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 سنت/الدقيقة
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ا لكل مكالمة )يمكنك اإلطالع على جميع األسعار عبر زيارة موقعنا:  سنتا لكل مكالمة )يمكنك اإلطالع على جميع األسعار عبر زيارة موقعنا:  سنًتا لكل مكالمة )يمكنك اإلطالع على جميع األسعار عبر زيارة موقعنا: www.ortelmobile.de(. تسجيل الوقت 60/60. ال ينطبق ذلك على األرقام الخاصة. إذا لم  ً. األسعار المعروضة سارية في ألمانيا مضاًفا إليها رسوم التوصيل غير المتكررة التي تبلغ . األسعار المعروضة سارية في ألمانيا مضافا إليها رسوم التوصيل غير المتكررة التي تبلغ . األسعار المعروضة سارية في ألمانيا مضاًفا إليها رسوم التوصيل غير المتكررة التي تبلغ 15 Ortel Mobile ُا مدة تشغيل اختيارية( ُيمكن حجزها من ا مدة تشغيل اختيارية( يمكن حجزها من ا مدة تشغيل اختيارية( ُيمكن حجزها من ا مدة تشغيل اختيارية( ي يوما مدة تشغيل اختيارية( ي يوًم Best Europe يورو كل 28
.)www.ortelmobile.de ًا. إذا لم يتم حجز الخيار، تكون األسعار صالحة وفًقا للتعريفة القياسية )جميع األسعار مدرجة على الموقع ا. إذا لم يتم حجز الخيار، تكون األسعار صالحة وفقا للتعريفة القياسية )جميع األسعار مدرجة على الموقع ا. إذا لم يتم حجز الخيار، تكون األسعار صالحة وفًقا للتعريفة القياسية )جميع األسعار مدرجة على الموقع ًتلغ الباقة في نهاية المدة المعنية، فسيتم التجديد تلقائًيا. إذا لم يتم حجز الخيار، تكون األسعار صالحة وفقتلغ الباقة في نهاية المدة المعنية، فسيتم التجديد تلقائيا. إذا لم يتم حجز الخيار، تكون األسعار صالحة وفقتلغ الباقة في نهاية المدة المعنية، فسيتم التجديد تلقائًي

ا بحد أقصى لكل مكالمة )يمكنك اإلطالع على جميع األسعار عبر زيارة موقعنا:   سنتا بحد أقصى لكل مكالمة )يمكنك اإلطالع على جميع األسعار عبر زيارة موقعنا:   سنًتا بحد أقصى لكل مكالمة )يمكنك اإلطالع على جميع األسعار عبر زيارة موقعنا:   ً سنت/دقيقة. رسوم المكالمة مضاًفا إليها رسوم التوصيل غير المتكررة تبلغ  سنت/دقيقة. رسوم المكالمة مضافا إليها رسوم التوصيل غير المتكررة تبلغ  سنت/دقيقة. رسوم المكالمة مضاًفا إليها رسوم التوصيل غير المتكررة تبلغ 15 ً سنت/دقيقة، المكالمات الدولية بدًء سنت/دقيقة، المكالمات الدولية بدًءا من 1 ً* شروط االستخدام: شراء الباقة االفتتاحية )سعر التجزئة الموصى به غير الملزم قانوًنا * شروط االستخدام: شراء الباقة االفتتاحية )سعر التجزئة الموصى به غير الملزم قانونا * شروط االستخدام: شراء الباقة االفتتاحية )سعر التجزئة الموصى به غير الملزم قانوًنا 9.95 يورو(. Standardtarif: المكالمات داخل ألمانيا: 9
ً ميجابت/ثانية )رفع(. السرعات المحددة هي أقصى سرعة ممكنة فنًيا. وقد يحيد متوسط السرعة  ميجابت/ثانية )رفع(. السرعات المحددة هي أقصى سرعة ممكنة فنيا. وقد يحيد متوسط السرعة  ميجابت/ثانية )رفع(. السرعات المحددة هي أقصى سرعة ممكنة فنيا. وقد يحيد متوسط السرعة  ا.  سنتا.  سنًتا. 49 سنت/ميجا بايت. تسجيل الوقت 60/60. ال ينطبق ذلك على األرقام الخاصة. سرعة البيانات في جميع أنحاء ألمانيا وفي دول االتحاد األوروبي تصل إلى 21.6 ميجابت/ثانية )تنزيل( و 8.6 ww.ortelmobile.de(. سعر الرسالة النصية القصيرة 15

الذي يتم الوصول إليه في الواقع عن ذلك. يتم ذلك في خطوات حجم كل منها 100 كيلوبايت.
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الدليل ـ برلين

الدولي  المجتمع  اجتمع  سنوات،  ثالث  حوالي  منذ 
في مدينة باريس من أجل بناء نهج جماعي مشترك 
لمكافحة تغير المناخ. وقد اتفقت حكومات العالم في 
هذه القمة على بذل الجهود للحد من ارتفاع درجات 
مستوى  من  بكثير"  "أقل  إلى  العالمية  الحرارة 
درجتين مئويتين، من الحد الذي كانت عليه في حقبة 
ما قبل الصناعة (أو، وإذا أمكن، تثبيتها على مستوى 

الـ 1.5 درجة مئوية أعلى من تلك الحقبة). 
في تموز/يوليو من هذا العام، فاقت درجة الحرارة 
تلك المستويات  بـ 1.2 درجة مئوية – لتطابق أو 
الشهور حرارة  أكثر  أعلى رقم وصلته  تفوق  حتى 
وهذا  عالميا.  الحرارة  درجات  تسجيل  بدء  منذ 
في  ماضيا  زال  ما  الحرارة  ارتفاع  في  النزوع 
التي  القاسية،  المناخية  األحداث  وتشير  التصاعد. 
الكوكب  أن  إلى  العالم،  أنحاء  مختلف  في  نشهدها 
يمضي نحو قياسات حرارة تمثل "السنوات الخمس 
األكثر حرارة على اإلطالق" وفقا لألمين العام لألمم 

المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
يقول السيد غوتيريش إننا اآلن منخرطون في "سباق 
للحد من تغير المناخ"، فهل يحقق العالم نجاحا في 

اتجاه كسب السباق؟

تقارير مرعبة
رموز  هي  المتجمدين  القطبين  في  الجليدية  الكتل 
لكن  األرضيّة،  الكرة  في  السخونة  تفاقم  عن  قويّة 
تقريراً علمياً يقترح أيضاً أنها تفاقم تأثير التغيّر في 

المناخ على الكوكب بأسره.
والقطب  "غرينالند"  في  الثلجيّة  القمم  تذوب  وفيما 
سوف  المياه  تدفق  أّن  في  العلماء  يفكر  الجنوبي، 
في  اضطراباً  ويثير  متطرّفة  مناخيّة  أحوااًل  يفجر 

التيارات المائية الكبرى في المحيطات.
تفيد الحكمة التقليدية بأّن النتيجة األكثر إثارة للقلق 
المياه  كميّات  تأثير  في  ستكون  القطبين  لذوبان 
على  الكبرى،  المائيّة  الخّزانات  تلك  من  المتأتية 

مستويات المياه في البحار.
في  نُِشَرتا  جديدتان  دراستان  تتحّدى  المقابل،  في 
إذ  التقليدي.  المفهوم  ذلك  العلميّة،  "نايتشر"  مجلة 
تظهّران مّرة أخرى مدى تعقيد العوامل البيئيّة التي 
سياق  في  الحسبان  في  أخذها  العلماء  على  يتوّجب 

توّقعاتهم في شأن التغيّر المناخي.
عالميّاً،  الكوكب  حرارة  معدالت  تتّجه  وحاضراً، 
 3 بـ  أكثر  أعلى  الحالي  القرن  نهاية  عند  لتكون 

درجات مما كانته قبل الثورة الصناعيّة.
كتل  ذوبان  تسريع  على  ذلك  يعمل  أن  ويتوّقع 
مع  البحار،  في  المياه  مستويات  وزيادة  الثلج 

الُجُزر  وإدخال  عالميّاً،  الساحليّة  المجتمعات  تهديد 
المنخفضة في حال تهديد وجودي.

المياه  من  مزيداً  المحيطات  تلقي  شأن  من  لكن، 
الذائبة الدافئة، أن يولّد تأثيراً أكثر تعقيداً من مجرد 
أيضاً  ذلك  يشمل  إذ  البحار.  مستويات  في  التغيير 
المحيطات  الكبرى في  المائيّة  التيارات  قّوة  تخفيف 
مثل التغيّر في حرارة الهواء على طرَفي األطلسي، 
والتبّدل في "تيار الخليج" الشهير، الذي يعبر المحيط 
األطلسي مقباًل من مناطق دافئة في أميركا، ويؤدي 

دوراً محوريّاً في أحوال الطقس في أوروبا صيفاً.
التبادل  "دورة  تباطؤ  من  حّذروا  أن  للعلماء  وسبق 
البحري" في المحيط األطلسي، وهي مجموعة من 
التيارات التي تنقل مياهاً دافئة من مناطق مداريّة في 
أميركا إلى القطب الشمالي، بواسطة "تيار الخليج".

عالميّة  بحث  مجموعة  توّقعت  جديد،  تحليل  وفي 
حدوث "فوضى مناخيّة" مع تدفق كميات متزايدة من 
المياه الذائبة، في اتّجاه المحيطات ما سيولّد تأثيرات 

في أحوال الطقس خالل العقود القليلة المقبلة.
في  الثلج  كتل  ذوبان  من  المتأتية  المياه  "ستُحِدث 
العالمي،  المناخ  في  واضحاً  اضطراباً  القطبين، 
بشّدة  تتقلّب  المناطق  بعض  في  الحرارة  يجعل  ما 
في  الالتوقع  الحال من  ذلك  أخرى...  إلى  من سنة 
شأن المناخ سينجم عنه اضطراب شديد في حيواتنا 
المناخي  التغيّر  لمالفاة  التخطيط  يجعل  ما  جميعاً، 
فائقة  أموراً  شأنه،  في  إستراتيجية  خطط  وتبني 
الصعوبة"، وفق كلمات البروفسور نيك كولدج من 

"جامعة فيكتوريا" في "ولنغتون" في نيوزيلندا.
في الجزء الثاني من تحليلهم، تفحص البّحاثة بيانات 
في  البحار  مياه  مستويات  في  االرتفاع  أحوال  عن 
مقولة  شأن  في  الحسم  من  يتمكنوا  كي  الماضي، 
بقرابة  البحار  ارتفاع مستويات  إمكان  إشكاليّة عن 
القمم  تهاوي  بسبب   ،2100 العام  حلول  مع  المتر 

الجليديّة الكبرى.
ووجدوا أن االرتفاع في مستويات البحار ربما لن 

تأثيراته ستكون  لكن  المستوى،  إلى ذلك  يصل 
مدمرة.

مستويات  ترتفع  "ال 
البحار  في  المياه 

بساطة  بمثل 
امتــــــــالء 

ض  حــــــــو
الحمــام بالماء... 

المناطــــــــق  بعض 
مثــــــل الُجُزر التي يعيش 

في  بأكمله  شعب  منها  كل  على 

المحيط الهادئ، ستعاني ارتفاعاً كبيراً في مستويات 
المسطحات  من  القريبة  الجزر  تشهد  فيما  البحار، 
الجليديّة الكبرى انخفاضاً في تلك المستويات"، وفق 

البروفسورغوميز من جامعة "ماكغيل" الكندية.
إلى  المستندة  الجارية  السياسات  أّن  العلماء  وأورد 
"اتفاق باريس للمناخ" ال تأخذ بالحسبان كل تأثيرات 

ذوبان الثلوج عند القطبين.

هل هي النهاية؟
الوطني  المركز  من  أستراليون  باحثون  وكشف 
حديثة  دراسة  المناخ، عن  هيكلة  األسترالي إلعادة 
خالل  سيكون  البشرية  الحضارة  انهيار  أن  أكدت 
التغير  لكارثة  نموذجا  وصمموا  المقبلة،  السنوات 
المناخي، وحذروا من أن الكارثة تهدد بإبادة الحياة.

وحذر الباحثون من خطورة ارتفاع متوسط درجات 
لتجنب  مئويتين،  درجتين  بمقدار  العالمية  الحرارة 
كارثة كبرى في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن 
بمقدار 0.5 متر،  البحر  مياه سطح  يرتفع منسوب 
إلى  يصل  المياه  منسوب  ارتفاع  لحدوث  يؤدي  ما 

25 مترا.
وأكد الباحثون أن حجم الدمار الذي سيحدث نتيجة 
وحدوث  اإلنسانية،  الحضارة  ينهي  المناخي  للتغير 
تدمير واسع النطاق في جميع أنحاء العالم، وحدوث 
البحر  وجنوب  إفريقيا  جنوب  في   حاد  تصحر 
وأستراليا  األوسط  والشرق  آسيا  وغرب  المتوسط، 
مثل  اإليكولوجية  النظم  النهيار  باإلضافة  الداخلية، 

الشعاب المرجانية وانهيار القطب الشمالي.
الباحثون بضرورة بناء نظام صناعي خال  ونصح 
من االنبعاثات في أسرع وقت للحفاظ على الحضارة 

اإلنسانية.
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نشر حزب البديل اليميني المتطرف بياناً  يدعو فيه 
إلى عودة الالجئين السوريين المقيمين في ألمانيا إلى 

وطنهم.
وجاء في بيان الحزب: أصدرت حكومة الجمهورية 
العفو  األسد  بشار  الرئيس  بقيادة  السورية  العربية 
العام والذي ينطبق على جميع الجرائم المرتكبة قبل 
14 أيلول 2019، وهذا المرسوم ينضم إلى العديد 
هذه  ولكن  سابًقا،  إصدارهم  تم  قد  كان  نظرائه  من 
األخيرة كانت مقصورة فقط على المجال العسكري، 
أيلول هو  الصادر في 14  العام  العفو  أن  في حين 
األول من نوعه، الذي يشمل الجرائم المدنية، والهدف 
السوريين على  الالجئين  منه هو مساعدة  األساسي 

العودة إلى وطنهم
البرلمان  في  الحزب  ممثل  بازامان  فرانك  وقال 
الجمهورية  رئيس  يمهد  العام  بالعفو  االتحادي، 
لمئات  الطريق  األسد،  بشار  السورية،  العربية 
اآلالف من الالجئين للعودة إلى وطنهم، وهناك دفع 
لعملية إعادة اإلعمار، أصبحت البالد اآلن آمنة إلى 
حد كبير، لذلك ال يوجد سبب للبقاء (السوريين) هنا 

في ألمانيا، بعيًدا عن وطنهم.
كبير  بشكل  التي تضررت  البالد،  إعمار  إعادة  إن 
بالحرب األهلية، لها اآلن األولوية القصوى، ويمكن 
للحكومة األلمانية أيًضا أن تساهم كثيًرا في التطبيع 
في سوريا وقبل كل شيء إلعادة اإلعمار. الخطوة 
األسد  بشار  بحكومة  االعتراف  ستكون  المهمة 

واستئناف العالقات الدبلوماسية الكاملة.

متلقي  من  شخص  مليون   ٥.٦ قرابة  سيحصل 
الثاني  يناير/كانون  بدًء من شهر  البطالة  مساعدات 
عما   (٪1.9 (زيادة  نسبياً  أكبر  مبلغ  على   2020
الحكومة  موافقة  بعد  العام 2019،  في  الحال  عليه 
األلمانية في اجتماعها على اقتراح قدمه وزير العمل 

االتحادي هوبرتوس هايل.
الذي يعيش بمفرده على  البالغ  وسيحصل الشخص 
4٣2 يورو بزيادة قدرها ٨ يورو، ألجل مصاريف 
مع  يعيشون  الذين  للبالغين  بالنسبة  أما  المعيشة. 
بزيادة  يورو   ٣٨9 على  سيحصلون  حياة،  شريك 

قدرها ٧ يورو.
وبالنسبة لألطفال، فسيحصلون بحسب عمرهم على 
 ٣0٨ و  أعوام)   ٥ عمر  (حتى  يورو   2٥0 مبلغ  
يورو (من ٦ إلى1٣ عاماً) و ٣2٨ يورو شهرياً. 
وسيحصل البالغون تحت 2٥ عاماً الذين يعيشون في 
منزل األبوين على ٣4٥ يورو عوض ٣٣9. المبالغ 

تصرف حسب الحالة االجتماعية لألفراد.
مع  متناسبة  لتكون  المساعدات  ضبط  سنوياً  ويتم 

األجور واألسعار السائدة.

على  يعيشون  الذين  الالجئين  أعداد  تراجعت 
العام  في  الدولة  من  المقدمة  المادية  المساعدات 
الماضي بشكل ملحوظ. وبالمجمل تلقى نهاية 201٨ 
ما مجموعه 411 ألف طالب لجوء مساعدات، وهو 
أورد  ما  حسب  بالمائة،   12 تبلغ  وبنسبة  أقل  رقم 

"المكتب االتحادي للهجرة والالجئين.
متلقي  مليون  حوالي   201٥ عام  في  الرقم  كان 
التراجع  للمساعدات االجتماعية، بيد أنه استمر في 

للعام الثالث على التوالي.
كمساعدات  المقدمة  الدولة  مدفوعات  وتراجعت 

بنسبة 1٧ بالمائة عن عام 201٧.
وفق  فيهم  المعترف  الالجئين  أن  بالذكر  والجدير 
يدخلون ضمن  ال  بالالجئين  الخاصة  جنيف  اتفاقية 

اإلحصائية أعاله.
تلقى  ممن  بالمائة   ٦4 نسبته  ما  الرجال  وشكل 
بالمائة.   ٣1 القصر  نسبة  بلغت  كما  المساعدات. 
وكان نصف المتلقين أسيويين، وفي هذه المجموعة 
بواقع  العراقيون  ثم جاء  ألفاً  األفغان ٦٣  كان عدد 
وكان  ألفاً.   2٣ بواقع  السوريين  ثم  ومن  ألفاً   4٣
للمساعدات  متلق  ألف   9٦ حوالي  األفارقة  عدد 

واألوروبيون ٨٣ ألفاً.

