الكنيسة القبطية المصرية

- كنيسة الروم األرثدوكس

Kreuzberg,
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin,     Tel. 030-
6126961   Bus M29   U-Bhf.   Görlizer Str.
Kreuzberg
Yorckstr. 35, 10965 Berlin.
U-Bhf.  Yorckstr.    Bus  M19
Neukölln
Haberstr. 3, 12057 Berlin, Tel. 030-68083610
S-Bhf.  Köllnische Heide   Bus 170
Neukölln 
Flughafenstr. 79-81, 12049 Berlin, Tel.030-
62705116  U-Bhf.  Boddin Str.  Bus 104/ 167
Neukölln 
Flughafenstr. 43, 12053 Berlin, Tel.030-
62731998  U-Bhf.  Boddin Str.  Bus 104/ 167
Neukölln 
Kienitzer Str. 98. 12049 Berlin, Tel.: 0172-
3962858    U-Bhf.  Leinestr.

ـ مسجد عمر

- مركز اإلمام الصدر

- مسجد النور

- مركز القائم

- مسجد دار السالم

- مركز المصطفى

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

ـ لمرضى اإليدز
 
  

ـ للمعوقين

ـ لتأهيل الشباب

 
ـ استشارة للنساء

 
ـ جمعية األسرة

 
ـ استشارت لكل األسرة

 
ـ لكل المعوقين

  
ـ استشارة

  األسرة و المدرسة
 

ـ إستشارات
  إجتماعية

 
ـ للشباب والعائالت

 

ـ مركز عالج 
األطفال

 
ـ لالجئين

 

ـ للسكان
 

ـ إستشارات قانونية لألجانب
  

ـ لمرضى السرطان

الصداقة 
المصرية األلمانية

- مسجد المركز اإلسالمي

- مركز الحسنين

- مسجد الودادية

- مسجد دار الحكمة

ـ مركز التراث

ـ الخليل إبراهيم

- مسجد المركز الثقافي 

- مسجد الرحمن

- مسجد بالل

ـ مسجد الصحابة

ـ مسجد الرسالة

مسجد الفردوس



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

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

معالجة الخوف من طبیب األسنان
 جدید: - أشعة رقمیة

تركیب األسنان بدون طبعات و خالل فترة قصیرة

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



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

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

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

العنوان الجدید
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Ärzte أطباء

ALLERGOLOGIE
Modesto A.
Lausitzer Str. 46, 10997 Berlin, 
Tel. 030-61659600
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
12055 Berlin , Herzbergerstr.30,
Tel. 030 / 687 12 20
Seidel Dalal
Amsterdamer Str. 6, 13347 Berlin, 
Tel. 030-4556081
Torabi
Sonnenallee 73, 12045 Berlin, 
Tel. 030-6234702
Ästhetische Medizin
Shadha Balgon
Danckelmannstr. 34, 14059 Berlin
Tel.: 030-97986741
AUGENÄRZTE
Mamoun Schuches
Tauenzienstr. 1, 10789 Berlin,
Tel. 030-2188088 
CHIRURGIE
Ahmadi Awni
Kottbusser Strasse 3, 10999 Berlin,
Tel. 030 / 6141080
Awad Aziz
Wiclefstr. 55/56, 10551 Berlin. 
Tel. 030-3952027
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin, 
Tel. 030-5415021
Dr. med. A. Domah
Hohenzollendamm 124, 14199 Berlin, 
Tel. 030-2522569
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
Methfesselstr. 50, 10965 Berlin
Tel. 030-74684134

Tibeh M.
Pallasstr. 25, 10781 Berlin, 
Tel. 030/2175 1363
FRAUENÄRZTE
Awwadeh
Leipziger Platz 7, 10117 Berlin, 
Tel. 030-2008950-0
El-Sharafi Khaled
Prinzenallee 84, 13357 Berlin
Tel. 030-4941044
F. Samman
Hermannstr. 158A, 12051 Berlin
Tel. 030-6251007
Mona Abu Dakah,
Stendler Str. 24, 12627 Berlin, 
Tel. 030-9927790
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
Berlin, Tel.: 030-7514064
INNERE MEDIZIN
Al-Radhi A-R
Steglitzer Damm 68, 12169 Berlin
Tel. 030-7961750
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
Adnan Al-Radhi
Reichstr. 108, 14052 Berlin
Tel. 030-3025656
Dekra AL-Saidi
Grammestr. 15, 13629 Berlin,
 Tel. 030-38304442
Najeeb Al-Saidi
Hänselstr. 45, 12437 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
KINDERPSYCHIATRIE
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
Ahmadi Awni
Kottbusser Str. 3, 10999 Berlin, 
Tel. 030/6141080
Dr. Univ. 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
Mahmoud Atef
Havemannstr. 24,12689 Berlin,
Tel. 030 / 93523437
Raslan,Tarek
Prinzenallee 90, 13357 Berlin,
Tel. 030-49915110

الحساسية
- د/ موديستو

 

عام
- 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
 

ـ دة/ دالل
  

د/ ترابي
 

الطب التجميلي

عيون
ـ د/ مأمون 

جراحة
ـ د/ أحمدي

ـ د / عوض

ـ د/ دهشان

- د/ عابد دومه
 

ـ د/ محجوب

- د/ منذر

د/ سليمان

- د/ طيبة
 

نساء
ـ دة / هنادي عوادة

- د / خالد الشرافي 
 

ـ دة / سّمان

ـ دة / منى أبو دقة

 
أنف، أذن، حنجرة

 
ـ د/ باسم

 

ـ د/ هاشم

ـ د/ موسى

 
باطنية

 ـ د/ الراضي

 
- د/ خليل

ـ د/ خليلي

ـ د/ لطيف سعيد

أطفال
ـ د/ عدنان

 

- دة / ذكرى

 
- د / نجيب

 

ـ دة/ سناء

جراحة أطفال
ـ د/ علي معروف

ـ د/ بسام غنام
 

طب نفسي لألطفال

أمراض الصدرية
   

 ـ د/ بدر عسكر

 
طب األعصاب

ـ د/ كمال الدين
 

ـ د/ مصري

 
عظام

ـ د/ أشرف عبد العزيز

 
- د/ أحمدي

ـ د/ عمرو حمصي

 
ـ د/ دهشان

 

ـ د/ محمود عاطف
 

ـ د/ رسالن

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 

العیادة التخصصیة
جراحة عامة - أوعیة - عظمیة - تجمیلیة - طب ریاضي

د. مصطفى محجوب
Dr. med.

Moustafa Mahjoub

Arzt für Chirurgie
Gefäßchirurgie, Sportmedizin, 

Orthopädische Therapie, 
Schönheitchirurgie

Ärztehaus:
Joachimstaler Str. 21,
10719 Berlin 
(U-Kurfürstendamm)
Tel. : 030-881 63 33
Fax: 030-882 27 67

Sprechzeiten:
Mo. - Do.: 09:00 - 18:00 Uhr
Fr.  : 09:00 - 14:00 Uhr
und nach Vereinbarung
Verbindung:
Bus/Rankeplatz 204 - 242

مواعید خاصة للحجامة یوم األربعاء بوجود سیدة متخصصة
مواعید خاصة للختان اإلسالمي الطھور



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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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
Karel-Marx-Str.88, 12043  Berlin,
Tel. 030/ 23937904
Hasan Igde 
Tempelhofer Ufer 36, 10963 Berlin,
Tel. 030-2621424
Hegazy, Houssam
Müllerstr. 143, 13353 Berlin,
Tel. 0800-265080-24293
ZAHNÄRZTE
A. Najm
Waldenserstr. 7a, 10551 Berlin
Tel. 030-3957071
Alkhodor Youssef
Oranienstr. 16, 10997 Berlin
Tel. 030-6152222
Al-Wakeel Eman
Zabel-Krüger-Damm 39, 13469 Berlin, 
Tel. 030-4025952
Al-Souri, Asmaa
Mehringdamm 47, 10961 Berlin, 
Tel. 030-6930393

Amar Shakir
Karl-Marx-Str. 118, 12043 Berlin, 
Tel. 030-68053524
Benabdallah 
Hermannstr. 147, 12051 Berlin
Tel. 030-3256878
Birgit Samarrai 
Sophia-Charlotten-Str. 73-74, 14059 Berlin
Tel. 030-31998710

Douedari G.
Bundesplatz 12, 10715 Berlin 
Tel. 030/8531362
Hajir Jamal
Exerzierstr. 17, 13357 Berlin
Tel. 030-4651184
Hanan Hafez-Holz
Karl-Marx-Str. 84-86, 12043 Berlin
Tel.030-689773930
Mohammad Hijazi
Berliner Str. 25, 13507 Berlin (Tegel) 
Tel. 030-4374 8465
Ishaq, Ibtisam,
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172
Khalouf Emad
Badstr. 19, 13357 Berlin,
Tel.030-4932050
Mohamed Abu Hamada
Rami Abu Warrd
Finowstr. 25a, 12045 Berlin, 
Tel.:030- 687 5077

طب رياضي
ـ د/ دهشان

مسالك بولية
- د/ فرج هللا

 

- د/ السويفي
 

- د/ حسن

د/ حجازي

أسنان
ـ د/ ع. نجم

 
ـ د/ يوسف

 

ـ دة / الوكيل

 
ـ دة /  الصوري 

ـ د/ عمار شاكر
  

ـ د/ بن عبد هللا

ـ دة/ سمارائي

- د/ دويداري

- د/ حجير

ـ دة/ حنان حافظ

ـ د/ محمد حجازي

ـ دة / إبتسام إسحاق

  
ـ د/ عماد خلوف

ـ د. أبو حمادة
ـ د. أبو ورد

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.

Ärzte أطباء

Dr. med. A. Domah
Facharzt für Allgemeine Chirurgie
Unfallchirurgie / Gefäßchirurgie
Notfallarzt / Durchgangarzt
Röntgen / Ultraschall / OP
Hohenzollerndamm 124, 14199 Berlin 
S-Bhf: Hohenzollerndamm/ U-Bhf: Fehrbelliner Platz
Bus: 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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Mohammed-Wael Alah Raschi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Mohamad Badr
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Mustapha Lagrou
Müllerstr. 151, 13353 Berlin, 
Tel. 030-4538089
Saroukh Salah 
Zwingelistr. 9, 10555 Berlin,
Tel.030/3916614
Soraya Jalali 
Wilmersdorfer Str. 55,
10627 Berlin, Tel.030-3139800
Tarik Teter 
Mecklenburgische Str. 17, 
10713 Berlin. Tel.: 030-8243402
Tuffaha, Mushtaq
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin, 
Tel. 030-2161073
Amin Hafiz
Heidebrinker Str. 1, , 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60
KIEFERORTHOPÄDIE
Dr. Boutros , Fadel
Berliner Str. 18,10715 Berlin

Tel. 030-86420730
Dr. Yanal Alla-Rachi
Radickestr. 26, 12489 Berlin, 
Tel. 6713793

Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868

ـ د/ وائل

ـ د/ محيي الدين

د/ محمد بدر

ـ د/ مصطفى

ـ د / ساروخ
 

ـ دة / ثريا جاللي

  
ـ د/ طارق التتر

 
ـ د/ مشتاق تفاحة

- د/ أمين حافظ

تقويم األسنان
ـ د/ فاضل

ـ د/ ينال اله رشي

د. محيي الدين 
 

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

Dr. Houssam Hegazy
Arzt für Urologie

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

- التبول الالإرادي للكبار واألطفال.
- أمراض الكلیة والحصوة وااللتھابات.
- المناظیر والختان بالتخدیر الموضعي.
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■ Urologische Krankheitsbilder ■ Steinerkrankungen 
■ Uro-Onkologie ■ Onkologische Rehabilitation 
■ Kinderurologie ■ Uro-Gynäkologie ■ Neuro-Urologie 
■ Harninkontinenz ■ Krebsvorsorge & Anti-Aging 
■ Ultraschall & Blasenspiegelung ■ Potenz- & 
Errektionsstörungen ■ Fruchtbarkeit ■ Phimose 
■ Genitalwarzen.

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

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

www.allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de



w w w . z a h n a r z t - k r e u z b e r g . c o m

Zossener Str. 36, 10961 Berlin | Tel.: 030 470 50 45 2

Öffnungszeiten:
Mo. - Di. - Do.: 09:00 - 17:00 Uhr
Mi.: 11:00 - 19:00
Fr. : 09:00 - 13:00
Sa.: nach Vereinbarung

Zossener Str. 36, 10961 Berlin | Zossener Str. 36, 10961 Berlin | 

Öffnungszeiten:
Mo. - Di. - Do.: 09:00
Mi.: 11:00 - 19:00
Fr. : 09:00 - 13:00
Sa.: nach Vereinbarung

U GneisenaustraßeU GneisenaustraßeU Gneisenaustraße

MUHANNAD. ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde

Zahnimplantate
Zahnersatz und Füllungen
Zahnfleischbehandlung
Zahnreinigung, Bleaching
Kinderbehandlung

زراعة األسنان وفق أحدث الطرق
تبییض األسنان بأحدث الطرق اآلمنة

الحشوات الضوئیة التجمیلیة
تركیب األسنان الثابتة والمتحركة

عالج أمراض اللثة بأنواعھا الحادة والمزمنة
المساعدة في التخلص من روائح الفم غیر المحببة

عالج األلم بدون خوف
معالجة األطفال

MUHANNAD ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde
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Ärzte أطباء

Mo, Di, Do: 08.00 - 12.00 Uhr
15.00 - 18.00 Uhr

Mi, Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

Hermann Quartier
Hermannstraße 158A
12051 Berlin
(S- & U-Bhf. Hermannsraße)

Tel 030 625 10 07

Fachärzte für Frauenheilkunde & Geburtshilfe

Prinzenallee 84, 13357 Berlin
Tel.: 030-494 10 44
Fax: 030-494 10 45
www.frauenarzt-gesundbrunnen.de
info@frauenarzt-gesundbrunnen.de

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

Telefonische Anmeldung erbeten

Dr.  Khaled El-Sharafi
Dr. Zamzam Abu Showaisha



د. مانفرد بوم                                                             
     Dr. Manfred Böhm

د. فرانسيسكا كريتزيغ
Dr. Franziska Krätzig

د. طارق قرشويل.                                                      
                                           Dr. Tarek Karasholi

د. رشا قباين
Rasha Kabbani

العيادة السنية التخصصية لزراعة
األسنان والجراحة الفموية

نتكلم العربية واألملانية و االنكليزية

الخدمات العالجية 
زراعة االسنان )إستشارة مجانية-أسعار مقبولة وبالتقسيط(

املعالجة الجراحية اللثوية 
قلع أرضاس العقل  

قطع ذرى األسنان املعالجة لبياً   
عمليات الجيب الفيك                                                                                                

معالجة الكسور و الرضوض السنية  
الجراحة التحضريية للتعويضات السنية 

التشخيص باألشعة ثالثية األبعاد 

إجراء املعالجة الجراحية تحت التخدير العام أو املوضعي، أو بالتنويم

عيادتنا تقدم خدمة توصيل املجاين للمرىض
املسنني والعجزة من وإىل العيادة

FACHZAHNÄRZTE FÜR 
ORALCHIRURGIE 
Storkower Straße 207B
10369 Berlin
T 030 972 01 50

SPRECHZEITEN
Montag–Freitag 8–20 Uhr
Samstag nach Vereinbarung

VERKEHRSANBINDUNG
S8, S41, S42 oder S85 bis
Storkower Straße

Bus 156 oder 240 bis 
Storkower Straße

www.oralchirurgie-im-storkowerbogen.de

مطلوب موظفني وموظفات، ومتدربات
www.oralchirurgie-im-storkowerbogen.de/karriere
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Ärzte أطباء

Prophylaxe

Kronen- und Brückenversorgung

Zahnprothesen

Kinderzahnheilkunde

Zahnfleischbehandlung

Spezielle Zahnreinigung und Politur

Anbringen von Zahnschmuck

Bleaching (Zahnaufhellung)

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

Tel 030 687 21 72
Praxis-Sprechzeiten:

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

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

w w w. a o k . d e

Servicecenter Wedding
Müllerstr. 143, 
13353 Berlin

Servicecenter Neukölln
Karl-Marx-Straße 66,
12043 Berlin

Telefon: 0800 2650800



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

- شد وتصغير الصدر.
- شد البطن وترهالت الجسم.

- شفط الدهون.
- شد الوجه والجفون.

- تجميل المناطق الحميمية.

التجميل غير الجراحي:
- تبييض البشرة.

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

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

- معالجة تساقط الشعر بالبالزما ومحفزات النمو.

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

Danckelmannstraße 34,
14059 Berlin
030 97 98 76 41
0176 23 14 92 62
info@balgon-aesthetics.de
www.balgon-aesthetics.de
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Ästhetische Medizin
- Hautaufhellung 
- Fetttwegspritze
- Lippenvergrösserung mittels 
  Hyaluronsäure 
- Faltenbehandlung (Botulinum, 
  Hyaluronsäure, Fetttransplantation, 
  Fadenlifting)
- Behandlung Haarausfall mittels PRP   
  und Wachstumsfaktoren

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

Danckelmannstraße 34,

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

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

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

- الطاقم نسائي بالكامل.