ـ حزب البديل يدعو لعودة العالقات مع سوريا
ـ زيادة طفيفة لمساعدات البطالة من مطلع العام القادم 

ـ تراجع أعداد متلقي المساعدات االجتماعية من طالبي اللجوء
ـ تباطؤ النمو االقتصادي األلماني

ـ أعداد المهاجرين تنمو بمعدالت أسرع من تنامي أعداد سكان العالم
ـ تحذير  من تزايد األسلحة النارية  
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أظهر نمو االقتصاد األلماني، في اآلونة األخيرة، إشارات تباطؤ تدعو 
بنمو  دولها  معظم  تتمتع  ال  اليورو، حيث  منطقة  داخل  وحتى  للقلق. 
اقتصادي مميز قوي، الحظ خبراء المال في برلين أن الناتج القومي 
األوروبية  المراتب  إلى  و2019   201٨ عامي  في  هوى  األلماني 

األخيرة.
فرنسا وبريطانيا،  الُمسّجل في كل من  االقتصادي  النمو  أن  والالفت 
رغم احتجاجات السترات الصفر في فرنسا، وتخبّط بريطانيا بمستقبل 
مجهول فور خروجها الطوعي من دول االتحاد األوروبي، أفضل من 

نمو نظيره األلماني، ولو بقليل.
ولآلن، لم يتحّول ضعف النمو االقتصادي األلماني إلى أولوية ُملّحة 
بالنسبة لحكومة برلين، بسبب معدل البطالة المتدني من جهة، وموجات 
بعد من جهة  قواها  لم تخسر  التي  كافة  األلمانية  المدن  التوظيف في 
الوظائف  من  كبيراً  إليه عدداً  الخدمات يجذب  بأن قطاع  ثانية، علماً 

الشاغرة، نظراً لتوّسعه بفضل زيادة الحركة االستهالكية الداخلية.
 ،201٨ عام  منذ  تضعف  بدأت  التي  الصناعي،  اإلنتاج  حركة  لكن 
ستترك مفعولها السلبي على قطاعات أخرى في فترة زمنية قريبة، قد 

ال تتجاوز نهاية عام 2019. 
إن  بورش،  جوزيف  هامبورغ،  مدينة  في  االقتصادي  الخبير  يقول 
فحسب،  المحلي  االقتصاد  بتباطؤ  يصطدموا  لم  األلمان  المنتجين 
من  وحدها  ألمانيا  تتمّكن  ولن  العالمية.  التجارة  بانكماش  أيضاً  إنما 
الجمركية  النزاعات  بحر  في  الغارق  الدولية  التجارة  محرك  إنعاش 
بين الدول. لكن لجوء حكومة برلين إلى المبادرات اإلبداعية، وإعادة 
إحياء االستثمارات الداخلية، سيكون بمثابة خطوة أمامية مهمة. فمعظم 
في  ألمانيا،  جعل  مما  الخارج،  في  يتم ضخها  األلمانية  االستثمارات 

األعوام األخيرة، تخسر بريقها كموقع دولي حاضن لالستثمارات.
لها  نمو  أي  تُسّجل  لم  األلماني  الصناعي  اإلنتاج  وتيرة  أن  ويضيف 
العاملة  اليد  تكاليف  زادت  حين  في   ،201٧ عام  منذ  بالذكر  جدير 
الُمسّجلة في  قليلة فقط تلك  لتتخطى في أعوام  والضمان االجتماعي، 
اإلنتاج،  قطاع  في  الشهري  الدخل  أما مستوى  أخرى.  أوروبية  دول 
قفزت  ذلك،  موازاة  وفي  الدولية.  الدخل  بمعايير  مقارنة  أعلى  فيبقى 

األعباء الضريبية. 
من  مستوى  بأعلى  ألمانيا  تتمتّع  األوروبية،  الدول  بباقي  ومقارنة   
ذوي  على  مباشرة  يؤثر  مما  الشركات،  على  المفروضة  الضرائب 
الدخل المتوسط والمتدني. وعالوة على ذلك، يُعّد ُمعّدل تكلفة الطاقة 

األلمانية األعلى أوروبياً، مما يُعرقل توّسع الصناعات األلمانية.
ويختم بالقول: "إن الدخل المرتفع، سوية مع الضرائب الثقيلة وتكلفة 
الطاقة الباهظة، جميعها عوامل لم تكن تُشكل ثقاًل قاتاًل لو استطاعت 
تحتية ممتازة، وقوى  بنى  االعتماد على  ألمانيا  في  العاملة  الشركات 
الضرائب  استيعاب  في  تنجح  العالية، كي  الكفاءات  ذوي  ُعّمالية من 

والتكاليف المفروضة عليها".
وفي سياق متصل، تقول الخبيرة األلمانية أولغا ماير، التي كانت تعمل 
المفوضية األوروبية في بروكسل بصفة مستشارة للشؤون  في  سابقاً 
االقتصادية األوروبية، إن حكومة برلين تستعد لمواجهة تباطؤ النمو 
في  المصيرية  السياسية  الخطط  من  بسلّة  باإلقرار  بدءاً  االقتصادي، 
تقرير وضع القطاع الصناعي المستقبلي. فالمشكالت تتراكم، السيما 

في قطاعي التجارة واالستثمارات منذ زمن بعيد.

قّدرت بيانات جديدة صدرت عن إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة 
تعداد المهاجرين الدوليين، “المتزايد باستمرار”، بـحوالي 2٧2 مليونا،  وهو معدل يفوق 

سرعة نمو  تعداد سكان العالم.
وتعكس األرقام المتصاعدة قفزًة تفوق أرقام عام 2010 ، حيث كان مجموع المهاجرين 
الدوليين (أي كل شخص يغير بلد إقامته المعهود) 221 مليون فردا مهاجرا. ووفقا لهذه 

األرقام يشكل المهاجرون الدوليون اآلن نسبَة ٣.٥٪ من سكان العالم.
الرسمية  الوطنية  اإلحصاءات  على  األممي  التقرير  يوردها  التي  التقديرات  وتستند 
لسجالت السكان األجانب خالل التعدادات السكانية. ويضم هذا وصف السكان األجانب 
النظر عن  ينتقل عبر حدود دولية، بغض  الذي تعكسه األرقام أي شخص يتحرك أو 
حالة الجنسية أو الدافع وراء انتقاله - بمعنى أن البيانات تشمل األشخاص الذين انتقلوا 

بإرادتهم واختيارهم أو الذين اضطروا لالنتقال.
تستضيف أوروبا أكبر عدد من المهاجرين الدوليين، إذ يبلغ مجموعهم اآلن ٨2 مليونا؛ 
المتحدة  الواليات  بينهم ٥1 مليونا في  التي تضم ٥9 مليونا من  الشمالية  تليها أمريكا 
وحدها، وهو “أكبر عدد من المهاجرين في دولة واحدة”، بينما تستضيف منطقتا شمال 
المنطقتان باإلضافة إلى  أفريقيا وغرب آسيا حوالي 49 مليون مهاجر. وتشهد هاتان 

“أفريقيا جنوب الصحراء” أكبر تدفقات من أعداد السكان األجانب.
كما يوضح التقرير أن “نسبة المهاجرين الدوليين من إجمالي السكان” تختلف اختالفا 
واسعا بين منطقة وأخرى، فعلى سبيل المثال يشكل األفراد المولودون في الخارج نسبة 
مجموع  من   ٪1٦ يمثلون  بينما  ونيوزيلندا)  (أستراليا  أوشينا  منطقة  سكان  من   ٪21

السكان في أمريكا الشمالية.
ربع  تقريبا  يمثلون  اللجوء  وطالبي  الالجئين  فإن  القسري  النزوح  تزايد  استمرار  مع 
الزيادات العالمية في أعداد المهاجرين الدوليين، والتي ارتفعت بمقدار 1٣ مليون في 

الفترة من 2010 إلى 201٧.
التنقل تتم ضمن مجموعة  وعلى الرغم من أن الهجرة عالمية، إال أن معظم رحالت 
محدودة من الدول، وتصنف الواليات المتحدة وألمانيا والمملكة العربية السعودية في 

المراكز الثالثة األولى.

في  األلمانية  الداخلية  بيانات  إلى  استنادا   ، بوست  راينشه  أجرته صحيفة  وفق رصد 
واليات البالد الـ1٦، فإن ٥.4 مليون قطعة سالح يمتلكها أفراد عاديون. 

وأضافت الصحيفة أن عدد األسلحة يعني أن من بين كل ألف ألماني ٦٦ قطعة سالح، 
علما بأن إجمالي تعداد ألمانيا ٨2 مليون نسمة. 

وتابعت أن "والية شمال الراين ويستفاليا (غرب) هي صاحبة أقل معدل أسلحة خاصة 
من بين كل واليات ألمانيا، حيث تصل النسبة إلى 49 قطعة سالح لكل ألف ألماني". 

تصاريح  يملكون  فقط  مواطن  ألف   ٦40 فإن  السالح  لقطع  الكبير  العدد  هذا  ورغم 
حكومية باقتناء أسلحة، ما يعني أن عشرات اآلالف من المواطنين يملكون أسلحة بدون 

ترخيص. 
ونقلت الصحيفة عن الخبير األمني أوليفر مالشو، قوله إن "هذا العدد الكبير من األسلحة 
الخاصة يعكس إحساسا متزايدا بين المواطنين بتراجع األمن في ألمانيا". وتابع: "تجب 
زيادة القوات المنتشرة في شوارع البالد لمواجهة هذا الشعور المتزايد بتراجع األمن". 
بدورها، علقت الصحيفة بأن هذا العدد الكبير من األسلحة يثير مخاوف من إمكانية وقوع 

عدد كبير منها في أيدي اليمين المتطرف. 
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هورست  الداخلية  وزير  لسان  على  ألمانيا  جددت 
الذين  الالجئين  من   ٪2٥ استقبال  نيتها  زيهوفر، 
يصلون للشواطئ اإليطالية عن طريق البحر، مؤكدا 
أن بالده تفعل ذلك العتبارات إنسانية، وأن األمر لن 
يكون إثقاال على سياسة الهجرة التي تتبعها بالفعل. 

فيه  يشهد  وقت  في  األلماني  الموقف  تأكيد  ويأتي 
ملف الهجرة تجاذبات عدة بخصوص قضية اللجوء 
إلى أوروبا بصفة عامة، األمر الذي ربما يستدعي 
األلمانية  السياسات  مضمون  على  الضوء  إلقاء 
تلك  في  المؤثرة  المحددات  وأبرز  الالجئين،  تجاه 

السياسات.

أوضاع الالجئين في ألمانيا 
وفقا لمكتب اإلحصاء االتحادي في ألمانيا وصل عدد 
الالجئين وطالبي اللجوء حتى نهاية عام 201٨ إلى 
نحو 1.٨ مليون شخص، منهم 1.٣ مليون حاصلون 
وعراقيون  سوريون  غالبيتهم  اإلقامة،  حق  على 
وأفغان، ما يمثل زيادة قدرها ٦٪ مقارنة بالعام الذي 
تشير  كما  ألف شخص.  يعادل 101  ما  أي  سبقه، 
بيانات المكتب إلى أن عدد األشخاص الذين لم يتم 
البت في طلبات لجوئهم بلغ ٣0٦ آالف شخص حتى 
نهاية 201٨، وهو ما يقل بـ2٦9 ألف حالة مقارنة 
بعام 201٦ الذي بلغت فيه نسبة تقديم طلبات اللجوء 
ذروتها. ويعود السبب في ذلك، إلى تسريع إجراءات 
البت في طلبات اللجوء واالنخفاض المستمر في عدد 
طلبات اللجوء الجديدة، علماً أن هناك زيادة ملحوظة 
في عدد الباحثين عن الحماية في ألمانيا غالبيتهم من 

تركيا (14 ألفا) وإيران (21 ألفا).
منظومتها  في  تعديالت  ألمانيا  شهدت  كذلك 
على  بالحصول  لالجئين  ُسمح  بحيث  التشريعية، 
بداًل من  األموال  الدولة في صورة  دعم من جانب 
الذي  والمبلغ  العينية،  والمعونات  األكل  كوبونات 
عليه  يحصل  الذي  المبلغ  نفس  هو  عليه  يحصلون 
يحصل  حيث  الثانية،  الفئة  من  العمل  عن  العاطل 
الشخص على مبلغ شهري يصل إلى ٣٥9 يورو إلى 
جانب توفير الدولة لمحال اإلقامة. وفي حال مرور 
ألمانيا  في  الالجئ  إقامة  على  شهراً   1٥ من  أكثر 
أو االعتراف بحقه باللجوء فيتلقى مبلغ ٣99 يورو 

شهريا وحسب الحالة االجتماعية للفرد. 
وشملت التعديالت أيضا تقليص المدة التي ال يسمح 
فيها لطالبي اللجوء بالعمل من 9 أشهر إلى ٣ أشهر 
فقط، ومع االعتراف بأن إيجاد فرصة عمل لالجئين 
مواطن  أي  تقدم  عدم  على  األولى  بالدرجة  يعتمد 
ألماني أو أوروبي لهذه الوظيفة، يجب التذكير بأن 
هذا الوضع ينتهي بعد مضي 1٥ شهراً على إقامة 
من  للحد  الحكومة  عمدت  كما  ألمانيا.  في  الالجئ 
قلق الالجئين من الترحيل عبر سن قانون »2+٣« 
الذي يمكن طالبي اللجوء المرفوضين من االستمرار 

في التدريب لمدة ثالث سنوات، والعمل لسنتين على 
األقل دون الخوف من الترحيل. 

تجدر اإلشارة إلى أن ألمانيا وافقت مسبقاً على إعادة 
توطين 10200 الجئ خالل عامي 201٨ و2019، 
يتم اختيارهم من قبل مفوضية األمم المتحدة لشؤون 
الالجئين. كما أطلقت الحكومة األلمانية في مايو/أيار 
»بداية  اسم  يحمل  جديداً  برنامجاً   2019 الماضي 
جديدة في فريق«، إلحضار ٥00 الجئ إلى ألمانيا، 
يدعم  مرشدين   ٥ من  مكون  فريق  مع  بالتعاون 

الالجئين في عملية االندماج بالمجتمع. 

محددات السياسات األلمانية تجاه استقبال الالجئين 
هناك عدد من العوامل ترسم مالمح السياسة األلمانية 

تجاه استقبال الالجئين، أبرزها ما يلي: 
ـ متطلبات االقتصاد األلماني 

األلماني  االقتصاد  حاجة  تؤكد  عدة  تقارير  تبرز 
لدماء جديدة، خاصة في مجال األعمال الحرفية التي 
تعرض عنها األيدي العاملة األلمانية، فمع انخفاض 
منذ  معدالتها  أدنى  إلى  ألمانيا  في  البطالة  معدالت 
٣0 عاما، فقد الشباب األلمان رغبتهم في التدريب 
يحتاج  التي  الحرفية  المهن  في  واالنخراط  المهني 
إليها اقتصاد البالد، ففي العام الماضي، أعلنت ثلث 
الشركات األلمانية أن لديها وظائف تدريب لم يشغلها 
أحد، فيما بلغت الوظائف الشاغرة أعلى مستوى لها 

منذ 20 عاما. 
الوافدة  اليد  إلى  الشركات  تتجه غالبية هذه  ثم،  من 
المدربة بعد إخضاعها لنظام التدريب المهني، فمع 
نهاية عام 201٨ وصل عدد المسجلين في برنامج 
التدريب على العمل ألكثر من 400 ألف شخص، 
ويتخرج من هذا البرنامج كل عام مئات اآلالف من 
صارمة  اختبارات  اجتياز  بعد  البارعين  الحرفيين 
الدولة. إلى جانب خضوع أعداد كبيرة من  تديرها 

الالجئين لدورات االندماج واللغة. 
التركيبة  من  ألمانيا  تستفيد  نفسه  الوقت  وفي 
تقل   ٪٦0 فحوالي  الجدد،  للوافدين  الديموغرافية 
أعمارهم عن 2٥ عاما، ومع انخفاض عدد السكان 
األلمان األصليين، فإن ألمانيا بحاجة لهؤالء الشباب 

لتجديد شبابها. 
ـ البعد اإلنساني وصورة ألمانيا في المجتمع الدولي 
ميركل  أنجيال  المستشارة  عهد  في  ألمانيا  حرصت 
على رسم صورة لها تجمع بين القوة والمثالية، مع 
االهتمام بشكل خاص بالقيم واالعتبارات اإلنسانية، 
يتجلى هذا األمر بصفة خاصة في قضية الالجئين، 
 201٥ سبتمبر/أيلول  في  ميركل  قامت  حيث 
من  الالجئين  أمام  وجيزة  لفترة  بالدها  حدود  بفتح 
من  التزاما  اعتبرته  ما  وهو  الوثائق،  حاملي  غير 
أن  مؤكدة  واألوروبية،  اإلنسانية  بواجباتها  بالدها 
كما  إنسانية،  كارثة  السياسة حالت دون وقوع  تلك 

تؤكد ميركل دائما أن ألمانيا ال يمكنها أن تهتم فقط 
برفاهيتها بل إنها جزء من العالم. 