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

ab 1200€  شد الجفون
ab 4500€  تصغير الصدر

ab 4200€  شد الصدر
ab 4500€  شد البطن

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

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

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

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

ab 3000€ab 3000€



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

زراعة أسنان بالتقسيط المريح
تبييض وتجميل األسنان

تركيب تيجان وجسور
حشوات أسنان بيضاء ليزرية

سحب عصب بدون ألم
أحدث أساليب التخدير لضمان المعالجة بدون ألم

العيادة مقابل الباب الخلفي لبلدية نويكولن

بإشراف الدكتور عماد عبود

Donaustr. 100, 12043 Berlin
Tel.     : 030 499 681 58
Handy: 0176 30715850

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

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



Tel.: 030 606 41 52

Zahnarzt 
Mohamad Anis Almohamad

د. محمد أنیس المحمد
Zahnarzt 

Omar Shalabi
د. عمر شلبي

Fachzahnarzt für Oralchirurgie 
Mukhtar Daiban

د. مختار ذیبان
اختصاصي جراحة أسنان

www.zahnarztpraxis-neukoelln.de

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

نتحدث األلمانیة، العربیة والتركیة
Mo. - Do.: 

08:00 - 20:00 Uhr
Fr.: 

08:00 - 18:00 Uhr
Sa.: 

10:00 - 16:00 Uhr

اإلثنین - الخمیس الجمعة السبت
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Tel.: 030 493 40 60 Gesundbrunnen
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
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- 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.
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Öff nungszeiten: Mo., Di., und Do.: 09:00 - 17:00 Uhr | Mi.: 11:00 - 19:00 Uhr | Fr.: 09:00 - 14:00 Uhr



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

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

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

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

امكانیة المعالجة عند خوف االطفال تحت الدواء المھدئ او التخدیر العام

خدماتنا الطبیة
- معالجة آالم االسنان والرضوض

- تنظیف االسنان والوقایة ضد التسوس
- استشارة تغذیة

- حشوات بلون السن
- معالجة التھاب عصب اسنان الحلیب

- تلبیسات خاصة باسنان االطفال
- حافظ مكان ثابت ومتحرك

- تقویم االسنان
- معالجة تحت التھدئة او التخدیر العام

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

عیادة طب األسنان للصغارعیادة طب األسنان للصغار

Zeina Wehbe
Cassandra von Hopff garten
Jana Ghobadian

د. زینة وھبي
د. كاساندرا فون ھوبفغارتن

د. یانا غوبادیان

U6 Ullsteinstr.

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

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

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

مستشفى إبن سينا

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

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

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

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel

Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice

Beratung & Versorgung

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

Methfesselstraße 50, 10965 Berlin

www.abdul-sanitaetshaus.de

Tel  030 627 277 76  Fax  030 627 278 69

E-Mail  info@abdul-sanitaetshaus.de

∞e^í€◊÷<l^ø ^uÊ<l]Å^fl{{{{{â
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l^æ^ÀuÊ<ÌÈfõ<hÖ]Áq
Ì{{{{Èfi^•<Ì{{{È÷àfl⁄<l]Ö^Ëá

Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96

- 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/ طالل بناور

- ص/ أنيا

 
- ص/ نهاد األشقر

 
ـ ص/ محمد العزوزي

ـ ص/ العريان

- ص/ إبراهيم نصار

- ص/ موسى مسالمة

 
- ص/ ياسر الشرافي

Akazien Apotheke,
Hauptstr. 19, 10827 Berlin 
Tel. 030-76768777
Am Gartenplatz,
Feldstr. 10, 13355 Berlin
Tel. 030-4639855
Berg Apotheke,
Skalitzer Str. 133, Kreuzberg,
Tel. 030-61609999
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
Paracelsus Apotheke,
Huttenstr. 68, 10553 Berlin,
Tel. 030-3453705
Potsdamer-Platz-Apotheke,
Linkstr. 4, 10785 Berlin,
Tel. 030-2559220
Rathaus Apotheke,
Großbeerenstr. 26, 10963 Berlin,
Tel. 030-2158084
Sonnen-Apotheke
Sonnenallee 76, 12045 Berlin
Tel. 030-6272 8330
Spree-Apotheke
Alt Moabit 89, 10559 Berlin
Tel.: 030-39903380
Tannenberg Apotheke,
Birkbuschstr. 59, 12107 Berlin 
Tel. 030-7718824
Wildenbruch Apotheke,
Sonnenallee 105, 12045 Berlin,
Tel. 030-6872124
Zeppelin Apotheke,
Zeppelinstr. 37, 13583 Berlin,
Tel. 030-3728632

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

Blissestrasse 5, 10713 Berlin

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

Jomamah El-Nejmi (Allianz)
Enzianstr. 2, 12203 Berlin
Tel.: 030-680749230
ِJamil Matar (Feuersozietät)
Emdener Str. 58, 10551 Berlin Tel.: 030-2260 
5981, Handy: 0170-5359015
Nemer El-Ahmed
Versicherungsbüro, Gotzkowskystr. 29, 10555 
Berlin, Tel. 030-3347198
ٌRamy Elsayad (BHW/Postbank)
Britzer Damm 63, 12347 Berlin, Tel.: 030-
22439824

ـ جومانا النجمي

ـ جميل مطر

- نمر األحمد

ـ رامي الصياد



.Naturheilpraktiker

.Akupunktur

.Gefäß- und Schmerztherapie

.Krankengymnastik

.Manuelle Therapie

.Massagen

.Elektrotherapie

.Schlingentisch

.Eisbehandlung 

.Fango / Heißluft

.Lymphdrainagen

.Sportphysio

.Proprioceptive Neuromuskuläre Facilitation

.Funktionelle Bewegungslehre

.Rückenschulkurse

.Rückbildungsgymnastik 
  (nach Schwangerschaft)
. Schröpftherapie
.Hausbesuche: Alle Krankenkassen, BG & Privat

Joachimsthaler Str. 21, 10719 Berlin-Charlottenburg
Tel.: 030 236 23 482 , Fax: 030 236 23 484

www.praxis-almahdar.de  |  info@ praxis-almahdar.de

U-Bhf. Kurfürstendamm ( U9) ,  Bus 204, 249 , M 19, M 29
Mo.- Fr.: 09.00 - 18.00 Uhr,  Sa.  nach Vereinbarung

S t o s sw e l l e n t h e ra p i e

P h y s i o t h e r a p i e  Z e n t r u mP h y s i o t h e r a p i e  Z e n t r u m

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

Handy: 0178 6105378   SMS+Whatsappافتتاح جدید
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20 Jahre Dalil Magazin

Abokal Najat
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
Ahmed Abed
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
ِAhmad Chahrour
Anzengruberstr. 8, 12043 Berlin
Tel.: 030-9210 6670
Ibrahim Housam
Müllerstr. 156 A, 13353 Berlin,
Tel. 030-469062822
Jawabreh, Imad
Kurfürstendamm 152, 107097 Berlin, 
Tel. 030-3974470
Naser Mansour 
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin, 
Tel. 030-69533626
Nasereddin Josef
Bastianstr. 5, 13357 Berlin
Tel.: 030-66403045
Riad Khalil
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin, 
Tel. 030-69533628
Tarig Elobied
Togostr. 1, 13351 Berlin, Tel.030-
50360777

ـ اة/ نجاة أبوقال

ـ ا/أحمد عابد

ـ ا/ أحمد شحرور

ـ ا/ حسام ابراهيم

ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

ـ ا/ طارق العبيد

Müllerstraße 156 A
13353 Berlin
U-Bhf. Leopoldplatz

Tel 030 469 062 822
Fax 030 469 062 829

SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,

Strafrecht, Ausländer- & Asylrecht

ª<ìí~j⁄
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Naturheilkunde, Apotheken, Optiker, Anwälte عالج طبيعي، صيدليات، نظارات، محامون

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
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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
Khadem , Mustapha   
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin, 
Tel. 030-2517742
Hatem El-Batta
Swinemünder Str. 48B, 13355 Berlin,
Tel. 030-7914857
Khleif, Moussa
Greifenhagener Str. 48, 10437 Berlin, 
Tel. 030- 4455725
Nickodaim, Richard
Hermannstr. 21, 12205 Berlin, 
Tel. 030/6228211
Sudgi Hamdan
Kurfürstenstr. 37a, 12249 Berlin-Lankwitz, 
Tel. 030- 81001323 / 0163-7280250

ـ ا/ صالح

ـ د/ أحمد اإلختيار
 

ـ ا/ فؤاد موسى

ـ ا/ إسماعيل

ـ ا/مصطفى

ـ أ/ حاتم البطة

ـ ا/ موسى

ـ ا/  ريتشارد

ـ ا/ صدقي حمدان Adam Travel
Pariser Platz 4A, 10117 Berlin
Tel.: 030-300145541
Al-Hanan
Sonnenallee 94, 12045 Berlin, 
Tel. 030-68053236
Almadina Travel Service
Flughafenstr. 33, 12053 Berlin,
Tel. 030-26558448
Amal
Selchower Str. 5, 12049 Berlin, 
Tel. 030-62707140
Babylon Reisen
Grunewaldstraße 60, 10825 Berlin 
Tel. 030 -78715751
Dania Reisen
Müllerstr. 119, 13349 Berlin, Tel. 030-
81799643
Hauptstadt Reisen
Werbellinstr. 5, 12053 Berlin
Tel.: 030-67 51 84 91
Hayat Reisen
Drontheimer Str. 24, 13359 Berlin
Tel.: 030-7024 6347
Hegazi

ـ آدم للسياحة

ـ الحنان للسياحة والسفر

 
ـ سفريات المدينة

- سفريات أمال

 
- سفريات بابيلون

ـ سفريات دانيا

ـ سفريات العاصمة

 
ـ سفريات حياة

- سفريات حجازي

Tauentzienstr. 16, (Kudamm), 
Tel. 030-2139062
HTC-Harb
Potsdamer Str. 93, 10785 Berlin, 
Tel. 030-2651627
Kiez Reisen 
Wrangelstr. 57, 10997 Berlin, 
Tel. 030-6185149
Kudus Reisen 
Gneisenaustr. 90, 10961 Berlin, 
Tel. 030-6948974
Maschari Reisen
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin
Tel. 030-61621767
Watan Reisen GmbH
Sonnenallee 55, 12045 Berlin, 
Tel. 030-56828971-73
Safadi Touristik Service 
Hardenbergplatz 2,
10623 Berlin,  Tel. 030-26558448
Safa Reisen 
Baruther Str. 1, 10961 Berlin, Ecke 
Mehrindamm 25, Tel. 030-61202799
Travelservice Berlin
Schwedenstr. 3B, 13357 Berlin, 
Tel. 030-49915005
Town Travel
Sonnenallee 122, 12045 Berlin, Tel. 030-
2363 2927

ـ مكتب حرب

ـ سفريات الحي

ـ مكتب القدس

ـ سفريات المشاريع

ـ سفريات الوطن

ـ الصفدي للسياحة

ـ سفريات الصفا
 

ـ سفريات برلين

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

ـ ا/عبد الواحد

  
ـ نور الدين الصالحي

 

ـ ا/ السامرائي

 
ـ ا/ أمادو

ـ أة/ بشرى الحجيل

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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Exakt Fahrschule
Anzengruberstr. 6, 12043 Berlin
Tel.:030-23536205
Sonnen Fahrschule
Sonnenallee 82, 12045 Berlin
Tel.: 030-68072096
Turbo Fahrschule
- Bredowstr. 2,10551 Berlin, 
  Tel. 030-39837537 / 0174-2050030
- Donaustr. 101, 12043 Berlin
  Tel. 030-56821280

- 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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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

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 األندلس

 

ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات

 

ـ الرابطة 
 اللبنانية

ـ مدرسة النور

ـ دار الحكمة

المدرسة العربية / الكرامة

 
- مدرسة فلسطين

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
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
El-Nur
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 030-
56823914
Haus der Weisheit
Rathenower Str. 16, 10533 Berlin, Tel. 
030-39808625
Karame e. V.
Puttkamer Str. 19, 10969 Berlin, Tel. 
0176-  40198574
Palästina Sportvereine e.V.
Prinz-Eugen-Str. 17, 13347 Berlin, 
Tel. 030-2111562

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
MALER
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

أعمال الدهان
- خلوف ألعمال الدهان

- صفصوف للنقل واإلعمار

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

بيع وشراء السيارات

تأجير السيارات

إصالح السيارات

خبير الحوادث
ـ بالل أحمد

ـ محمد العمصي

ـ على عواضة

ـ سامر دهان

ـ يزيد و فاضل
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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 

Friedrichstraße 231 I 10969 Berlin (3. OG)
Tel.: 030/9940496-80
Fax: 030/9940496-81
info@funds-taxes.de
www. funds-taxes.de

F&S Taxes Steuerberatung

U-Bahnlinien: 
U6- Hallesches Tor | U1- Kochstraße  
Bus: M29, M41

أسعارنا مناسبة وشفافة

Dienstleistung

Finanzbuchführung Jahresabschluss
Steuerberatung Steuererklärung

Lohnbuchhaltung und 
Lohnbuchoptimierung

Unternehmens- und 
Wirtschaftsberatung

Vermögensberatung Existenzgründerberatung

Vorsorge

خــدمــاتنــا
االستشارات والنصائح االقتصادیة مسك الدفاتر

إدارة األصول واألموال الخاصة الحسابات الختامیة

تأمین المستقبل المساعدة في تأسیس 
المشاریع الجدیدة

المشورات والنصائح في مجال ضریبة اإلرث والھبات

خــدمــاتنــا

Dienstleistung

االستشارات والنصائح االقتصادیة
إدارة األصول واألموال الخاصة

Beratungsstellenاستشارات اجتماعية
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20 Jahre 
Dalil Magazin

Allgemeiner Sozialer Dienst (Tiergar-
ten) 
Gotzkowskystraße 8 in 10555 Berlin
Zugang über Zwinglistraße 
Telefon: 3 48 03 - 1 63
Allgemeine Soziale Dienste (Wedding)
Neue Hochstraße 21 in 13347 Berlin 
Telefon: 46 90 19 - 50 
Rechtsambulanz Sozialhilfe
Exerzierstraße 23 in 13357 Berlin
Telefon: 46 06 75 34
Rechtsberatung zu Arbeitslosengeld II 
und Sozialhilfe für einkommensschwa-
che Personen.

NEUKÖLLN 
Caritasverband 
CARIsatt-Beratung Allgemeine Soziale 
Beratung 
Dieselstraße 11 in 12057 Berlin 
Telefon: 66 63 37 90
Diakoniewerk Simeon 
Soziale Beratung 
Morusstraße 18 A in 12053 Berlin
Telefon: 68 24 77 - 11
Migrantensozialdienst 
für Ratsuchende nicht-deutscher
 Herkunft
- Morusstraße 18 A in 12053 Berlin 
Telefon: 68 24 77 - 18
- Joachim-Gottschalk-Weg 41 in12353 
Berlin 
Telefon: 66 09 09 17
mitHilfe
Boddinstraße 58 in 12053 Berlin 
Telefon: 68 97 71 50 / 68 40 92 30 
Beratung in existenziellen Notlagen 
zur Vermeidung oder Behebung von 
Wohnungsnot
Nachbarschaftsheim Neukölln
Sozialberatung 
Schierker Straße 53 in 12051 Berlin

PANKOW 
Beratung + Leben 
Sozialberatung Pankow
Zelterstraße 14 in 10439 Berlin 
Telefon: 41 72 20 33 
Caritasverband 
Allgemeine Soziale Beratung
Dänenstraße 19 in 10439 Berlin
Telefon: 4 45 74 30

REINICKENDORF 
Rathaus Reinickendorf
Eichborndamm 215 - 239 in 13437 
Berlin
Raum 119 B 
Kostenlose Rechtsberatung für Einkom-
mensschwache. 
HVD Neustart 

Beratung und Wohnunterstützung
Alt-Reinickendorf 7 in 13407 Berlin 
Telefon: 4 14 68 74 
SPANDAU 
Beratung + Leben 
Sozialberatung Spandau
Hasenmark 3 in 13585 Berlin 
Telefon: 3 31 30 21
Deutsches Rotes Kreuz 
Allgemeiner Sozialer Dienst 
Galenstraße 29 in 13597 Berlin 
Telefon: 43 72 89-95 
Gemeinwesenverein Heerstraße Nord 
Beratungsstelle Treffpunkt 
Obstallee 22 d in 13593 Berlin 
Telefon: 3 63 41 12
 
HÎNBÛN
Internationales Bildungs- und Be-
ratungszentrum für Frauen und ihre 
Familien 
Brunsbütteler Damm 17 in 13581 Berlin 
Telefon 3 36 66 62 
Treffpunkt Regenbogen 
Lynarstraße 9 in 13585 Berlin
Telefon: 3 36 10 36
STEGLITZ-ZEHLENDORF 
Diakonisches Werk Steglitz und Teltow-
Zehlendorf
Johanna-Stegen-Straße 8 in 12167 
Berlin
Telefon: 7 71 09 72

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Arbeit und Leben (DGB/VHS)
Keithstraße 1-3 in 10787 Berlin 
Telefon: 30 10 48 65
Diakonisches Werk Tempelhof-Schö-
neberg 
Stadtteilzentrum „KoKuMa“ 
Rathausstraße 28 in 12105 Berlin-
Mariendorf 
Telefon: 74 00 44 65
HVD Neustart
Beratung und Wohnunterstützung 
Kaiserin-Augusta-Str. 75 ,12103 Berlin 
Telefon: 32 51 34 43 
Stadteilverein Schöneberg 
im Stadtteilladen „Halk-Kösesi“ 
Crellestraße 38 in 10827 Berlin 
Telefon: 78 70 40 50
im Pallasladen PallasT
Pallasstraße 35 in 10781 Berlin
Telefon: 2 16 64 73
TREPTOW-KÖPENICK 
Bürger Informations Zentrum Ober-
schöneweide 
Wilhelminenhofstraße 42 B in 12459 
Berlin 
Telefon: 5 35 36 88 