ـ تجاذبات الداخل األلماني على خلفية قضية الالجئين 
 أثارت سياسة ميركل للجوء جدال واسعا في البالد، 
االئتالف  تماسك  تهديد  درجة  إلى  حدته  وصلت 
البالد، فخالل عام 201٨ نشب خالف  في  الحاكم 
الديمقراطي  المسيحي  الحزب  زعيمة  ميركل  بين 
رئيس  زيهوفر  هورست  داخليتها  ووزير  آنذاك، 
إلى حد تهديد  المسيحي، وصل  الحزب االجتماعي 
نجاة  ورغم  الحكومة.  من  استقالته  بتقديم  زيهوفر 
الحكومة األلمانية من تلك التوترات ال يزال المشهد 
السياسي األلماني يعيش تبادال لالنتقادات واالتهامات 

بين المسؤولين األلمان حول سياسة اللجوء. 
من ناحية ثانية، يتوقع أن تشهد سياسة ألمانيا تغيرا 
بخصوص الهجرة، مع مقدم زعيمة الحزب المسيحي 

الديمقراطي الجديدة أنجريت كرامب- كارينباور. 

مواقف الشركاء األوروبيين ودول الجوار 
اتفقت دول االتحاد األوروبي بعد موجة اللجوء التي 
الالجئين  أعباء  تقاسم  على   ،201٥ عام  شهدتها 
اليونان  استقبلتهم  الجئ  ألف   1٦0 توزيع  وإعادة 
االتفاقية  أن  بيد  االتحاد،  دول  باقي  على  وإيطاليا 
 2٥ بتوزيع   ،201٧ عام  سبتمبر/أيلول  في  انتهت 
بين  عدة  لنشوب خالفات  أدى  ما  فقط.  ألف الجئ 
المتفق  المسؤوليات  تحّمل  حول  االتحاد  أعضاء 

عليها.
دول  بمواقف  األلمانية  اللجوء  سياسة  تتأثر  كما 
تركيا،  وتحديدا  الالجئين  بملف  المعنية  الجوار 
فرغم توقيع اتفاق بين االتحاد األوروبي وتركيا عام 
201٦ ينص على إعادة المهاجرين إلى تركيا، إذا 
تبين انتقالهم بشكل غير شرعي للجزر اليونانية ولم 
يستقبل  (بالمقابل،  اليونان  في  لجوء  على  يحصلوا 
االتحاد األوروبي من تركيا مقابل كل سوري معاد 
إليها سوريا آخر مقيما على نحو شرعي في تركيا)، 
رغم ذلك فسياسات تركيا في هذا السياق تثير كثيرا 
القسرية  الترحيل  حمالت  مع  السيما  الجدل  من 
التركي  الرئيس  وتهديدات  السوريين،  لالجئين 
السوريين  الالجئين  أمام  الحدود  بفتح  أردوغان 

للتوجه نحو أوروبا. 

ولعل التفاعل بين هذه المتغيرات اإلقليمية هو ما دفع 
برلين لعقد اتفاقيات ثنائية بموجبها يتم إعادة طالبي 
األلمانية،  الحدود  على  ضبطهم  يتم  الذين  اللجوء 
حيث دخلت االتفاقية التي عقدتها ألمانيا مع إسبانيا 
بوقت  بعدها   ،201٨ أغسطس/أب  في  النفاذ  حيز 
أعلن  كما  اليونان،  مع  مماثلة  اتفاقية  قصير جاءت 
وزير الداخلية األلماني هورست زيهوفر عن اتفاقية 

مماثلة اآلن مع إيطاليا.

د. مروة نظير
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عين على الالجئين

د/ أمير حمد

صراعات  محك  الراهن  الوقت  في  ألمانيا  هي  ها 
الرافض   AFD نسبة حزب داخلية بصعود  سياسية 
برفع  مهددة  أخر  جانب  ومن  جانب،  من  لالجئين 
الضرائب على صادراتها، السيما السيارات من قبل 

ترامب.
 ٪20 تمثل  السيارات  صادرات  بأن  المعلوم  من 
نموها  سيضعف  الذي  األمر  ألمانيا،  من صادرات 
كما  عليها  ضرائب  بالفعل  ُفرضت  ان  االقتصادي 
فعل ترامب مع الصين. هذا كما أن خروج انجلترا 
الشركات  اقتصاد  سيهدد  اتفاق  بدون  الرابطة  من 
األلمانية، السيما الوسطى منها الناشطة في انجلترا 

والمتعاقدة معها.  
ألمانيا،  في  الراهنة  التطورات  المقال  هذا  في  نقرأ 
بعد  الوطأة عنهم  لتخفيف  بالالجئين  المعنية  السيما 
أن ُعزل سلفيني وزير داخلية ايطاليا الراديكالي من 
منصبه اثر تكوين حكومة ائتالف جديدة في ايطاليا. 

لم يكن مفاجئ الفوز الساحق لحزب AFD المتطرف 
في انتخابات واليتي ساكن وبراندنبورج البرلمانية، 
الحزبين  بعد  الثاني  المنصب  الحزب  هذا  احتل  اذ 
الكبيرين الحاكمين CDU و SPD . جاء هذا الفوز 
بنسبة 2٥٪ كأعلى نسبة يحصل عليها حزب شعبوي 
يميني، اذ فاقت نسبة فوزه في االنتخابات األوروبية 
أكثر من محلل سياسي مثل "فون  البرلمانية. يرى 
تمركزت  الحزب  هذا  نجاح  اسباب  بأن  ديرلوكة" 
ومناهضة حرية  الالجئين  الشعواء ضد  الحملة  في 
وتغيير  أوروبا  أسلمة  خيفة  "اإلسالم"  األديان 
هويتها المسيحية. هذا كما أن فوز هذا الحزب جاء 
ألمانيا  الفحم في شرق  بالحفاظ على مناجم  مرتبطا 
حتى ال تتفشى البطالة أكثر ألن شريحة كبرى من 
جانب  وإلى  مناجم،  عمال  ألمانيا  شرق  مواطني 
الحزبين  بفشل  المبهمة  دعايته  الحزب  وّسع  هذا 
الرئيسيين وضرورة العودة إلى مكاسب ما قبل اتحاد 
ألمانيا  شرق  مواطني  مجدداـ  ـ  وأوهم  األلمانيتين، 
بأنهم يعاملون كطبقة ثالثة بعد األجانب والالجئين. 

الكاذبة  االتهامات  هذه  ليست  اآلن  المعضلة  إن 
والشعارات المزيفة التي أذاعها هذا الحزب، وإنما 
كيفية إيجاد تحالف ثالثي مع حزب الخضر بعد أن 
خسر الحزبين الكبيرين نسبة عالية كالسابق تؤهلهما 

للحكم االنفرادي أو الثنائي. 
يقول متحدث حزب الخضر بأن حزبه الحاصل على 
نسبة ال تتجاوز 10٪ في الواليتين لن يقبل التحالف 
متطلباته مرشحيه، علما  بالموافقة على  إال  الثالثي 
بأن رئيس وزراء والية ساكسن كان وقد رفض قبل 

االنتخابات االشتراك مع حزب الخضر في تحالف!
المناجم  ايقاف  في  تكمن  مطالبه  أولوية  بأن  ويقول 
وحماية  البديلة  بالطاقة  واستبدالها  الطاقة  لتوليد 
العنف  وممارسة  العشوائية  الحمالت  من  الالجئين 
وهي  األديان،  حرية  تمس  أو  تهدد  وأال  ضدهم، 
االشتراكي  الحزب  غالبيتها  على  يوافق  مطالب 

والمسيحي كذلك. 
ألمانيا يعاني  وقالت صحيفة "دي فيلت" بأن شرق 
من زيادة نسبة كبار السن ونقص نسبة المواليد، هذا 
إلى جانب هجرة معظم الشباب إلى الغرب األلماني 

للحصول على عمل. 
يقول رئيس وزراء والية ساكسن بأن أولوية عمله 
بعد فوزه في االنتخابات هي التصدي لهذه المشاكل 
القوي  والربط  النائية  والمناطق  األرياف  وتعمير 

والسريع لشبكات االنترنت. 
وكما جدرت االشارة سابقا فإن شرق ألمانيا ـ الذي 
تحاول ميركل الشرقية األصل ـ اخراجه من التأخر 
االقتصادي وإلحاقه بغرب ألمانياـ  ال يزال يعاني من 
العداء لالجئين بل واألجانب بشكل عام، مما حرك 
متحدث الغرفة التجارية األلمانية ألن يحذر من عدم 
في شرق  للعمل  الضخمة  األجنبية  الشركات  رغبة 

ألمانيا جراء العداء لألجانب. 
ليس غريبا ان حقق حزب AFD نجاحا واسعا في 
لالجئين  العداء  خارطة  خطط  وقد  ألمانيا  شرق 
الغزاة  القادمين أو  ليؤكد بشاعة  وتربص بأخطائهم 

الجدد!!

كان وقد حذر رئيس الرابطة االسالمية بألمانيا من 
خطورة االدالء بأصوات لحزب AFD منوها إلى أنه 
ايدلوجية  باإلسالم ويعتبره مجرد  يعترف  حزب ال 
شكلها الرسول من االنجيل القديم والتوراة وما توارد 

من أخبار التاريخ القديم. 
نقول هذا ونذكر بأن حزب AFD مرفوض كذلك من 
الجالية اليهود في ألمانيا، اذ يعتبرونه امتداًد للنازية 
كما  ممتلكاتهم  على  واالستيالء  اليهود  لوأد  الداعية 

فعل هتلر سابقا. 
في  بالطعن   AFD حزب  رئيس  طالب  وقد  كان 
المحكمة  اعتراف  لعدم  ساكسن  والية  انتخابات 
من  قلل  مما  البرلمان  في  مرشحيه  خانات  بكل 
حزب  حزبه  أن  يقول  الوالية.  هذه  في  فوزه  نسبة 
عالية  بنسبة  األلماني  الشعب  اختاره  ديمقراطي 
خروجا  يعد  حزبه  مع  ائتالف  تشكيل  رفض  وإن 
الحاكمة  األحزاب  اعتراف  بعدم  الديمقراطية  على 
بأصوات مرشحيه الكبيرة، وأكمل .. نأتي في شرق 

ألمانيا بالمرتبة الثانية بعد حزب CDU الحاكم.  
بأن  قائلة   CDU حزب  رئيسة  "كارنباور"  ردت 
حزب AFD يضم أصوات وبرامج نازية تدعو إلى 
األلمان  وتفضيل  الالجئين  بطرد  بدًء  ألمانيا  تقسيم 
على  يحرض  حزبه  أن  كما  المواطنين،  بقية  على 
في وجه  ويقف  األجانب  وُكره  السامية  العداء ضد 
دخول المستثمرين وشركاتهم الضخمة جراء سياسة 
بشكل  األوروبية  بالرابطة  اعترافه  وعدم  انغالقه 
ألمانيا  شرق  في   AFD أن حزب كما  هذا  واضح. 
يدعو إلى استمرار مناجم الفحم ويقف ضد استيراد 
الطاقة البديلة من خارج ألمانيا نقيضا لسياسة حزبي 

.SPD و CDU
ويقول متحدث الحزب االشتراكي بأن حزبه يخطط 
وبناء  مثال  االيجارات  رفع  من  الحد  على  ويعمل 
 AFD حزب  يقف  فيما  االجتماعية  المساكن  آالف 

كحزب رأسمالي ضد هذه السياسية االجتماعية.

مشكلة الالجئين في كل مكان
كان وقد صرحت "فون ديرالين" ـ رئيسة الرابطة 
السابقة  األلمانية  الدفاع  ووزيرة  الجديدة  األوروبية 
دبلن  اتفاقية  تعديل  بمكان  الضروري  من  بأنه  ـ 
الخاصة بالالجئين حتى يخف وطأة تواجدهم بكثافة 

في دول جنوب أوروبا .. 
يقول باحث سياسي في اذاعة فنك بأن أزمة الالجئين 
ألمانيا  وليس  األوروبية  للرابطة  محورا  أصبحت 
وحدها التي تجابه هذه األزمة. اليونان مثال لم يكف 
اكتظ  الماضي  الشهر  ففي  الالجئين،  استقبال  عن 
معسكر الجئين في جزيرة ليبوس اليونانية  بحوالي  
ال  المعسكر  هذا  سعة  بأن  علما  الجئ،  الف   100
تتجاوز٣0 ألفا ، مما أدى إلى اندالع اشتباكات بين 
ورجال  المكان  ضيق  من  المضغوطين  الالجئين 

الشرطة اليونانية وحراس المعسكر. 
لم تقف الرابطة مكتوفة األيدي اذ سرعان ما طالبت 
إلى  استنادا  إليها  الالجئين  هؤالء  بإرجاع  تركيا 

اتفاقية الالجئين المنعقدة بينهما. 
األوروبية  الرابطة  اردوغان  حذر  آخر  جانب  من 
أوروبا،  إلى  ليغادروها  لالجئين  تركيا  حدود  بفتح 
مليون  لتوطين  ماديا  تركيا  الرابطة  تساعد  لم  إن 
من  المزعومة،  اآلمنة  المنطقة  في  سوري  الجئ 
بلغ  تركيا  السوريين في  الالجئين  تعداد  أن  المعلوم 
٣.٦ مليون الجئ اثر االتفاقية المبرمة بين الرابطة 
الجئي  وإرجاع  سوريا  الجئين  الستقطاب  وتركيا 
أوروبا الجدد إليها. نصت االتفاقية على منح تركيا 
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٦ مليار يورو مقابل استقطابهم لالجئين وقد تم دفع 
٥,٦ مليار إلى تركيا.

نذكر هنا بما قاله الرئيس األلماني األسبق " هورست 
االتفاقية  لدعم  دعا  الذي   "2010-2004 كولر، 
األخيرة  القارة  اعتبرها  التي  افريقيا  مع  المبرمة 
المنقذة للعالم بثرواتها من الخام وطبيعتها، وفوق كل 

شيء تعدد وتاريخ ثقافاتها وشعوبها. 
قال كولر ـ المصرفي المتميز والذي احتل منصب 
افريقيا  معاونة  بأن  ـ  الدولي  النقد  صندوق  رئيس 
وتدريبهم  لتعليمهم  أوروبا  في  مواطنيها  واحتواء 
والعالم  بل  معا  وأوروبا  افريقيا  على  سيعود  مهنيا 
كله بثراء واضح وملموس. يقول هذا لربطه بدراسة 
أخيرة من جامعة فلدزهايم عن ثراء افريقيا الثقافي 

ووضع الالجئين فيها. 
يقول نص من الدراسة التي أذيع جزءا منها بأن ٨,1 
مليون الجئ شردهم تنظيم "بوكو حرام" المتطرف 
وأن ٥0 الف منهم يعيشون في شمال شرق نيجيريا 
لخوفهم  ومواطنهم  قراهم  إلى  الرجوع  يودون  ال 
التنظيم  هذا  فخ  في  أخرى  مرة  الوقوع  من  الشديد 
واكره  واغتصب  الفتيات  اختطفوا  الذي  االرهابي، 
على الزواج ومنع من ارتياد المدارس ودرب الفتيان 

على القتل العشوائي لنشر اسالم متطرف. 
وكان وقد حذر كوله رئيس ألمانيا سابقا من التنافس 
الحاد بين الصين وفرنسا على موارد افريقيا ودعا 
إلى احتواء افريقيا ثقافيا ودعمها مقابل جلب مواردها 
واالقتصاد  المساواة  مبدأ  يتحقق  حتى  الطبيعية 
المتوازن وليس الهلع االستعماري وتركها للحروب 
الهجرة  مدعاة  والبطالة  واألمية  والتشرد  والفقر 

وطلب اللجوء في أوروبا. 
أفريقيا  قادة  مع  األخير  لقائها  في  ميركل  وقالت 
في برلين بأن افريقيا أحوج ما يكون لطاقة شبابها 

لها.  المقدم  الدعم  والستثمار 
ناجحة  تنموية  مشاريع  في 
المهني  والتدريب  التعليم  ودعم 
وليس  االلكترونية  واالتصاالت 
من  واختالسها  األموال  تبذير 
شعوبها المعهودة. كررت وأكدت 
زيارتها  بعد  هذا  حديثها  ميركل 
إليقاف  افريقيا  وغرب  للنيجر 
صندوق  ودعم  السرية  الهجرة 

تنمية افريقيا.