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

- المحمداوي للسيارات

- رمضان

- قطيبة

ENTERTAINER
Al Atlal 
Tel. 030-3424988
Dj. Al-Afrah 
Tel. 030-85977769 / 01761-63886003
Dj. Farid
Tel. 030-60507180
Dj. Hanin 
Tel. 0176-22045953
Dj. Zakareya 
Tel. 0171-8792784
Essam 
Tel. 0162-3523883
Nagham 
Tel. 0173-6178173
Ronaldo
Tel.0179-5571314
FESTSAAL
Alafrah Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel 0176-63886003
AWA Saal
Wiebestr. 49, 10553 Berlin
Tel. 030-88531058
Charisma Festsaal
Colditzstr. 29, 12099 Berlin
Tel. 0173-2059765
Elegance Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447181-83
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
Tel.: 03036757709
Saphire Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Sato Festsaal
Neuköllnische Allee 25, 12057 Berlin
Tel. 030-68055036
Sultan Event Center
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel.: 030-536 04 033

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

 
صالة زفير

ـ صالة شاتو

ـ صالة سلطان

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, 

Festkichkeiten, Autos, Im- & Export, Reinigungاحتفاالت، سيارات، استيراد وتصدير، أعمال نظافة،
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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

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

Egyptair
Flughafen Berlin-Brandenburg, Terminal A/2
12521 Berlin, Tel.: 030-609176907
Qatar Airways
Flughafen Tegel, 13405 Berlin 
Syrian Airlines
Bundesallee 20, 10717 Berlin, 
Tel. 030-88714260 / 89

- مصر للطيران

الخطوط القطرية

- الخطوط السورية

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
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 حسين فاندام

ـ األصابع الذهبية 

ـ هيثم  

ـ كوافير حسين

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

 ,Airlines, Frisiersalonsشركات طيران، صالونات

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

Biomedizinische Kosmetik
Kadiner Str. 23, 10243 Berlin, 
Tel. 030-42021213
Docure
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
Kant-Beauty
Kantstr. 47, 10625 Berlin
Tel. 0173-6148018
Kleopatra
Feitschestr. 49, 10627 Berlin, 
Tel. 030-20093965

ـ ريم اسماعيل

ـ زهرة بوركادي

ـ كانت 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
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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
Nehme
Hermannstr.12049 Berlin
Tel. 0176-77500064

ـ مجوهرات األفراح

ـ مجوهرات األمان
  

ـ الهادي

 
ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الرضا

 
ـ مجوهرات دبي

 
ـ مجوهرات الخليج

- نعمة

Barbar Aga
Karl-Marx-Str. 46, 12045 Berlin
Tel. 030-62985881
El-Salam
Sonnenallee 44, 12045 Berlin, Tel. 
62726510
Goldene Shicha
Graefestr. 65a, 10967 Berlin
Tel. 0176-29873909
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

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

Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliere مطاعم، أفران وحلويات، مواد غذائية، مقاه عربية، مجوهرات
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اختلفت األقاويل حول سبب تسمية القاهرة بهذا االسم، فقيل أن جوهر الصقلي سمى المدينة في أول األمر المنصورية تيمناً باسم مدينة المنصورية التي أنشأها 
خارج القيروان المنصور بالله والد المعز لدين الله، أو تيمناً باسم والد المعز نفسه إحياًء لذكراه، واستمر هذا االسم حتى قدم المعز إلى مصر فأطلق عليها اسم 
"القاهرة"، وذلك بعد مرور أربع سنوات على تأسيسها، تفاؤاًل بأنها ستقهر الدولة العباسية المنافسة للفاطميين، وقيل أنه سماها بالقاهرة لتقهر الدنيا، أو أنها 

سميت نسبة إلى الكوكب القاهر وهو كوكب المريخ.
ولمدينة القاهرة عدة أسماء شهيرة منها المحروسة، قاهرة المعز، مدينة األلف مئذنة، جوهرة الشرق.

يتصف مناخ القاهرة باالعتدال معظم أيام السنة ويتراوح المعدل اليومي لدرجة الحرارة خالل فصل الصيف بين 22 درجة مئوية و34 درجة مئوية في حين 
يتراوح المعدل اليومي خالل فصل الشتاء بين ١8 درجة مئوية و٩ درجة مئوية. ويمكن اعتبار أن هناك موسمين خالل العام صيف ساخن من مايو إلى أكتوبر، 
وشتاء معتدل من نوفمبر إلى أبريل، ويتميز مناخ القاهرة أيضاً بأنه جاف جداً، ويسقط المطر بكثافة منخفضة خالل فصل الشتاء، وترتفع مستويات الرطوبة 
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أهرامات الجيزة وأبو الهول
القاهرة  في  السياحية  االماكن  افضل  و  اشهر  من 
فيها،  العلماء  احتار  لطالما  التي  األهرامات  تلك 
سواًء بطريقة بنائها او بوظيفتها، فلهذا الوقت لم يتم 
اكتشاف كافة أسرارها وكل يوم جديد يمضي نسمع 

باكتشاف سر جديد من اسرارها .. 

القرية الفرعونية
من اهم المناطق السياحية في القاهرة تقع في منطقة 
الجيزة، وتبعد عن وسط القاهرة حوالي 4 كم، وهي 
عبارة عن قرية تم بنائها على جزيرة تطل على نهر 
النيل تم تحويلها الى نموذج يحاكي الحياة الفرعونية 

القديمة .. 
 

الجامع األزهر
الجامع  هذا  القاهرة  في  السياحية  المعالم  اشهر  من 
الذي لطالما ارتبط اسمه باسم مصر، تم بناؤه عام 
السيدة  الى  نسبة  باألزهر  تسميته  وتمت  972م، 

فاطمة الزهراء التي ينتسب اليها الفاطميون .. 
 

المتحف المصري
احد اماكن السياحة في القاهرة يحتوي اكثر من 150 
الف قطعة اثرية تعود الى عصور تاريخية مختلفة 
الحضارة  آثار  بما في ذلك  بأحجام وإشكال مختلفة 

لهبوب  القاهرة  تتعرض  وأحياناً  الصيف،  خالل 
بعض الرياح الساخنة المحملة بالغبار خالل الفترة 
باسم  وتعرف  ويونيو  مارس  شهري  بين  الممتدة 

رياح الخماسين.

القاهرة مدينة سياحية من الطراز األول حيث تتعدد 
إليها  يحتاج  قد  التي  السياحية  المظاهر  بها جميع 
أي زائر، فبها العديد من المواقع األثرية التي تعود 
لعصر الفراعنة، وأسوار المدينة القديمة التي ترجع 
العصر اإلسالمي، والمواقع األثرية اإلسالمية  إلى 
والمسيحية واليهودية الموجودة منذ دخول األديان 

المختلفة لمصر. 
الشهيرة،  التسوق  مناطق  بالمدينة  ينتشر  كما 
والمئات من القصور والمساجد والكنائس والبوابات 
العصور  مختلف  من  العريقة  والمباني  التاريخية 
والمسارح  والفنية  الثقافية  لألماكن  باإلضافة 
الفنادق  من  كبيرة  أعداد  بها  وينتشر  وغيرها، 

وأماكن اإلقامة بمختلف أنواعها ودرجاتها. 
وتزخر كذلك بالمحميات الطبيعية البعيدة عن زحام 
على  باعثة  كمزارات  تبرز  والتي  المدينة،  قلب 
بخالف  الطبيعية.  في  والتأمل  والراحة  الهدوء 
ضفتيه  على  بني  الذي  النيل  نهر  برحالت  التمتع 

درة ما تملكه المدينة من منشآت معمارية حديثة.
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الفرعونية .. 
 

برج القاهرة
يعتبر من اهم معالم القاهرة السياحية لما يوفره من 
 187 يبلغ  علو  من  المدينة،  على  ساحرة  اطاللة 
متراً والذي يعد أطول من الهرم األكبر الموجود في 

بمنطقة الجيزة بعشرات األمتار ..
 

مسجد ابن طولون
هو واحد من معالم السياحة في القاهرة، بني المسجد 
بقي  مصر  احترقت  اذا  مسجداً  “اريد  جملة  بسبب 
وإذا غرقت بقي”، هذه كانت مقولة ابن طولون لبناء 

مسجده الذي مازال حتى هذا اليوم .. 

قلعة صالح الدين االيوبي
عام  بنيت  القاهرة  في  االيوبي  الدين  صالح  قلعة 
835 م، وتعتبر من اهم المعالم السياحية في القاهرة 
وتشتهر بعناصرها المعمارية والهندسية لتكون من 

اكثر المواقع ازدهارا وأهمية في المنطقة ..
 

جامع محمد علي
واحد من المعالم السياحية في القاهرة يقع في قلعة 
أكثر  من  ويعتبر  بالقاهرة،  االيوبي  الدين  صالح 
يعتقدون  الناس  أكثر  ان  لدرجة  شهرة  القلعة  معالم 
بان قلعة صالح الدين هي قلعة محمد علي باشا، كما 
يسمى بجامع المرمر نسبة الى نوع حجارة المرمر 

..
 

خان الخليلي
من اشهر المناطق السياحية في القاهرة وهو من أقدم 
أسواق المدينة منذ زمن المماليك حتى وقتنا الحالي، 
يبلغ من العمر حوالي أكثر من 600 عام ومما يميز 
هذا الخان هو محافظته حتى االن على ابنيته االثرية 
التي يتألف منها، والتي تتميز بكثرتها والتصاقها مع 

بعضها ..
 

متحف قصر عابدين
العهد  منذ  المصرية  القصور  متاحف  أشهر  من 
من  كان  لذا  الحديثة،  القاهرة  نشأة  وحتى  الملكي 
قررنا  التي  القاهرة  في  السياحية  االماكن  اوائل 
زياتها، تم بناؤه تلبيًة ألمر الخديوي عام 1863م ..

 
شارع المعز لدين الله

من اهم افضل االماكن السياحية في القاهرة فهو من 
أجمل الشوارع التي صادفناها جماال، حيث يشعرك 
لما  المفتوحة،  اإلسالمية  المتاحف  احد  في  وكأنك 

تحيط به من اثار إسالمية وأماكن تاريخية هامة .
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حديقة االزهر
تعتبر حديقة االزهر من أجمل حدائق مصر عامة 
القاهرة  تقع في قلب مدينة  والقاهرة خاصًة، والتي 
الدين  صالح  قلعة  مشاهدة  تستطيع  حيث  القديمة، 

االيوبي وأنت في داخلها .. 
 

حديقة حيوانات الجيزة
تأسست  القاهرة  مصر  في  سياحية  اماكن  اهم  من 
حدائق  أكبر  من  واحدة  تعتبر  والتي  عام 1819م، 
بأمر  بنائها  تم  وقد  األوسط،  الشرق  في  الحيوانات 

من الخديوي إسماعيل .. 

قصر البارون
ببنائه  قام  وقد  القاهرة  في  السياحة  معالم  اهم  من 
البارون البلجيكي إدوارد إمبان عام 1904 والموجود 

في شارع العروية في منطقة مصر الجديدة .. ن
 

ميدان التحرير
من  يبلغ  القاهرة  في  السياحية  المناطق  اشهر  من 
العمر 150 عام، من زمن الخديوي إسماعيل الذي 
يريد  كان  اذ  لمصر،  ببنائه خالل سنين حكمه  امر 
سمي  اسم  اول  كان  لذلك  الشرق،  لباريس  القاهرة 
ميدان  او  اإلسماعيلية،  ميدان  هو  الميدان  هذا  به 

الخديوي إسماعيل .. 
 

مالهي دريم بارك
من اجمل اماكن سياحية في القاهره تمتد على مساحة 
150 فدان وتعتبر من أجمل وأكبر مدن المالهي في 
يوم كامل  الممكن قضاء  التي من  الشرق األوسط، 

فيها بدون ان تشعر بمرور الوقت ..
 

مجمع سيتي ستارز
ويشتهر  القاهرة  في  السياحية  االماكن  افضل  من 
التي يتكون من ثالث  الخارجي  المركز بشكله  هذا 
األبراج،  من  العديد  بها  يحيط  زجاجية،  اهرامات 
يعتبر  المنفصل والذي  المبنى األكبر  الى  باإلضافة 

مجمع لمحالت التسوق ..

حلوان
أول  يوجد  وفيها  فرعونية  مدينة  األصل  في  كانت 
ولكنها  حوف  وادي  بمنطقة  التاريخ  في  مائي  سد 
اندثرت عبر العصور إلى أن أحياها عبد العزيز بن 
مروان والي مصر من قبل األمويين وكان قد خرج 
من الفسطاط العاصمة آنذاك متجهاً إلى الجنوب بعد 
أن دب الوباء في الفسطاط فأعجبته حلوان فاتخذها 
عاصمة مؤقتة لوالية مصر وأنشأ الدور والقصور 
منها  فنُقل  فيها  توفي  أن  إلى  البساتين  فيها  وغرس 
ابنه أمير  النيل وفيها ولد  الفسطاط عن طريق  إلى 

المؤمنين الخليفة األموي عمر بن عبد العزيز.



01.08. – 04.08.2019
Box-Meisterschaften 
Sportpark , Hanns-Braun-Straße, 
14053 Berlin-Charlottenburg

01.08. – 08.08.2019
Deutsche Meisterschaften 
Schwimmen 2019
Europa-Sportpark, Paul-Hey-
se-Straße 26, 10407 Berlin-Prenz-
lauer Berg

01.08. – 31.08.2019
Holi Festival Of Colours
Zentraler Festplatz, Kurt-Schu-
macher-Damm 207, 13405 
Berlin-Reinickendorf

02.08. – 05.08.2019
Internationale Tattoo Conventi-
on in Berlin
Arena Berlin, Eichenstraße 4, 
12435 Berlin-Treptow

03.08. – 04.08.2019
Familiensportfest Berlin
Olympiapark, Friedrich-Frie-
sen-Allee, 14053 Berlin-Charlot-
tenburg

03-08. – 05.08.2019
Deutsche Meisterschaften 
Gerätturnen
Max-Schmeling-Halle, Am 
Falkplatz 1, 10437 Berlin-Prenz-
lauer Berg

29.08. – 31.08.2019
Spandauer Altstadtfest
Altstadt Spandau, Wasserstraße 
4, 13597 Berlin

03.08. – 04.08.2019
Int. Turnier: Ringer Grand Prix
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

29.08. – 31.08.2019
Hombrucher Straßenfest
Marktplatz Hombruch, Harkort-
str. 57, 44225 Dortmund

02.08. – 04.08. 2019
Afrika Tage
Freizeitpark, Ulenbergstraße 11, 
40223 Düsseldorf

23.08. – 25.08.2019
Gourmet-Festival
Königsallee, 40212 Düsseldorf

24.08. – 25.08.2019
Mittelalterfest
Rennbahnstraße 20, 40629 
Düsseldorf

02.08. – 05.08.2019
Mainfest
Mainkai, 60311 Frankfurt am 
Main

09.08. – 11.08.2019
Main Matsuri – Japanisches 
Festival
Walther-von-Cronberg-Platz 1, 
60594 Frankfurt

10.08. – 24.08.2019
Tierpark in Concert
Tierpark Hagenbeck , Lokstedter 
Grenzstr. 2, 22527 Hamburg

22.08. – 25.08.2019
St. Pauli Winzerfest
Spielbudenplatz, Spielbuden-
platz 21-22, 20359 Hamburg

27.08. – 02.09.2019
PRIDE WEEK
Jungfernstieg, 20095 Hamburg

29.08. – 01.09.2019
Sportival 2019
Messeplatz 1, 20357 Hamburg

01.08. – 18.08.2019
Maschseefest Hannover
Arthur-Menge-Ufer / 
Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, 
30169 Hannover

17.08. – 18.08.2019
Fest der Kulturen
Trammplatz, 30159 Hannover

24.08.2019
Internationaler Feuerwerkswett-
bewerb
Herrenhäuser Straße 4, 30419 
Hannover

03.08. – 04.08.2019
Deutz feiert!
Deutz, 50765 Köln

03.08. – 04.08.2019
Mittelalterlich Phantasie Specta-
culum
Fühlinger See, Oranjehofstr. 103 
– 105, 50769 Köln

09.08. – 11.08.2019
Kölner Altstadtfest
Heumarkt, 50667 Köln

24.08. – 25.08.2019
Toggo Tour von Super RTL
Neumarkt, 50667 Köln

ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDE-
RUNGEN KOMMEN
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- : -
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- : -
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- : -
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August 2019, 01. – 03. Spieltag

16.08.2019
17.08.2019
17.08.2019
17.08.2019
17.08.2019
17.08.2019
17.08.2019
18.08.2019
18.08.2019
23.08.2019
24.08.2019
24.08.2019
24.08.2019
24.08.2019
24.08.2019
24.08.2019
25.08.2019
25.08.2019
30.08.2019
31.08.2019
31.08.2019
31.08.2019
31.08.2019
31.08.2019
31.08.2019