األوروبية  للسياسة  المتابع  يجد 
تضخم  بالالجئين  الخاصة 
تحت  لهم  المناوئة  األحزاب 
وشعوبها  أوروبا  حماية  شعار 
فعل  كما  واإلرهاب  األجانب  من 
انتخاباته.  كل  في   AFD حزب 
الخضر  حزب  متحدث  غضب 
بأنه  الحزب  هذا  تضخم  على 
المظاهرات  ألمانيا إلى عهد  أعاد 
مع  الواقفة  اليسارية  واألحزاب 

ومشاركة  االستعماري  الفكر  ومناهضة  األجانب 
كبار الكتاب فيها مثل هاينريش بول و غونتر غراس 
يقول  لألدب.  العالمية  نوبل  جائزة  على  الحاصلين 
حقوق  وهضم  السياسي  للتطرف  األفعى  رأس  أن 
يشيد  الذي  ترامب  دونالد  هو  والالجئين  األقليات 
الجدران في وجه الالجئين ويوسمهم كمرض وداء 

جسيم يجب القضاء عليه قبل أن ينتشر. 
الذي  ترامب،  العنصري  بزعامة  خطر  أمام  إننا 
هجرتهم  ويوقف  الالجئين  ويطرد  القوميات  يشجع 

ويغلق الموانئ أمام سفنهم ويصادرها. 

محاور 
عرفت أنجيال ميركل بنشاطها ومقدرتها على االدارة 
السيدة  تصبح  ألن  أهلها  مما  وصبرها،  السياسية 
السيما  األمريكي،  االعالم  وفق  العالم  في  األولى 
بداية حكمه ومن  بعد أن هاجمها ترامب كثيرا في 
األلمانية  لالنتهازية  ليعتبرها رمز  انتفض عليها  ثم 
المعتمدة على العون األمريكي والدفاع بال حدود عن 

ألمانيا دون مقابل يذكر منها. 
ألمانيا  سياسة  ترامب  انتقادات  وتهدد  تهم  تعد  لم 
وليس  اقتصاد  رجل  ألنه  األوروبية،  والرابطة 
سياسي ألمعي متقلب المزاج، لم يدرك مغبة الحرب 
القوة  فأضعفت  الصين  مع  بدأها  التي  االقتصادية 
الشرائية في أمريكا وهددت اقتصاد الدول المصدرة 

العظمى كألمانيا.
ترامب يرفع الضرائب على الواردات إلى أمريكا... 
ترامب يشيد جدارا حدوديا إليقاف تسرب الالجئين 
رغم  الثانية  الدورة  النتخابات  يستعد  ترامب   ...
 ... المعارض  الديمقراطي  الحزب  ضعف وتصدع 
ترامب يهدد جادا بسحب القوات األمريكية في ألمانيا 
ليحولها إلى بولندا لدفعها 2٪ من ميزانية الدولة ... 

ترامب يهدد إيران ...

رغم كل تقلبات ترامب شغلت الساحة األلمانية في 
الثانية  ميركل  كرحلة  كثيرة،  قضايا  الراهن  الوقت 
عشر إلى الصين وأزمة هونج كونج وتبادل السجناء 
الحفاظ  وكيفية  البيئة  وأزمة  وأكرانيا  روسيا  بين 
قضية  وأخيرا  البالستيك  أكياس  بحظر  نقائها  على 
الالجئين التي نحن بصددها محور انتخابات واليتي 
بشكل  والرابطة  ألمانيا  وكل  وبراندنبورج  ساكسن 

عام. 

الالجئين  أزمة  أن  انجليزي  سياسي  محلل  قال 
األوروبية  الرابطة  من  انجلترا  خروج  ومساعي 
جونسون  بوريس  كرواية  قريبا  وهيجها  سينطفئ 
رئيس وزراء انجلترا التي كتبها قبل 1٥ عاما ويعود 
وجه  في  موحد  وتحدي  كقوة  االوروبي  االتحاد 
األحزاب الراديكالية والحرب االقتصادية االمريكية 

وتحرشات روسيا. 

ـ  فيكرت  أولرش  الشهير  االعالمي  مع  لقاء  في 
المذيع في القناة األلمانية األولى ـ قال بأن ماكرون 
رئيس فرنسا يحاول ابراز دور فرنسا كقوة عسكرية 
االيراني  النووي  الملف  أزمة  بتوسطه لحل  ورائدة 
وإنقاذ الغابات االستوائية في البرازيل، فيما تركض 
مع  التجارية  الصفقات  من  العديد  إلبرام  ميركل 
الصين وتولي ملف قضية الالجئين االهتمام. وتحدث 
األلماني والهوية وتبني  فيكرت عن مفهوم من هو 
األلمانية  الهوية  حزب  مثل  الراديكالية  األحزاب 
كانتماء عرقي وليست هوية مكتسبة بالتجنس وإجادة 

اللغة األلمانية. 
من  أكثر  الخضر  ناقشها حزب  أساسية  قضية  هذه 
البرلمانية  اليسار في معظم االنتخابات  مرة وكذلك 

لسحب األصوات من األحزب الشعبوية.
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عاطف عبد العظيم

المناخي  التغير  آثار  أن  فرنسيون  علماء  استنتج 
ستكون أكثر وضوحاً مما هو متوقع، بغض النظر 

عن الجهود المبذولة لتطويقها.
ويقول العلماء أن استمرار تصاعد النشاط االقتصادي 
األحفورية  الطاقة  استخدام مصادر  وتزايد  البشري 
سيؤدي في أسوا األحوال إلى ارتفاع درجة حرارة 

األرض إلى ما يقارب ٧ْم عام 2100.
حرارة  لدرجة  الحاد  االرتفاع  تقليص  ويتطلب 
األرض التخفيض الفوري النبعاث غاز "ثاني أكسيد 
الكربون  اقتصاد خال من  إلى  والتوصل  الكربون" 

على المستوى العالمي في أفق عام 20٦0.
يقول القائمون على الدراسة إن موجات الحر الشديدة 
حالياً،  العالم  يشهدها  التي  المناخية  واالضطرابات 
خاصة في أوروبا، ستستمر بكل األحوال على األقل 

خالل العقدين القادمين.

أزمة األزمات
في حديثه إلى الصحفيين في العاصمة ناسو، أعرب 
المتحدة مع حكومة  العام عن تضامن األمم  األمين 
الذي  الدمار  إلى  البهاما، مشيرا  وشعب دولة جزر 
خلفه اإلعصار على بعض البنى التحتية في المناطق 

المتضررة. 
وعدد األمين العام ثالثة "تأثيرات ظالمة" أولها، إن 
البلدان  أقل  على  سيقع  المناخ  ألزمة  تأثير  أسوأ 
"جزر  إن  وقال  الدفيئة،  الغازات  النبعاث  تسببا 
أفقر  إن  البهاما هي مثال جيد على ذلك". وثانيها، 
البلدان هم من سيعانون  الناس وأضعفهم في تلك 
أكثر من غيرهم كما حدث لمجتمعات بعينها. ثالثا، 
من  دائرة  في  البلدان  المتكررة  العواصف  "تسجن 

الديون والكوارث".

معارض السيارات تقتل المناخ 
ولقى معرض السيارات في فرانكفورت هذه السنة 
معارضة شديدة من ناشطين بيئيين هي األوسع من 
لم تعد  السيارات  نوعها، في دليل على أن صناعة 

حتّى في ألمانيا منّزهة عن الخطأ.
واحتشد مئات المتظاهرين في مجّمع المعارض في 
السير  فيهما حركة  منعت  المدينة، سالكين طريقين 

ورافعين الفتات متعددة.
وغّردت منظمة "بوند" غير الحكومية التي شاركت 
في تنظيم هذه التظاهرة "نريد أن يفسح المجال للمشاة 

وركاب الدراجات الهوائية والمواصالت العامة".
وقال الناطق باسم مجموعة "كومباكت" إن "قطاع 
السيارات غّش في ما يخّص الديزل وهو يساهم في 

تفاقم األزمة المناخية".
فضيحة  تكّشف  منذ  القطاع  أركان  وتزعزعت 
التالعب بنتائج محركات الديزل لدى "فولكسفاغن" 
سنة 201٥ ، ويشّكل معرض فرانكفورت للسيارات 
فرصة لتوجيه أصابع االتهام لهذا القطاع في وقت 

يزداد التركيز على ضرورة التحّرك من أجل المناخ.
 "Sand im Getriebe" تجّمع  باسم  الناطقة  وقالت 
النقل  التحّرك "نريد أن تتطّور وسائل  الداعية لهذا 
عن  الدفاع  في  النشط  الحراك  هذا  ويتميّز  العام". 
البيئة الذي يتّسع نطاقه في أوروبا منذ أشهر بشنه 
عمليات متماشية مع القانون وأخرى مخالفة له. وهو 
المساس به  يتعّذر  بات يستهدف قطاعا لطالما كان 

في ألمانيا نظرا ألهميته االقتصادية.
 "greenpeace" أطلقت  المعرض،  افتتاح  وأثناء 
ارتدوا  ناشطا  عشرين  نحو  مع  احتجاجية  حركة 
سترات خضراء نفخوا بالونا كتب عليه "ثاني أكسيد 
الكربون" خلف سيارة رباعية الدفع. وقال ناشط في 
يستوعب  لم  السيارات  "قطاع صناعة  إن  المنظمة 
هنا  يستعرض  أن  من  وبدال  المناخية.  األزمة  بعد 
السيارات الرباعية الدفع الشديدة االستهالك للوقود، 

ينبغي له وضع حّد لهذا النوع من المركبات".
جناحي  أمام  أيضا  المنظمة  من  أعضاء  وتظاهر 
"فولكسفاغن" و"بي ام دبليو" خالل زيارة المستشارة 
على  محتّجون  وصعد  المعرض.  ميركل  أنغيال 
سيارات رباعية الدفع ورفعوا الفتات تظهر سيارات 

كتب فوقها "قاتالت المناخ".

على  تركيزهم  النشطاء  يصّب  فرانكفورت،  وبعد 
التغير  لمكافحة  تدابير  الحكومة  تقّدم  حيث  برلين 

المناخي.
البيئي  الحراك  في  تشددا  األكثر  الجناح  وهناك 
للقانون  مخالفة  تحّركات  لخوض  المستعّد  األلماني 
للتظاهرات الشبابية المندرجة  للفت األنظار، خالفا 

."Fridays for Future" تحت شعار
التي تتزايد وتيرتها بدفع  التظاهرات  باإلضافة إلى 
من الناشطة السويدية الشابة "غريتا تونبرغ"، يبصر 
 Extinction" النور، مثل شبكة مزيد من الحركات 
مدن  في  صداها  ويتردد  األوروبية   "Rebellion

أوروبية مثل باريس ولندن وبرلين.
محاصرة  في   "Ende Gelände" جماعة  ونجحت 
منجم شاسع للفحم في ألمانيا في حزيران/يونيو، ما 

أّدى إلى وقف العمل في الموقع.

المناخ وحزمة الحكومة األلمانية
أصدرا  بطيئة  ومشاورات  جدل  وبعد  أخيرا 
الحكومة األلمانية عدة قرارات ُسميت حزمة المناخ 

 . Klimapaket
مقررات  حسب  المناخ  لحزمة  الرئيسية  النقاط 

الحكومة األلمانية كالتالي:
في  الكربون  أكسيد  لثاني  سعر  يعطي  أن  يجب  ـ 
"ثاني  سعر  يبدأ  أن  يجب  والحرارة.  النقل  مناطق 
التدفئة  وزيت  والديزل  للبنزين  الكربون"  أكسيد 
والغاز الطبيعي في عام 2021 بسعر ثابت لحقوق 
أكسيد  ثاني  من  طن  لكل  يورو   10 بقيمة  التلوث 

الكربون. بحلول عام 202٥ ، يجب أن يرتفع السعر 
تدريجياً إلى ٣٥ يورو.

العمالء  التلوث هذه على  تُحمل حقوق  أن  ال يجب 
النهائيين، ولكن الشركات التي تضع أو تزود الوقود 

األحفوري ووقود التدفئة.
ـ سيتم زيادة البنزين والديزل بحوالي ٣ سنتات للتر، 
في الخطوة الثانية حتى عام 202٦، ثم المتابعة إلى 

9 إلى 1٥ سنًتا للتر.
تدريجيا. من  الكهرباء  تكاليف  تنخفض  أن  ينبغي  ـ 
عام 2021 ، يجب أن تسقط ضريبة "قانون الطاقة 
 Erneuerbare Energien Gesetz المتجددة" 
ثم   ، ساعة   / كيلووات  لكل  سنت   0.2٥ بمقدار 
بمقدار   202٣ و  سنت   0.٥ بمقدار  بعام  ذلك  بعد 

0.٦2٥ سنت.
يجب تسريع التوسع في الكهرباء الخضراء. 

قديم  زيت  سخان  يستبدل  أي شخص  على  يجب  ـ 
"بدل  على  يحصل  أن  للمناخ  مالئمة  أكثر  بطراز 
يجب  التكاليف.  من  بالمائة   40 إلى  يصل  بديل" 
عام  من  الجديدة  الزيت  سخانات  تركيب  حظر 
202٦ - "في المباني التي يمكن فيها توليد حرارة 

صديقة للبيئة".
 ، التدفئة  تكاليف  في  االجتماعية  المصاعب  لتفادي 
يجب أن ترتفع إعانات اإلسكان بنسبة 10 في المائة.
كفاءة  لتجديد  ضريبي  حافز  تقديم  المقرر  من  ـ 

استخدام الطاقة للمبنى.
ـ تريد الحكومة جعل السفر بالسكك الحديدية أرخص 
 ، المثال  سبيل  على  الجوية.  للرحالت  تكلفة  وأقل 
من المتوقع أن تنخفض ضريبة القيمة المضافة على 
إلى ٧  المائة  الطويلة من 19 في  القطارات  تذاكر 

في المائة اليوم. 
الجوية  الحركة  ضريبة  رفع  سيتم   ، المقابل  في 
لإلقالع من المطارات األلمانية اعتباًرا من 1 يناير 
2020. لم يتم ذكر تفاصيل الطرق التي تم ذكرها 

في الوقت الحالي.
السيارات  على  الضعيف  الطلب  زيادة  أجل  من  ـ 
الكهربائية ، يجب زيادة عالوة الشراء التي تحملها 
الحكومة الفيدرالية والمصنعون - للسيارات التي يقل 
سعرها عن 40،000 يورو. يجب أن تكون ضريبة 
السيارات موجهة أكثر النبعاث ثاني أكسيد الكربون 

عن ذي قبل.
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الغرب  إرهاب  أّن  الجميع  لدى  معلوما  بات 
في  والحجر  البشر  طال  قد  الدموي  االستعماري 
تقويض  اإلنسان وحاول  فقتل  العالم.  كل مكان من 
األمر  به  وانتهى  يعاديها،  التي  الحضارة  وتدمير 
خالل القرن الماضي إلى أطالق القنابل النووية في 
إلى  القرن  هذا  مطلع  ومع  وناغازاكي،  هيروشيما 
الحضارة  ذي  والعراق  أفغانستان  من  كل  تدمير 

السومرية التي هي أقدم الحضارات. 
وحشيّته  رغم  باألساس،  فكريّا  إرهابا  يكن  لم  لكنّه 
و  األولى  العالميتين  الحربين  في  وتسبّبه  وبربريّته 
عن  يزيد  ما  قتل  نتائجهما  من  كان  اللتين  الثانية، 
٨2 مليون نسمة، وتسبّبه قبل ذلك في مقتل حوالي 
و  االستراليين،  األصليين  السكان  من  مليون   20
أكثر من 1٥0 مليون هندي أحمر في األمريكيتين 
الشمالية والجنوبيّة، واستعباد أكثر من 1٨0 مليون 
في  بينهم  من  قتلوا  ممن   ٪٨٨ وإلقاء  بل  أفريقي، 
الفكر  و  العلم  يطل  لم  أّنّه  ذلك  األطلسي.  المحيط 
المفّكرين  وال  بالمنع  أو  بالمصادرة  سواء  واإلبداع 
األحرار بالمضايقة أو اإلهانة أو التهميش والتنكيل 
إاّل في حاالت- ليست نادرة- ولكنّها قليلة وقليلة جّدا 
واإلسالمي.  العربي  الوطن  في  لمثيالتها  بالقياس 
ولعّل أشهر هذه الحاالت على اإلطالق هي الحادثة 
الحديث«   العلم  »أبو  اينشتاين  سّماه  لمن  الشهيرة 
الفلكي والفيزيائي اإليطالي الجريء غاليليو غاليلي 

التي سنأتي عليها فيما بعد.
ولكن، لعلّه يكون من المفيد التذكير ببعض حاالت 
اإلرهاب الفكري القليلة التي عاشتها أوروبّا والغرب 
أنطوان  إعدام  حادثة  آخرتها  كانت  والتي  عموما، 
الفوازييه أكبر عالم فرنسي في زمانه و أبو الكيمياء 
في العصر الحديث، خمس سنوات فقط بعد الثورة 

الفرنسيّة.
حرقا  روال  سافنو  أعدم   عديدة  بقرون  ذلك  وقبل 
في فلورنسا سنة 149٨ جّراء نقده الالذع لكل من 
رجال الدين والسلطة الحاكمة. وبعد أكثر من قرن 
أحرق في ساحة روما سنة 1٦00، الفيلسوف المجّدد 
بآرائه  وتمّسكه  صموده  جّراء  برونو  جيوردانو 
وأفكاره  ذات النزعة التجديدية التي تناقض قناعات 

الكنيسة وطروحاتها إن في الدين أو في العلم.
أّما السجن فقد كان من نصيب المفّكر فولتير الذي 
اعتقل في سجن الباستيل الشهير وأطلق سراحه بعد 
المطاردة فقد  إنجلترا. وأّما  إلى  النفي  موافقته على 
كانت من نصيب الفيلسوف جون جاك روسو. وذلك 
بعد أن أصدر برلمان باريس حكما في حّقه بالسجن 
 Émile ou De l’éducation »وإحراق كتابه »إميل
الذي يبحث في فن تكوين الرجال. وهو من الكتب 

االكثر قراءة في المجال التربوي إلى اليوم.
وبالعودة إلى غاليلي الذي أعتبرته الكنيسة مهرطقا، 
نظرية  خطأ  بإثبات  قيامه  بعد  انطلقت  محنته  فإّن 
أرسطو حول الحركة، وهي التي سادت على مدى 
واسع  نطاق  على  نشره  عن  فضال  قرنا.  عشرين 
الشمس،  مركزيّة  حول  كوبرنيك  نيقوال  لنظرية 
تعوز كوبرنيك  كانت  بقّوة وشجاعة،  والدفاع عنها 
فحسب.  عالما  وليس  كنيسة  كاهن  باعتباره  نفسه 
عن  جهرا  اإلعالن  بإمكانه  يكن  لم  تلك  وبصفته 
قرنا   12 منذ  تعتقده  كانت  فيما  الكنسية  مخالفته 
خلت. ووفق المؤرخ جاكوب برونسكي: »كان من 
من  العلمية  الثورة  انتقال  غاليليو  محاكمة  تأثير 
أّن  اآلن فصاعدا إلى أوروبا الشمالية«. بما يعني 
اإلرهاب الفكري الذي سلّط على غاليلي كانت نتائجه 
عكسيّة وساهم بفعاليّة، بل و لعب دورا محوريا في 

نهضة أوروبّا والغرب عموم. 
بينهم  من  علماء،  خمسة  أحد  غاليلي  أعتبر  لذلك 
لهم  كان  نيوتن،  و  براهه  و  كبلر  و  كوبرنيك 
السبات  حالة  من  أوروبا  نقل  في  الكبير  الفضل 
مجال.  كل  التي طالت  النهضة  مرحلة  الي  العميق 
ورؤى  علميّة  أفكار  من  إليه   توّصلوا  بما  ألنّهم، 
أقرب  هي  العقول  في  عنيفة  رّجة  أحدثوا  جديدة، 
نتائجها  أهّم  من  كان  التي  اإليجابيّة  الصدمة  إلى 
في  حدثت  التي  واالجتماعيّة  السياسيّة  التحّوالت 
ال  مّهدت  والتي   ،1٦ و   1٥ القرنين  خالل  أوربا 
فقط لبروز  فالسفة عظام مثل رينيه ديكارت زعيم 
سبينوزا   وباروخ   القرن1٧  في  العقالنية  مذهب 
والسياسّية  الدينيّة  اإلنسان  »أهواء  أّن  يرى  الذي 
وكذلك   بل  العبودّية«،  حالة  في  بقائه  سبب  هي 
لبروز فالسفة عصر األنوار اإلنجليز توماس هوبز 
وجون لوك وربّما الصحفي والثوري توماس بين و 
فالسفة التنوير الفرنسيين وأهّمهم  مونتسكيو، فولتير 
وجون جاك روسو خالل القرنين1٧ و1٨، والذين 
المتّحدة  الواليات  استقالل  إلعالن  بدورهم  مّهدوا 
التي  العظيمة  الفرنسيّة  الثورة  وتفجير  األمريكيّة 
قامت على مبادئ، ال تزال تحتفظ بتألقها رغم مرور 
ما يزيد عن قرنين وعشريتين على وضعها. ولعّل 
أبرزها مبادئ حقوق اإلنسان والمواطنة وما رمز له 
شعار الثورة الفرنسية من وجوب ضمان »الحرية 
بتطبيق  وااللتزام  للجميع  والعدالة«  والمساواة 
بالمحكوم وفق  الحاكم  الذي يصل  العقد االجتماعي 

مضمون نصوصه. 

إرهاب الفكر الشرقي
ما يستثير في خواطرنا الكثير من الشجون، أنّنا في 

الوسطى  القرون  ومنذ  واإلسالمي،  العربي  العالم 
قّوة  القّوة،  أعوزتنا  غرناطة،  سقوط  بعد  وتحديدا 
إرهاب  مجال  في  يدنا  في  فأسقط  والنار  الحديد 
القّوة الممارس على الخارج، وترّكز إرهابنا بصفة 
خاّصة ومكثّفة على ممارسة اإلرهاب على الّداخل 
ممثاّل في القمع واإلرهاب الفكري المنّظم والممنهج، 
من عرب   األحرار،  المفّكرين  على صفوة  المسلّط 
ومسلمين، مّمن كان لهم أفكار حرة  وآراء جريئة 
نقد  تناولهم  خالل  من  نضجت  مستقلة  ومواقف 
موضوعات فلسفيّة أو دينيّة أو حتّى أدبيّة وفق منهج 
ورؤى  وأفكار  مباحث  بالضرورة  يفرز  مستحدث 
جديدة تدّك أعماق العقول المتكلّسة دّكا عنيفا، ألنّها 
تتخّطى السياقات المعهودة وتخترق الزمان والمكان 
وتتجاوز المسكوت عنه ثّم تكشفه وتعّريه تماما. بما 
يزعج من تعّودوا، على عدم التفكير- وهم كثر-  أو 
هو  بما  التقليدي،  التفكير  على  األقصى  الحّد  في 
شروخا،  فيها  ويحدث  القائمة  كياناته  يزلزل  جمود 
في  تصّدعات  ويفرز  السائد  عن  يخرج  فكر  كّل 
يتحّصن  التي  المتكلّس  التقليدي  التفكير  خرسانة 
الرؤية،  غائمي  »الجامدون«  التقليديون  خلفها 
المتعّودون على »طاحونة الشيء المعتاد« ، الذين 
نحو  التغيير  سبيل  في  كأداء  عوائق  دوما  يمثّلون 
كلّما  واإلحباط  اليأس  من  كلكل  ويصيبهم  األفضل، 
تقّوض  ومختلفة  جديدة  فكرة  السطح  على  برزت 
مسلّماتهم وأفكارهم بالغة الرجعية التي يقتاتون منها 
يستحّقون  ال  الذين  ألسيادهم  الفاخرة  الموائد  على 
الوضع الذين هم فيه وال  حتّى مجّرد األلقاب التي 
يعتقدون  وال  آلرائهم  عبيد  إنهم  بل  عليهم.  تضفى 
ما  عليهم  ينطبق   لذلك  العلمية.  الحقيقة  نسبية  في 
أّن » من ينكر على اآلخرين  قاله توماس بين من 
حقهم في إبداء رأيهم إنما هو عبد لرأيه الحالي ألنه 

يسلب نفسه حق تغيير هذا الرأي« 
والتركيز على اإلرهاب الفكري عند العرب ال يعني 
األخرى،  اإلرهاب  أشكال  جميع  غياب  بالضرورة 
لموقع  الفكري  اإلرهاب  احتالل  يعني  ما  بقدر 
ضروبه  و  اإلرهاب  صنوف  ترتيب  في  الصدارة 

المختلفة. 
أنّنا عند استحضارنا واستبطاننا لتاريخنا نقف، قطعا، 
اإلرهاب  فظاعات  من  كثيرة  رهيبة  صور  على 
الفكري المسلّط  عبر العصور على أصحاب الرؤى 
الثورية الحّرة واألفكار الجديدة الذين كان حالهم كمن 
يصرخ في صحراء وال أحد يسمعه. إال انّنا لضيق 
المجال سنقتصر على عرض محنة ابن رشد فحسب 
بعد اإلشارة - ودون توّسع- إلى  حاالت قليلة أخرى 

تعود باألساس إلى التاريخ المعاصر والحديث.

م / فتحي الحّبوبي
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إلى  فكريّا  ينتمي  الذي  المقّفع  ابن  مأساة  كانت  فقد 
فرقة »إخوان الصفاء وخاّلن الوفاء« لمجّرد كتابة 
أكره  الذي  جسده  تقطيع  في  سببا  كانت  مخطوطة 
العمر،  أكله مشويًّا حتى مات وهو في مقتبل  على 

ولم يتجاوز السادسة والثالثين. 
ولقي الحالج بعد تكفيره، مصيرا مشابها، حيث تّم 
صلبه حيًّا، وفي مرحلة ثانية وقع تقطيع جسده هو 
أيضا،  كّفروه  الذي  العربي  وابن  هو  ألنّه  اآلخر، 

ِ ِفي اْلَبَشِر َواِتَّحاِدِه ِبِه. يعتقد ِبُحلُوِل للاَّ
أطلق اسمه على بعض معالم  الذي  البيروني،  أّما 
القمر، وقال عنه المستشرق سخاو: »إن البيروني 
بعدما  تكفيره  تّم  فقد  التاريخ«،  في  عقلّية  أكبر 
ناقش مسألة تكوين مرصد للتنّبؤ بأحوال الطقس. 

ضرورة أن ذلك من اختصاص هللا وحده  !!! 
الكاتب  التوحيدي،  حيّان  أبو  األدباء  فيلسوف  وأّما 
لقوله  واإللحاد  بالزندقة  اتّهم  فقد  المبدع،  المعتزلي 
بالتعطيل- وهو النفي واإلنكار- فأحرق كتبه بنفسه 
العمر  من  التسعين  تجاوز  أن  بعد  األحباط،  نتيجة 

وعاش بقيّة أيامه مستترا خوفا من القتل.   
كّفروه،  فقد  حسين-  طه  العربي  األدب  عميد  وأّما 
ألّن  الجاهلي‹‹.  الشعر  »في  كتابه  في  ورد  لما 
التكفيريين رأوا فيه محاولة  لالعتداء على التراث 
في  والشبهات  األساطير  وزرع  اإلسالمي  العربي 
مؤرخو  نّقاها  أن  بعد  لتلويثها  النبويّة  السيرة  قلب 

اإلسالم!!!
محنة  تجاوز  يمكن  فال  الحديّث   التاريخ  في  وأّما 
الباحث األكاديمي نصر حامد أبو زيد، فهي جاءت 
نصر  محاولة  وإثر  وقتله،  فوده  فرج  تكفير  بعد 
الخالص،  العلمي  النقدي  الفكر  ممارسة  حامد، 
رأى  الذي  الديني«  الخطاب  »نقد  لكتاب  بتأليفه 
أّنه يخلط ما بين الديني والفكري ويعتمد على آلّية 

ر؛ بما يناهض اإلبداع  النقل، دون تدبُّر وتفكُّ
ويسّبب العقم الفكري. كما  دعا إلى وجوب 
كل  من  و  القرآني  النّص  سلطـة  من  التحّرر 
اتهامه  فوقع  اإلنسان.  مسيرة  تعوق  سلطة 
باالرتداد واإللحاد،  ثّم وقع التفريق بينه وبين 

زوجته قسراً.
الّرازق  عبد  علي  نذكر  السياق  ذات  وفي 
صاحب كتاب »اإلسالم وأصول الحكم« الذي 
كّفروه وسحبوا منه شهادته العلمّية وقطعوا 
عنه راتبه كموّظف، ومحمود محمد طه وهو 
مفّكر إسالمي سوداني، أتهم بالرّدة ثّم أعدموه 
رغم  سّنه المتقدمة،  وابن الرواندي صاحب 
كتاب  على  ردا  المعتزلة«  »فضيحة  كتاب 
الجاحظ »فضيلة المعتزلة‹‹  الذي كّفروه بعد 
تشيّعه ثّم خروجه عن اإلسالم، وكذلك المفّكر 
حسين مروة الذي قتلوه، ومحمد عبده ورفاعة 
الطهطاوي اللذان كّفروهما واتهموهما بأنّهما 
وعلى  الوردى  على  أّما  للغرب.  عميالن 
شريعتي، اللذان نقدا الّدين واألنبياء وأصناف 
الفكر  في  ثورة  إلى  ودعيا  الدين،  رجال  من 
ووقع  تنويريين  أعتبروهما  فقد  اإلسالمي 

تكفيرهما بتلك »التهمة«!!!

كتب  الذي  رشد،  إبن  الفيلسوف  إلى  اآلن  ناتي 
هرنانديز  ميغيل  البروفيسور  اإلسباني  المستشرق 
ابن رشد  األندلسي  الفيلسوف  إن  يقول في شأنه » 
سبق عصره، بل سبق العصور الالحقة كافة، وقدم 
للعلم مجموعة من األفكار التي قامت عليها النهضة 
فيلسوف  يعتبر-عن جدارة- أفضل  الحديثة «. ألنّه 
مدى  على  اإلسالميّة  العربيّة  الحضارة  أنتجته 
تاريخها المديد. فهو قامة علميّة عالميّة سامقة. أثّر 
في العالم اإلسالمي والمسيحي وأوروبا، ال سيما أنّه 
وهو  أرسطو.  لنظريات  األكبر  الشارح  و  المترجم 
حامد  أبو  االمام  المتكلمين  لزعيم  المنتقدين  أبرز 
الذي كّفر فالسفة اإلسالم في كتابه تهافت  الغزالي 
الفالسفة الذي شرح فيه تناقض منهجهم. فرّد عليه 
الذي  التهافت)  (تهافت  كتاب  في  منتقدا  رشد  إبن 
وبالحق  االختالف  بحق  االعتراف  على  فيه  أّكد 
اتهامه  خلفيّة   على  فكانت  محنته   وأّما  الخطأ.  في 
بالكفر والضالل والمروق عن الدين. وذلك بمجّرد 
حيث  محاكمته.  إلى  أفضت  خصومه   من  وشاية 
لعنه الحاضرون من كبار القوم. ثّم تّم إخراجه من 
المحكمة على حال سيئة، ونفيه إلى قرية ال يسكنها 
الخليفة  أمر  بل  فحسب،  هذا  ليس  اليهود.  غير 
المنصور بحرق جميع مؤلفاته الفلسفية وبمنعه من 

االشتغال بالفلسفة والعلوم ما عدى الطّب.
جوهره  في  كان  للمحاكمة  الحقيقي  السبب  اّن  إاّل 
النقل  أهل  فقهاء عصره،  خلفّية  موقفه من  على 
أن مرتبتهم  أمرهم  قال عنهم: » ظاهر من  الذين 
مرتبة العوام و أّنهم مقلدون. و الفرق بين هؤالء 
و بين العوام أّنهم يحفظون اآلراء الّتي للمجتهدين 
فيخبرون بها العوام من غير أن تكون عندهم شروط 
االجتهاد، فكأن مرتبتهم في ذلك مرتبة الناقلين عن 

المجتهدين «. كما كان بسبب تأكيد ابن رشد على أن 
األرض كروّية. وبصفة خاصة على موقفه المتميّز 
الشريعة  أو  والفلسفة   الدين  بين  العالقة  من قضيّة 
ما  وتقرير  المقال  (فصل  كتابه  والحكمة من خالل 
بين الشريعة والحكمة من االتصال). حيث يقول أن 
» ال تعارض بين الدين والفلسفة، وإذا كان هناك من 
ديني  بين ظاهر نص  فالتعارض ظاهري  تعارض 
وقضيّة عقليّه ونستطيع حلّه بالتأويل...«. ومن هذا 
المنطلق فهو يرى أن الشرع أوجب ليس فقط النظر 
بالعقل في الوجود بل أوجب كذلك دراسة المنطق. 
ويرى أيضا »أّن القضايا البرهانيّة العقليّة هي حّق، 
وما نطق به الشرع حّق، والحّق ال يضاد الحّق بل 
(الفلسفة)  الحكمة  أّن  يعني  بما  له«،  ويشهد  يؤّكده 
الغزالي  ذهب  كما  يتناقضان  ال  (الدين)  والشريعة 
في  شّكل  الذي  الفالسفة«   »تهافت  في  ذلك  إلى 
اآلخر.  للرأي  ومصادرة  لإلنغالق  تكريسا  تقديري 
انتصرت   - ويالألسف   - رشد  إبن  بموت  أّنه  ذلك 
مدرسة النقل لزعيمها »حّجة اإلسالم« الغزالي، و 
نهائّيا، على  يلّقبه مريدوه،  كما  األوحد«،  »العالم 
كاد  باعتباره  ابن رشد،  مّثله  الذي  العقلي  المنهج 
نتائج   من  وكان   .. الشديد  تدّينه  رغم  العقل  يؤلّه 
المسلمون  واستسلم  االجتهاد،  باب  أغلق  أن  ذلك 
لنوم عميق، ما زالوا يغّطون فيه إلى اليوم. فلعلّهم 

استمرؤوه.
مذهب  مبتدع  رشد،  ابن  ظّل  فقد  محنته،  ورغم 
»الفكر الحر« كما قيل عنه، رغم أسبقيّة أبي بكر بن 
الصائغ (ابن باجة) الذي يعود له الفضل في تحرر 
بفضل  ابن طفيل، شامخا  وتلميذه  الفلسفي  الخطاب 
بما  ألحد،  تبعيّته  وعدم  واستقالليته  الفكريّة  حّريته 
ينطبق عليه قولة  فريدريك نيتشه » امتياز امتالك 
المرء لنفسه ال يقدر بثمن«. و لذلك فقد قال ابن رشد 
السياق »تموت  ذات  في  المأثورة  كلمته  موته  عند 
العكس  لكّن ما حصل هو  الفلسفة«.  روحي بموِت 
تماما. إذ أّن  الفلسفة اإلسالمية هي التي ماتت بموت 

روحه.  فهو دون شّك أخر فيلسوف مسلم.
وما يمكن إستنتاجه من محاكمة كل من إبن رشد 
وغاليلي أن تداعياتهما كانت متناقضة وأّثرت على 
مسار التاريخ في الشرق والغرب. فقد أّدت محاكمة 
بداية  و  اإلسالمّية  الفلسفة  أفول  إلى  رشد  ابن 
ال  الذي  واإلسالمي  العربي  العالم  وانحطاط  تخلّف 
يزال متواصال إلى اليوم بشكل جنوني، السيما من 
تطبيق  إلى  يحّنون  الذين  المتشّددين،  سعي  خالل 
إلى  الموضوعي،  سياقها  غير  في  الرّدة  أحكام 
واسترقاقهم  البشر  إلرهاب  الدينّية  الدولة  إرساء 
باسم الدين. بما يذّكرني بمقولة فريدريك نيتشه »  
أشعر كلما تعاملت مع رجل متدين بالحاجة إلى أن 
أغسل َيَدّي«. بينما ساهمت محاكمة غاليلي بشكل 
عموما،  والغرب  أوروّبا  نهضة  قيام  في  محوري 
وبروز فالسفة عصر االنوار وقيام الثورة الفرنسّية 
واحترام  والمواطنة  الديمقراطّية  قيم  وتكريس 
حقوق اإلنسان عبر إرساء الدولة المدنّية الحديثة 
طاقاته  وفّجرت  عقاله  من  اإلنسان  حّررت  التي 

الكامنة.