München
Dortmund
Leverkusen
Wolfsburg
Bremen
SC Freiburg
Mönchengladbach
Frankfurt
Union Berlin
Köln
Ho�enheim
Düsseldorf
Mainz
Augsburg
Paderborn
Schalke
Leipzig
Hertha BSC 
Mönchengladbach
München
Leverkusen
Wolfsburg
Freiburg
Schalke
Union Berlin

Hertha BSC
Augsburg
Paderborn 
Köln
Düsseldorf
Mainz 
Schalke 04
Ho�enheim
Leipzig
Dortmund
Bremen
Leverkusen
Mönchengladbach
Union Berlin
Freiburg
München
Frankfurt
Wolfsburg
Leipzig
Mainz 
Ho�enheim
Paderborn 
Köln
Hertha BSC
Dortmund

01.08. – 05.08.2019
Sommerfestival der Volkshoch-
schule
Wilhelm-Blos-Straße 129, 70191 
Stuttgart

13.08. – 17.08.2019
Tanz: German Open Champions-
hips
Berliner Platz 1, 70174 Stuttgart

 

DE Supercup 
 Dortmund Bayern München 

 
03.08.2019

14.08.2019

UEFA Super Cup 
Liverpool FC Chelsea FC 

 



أنا رئیس أسبقأفقي

الحلول في الصفحة ۹۸

01

02

03

04

05

06

07

08

09

-مغن وموسیقار لیبي مصري 
-2 ممثل مصري

-3 مخلصاً- سھام (معكوسة)
-4 تجمعات سكنیة كبیرة- حب- اسم علم مذكر

-5 للتأوه- بحر- للسقایة
-6 عاصمة أوروبیة- حرف جر- إمارة عربیة

-7 ضمیر منفصل- أشعل- عاصمة أوروبیة
-8 شاعر سوري كبیر راحل- وحدة قیاس مساحة

-9 دولة أوروبیة- قطف الثمار

-1 مسلسل تلفزیوني سوري بطولة درید ونھاد
-2 ممثل كومیدي مصري

-3 قسم- قبیلة عربیة قدیمة (معكوسة)
-4 كتب- یرقدا

-5 أواظب وأستمر- من الحیوانات
-6 للنفي- جادة أو حارة

-7 فقدان للحركة- وحدة لقیاس التیار الكھربائي (معكوسة)
-8 أھجر وأبتعد عن الشخص- ثلثا ادم

-9 مادة تخرج من جوف الحوت لتصنیع العطور- جوھر
-10 جوابنا- توضیح وتصریح
-11 متشابھان- دولة أوروبیة

11    10     09     08     07     06    05     04     03     02     01

دولة إفریقیة؟
ما اسم الدولة؟
ماھي العاصمة؟

من یحكمھا؟

رأسي

بین الصورتین توجد سبعة فوارق
حاول أن تجدھا في دقیقتین 7 x

العاصمة

۱- أول من أقام الجسور في العالم؟
۲- أول من عرف البارود و أشعلھ؟

في  النساء  استخدمت  دولة  أول   -۳
مصلحة البرید؟

٤- أول من اكتشف المطاط؟
٥- أول من استعمل خاتم الخطبة؟

٦- ما ھي أكبر جزیرة عربیة في البحر 
األبیض المتوسط؟

۷- الجبل األخضر، إسم لجبل في دولتین 
عربیتین، ما ھما؟

۸- في أي عام أفتتحت قناة السویس؟
كوریا  جزر  تتبع  دولة  دولة  ألي   -۹

موریا؟
الوطن  في  قمة  أعلى  ھي  ما   -۱۰

العربي؟



سؤال یحتاج جواب ...

اسأل  الكالم،  إلى  تحتاج  عندما  السياسة،  في 
الرجال، وعندما تحتاج إلى األفعال فعليك بالنساء
اسأل  الكالم،  إلى  تحتاج  عندما  السياسة،  في 
الرجال، وعندما تحتاج إلى األفعال فعليك بالنساء
اسأل  الكالم،  إلى  تحتاج  عندما  السياسة،  في 

Sprüche أقوال مأثورة    أقوال مأثورة    

Margaret Thatcher
مارجریت تاتشر

قبل أربعة شھور من بطولة كأس العالم لعام ۱۹٦٦ والتي استضافتھا وفازت 
بھا إنجلترا، حدثت قصة غریبة، حیث أقیم معرٌض خاص بالطوابع في إحدى 
بكأس  یُدعى  كان  الذي  العالم  كأس  بداخلھ  ُعرض  لندن،  العاصمة  صاالت 
”جول ریمیھ“، كنوعٍ من الدعایة للبطولة التي تستضیفھا المملكة المتّحدة 
وزنھ  یبلغ  التي  الثمین  الكأس  اختفى  عندما  القصة  وبدأت  األولى.  للمّرة 
”جول ریمیھ“، كنوعٍ من الدعایة للبطولة التي تستضیفھا المملكة المتّحدة 
وزنھ  یبلغ  التي  الثمین  الكأس  اختفى  عندما  القصة  وبدأت  األولى.  للمّرة 
”جول ریمیھ“، كنوعٍ من الدعایة للبطولة التي تستضیفھا المملكة المتّحدة 

حوالي أربعة كیلوجراماٍت من الذھب الخالص، من مكانھ صباح الیوم التالي 
للمعرض فوقع منّظمو البطولة والسلطات البریطانیة في حرجٍ شدید، وخاّصةً 
حوالي أربعة كیلوجراماٍت من الذھب الخالص، من مكانھ صباح الیوم التالي 
للمعرض فوقع منّظمو البطولة والسلطات البریطانیة في حرجٍ شدید، وخاّصةً 
حوالي أربعة كیلوجراماٍت من الذھب الخالص، من مكانھ صباح الیوم التالي 

بعد تلقّي رئیس االتّحاد اإلنجلیزي في الیوم التالي، مكالمةً ھاتفیة من إحدى 
للمعرض فوقع منّظمو البطولة والسلطات البریطانیة في حرجٍ شدید، وخاّصةً 
بعد تلقّي رئیس االتّحاد اإلنجلیزي في الیوم التالي، مكالمةً ھاتفیة من إحدى 
للمعرض فوقع منّظمو البطولة والسلطات البریطانیة في حرجٍ شدید، وخاّصةً 

قادت  بعدما  انتھى  األمر  لكن  الكأس.  بسرقة  قیامھا  ادعت  التي  العصابات 
تحقیقات الشرطة في خالل إسبوع إلى معرفة مكان الكأس، الذي كان ملفوفًا 
قادت  بعدما  انتھى  األمر  لكن  الكأس.  بسرقة  قیامھا  ادعت  التي  العصابات 
تحقیقات الشرطة في خالل إسبوع إلى معرفة مكان الكأس، الذي كان ملفوفًا 
قادت  بعدما  انتھى  األمر  لكن  الكأس.  بسرقة  قیامھا  ادعت  التي  العصابات 

بجریدة ومخبأً أسفل سیاج أحد الحدائق جنوب العاصمة لندن.
تحقیقات الشرطة في خالل إسبوع إلى معرفة مكان الكأس، الذي كان ملفوفًا 

بجریدة ومخبأً أسفل سیاج أحد الحدائق جنوب العاصمة لندن.
تحقیقات الشرطة في خالل إسبوع إلى معرفة مكان الكأس، الذي كان ملفوفًا 

بیكلز  یدعى  والذي  البریطانیة  للشرطة  المدربة  الكالب  أحد  الصورة  بطل 
”Pickles“ الذي قاد الشرطة البریطانیة لمعرفة مكان الكأس المسروق من المعرض. عثر بیكلز على الكأس في أحد أحد الحدائق جنوب العاصمة لندن، 

وتم تصویره في بموقع الكأس لتأریخ الواقعة.
أصبح بیكلز نجًما الحتفاالت إنجلترا ، خاصة بعدما تم إحرازھا لقب كأس العالم للمرة األولى في تاریخ المملكة، بعد حدث كاد یھدد نجاح البطولة من أساسھا.