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد
Averroes
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تضع الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، اللمسات 
التأمين  بشأن  جديد  قانون  مشروع  على  النهائية 
الوزراء  مجلس  على  لعرضه  استعداًدا  الموحد؛ 
ومن ثم أخذ الرأي عليه وإرساله إلى مجلس النواب 
في دور االنعقاد المقبل واألخير والذي يبدأ أكتوبر 

المقبل؛ لمناقشته وإقراره.
وقال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة 
إجباري  تأمين  يدرسون إصدار وثيقة  "إنهم  المالية 
الزوج  يسدد  بموجبها  والتي  الطالق،  مخاطر  ضد 
قيمتها التي تحدد وفًقا لكل حالة على أقساط محددة 
يتم االتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها 

للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطالق".
عنها  الحديث  يجري  التي  الوثيقة  أن  وأوضح 
مازالت تحت الدراسة، ولم يتم تحديد قيمة التعويض 
صرف  ومدد  الزوج  على  المستحقة  األقساط  أو 

التعويض.
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية "أن هذه 
الوثيقة إجبارية وتتيح صرف مبلغ مالي للمطلقة بعد 
انتظار صدور أحكام قضائية  الطالق مباشرة دون 

متعلقة بالنفقة أو غيرها من مستحقات المطلقة".
المطلقة  عليه  ستحصل  الذي  المبلغ  أن  إلى  وأشار 
ال عالقة له تماًما بالنفقة وااللتزامات األخرى التي 
يقررها لها القانون، الفًتا إلى أن وثيقة التأمين ليست 
تعد  الذي  المجتمع  إلى  تنحاز  لكنها  للمرأة،  انحياًزا 

المرأة أحد عناصره الرئيسية.
ومن المقترح أن يتم سداد مبلغ الوثيقة خالل إصدار 
الزواج،  الزواج، وذلك ضمن رسوم قسيمة  قسيمة 
قيمة  لتحديد  الحالية  الفترة  في  دراسة  الهيئة  وتعد 
التأمين واألقساط المستحقة وفًقا للقانون الجديد، ومن 
ووزارة  اإلحصاء  جهاز  الهيئة  خاطبت  ذلك  أجل 
حول  بيانات  على  للحصول  االجتماعي  التضامن 

حاالت الزواج والطالق سنوًيا.

الشباب يرفض
المحللين  بعض  فسره  المقترح  القانون  مشروع 
على  ومساعدتهن  المطلقات  "دعم  إلى  يهدف  بأنه 
إعالة أبنائهن، والحد من انتشار الطالق، خاصة في 

الحاالت التي تحدث بسبب استهتار األزواج".
ولكن إعالن االستعدادات لسن المشروع أثار جداًل 
حوله  وانقسمت  المصرية،  األوساط  في  واسًعا 
المطلقات  صالح  في  أنه  يرى  البعض  اآلراء، 
محنة  بعد  وأبنائهن  أنفسهن  إعالة  على  يساعدهن 
الطالق، والبعض األخر يرى أنه ليس سوى عبء 
بجانب  الزواج،  على  المقبل  الشباب  يتحمله  جديد 

أعباء الحياة الصعبة وغالء األسعار.
يتحمل  أن  الزواج  على  القمقبل  الشاب  يستطيع  ال 

العبء وحده.
المقبلة،  المرأة  لحياة  تأمين  أنه  بما  البعض  يقول 

فلماذا ال تتحمل هي قيمة التأمين.

تنظيم الطالق الشفوي
اختلفت وجهة نظر علماء دين بمصر حول الدعوة 
ففي  الشفوي«،  »الطالق  ينظم  قانون  إصدار  إلى 
الوقت الذي يرى فيه البعض أهمية إصدار القانون 
للحد من حاالت الطالق بين األزواج، ووقف فوضى 
الطالق  حاالت  تكرار  عقب  تصدر  التي  الفتاوى 
ألكثر من ٣ مرات، يرى آخرون أن إقامة مشروع 

ال يجيز الطالق إال بوثيقة أمر غير شرعي.
وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة األزهر سعد الدين 
الهاللي إن مصر تأخرت في إصدار قانون يحد من 
الطالق الشفوي منذ أن أقرت الزواج الرسمي مطلع 
القانون  إصدار  أن  مضيفا   ،19٣1 عام  أغسطس 
يحمى التجارة بالدين والعبث من قيام الزوج بتطليق 
الزوجة عدة مرات ثم يقوم باللجوء للحصول على 

فتوى الستمرار الزواج أو البحث عن محلل.
بينما رأى مستشار وزير األوقاف المصري صبري 
عبادة أن ما تدعو إليه القوى السياسية بإقامة مشروع 
ال يجيز الطالق إال بوثيقة هو »تجرؤ على حرمة 
الله وحدوده«، ألن الطالق هو ملك الرجل وحمى 
قواه  كامل  في  يكون  بأن  بسياج  الطالق  اإلسالم 
أو  العالقة  إلنهاء  سبب  هناك  يكون  أن  أو  العقلية 

باستحالة العشرة.

العالم  في  وانتشارها  الطالق  حاالت  ارتفاع  ومع 
العربي، اتجهت بعض الدول لتشريع وسن القوانين 
خاصة  المطلقة  المرأة  حقوق  حماية  سبيل  في 
الحاضنة والمعيلة، لما يواجهها من مشاكل وأزمات، 

وأيضا مواجهة ارتفاع نسب الطالق في البلدان.
الدول  أساليب  بعض  التالي  التقرير  في  نرصد 
المختلفة في حماية حقوق المطلقة وأبنائها والحد من 

نسب الطالق الناتج بعضها عن استهتار األزواج.

- ماليزيا.. »رخصة الزواج«
الحكومة الماليزية اتجهت إليجاد حلول عملية وفعالة 
لمواجة تفاقم نسب الطالق في البالد، فتبنت الدولة 
يلتزم  بموجبها  التي  الزواج«،  »رخصة  مشروع 
يخضعوا  بأن  الزواج  على  المقبلين  والشابة  الشاب 
إلى دورات تدريبية متخصصة، داخل معاهد خاصة 
يحصلون بعدها على رخصة تسمح لهم بعقد القران.
استطاعت  المغربية،  »هسبريس«  لصحيفة  ووفًقا 
رئيس  أقرها  التي  القران،  لعقد  اإللزامية  الشهادة 
عام  في  محمد  مهاتير  السابق  الماليزي  الوزراء 

2004، أن تخفض نسبة الطالق بالبالد، من ٣2٪ 
إلى أقل من ٨٪ خالل 10 سنوات، لتصبح من أقل 

دول العالم في نسب الطالق.

- الجزائر.. صندوق النفقة للمطلقات
كرامة  على  الحفاظ  سبيل  وفي   ،201٥ يناير  في 
أنشت  المادية،  لطلباتها  وتلبية  المطلقة،  المرأة 
الرئيس  تعليمات  على  -بناء  الجزائرية  الحكومة 
السابق عبد العزيز بوتفليقة- صندوًقا خاًصا للنساء 
المطلقة  نفقة  دفع  يتولى  الحاضنات،  المطلقات 
الطليق  يتولى  أن  على  طليقها،  عن  نيابة  وأوالدها 
بقوة  للمطلقة  الصندوق  دفعها  التي  المنح  سداد 
القانون، ما يجعل الرجل غير قادر على التهرب من 

دفع النفقة ما دام سيتابع قانونًيا من طرف الدولة.

- اإلمارات..انتداب محكمين أسريين
أما اإلمارات فقد اتجهت الستحداث آلية جديدة عبر 
من  الشخصية  األحوال  قضايا  في  محكمين  انتداب 
خالل الئحة المحكمين األسريين، في عام 201٥، 
على أن يتم اختيارهم وتدريبهم وفق ضوابط محددة، 
وذلك بهدف تقليل نسبة الطالق بالبالد، والتوفيق بين 
األزواج، وزيادة فرص االستقرار األسري، فضاًل 
عن إنجاز قضايا الصلح في أجواء بعيدة عن طبيعة 

المنازعات في المحاكم.

- السعودية.. قررات عديدة 
العربية  المملكة  انتصرت   ،201٨ العام  خالل 
عشرات  العدل  وزارة  فأقرت  للمرأة،  السعودية 
المرأة  حقوق  من  تعزز  التي  الوزارية  القرارات 
السعودية، من ضمنها عدة قرارات انتصرت للمرأة 
للمطلقة  النفقة  صندوق  تنظيم  أبرزها  المطلقة، 
لضمان  العدل،  بوزير  مباشرة  المرتبط  وأبنائها 
صرف النفقة للمطلقة دون تأخير، فضاًل عن الحجز 
على راتب الزوج للمرأة الصادر بحقها حكم نفقة، 

وفًقا لالئحة التنفيذية في قضايا النفقة األولوية.
المشاكل  من  الكثير  ستحل  بأنها  الكثيرون  ويظن 
الزوجة  أعباء  من  وتخفف  النفقة  بقضايا  المتعلقة 

ومشقتها في اللجوء إلى محكمة التنفيذ شهرًيا.

أحمد الجمال

www.dalil.de
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في هذا البحث الرائع الذي قدمه الشيخ علي عبد الرازق **، نعيد مع القراء مناقشة مرجعية الخالفة اإلسالمية بين إدعاء وجوبها 
وانتفائها. 

لقد بحث الشيخ علي عبد الرازق في هذه المسألة آخذا باللغة والقرآن والسنة وآراء علماء المسلمين، وكذلك المقارنة بالغرب ليحلل 
الخطأ الذي وقع فيه المسلمون باألخذ المؤكد بوجوب الخالفة اإلسالمية، فهو كما يقول في خالصة بحثه هذا ـ بعد تدقيقه المضني في 

المراجع السابقة )ال نجد ذكرا لتلك اإلمامة أو الخالفة(. 

ليس بالغريب على مسلمي اليوم مقاطعة بل ومحاربة 
وذلك  المجتهدين  المسلمين  العلماء  بعض  وتكفير 
ألنهم ابتعدوا عن (شرع الله وسنة رسوله) كما يتهيأ 
ووضع  الُمسلّمات  مع  يتعامل  ال  اإلسالم  إن  لهم. 
االجتهاد  إلى  يدعو  بل  اعتباطا،  حمراء  خطوطا 
والتحديث والتأمل كمقياس ثابت، هذا كما دعا إلى 

احترام حرية االعتقاد والحوار السلمي.
لقد سبق وأن أشرنا وتناولنا جهود المفكر اإلسالمي 
والداعية المصلح "محمد عبده" ولم يكن اجتهاده في 
والحرية  المرأة  يمس  ما  في  المسلمين  فكر  تحرير 
شريحة  عند  اإلسالم  ملة  عن  كخروج  إال  والعلم 
شيوخ  بعض  ورفضه  بل  المسلمين  من  واسعة 

األزهر!!!
توسيع  في  اإلسالمي  االجتهاد  نتابع مشروع  ولكي 
والفكر  إليه اإلسالم  الذي دعا  والعقيدة  الفكر  دائرة 
المستنير الذي عرف هذه المرحلة ـ صراع الكنيسة 
كمؤسسة دينية مع التيارات السياسية (غير الدينية)، 
الخالفة  في  )بحث  الدراسة  هذه  في  تعرض 
ـ  الرازق  للشيخ علي عبد  والحكومة في اإلسالم( 

وزير األوقاف المصري األسبق.
التاريخي  بحثه  في  الرازق  عبد  علي  الشيخ  تناول 
هذا تاريخ القضاء الشرعي بجميع أنواعه من فروع 
األول  ركنه  إلى  الختام  في  ليصل  وتاريخه  الحكم 
(الحكومة في اإلسالم). هنا نجد أن الباحث قد أتى 
بجملة جوهرية هي (أساس كل حكم في اإلسالم هو 
الخالفة واإلمامة العظمى ـ كما يزعمون ـ فكان ال 

بد من بحثهما).
الباحث قد توصل  بتأني نجد أن  بقراءة هذا البحث 
ـ خطوة فخطوة ـ إلى ماهية الخالفة (ونظر الحكم 
في الخالفة، ووضح الخلط الذي تداخل بين العرف 
القرآنية  لآليات  الصحيح  الفهم  وبين  والمسلمات 
وأدلة السنة واألحاديث المتعلقة بالحكومة والخالفة 
في اإلسالم منذ فجره وصدره وما تلته من حقبات 

متأخرة).

أوال: الخالفة وطبيعتها:
الخالفة  معنى  الباب  هذا  في  الباحث  يوضع 
بالخليفة  الخليفة  تسمية  وسبب  اللغة  في  ومصدرها 
وحقوقه و واجبه الشرعي وأخيرا الفرق بين الخالفة 
ثم  ومن  للوالية  الخليفة  استمداد  ومصادر  والملك 

ظهور الخالفة مثل تلك الخالفة في الغرب. 
ما يهمنا هنا هو أن الباحث ـ وقد مضى على بحثه 

أكثر من نصف قرن قد اتبع أصول البحث العلمي 
يعالجها  التي  للقضية  التحتية  بالبنى  بدأ  إذ  الحديث 
وهي الخالفة في اإلسالم، أطر مرجعيتها التاريخية 
في  بنظيرتها  ليقارنها  المسلم  الشرق  في  وتداولها 
الباحث  أن  هو  اآلخر  والجانب  جانب،  هذا  الغرب 
ـ يقدر ما عاناه من جهد فكري ونفسي لرفض بحثه 
إلى  قد توصل  ـ  قبل كبار وشيوخ األزهر  هذا من 
حقيقة جوهرية مهمة ليست انتفاء الخالفة اإلسالمية 
تناول  في  العامة  فهم  قد صحح خطأ  وإنما  فحسب 
واألخذ  والتواتر  بالمسلمات  لتشبثهم  دينهم  قضايا 
بالمعنى الظاهري لآليات القرآنية وربما كذلك األخذ 

باألحاديث الموضوعة أو الضعيفة.

معنى الخالفة
"مصدر  هي  اللغة  في  الخالفة  بأن  الباحث  يقول 
تخلف فالن فالنا إذ تأخر عنه وإذا جاء خلف آخر 
ترادفها  المسلمين  لسان  في  والخالفة  مقامه  وقام 
اإلمامة ـ رئاسة عامة أمور الدين والدنيا نيابة عن 
الرسول (صلعم) بيان ذلك أن الخليفة عندهم يقوم في 
منصبه مقام الرسول (ص) ، أما سبب تسمية القائم 
مفهوم  من  متفرع  ـ  الباحث  يرى  كما  ـ  فهو  بذلك 
فتسميه خليفة   ، الصالة  في  الناس  يؤم  الذي  اإلمام 
لكونه خلف النبي (ص) واختلف في تسميته خليفة 
لست  وقال  بكر  أبو  الخليفة  عنه  نهي  وقد   ... الله 

خليفة الله ولكني خليفة رسوله (ص)! 
وجوب  الفريد،  بالعقد  موجبوها  يستشهد  هنا  ومن 
الطاعة ظاهرا وباطنا لخليفة المسلمين فتكون طاعته 
يتم   وال  الزم  وأمر  وواجب،  فرض  عمياء،  طاعة 
إيمانه إال به يثبت إسالم إال عليه كما جاء في العقد 

الفريد....)
المسلمين  لسان  على  الخليفة  أن  هو  ذلك  وخالصة 
السلطان وخليفة رسول الله (ص) وهو أيضا حمى 

الله في بالده وظله الممدود على عباده...!
أو  محتسب  أو  الوالي  أو  القاضي  أو  الوزير  وما 
للسلطان ونواب عنه وهو وحده  إال وكالء  غيرهم 
صاحب الرأي في اختيارهم وعزلهم، وإعطائهم من 

السلطة القدر الذي يرى..!
معنى  مردود  غطى  قد  الباحث  أن  نجد  هنا  إلى 
اللغة واالصطالح وسبب نعت الخالفة  الخالفة في 
بالخليفة، هذا إلى جانب مفوضيته كخليفة لدى عامة 
عبر  المسلمين  خليفة  مفهوم  تعمق  لقد  المسلمين. 
األسرة  الفاطمية  كمصر  طويلة  تاريخية  فترات 

الحاكمة كانت تسمي أمراءها وملوكها بالحاكم بأمر 
أولوية  رأت  إذ  الله....،  بأمر  والمستنصر  الله، 
الخليفة لخالفته للرسول (ص) والحكم باسم الله، هذا 
كما نجد إن مفهوم اإلمامة والقدسية متواتر إلى هذا 
العصر السيما لدى المذهب الشيعي، كما في إيران.  
الخالفة  لمفهوم  المسلمين  عامة  فهم  أخطأ  ما  بقدر 
الوالية  هذه  (سلطة  المتنفذين  استغل  اإلسالمية 
اإلسالمية ليحكموا مستندين إلى وجوب طاعة خليفة 
الخالفة   / العامة  اإلمامة  إقامة  ووجوب  المسلمين 
اإلسالمية التي لم ينص عليها القرآن وال السنة كما 

سيأتي في هذه الدراسة / الباب الثاني.
الخليفة  لمهمة  تعريفا  قدم  الباحث  أن  وكما  هذا 
من  واضحة  سبل  (في  المسلمين  قيادة  في  المتمثلة 

غير لبث...)
مبدأ  من  انطلقت  بالخليفة  المنوطة  المهمة  هذه  إن 
العامة لكل مسؤول عن قوم أو شعب . هنا  القيادة 
تطل سيرة الرسول الكريم واآليات القرآنية وإجماع 
في  العليا  المثل  التزام  على  قاطع  كدليل  المسلمين 

قيادة األمة.
بقيود  الخليفة مقيدا  الباحث "نعم هم يعتبرون  يقول 
الشرع ... وقد ذهب قوم منهم إلى أن الخليفة إذا جار 

أو فجر انعزل عن الخالفة..."
إن الباحث في تدقيقه لصورة ومهمة الخليفة وشرط 
المسلم  قيادة  في  الشرع  شروط  بين  متداخل  عزله 
للمسلمين وبين ما نظر له العامة فيما يخص الخالفة 

اإلسالمية نفسها.
الخالفة والملك،  بين  الباحث  نقطة أخرى فرق  في 
فاألولى ـ كما يرى ابن خلدون ـ كانت في الصدر 
األول من اإلسالم إلى آخر أيام اإلمام علي ثم تحول 
على  الكافة  "بحمل  عرف  الذي  الُملك  إلى  األمر 
مقتضى الشهوة والفرض وجلب المصالح الدنيوية. 
وجوه  كل  عكس  قد  اإلسالمي  التاريخ  فإن  وعليه 
بكليهما  واألخذ  والملك،  الخالفة  اإلسالمي،  الحكم 

في آن معا.
أو  السلطان  تابعي  المسلمين  عامة  يبرر  ولكي 
الخليفة صحة خالفته وشرعيتها كانوا يأتون دائما بـ 
"مصدر خالفته". ينبري في هذا الشأن مذاهب عدة 
ـ كما يرى الباحث ـ أولها هو اعتقادهم بأن الخليفة 
يستمد سلطانه من سلطان الله، إذ أنهم جعلوا الخليفة 
بأنه  المنصور  أبو جعفر  تعالى كما ادعى  الله  ظل 
سلطان الله في أرضه. لم يكن هذا المبدأ (الحصانة 
تحدث  وإنما  اإلسالم  على  حديثا  للخليفة)  اإللهية 

محمد عبد المنعم
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فتراهم   ، األولى  القرون  منذ  والشعراء  العلماء  به 
خليفته  يختار  الذي  هو  الله  أن  إلى  دائما  يذهبون 

ويسوق إليه الخالفة على نحو ما.  
بعد  واضح  بشكل  الخليفة  قدسية  ظاهرة  تضخمت 
يرفعوه  العامة  كان  إذ  الهجري  الخامس  القرن 
مقام  من  بعيد  غير  ووضعوه  البشر  صف  فوق 
نجم  بخطبة  الباحث  يستدل  هنا  اإللهية...!  العزة 
من  وغيرهم  الرازي  الدين  وقطب  القزويني  الدين 

األلمعيين. 
نجد أن مسألة الخالفة اإلسالمية قد وضعت جذورها 
وصورتها الملتبثة منذ القرون األولى مرورا بإمارة 
اإلمام إلى حين تضخمها بعد القرن الخامس الهجري 
كخالفة  واإلمامة  العثمانية،  باإلمبراطورية  وانتهاء 

إسالمية في العصر الراهن إليران نموذجا.
أما المذهب الثاني الذي تحدث عنه العلماء، كما ذكر 
الباحث فهو أن الخليفة يستمد سلطانه من األمة. وهو 
أقرب إلى الموضوعية من سابقه. لقد استدل الباحث 
لإلمام  الموجهة  الخطيئة  بإشعار  التوجه  هذا  على 
عمر بن الخطاب وكتاب البدائع للكاساني الذي ميز 
الخليفة بين الوكالة والخالفة اإلسالمية المستمدة من 

قبل األمة  واألخرى المستمدة من الله تعالى.
والسلطة  للخالفة  رسالة  هناك  بان  الباحث  يضيف 
 / بأنقرة  الوطني  الكبير  المجلس  حكومة  نشرتها 
تركيا ترجمها عبد الغني سني تقف مع هذا المذهب 
شارحة له ومؤيدة. في آخر هذا الباب يشير الباحث 
مذهبيها  لكلي  أوروبا،  في  الدينية  الخالفة  مبدأ  إلى 
العامة  يدعي  كما  تعالى  الله  من  المستمد  األول 
األمة.  أنها مستمدة من  الذي يرى  الثاني  والمذهب 
فالفيلسوف (هنر) كان أقرب إلى المذهب األول أما 
الفيلسوف للك فقد ربط استمداد قوة الخالفة بالشعب. 
بهذا يكون الباحث قد وضحه في بحثه الدقيق بيان 
قولهم  ومعنى  المسلمين  علماء  عند  الخالفة  معنى 
أنها رئاسة عامة في الدين والدنيا، خالفة عن النبي 

(ص).
عن  بالخروج  الرازق  عبد  علي  باحثنا  أُتهم  لقد 
اإلسالم، وحظر ما كتبه في فترة ظهوره، ولم يزل 
و  يكفر  لم  إن  بقارئه  ويستخف  استحياء  على  يقرأ 

يهدد هو اآلخر. 

الخالفة بين المؤيدين والمعارضين
أن هناك  إلى  الخالفة  لحكم  الباحث موضحا  يذهب 
تياران: موجب لها وآخر ينفي وجوبها هذا كما وازن 
وناقش بعض األدلة القرآنية والسنة في شأن الخالفة.

والمفكرين  العلماء  من  كثيرا  أن  الباحث  يقول 
المسلمين أو الموجبون للخالفة اإلسالمية مثل "ابن 
خلدون" الذي زعم وجوبهاـ  مما انعقد عليه اإلجماع. 
أما الفريق اآلخر الرافض لوجوب الخالفة اإلسالمية 
فيعلل رفضه بعدم توفر أدلة من القرآن والسنة تثبت 
وجوبها وأكبر شريحة من هؤالء الرافضين للخالفة 
فالواجب   " والخوارج  المعتزلة  من  هم  اإلسالمية 
تواطأت  فإذا  الشرع  أحكام  إمضاء  هو  هؤالء  عند 
تكن  ال  تعالى  الله  أحكام  وتنفيذ  العدل  على  األمة 
األمام وال يجب نصبه وهؤالء  إلى  هناك ضرورة 

محجبون باإلجماع".

وجوب  على  األول  الفريق  دليل  هو  هنا  يهنا  ما 
إجماع  على  قائم  دليل  وهو  اإلسالمية  الخالفة 
الصحابة على بيعة الخليفة أبي بكر الصديق والدليل 
اآلخر متمثل في ضرورة وجود خليفة يوحد األمة 
بالمعروف  ويأمر  المنكر  عن  وينهي  اإلسالمية 

وإقامة العدل...!
يقول الباحث بأن أدلة الفريق الموجب للخالفة واهية 
ألنها ال تستند على آية صريحة أو نص من السنة 
إقامة  وحاولوا  فرض  اإلمام  إقامة  أن  زعموا  "لقد 
الدليل على فرضيتها بآية من كتاب الله الكريم ... لو 
كان في كتاب الله الكريم دليال على وجوب اإلمامة 
أن  يحاول  من  المكلفين،  الخالفة  أنصار  من  لوجد 
الدليل دليال .. ولكنهم انصرفوا عنه  يتخذ من شبه 
إلى ما رأيت من دعوى اإلجماع تارة وإلى االلتجاء 
بالمنطق وأحكام العدل تارة أخرى..! أن األهم في 
القرآن  إلى  الباحث  االستدالالت هو عودة  هذه  كل 
الموجبون  فهمها  التي زعم  اآليات  ليعرض  الكريم 
للخالفة كإلزام لها كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
منكم"،  األمر  وأولي  الرسول  وأطيعوا  الله  أطيعوا 
فتفسير هذه اآلية ـ كما جاء عند المفسرين ـ منوط 
السرية  وأمراء  والقضاة  وخلفائه  (ص)  بالرسول 
وعليه فالباحث يقول (للمسلمين قوم منهم ترجع إليهم 
األمور)، وذلك معنى أوسع كثيرا وأعم من الخالفة 
التي يذكرون، بل ذلك معنى يغاير اآلخر وال يكاد 

يتصل به". 
هذا وقد كتب قلة من العلماء عن موضوع الخالفة 
المفكر  منهم  هنا،  الباحث  توجه  مع  يتوافق  مما 
الغربي " توماس أرنولد". ومما يؤكد انتفاء وجوب 
كتاب  صاحب  تردد  ـ  استدالل  اإلسالمية  الخالفة 
دعا  ـ وهو من  واجبة  بأنها غير  ذكر  إذ  ـ  الواقف 

إليها ضمنيا. 
ذلك اإلجماع  أن  يقول  فهو كما ترى  الباحث  يقول 
ال يعرف له سند وما كان صاحب الواقف يلجأ إلى 
هذه المقولة إن وجد في كتاب الله تعالى ما يصلح 

له مستندا. 
عنه  يغب  لم  الذي  ـ  الكريم  القرآن  في  يوجد  ال 
أو  العامة  اإلمامة  لتلك  ذكرا  ـ  نصوصه  في  شيئا 
الخالفة، وهذا محك القول والفيصل. فالواقفون إلى 
جانب وجوب الخالفة اإلسالمية لم يكن ليترددوا إن 
وجدوا آية واحدة تؤيد هذا الوجوب وحتى اإلجماع 
الذي استندوا إليه، لم ينقل له سند. في اتجاه هؤالء 
مقتديا  رضا"  "رشيد  الشيخ  عمل  المستوجبون 

بمذهب ابن حزم الظاهري.
إن القرآن والسنة أوجبا طاعة األئمة وإيجاب اإلمامة 
فالقرآن   ، اإلسالمية  الخالفة  وجوب  غير  وهذا 
القيامة  على  ينصا  لم  ـ  الباحث  قال  كما  ـ  والسنة 
عن النبي (ص) والقيام مقامه من المسلمين. إن هذه 
النتيجة النهائية التي خلص إليها الباحث تقود بدورها 
لتوضح أن "البيعة معناها بيعة الخليفة وإن جماعة 

المسلمين معناها حكومة الخالفة اإلسالمية".
 أخيرا حاول الباحث توضيح الحكومة في اإلسالم 
فأتى بمقولة "ما لله لله وما لقيصر لقيصر" لتوضيح 
السياسية الدنيوية عن الدين ال أكثر وعليه فإن كان 
الرسول (ص) قد أمرنا أن نطيع أماما بايعناه فمعنى 

لشخص  بعهدنا  نفي  أن  ـ  القرآن  أمرنا  كما  ـ  ذلك 
بايعناه.

اللبث  بالحجة ليصحح  الحجة  الباحث  هكذا يدحض 
القرآن  في  ما ورد  كثيرا  المسلمون.  فيه  الذي وقع 
الطالق والبيع والمعامالت الشرعية، فإذا كان النبي 
عن  وتكلم  والحكومة  والحكم  البيعة  ذكر  قد  (ص) 
أن  إال  ذلك.  في  األحكام  لنا  وشرع  األمراء  طاعة 
عامة المسلمين سحبت الخالفة/ اإلنابة من بين كل 
األحكام الشرعية لتعممها وتطوقها بقدسية إلهية رغم 
عدم توفر نصوص في القرآن والسنة على وجوبها. 
فيلد  المفكر األلماني د. هاينر  البحث  بهذا  لقد أشاد 
مشيرا إلى انتهاء الخالف وظهور أتاتورك وإقصاء 
عدم  إلى  الباحث  وصل  ومثلما  األخير.  الخليفة 
شرعية الخالفة اإلسالمية توصل د/ هاينر فيلد إلى 
أن القدسية الخرافية التي ُصبغت على الخليفة لم تكن 

إال صراعا على السلطة في منأى عن الدين.
والفاطمية  والعباسية  األموية  الدول  تاريخ  في  ولنا 

والعثمانية دليال على ذلك.

هو  المثير  العلمي  البحث  هذا  في  للنظر  يلفت  ما 
كفروض  أصبحت  الُمسلّمات  أن  الباحث  اكتشاف 
المسلمين ..... وما في  واجب تطبيقها من قبل كل 
فرضية هذا التطبيق أدنى قدر من الصحة ، فالخالفة 
الخطط  ليست"من  مثال   ، المزعومة  اإلسالمية 
وظائف  من  غيرهما  وال  القضاء  وال  كال  الدينية، 
الحكم ومراكز الدولة، وإنما تلك كلها خطط سياسية 
صرفة ال شأن للدين بها، فهو لم يأمر بها وال نهى 
عنها وإنما تركها لنا لنرجع إلى أحكام العقل ....."  .

الحكومة والدين
كان ال بد للباحث أن يبدأ بحثه الموسوم (الحكومة 
نظام  وهي  أال  األولى،  التاريخية  باللبنة   ( والدين 

الحكم في عصر النبوة . 
مناقشة  في  العلمي  التقدم  إلى  نشير  أن  يجب  بهذا 
العشرين)  القرن  األول من  (الربع  فترة  البحث في 
حين كانت  اللغة العربية واالجتهاد الديني في طور 
واألعراف  المستهلك  الفكر  بين  يداخل  تجريبي 
وبين ممارسة الحرية الفكرية والحداثة ولكن بتهيب 
الباحث  تكفير  هو  ذلك  على  والشاهد  شديد  وتحفظ 

الشيخ علي عبد الرزاق إثر كتابته لهذا البحث.
عهد  في  اإلسالمي  القضاء  أخبار  أن  الباحث  يرى 
الرسول (ص)، التي وصلت إلى  مسلمي اليوم عبر 
التواتر واألحاديث" ال تعني صورة بينة لذلك القضاء 
وال لما كان له من نظام،إن كان له نظام )، فالباحث 
 " القضاء  صورة  أن  إلى  الموقع  هذا  في  يخلص 
في هذا العهد ظلت غامضة وملتبسة بمعنى أن في 
ترفع  وقضاة  قضاء  يتشكل  لم  الرسول (ص)  عهد 
إليهم المظالم وااللتباسات وإنما القاضي هو الرسول 
الكريم الذي كان يرفع ما التبس عليه إلى ربه وفقا 

لما جاء في األحاديث. 
كل  أو  الباحث  أوردها  مهمة  أسماء  ثمة  ولكن 
وعمر  األشعري  موسى  كأبي  القضاء  أمر  إليها 
الخطاب واإلمام علي ومعاذ بن جبل . إن هذا  بن 
التفويض ظل كقضاء نسبي إلى أن مرت فترة على 
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بن  عمر  بن  الله  عبد  سأل   .... (ص)  النبي  وفاة 
الخطاب عن قضاء أبيه فأجاب بأن أبيه كان يقضي 

فإن أشكل عليه شيء سأل رسول الله (ص).
إن هذه الصورة األولى"للقضاء اإلسالمي لم تتغير 
كثيرا على يد اإلمام علي " فقد بعثه الرسول (ص) 

قاضيا إلى اليمن وقد كان حديث السن.
فقد  خاطئة  تكن  المبكرة"لم  "التجربة  هذه  أن  إال 
أوصاه الرسول (ص) باألمانة والنزاهة في القضاء 

وبالتحري من الخصمين" معا دون حياد.
ويثبت  قلبك  الله سيهدي  إن  الرسول (ص)  له  قال 
لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فال تقضي حتى 
تسمع من اآلخر كما سمعت من األول فإنه أحرى أن 
يتبن لك القضاء". لقد توفق اإلمام علي في اليمن إذا 

أسلمت على يده أفواجا وأفواج.
لم يختلف معاذ بن جبل في منهج القضاء "الوصية 
المحمدية" عن اإلمام علي فمعاذ بن جبل بعث إلى 
وكذلك  اإلسالم  وشرائع  القرآن  الناس  ليعلم  اليمن 
كان قاضيا، وفي اليمن واكبه أبو موسى األشعري 
مقتفيا وصية الرسول (ص) لهما "يسرا وال تعسرا 

وبشرا وال تنفرا".
ما يتضح جليا في قضاء األفراد/الصحابة المذكورين 
كمعاذ بن جبل هو أن مهامهم كانت مزدوجة (قضاة) 
ومعلمون دعاة لإلسالم بالحسنى والرفق بالضعفاء. 
حديث  في  جبل  بن  معاذ  عند  القضاء  منهج  تحدد 
للترمذي ورد فيه بأن الرسول سأله كيف يقضي فقال 
له بكتاب اه ب فإن لم يجد فبسنة رسوله وأن لم يجد 
في القرآن والسنة  "فسيجتهد" ، فُسر الرسول(ص) 

من إجابته.
يخلص الباحث  إلى أن نظام القضاء في هذه الفترة 
كان "محصورا"  على أفراد، األمر الذي يعني قول 
"نجد فيما وصل إلينا من ذلك عن زمن الرسالة شيئا 
واضحا يمكننا ونحن مقتنعون ومطمئنون أن تقول 

أنه كان نظام الحكومة النبوية".
انتقد الباحث منهج الباحثين قديما في قضاء الخالفة 
اإلسالمية وتنقية العقيدة من األعراف إذ يرى بأنهم 
ويخوضون  واضح  غير  مبعثرا  الحديث  يزجون 
بقية  بحث  في  طريقتهم  يماثل  ال  نسق  على  غمار 

العصور.
هنا يستثني الباحث رفاعة رافع الطهطاوي في كتابه 
"نهاية اإلنجاز في سيرة ساكن الحجاز" وعليه ينتقل 
حول  الحساسية  غاية  في  باب  لمناقشة  بنا  الباحث 
ماهية الرسالة والحكم وهل أن الحكم النبوي جامع 
لدقائق الحكومة أم ال وكذلك بحث البساطة الفطرية 
في نظام الحكم النبوي ... قد يكون هذا الجزء من 
البحث مرهق للقارئ تماما كسؤال وجه إلى المؤتمر 
بالقيام بدور  السماح المرأة  اإلسالمي األلماني عن 

اإلمام !
بالتي  والمجادلة  التفكر  إلى  اإلسالم  دعوة  فلنتذكر 

هي أحسن.
يقول الباحث بأن البحث في ماهية الرسالة والحكم 
قد يبدو جديدا إال أنه في واقع األمر متوفر في تاريخ 

األنبياء فعيسى عليه السالم تدخل في شؤون قيصر 
بقوله"أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله" وكذلك 
فرعون.   بالط  في  منصبا  كان  السالم  عليه  يوسف 
بهذا يقول الباحث بأنه ال حرج في التحدث عما إذا 
كان اإلسالم وحده سياسة ودولة أسسها النبي (ص).