المزید عنھ في صفحة الحلول ۹۸

بيكلز ينقذ كبرياء إنجلترا أمام العالم

في  المستخدم  الغاز  ھو  ما   -۱
اطفاء الحرائق؟

أطلق علي  الذي  اللقب  ما ھو   -۲
ثابت بن جابر، وھو أحد الشعراء 

الصعالیك؟
المخلوقات  أسرع  ھو  ما   -۳

البحریة علي اإلطالق؟
٤- ما ھي لغة النمسا؟

٥- ما الدولة العربیة التى عملتھا 
األوقیة؟

٦- كم سنة میالدیة حكم المسلمون 
األندلس؟

۷- من أول من ربط الشریان لمنع 
النزیف؟

۸- ما طول األمعاء الدقیقة؟
العربى  القمة  مؤتمر  عقد  أین   -۹

عام ۱۹٦٤؟
۱۰- من الملك األشورى الذى دمر 

بابل؟
۱۱- كم مرة خسرت ألمانیا المباراة 
النھائیة فى كأس العالم لكرة القدم؟
۱۲- من الصحابي الجلیل صاحب 
معركة  فى  الخندق  حفر  فكرة 

األحزاب؟
۱۳- ما المادة األساس فى تركیب 

الزجاج؟
ینتمي  كان  جماعة  اى  الى   -۱٤

الشنفرى؟
وإحدى  ینام  الذي  الحیوان  ما   -۱٥

عینیھ مفتوحة؟
۱٦- كم قلبًا لألخطبوط؟

۱۷- ما ھو الحیوان الذي یموت إذا 
فتحت فمھ ألكثر من دقیقة حیث أنھ 

ال یتنفس وفمھ مفتوح؟
الفقرى  العمود  فقرات  عدد  كم   -۱۸

لألفعى؟
الیمنى  الرئة  أكبر حجًما  أیھما   -۱۹

أم الیسرى؟
الذباب  یستطیع  بُعد  أقصى  ما   -۲۰

سماع الصوت منھ؟
ینتحر  الذي  الحیوان  ھو  ما   -۲۱
وذلك  الماء  فى  بنفسھ  یُْلقي  عندما 

لعدم استطاعتھ العوم؟
وال  دولة  ضمن  تقع  دولة   -۲۲

حكومة لھا وال جیش، من ھي؟
۲۳- ما اسم اصوات الموج؟

في  جبال  سلسلة  اطول  ماھي   -۲٤
العالم 

۲٥- من ھو مخترع الدینامیت؟
۲٦- ماھو الشيء  الموجود في كل 

شيء؟ 
۲۷- من أول من وضع صورتھ على 

النقود؟
۲۸- ماھو أقدم وأقصر نشید وطني؟
۲۹- أین وفي أي سورة ذكر رمضان 

في القرآن الكریم؟
۳۰- كم مرة تعّرض الزعیم الكوبي 
فترة  خالل  لالغتیال  كاسترو  فیدل 

حكمھ؟
التي  األصوات  اول  ماھو   -۳۱

یستطیع الطفل تمییزھا؟
في  الوحیدة  السورة  ماھي   -۳۲
القرآن الكریم التي تحمل إسم نبات؟



كل األمور تسیر على ما یرام تتمتع بطاقة ایجابیة مع حلول 
بك  المحیطین  كل  على  ایجابا  سیؤثر  ما  ھذا  الشھر  ھذا 

ستحظى بوقت لالسترخاء واالستمتاع.

أن تكون لطیفا مع االخرین الینقص من شأنك شیئا بل على 
عكس ذلك یمكنك تطویر نفسك على الصعید العملي بمساعدة 
شخص أكبر منك سنا ال تكن وقحا مع االخرین, ال تقلق مع 

نھایة الشھر ستحظى بمتنفس جدید. 

منھ  ینفر  الذي  الفظ  الشخص  دور  تجسد  أن  علیك  یتوجب 
تقع في حیرة  الخاصة  للحفاظ على مصالحك  الجمیع وفقط 
لدیك  للحریة,  وحاجتك  بالمسؤولیة  احساسك  بین  شدیدة 

الكثیر من العمل النجازه.

النظر في بعض طموحات حیاتك ستتلقى  یجب علیك اعادة 
مساعدة غیر متوقعة من شخص حكیم أو أستاذ درسك في 

الماضي سیعود للظھور في حیاتك مجدداً.

عید میالد سعید! انھ الوقت المناسب والذي تتضح فیھ الرؤیا 
فكر ملیاً في حیاتك كلھا و في أھدافك و طموحاتك؛ انھ الوقت 

المناسب كذلك القامة حفلة عید میالدك.

انت اآلن تعرف ما تریده؛ الصبر قد ینعش من جدید عالقة 
حب كانت في الماضي؛ لیس ھناك الكثیر من األحداث لھذا 
تحدث  قد  أخبارا سارة  نھایتھ ستتلقى  أنھ و مع  اال  الشھر 

تغیرات كثیرة في حیاتك ككل. 

كثیرا  ستتحدث  الشھر  بدایة  مع  جید  مزاج  في  ستكون 
وستكون طاقتك عالیة لیس ھناك شيء جدید مع نھایة الشھر 
ستكون في مزاج سيء للتعامل مع األشخاص المحیطین بك 

خصوصا كبار السن منھم. 

من  ستتمكن  حیث  الشھر  ھذا  خالل  ممتعا  وقتا  ستقضي 
تحقیق بعض األھداف التي طال انتظارھا بشكل غیر متوقع 
أو أنك ستحصل على مساعدة غیر منتظرة من شخص مسن 

أو مصدر سلطة.

كل  عن  واإلستقاللیة  الحریة  لبعض  ماسة  حاجة  في  أنت 
الدائم في حیاتك وأمورك الشخصیة  المحیطین بك فتدخلھم 

أصبح یشكل عبئا كبیرا علیك.

في  الزالت  الفرص  من  فالكثیر  محظوظ  شخص  حقا  أنت 
في  سیساعدك  أستاذا  أو  حكیما  رجال  ستقابل  إلیك  طریقھا 
بلوغ مساعیك كن حذرا فھناك من یتحدث عنك بسوء محاوال 

تلویث سمعتك. 

ھناك الكثیر من األمور التي ستحدث في وقت واحد و التي 
تؤخر  مما  تقدمھ  ما  تدري  ال  فأنت  حیرة  حالة  في  تجعلك 

بالرغم من كل ذلك ستبدو في غایة الجمال و الجاذبیة.

انفصالك عن حبیبك الزال یؤثر على حیاتك الشخصیة إن لم 
نقل على حیاتك ككل والزلت تحاول إخفاء الجراح التي تسبب 
لك فیھا والفراغ الذي تركھ في حیاتك والذي كان لسبب تافھ 

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مین؟
سوھارتو رئیس أسبق ألندونیسیا

أنا فین؟
دولة إرتریا / أسمرة / أسیاس أفورقي

فرافیش
الرومان./ ٦- جزیرة   -٥ / / ٤- اإلسبان.  / ۳- فرنسا.  الصینیون.   -۲ / الھنود.   -۱
جربة التونسیة / ۷- لیبیا وُعمان / ۸- عام  ۱۸٦۹ / ۹- سلطنة عمان / ۱۰- جبل 

طوبقال (٤,۱٦٥ متر). 

فكر شویة!
/ ۳. أسماك التونة / ٤. اللغة األلمانیة./  ۱. غاز ثاني أكسید الكربون / ۲. تأبط شّراً 
٥. موریتانیا / ٦. ۷۸۱ سنة / ۷. الزھراوي / ۸. ٦ أمتار / ۹. اإلسكندریة / ۱۰. 
سنحاریب / ۱۱. ٤ مرات / ۱۲. سلمان الفارسي / ۱۳. الرمل /۱٤. جماعة الصعالیك./ 
لألفعى./ ۱۹-  فقرات  الضفدع./ ۱۸- الیوجد  قلوب./ ۱۷-  ثالثة  الدلفین./ ۱٦-   -۱٥
الیمنى./ ۲۰- الذباب الیسمع./ ۲۱- الخنزیر./ ۲۲- الفاتیكان./۲۳- الھدیر./۲٤- جبال 
النشید  المقدوني./۲۸-  اإلسكندر  االسم./۲۷-  نوبل./۲٦-  میل./۲٥-   ۹۳۲۱ اإلندیز 
صوت  اغتیال./۳۱-  محاولة   ٦۳۷ البقرة./۳۰-  سورة  في  الیاباني./۲۹-  الوطني 

األم./۳۲- سورة التین.

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

ي ر ع ا ش ل ا د ي م ح

ي د ن ج ل ا د و م ح م

ن ب ا ل ا ن ي م ا

س ا ر ف د و ن د م

و ي ر م ي ه ا

ي ب د ي ف ن د ن ل

س ي ر ا ب ج ا ي ه

ر ا د م ح م م ي د ن

ا ن ج ا ي ل ا ط ي ا

01

02

03

04

05

06

07

08

09

11    10     09     08     07     06    05     04     03     02     01

 ۱۹۷۹ من  للفترة  المتحدة  المملكة  وزراء  رئیسة  كانت  بریطانیة،  سیاسیة  ھي 
للفترة من ۱۹۷٥ إلى ۱۹۹۰، وھي أول  المحافظین  إلى ۱۹۹۰، وزعیمة حزب 
امرأة تولت رئاسة وزراء المملكة المتحدة وفترة حكمھا في بلدھا ھي األطول خالل 
القرن العشرین، وقد الزمھا لقب «المرأة الحدیدیة» الذي عرفت بھ وتعد من أھم 

الشخصیات المؤثرة في تاریخ المملكة المتحدة ووسمت سیاساتھا بالتاتشریة.

Margaret Thatcher
مارجریت تاتشر
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Karl-Marx-Str. 172, 12043 Berlin
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