وكالم ابن خلدون في مقدمته ينحو ذلك المنحى فقد 
الشريعة  نيابة عن صاحب  هي  التي  الخالفة  جعل 
والملك  للملك  شاملة  الدنيا  وسياسة  الدين  حفظ  في 

مندرجا تحتها .
من  عدد  قد  الطهطاوي  رقاعة  بأن  الباحث  يقول 
في  توفرت  وظيفة  من  أكثر  الدولة  أعمال/وظائف 
الحكم اإلسالمي / فترة عهد النبوة والخلفاء الراشدين 
على  والقائمون  والجنود  المال  ومسئول  كالقضاة 
ذالك   في  يرى  الباحث  فإن  وعليه   ...... الحدود 

الحكومة السياسية وآثار السلطة والملك.
الشؤون  كأحد  الجهاد  مفهوم  إلى  الباحث  تطرق 
الحدود  وتؤمن  بالقوة  هيمنتها  تفرض  التي  الملكية 
هنا  الملك.  وتثبيت  توسيع  في  طامعة  وتوسعها  بل 
ال يضع الباحث الجهاد مناقضا للدعوة السلمية لنشر 
مع  منطلق"التشابه  من  هذا  وضع  أنه  إذ  اإلسالم 

مظهر الملك" فحسب.
فالقرآن لم يدع إلى نشر الدين بالقوة "ال إكراه في 
الدين قد تبين الرشد من الغي" ، "أفأنت تكره الناس 
وما   . اآليات  من  وغيرها  مؤمنين"  يكونوا  حتى 
القوة/الملك  الجهاد كمظهر من مظاهر  ترتب على 
ترتب كذلك على جلب الجزية وتنصيب أمراء في 
الدولة المفتوحة كخالد بن سعيد بن العاصي   وعمر 
بن حزم في نجران وغيرهما وعليه فقد يقول قائل 
"بأن النبي (ص) كان رسول الله تعالي وكان ملكا 

سياسيا أيضا". 
إن الباحث ال يختلف مع قول أن النبي (ص) لم يفعل 
عمال في عهده سعيا إلى الملك وإنما ظل يعيش في 
الملك وأن تشابه  فقر مبتعدا من شؤون ومصارف 

حكمه بها.
يقول ابن خلدون بأن السلطة في اإلسالم قد اجتمعت 
يعترض   ، األديان  من  غيره  دون  السياسية  مع 
النبي  بأن  يرى  إذ  خلدون  ابن  مقولة  على  الباحث 
جديدة  سياسية  دولة  لتأسيس  يسعى  يكن   لم  (ص) 
وإال فلماذا خلت دولته من دعائم الحكم ولماذا دعا 
إلى الشورى وعاش فقيرا رغم  ما بوسعه من الملك 

والثراء و......
هذا كما نجد  الباحث في تفاصيل محاولته "النتقاء 
حكومة إسالمية بما تعارف عليه سياسيا من مقومات 
بأن  يقول  من  ثمة  "بأنه  لقول  ناسي  غير  الحكومة 
متينا  كان  (ص)  الرسول  زمن  في  الحكومة  نظام 
التي  الكمال  أوجه  لجميع  مستوفيا   وكان  ومحكما 

تلزم الدولة ). 
ويقول كذالك  بأن ما تيسر وجوده في تأريخ مرحلة 
النبوة ال يسمح لنا بالقول بأن هناك حكومة نبوية في 
عهد الرسول (ص) وأن توفرت أدلة على ذلك فإننا 

كمسلمين سرعان ما نثبت ذلك ونعززه.
أتى الباحث بشاهد أخر على انتقاء حكومة في عهد 
حد  في  الحكومة  مفهوم  بأن  وذلك  (ص)  الرسول 
ذاته "نسبي" وعليه يمكننا أن نقول بأنه قد توفرت 

رافضة  والفطرة  البساطة  أساسها  حكومة  دولة/ 
هذه  على  واألمثلة  والتنظير.  والتعقيد،  للتكلف 
البساطة كثيرة في شخصية الرسول (ص) ودعوته 
سيره  وانتهاج  الدنيا  أمور  في  الخوض   ترك  إلى 
منه  فأتوا  بأمر  أمرتكم  إذا  "ص"  الرسول  يقول   .
فأوغلوا  الدين متين  ما استطعتم، "وكقوله" إن هذا 
فيه برفق"، وغيرهم من األحاديث واآليات. وبهذا 
تقصيا  أو  لنا اضطرابا  يبدوا  ما  إلى  الباحث  يصل 
نظام  الواقع  في  انه  إال  النبوية.  الحكومة  نظام  في 
 ، فيهما  عيب  ال  اللذان  والفطرة  بالبساطة   يعنى 
فسالمة الفطرة وبساطة الطبع  كانت في ذلك الوقت 
بالمال  المختصة  الدواوين  تأسيس  شأنا عن  تقل  ال 

واإلدارات السياسية ودوائر شؤون الدولة .
عنه  ينه  لم  ولكنه  لهذا  (ص)  الرسول  يدع  لم  نعم 
وسط  األولى  باكورته  في  اإلسالم  كان  فقد  وثانيا 
مجتمع أمي لم يعرف غير النعرات والتعصب وحب 

سيادة قبيلة ألخرى.
انتهجتها اإلسالم في عهد  التي  نقول أن (البساطة) 
(النبوة) هي الرد األمثل والنموذج الراقي للربط بين 
هذه القبائل المتناحرة فعاش(ص) بسيطا نزيها وقد 
باإلمارة واألموال والنفوذ دفعا فال  إليه  تدفع  كانت 
الدين  وشؤون  حياته  في  وبساطة  نزاهة  إال  يزداد 
. يقول الباحث  "أن من يتوهم   نقصا في مظاهر 
منشأها  بأن  فيعلم  (ص)  النبي  عهد  في  الحكومة 

البساطة وسالمة الفطرة ومجابهة التكلف.
أما ما يخص البحث في ماهية الرسالة والدين فإن 
ودين  حكم،  ال  "رسالة  حقيقة  إلى  يصل  الباحث 
بأخذ  الباحث  انتهجه  الذي  التبويب  إن  دولة".  ال 

بالقارئ رويدا رويدا إلى النتيجة السابقة . 
كان  (ص)  الرسول  بأن  البدء  في  الباحث  حدد 
نزعة  تشوبها  للدين ال  دينية خالصة  لدعوة  رسوال 
ملك وال دعوة لدولة وأنه لم يكن ملكا ولم تكن له 
الخاص  السياسي  المصطلح  لتعريف  وفقا  حكومة" 

بها وبمقوماتها".
وعليه يرى الباحث بأنه ال خلط بين زعامة األنبياء 
كموسى وعيسى والرسول محمد (ص) في زعامتهم 
الدينية وبين إمارة وسلطة الملك المنوطة  بالسياسية 

وتدبير أمور الدنيا .
الكمال في نواحي  الدينية تستلزم  الدعوة  إن طبيعة 
الله  يبعث  ال  إنه  االجتماعي"  التميز  السيما  شتى- 
نبيا إال في عز من قومه ومنعته من عشيرته ..." 
فهذا التميز ليس تميز فوقي، وإنما من بنى وأسس 
الرسالة الدينية نفسها لتعين عالقة النبي بالناس أوسع 
من مما هي عليه بين األب وأبنائه. ثانيا  تميز (ص) 
من بين كل الرسل واألنبياء بأن تكون رسالته لكل 

البشر دون استثناء. 
يقول الباحث بأن الدين ال يتفق مع السياسة فاألول 
زعامة دينية عامة والثانية سلطة دنيوية تسعى في 

الختام إلى الخصوصية . 
سبق  كما  والدين  الحكومة  معنى  الباحث  حدد  لقد 
وعليه تنتفى تسمية الرسول بالملك وكذلك الخالفة ،  
كما ورد في الجزء األول من البحث قال تعالى " قل 
إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن 
كان يريد لقاء ربه فليعمل عمال صالحا وال يشرك ". 
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وقال (ص) لرجل ارتعد أمامه من شدة الهيبة "هون 
عليك فإني لست بملك وال جبار وإنما أنا ابن امرأة 

من قريش تأكل القديد بمكة .....".
ما  بعض  تأويل  الباب  هذا  ختام  في  الباحث  حاول 
يشبه أن يكون مظهرا من مظاهر الدولة غير أن ذلك 
غير مهم كثيرا لمتابعة سلسة أفكاره حول رسالة ال 

ملك، ودين ال دولة".
والية  المؤمنين  على  "ص"  الرسول  والية  )إن 
رسالة غير مشوبة بشيء من الحكم  ولم تكن هناك 
حكومة وال دولة وال شيء من نزاعات السياسية 
هذه  كانت  واألمراء.....(  الملوك  أغراض  وال 
خاتمة الفصل  التي أوردها الباحث الشيخ علي عبد 

الرزاق .

الوحدة الدينية والعرب
في هذا الجزء األخير من البحث تناول الشيخ علي 
جزء  وهو  والعرب)  الدينية  (الوحدة  الرازق  عبد 

مفصل في تسعة نقاط مهمة .
لم يكن اإلسالم دينا خاصا بالعرب دون غيرهم وإنما 
رسالة عامة لكل البشرية هذا رغم أن نبي اإلسالم 
معجزة   عربية  القرآن  لغة  وكذلك  عربيا،  (ص) 
العقول  وسائر  بل  العربي  والذهن  للسان  ببالغتها 

واأللسن البشرية  األخرى .
هذا كما أن الله تعالى اختار الرسول (ص) من ساللة 
إبراهيم عليه السالم ليكون آخر األنبياء برسالة لكل 

الناس .
إن هذا االختصاص "ليس من بني إسرائيل مثال" لم 
يكن فيه تعالي على األمم األخرى وإنما كان رسالة 
قدمت  إن  ما  تميز.  دون  الكل  إلى  لتصل  عامة  
على  (الوحدة)  مفهوم  وانبسط  إال  اإلسالم  رسالة 
سائر القبائل العربية بمكة ـ منبع الوحي اإلسالمي ـ 

وكذالك األطراف.
الوحدة نتجت من مضامين  الباحث بأن هذه  يقول 
النعرات  وترك  للمساواة  بدعوته  نفسها  اإلسالم 
والفوقية، أي أنها وحدة دينية ال سياسية خالصة 
األديان  وحدة  )إنها   .... السياسة  شوائب  من 

والمذهب الديني، ال وحدة الدولة ومذاهب الملك(.
يفصل الباحث قوله بأن الرسول (ص) لم يعين والة، 
لبناء دولة إال بقدر ما يؤمن  وال أمراء ولم يخطط 

أمن اإلسالم ورفعته" .
ومعامالت  عقائد  من  اإلسالم  به  جاء  ما  كل  إن 
تعالى  لله  خالص  ديني  هو شرع  وعقوبات  وآداب 
ومصلحة البشر الدينية ال غير وسيان أن تتضح لك 

تلك المصالح الدينية أم تختفي ....".
الذهنية  واختالف  (الدنيوي)  الخالف  تبين  وقد  هذا 
يده  على  تمت  التي  الوحدة  بعد  والتناحر-  العربية 
(ص) بارتداد أكثر العرب إال أهل المدينة ومكة ، 
والطائف. حدث هذا ألن العرب لم يعقلوا بأن هذه 
الوحدة كانت من صميم رسالة اإلسالم وليست وحدة 
على  والصراع  التنافس  إلى  بدورها  تعود  سياسية 

السلطة .
موت  بعد  (الخالفة)  حول  النزاع  ظهر  هنا  من 
الرسول (ص) وكاد العرب أن يتناحروا وجسد النبي 

(ص) بينهم لم يتم تجهيزه ودفنه.

أن  على  متفقون  جميعا  الشيعة  بأن  الباحث  يقول 
للخالفة  عنه  الله  رضي  عليا  عين  (ص)  الرسول 
على المسلمين، وهو رأي ال يتفق مع كبار العلماء 

والباحثين كابن خلدون.
بكر  أبي  خالفة  في  اعتقدوا  آخرون  وثمة  هذا 
الصديق، هنا نجد أن الباحث يبين خطأ هذه الفرقة 
مفهوم  لغويا  يحدد  إذ  بكر  أبي  خالفة  يخص  فيما 
الخليفة" والخليفة في اللغة هو الذي يستخلفه ال الذي 

يخلفه دون أن يستخلفه هو ....."
إن الرسول(ص) لم يقل أو يسمي خليفة بعده ومن 
مجازي  بمعنى  خليفة  هو  بكر  كأبي  بعد  فيما  خلفه 
القائم  أو  (ص)  الرسول  قبل  من  يستخلف  لم  ألنه 
ال  مكانه  استخلف  ألنه  خليفة  أصبح  وإنما  باألمر 

غير .
يقول الباحث: إنه )ص( ما تعرض لشيء من أمر 
يرجعون  بشرع  فيها  للمسلمين  جاء  وال  الحكومة 
إليه وما لحق )ص( بالرفيق األعلى إال بعد ما كمل 

الدين...."
للزعامة  األولى  اللبنة  إلى  تحليله  في  الباحث  ينتقل 
الدينية  الزعامة  استبدلت  التي  المدنية  السياسية 
أن  أي  روحه،  قبضت  أن  منذ  (ص)  لشخصه 
الدولة  المهيمنان على  كانا هما  والسلطان  الحكومة 
العربية – اإلسالمية ، السيما وأن العرب - كذاكرة 
اإلسالم  قبل  القبلي  إلى صراعهم  عادوا   – حافظة 
مستغلين الدين ذريعة للتمكن من السيطرة والحكم .

لقد كان العرب وقتها شعوبا همجية جاهلية ومتعادية 
الرومانية  لإلمبراطورية  متشعبة خاضعة  ووحدات 

أو لملوك الداخل كغسان والحيرة .
بيعة   – الباحث  لرأي  وفقا  بكر-  أبي  بيعة  كانت 
العرب كدولة وحكم  أنشأها  المحدثة  الدولة  بطوابع 
في  عربية  "دولة  كونوا  كما  والسيف  بالقوة  عربي 
أقطار األرض فاستعمروا استعمارا واستغلوا الخير 
الفتح   من  تتمكن  التي  القوية  الدول  كشأن  استغالال 

واالستعمار" .
بهذا يشرع الباحث في مناقشة أسباب الخروج على 
أبي بكر والخالف الذي نشب فيما بعد بين معاوية 

وعلي وظاهرة االرتداد والخوارج . 
يقول الباحث بأن العرب كانوا يختلفون في أمر من 
أمور الدنيا )السياسية( ال من أمور الدين ......."

الخالفة  بأن  يزعموا  لم  وأمثاله  بكر  أبي  وأن  هذا 
مقام ديني وال أن الخروج عليها خروج على الدين، 
أدنى إشارة من  أو  أمر  ولم يكن يروا في خالفتهم 
الذهنية  هيمنة  هو  حدث  الذي  فكل  (ص)  الرسول 
على  قبيلة  لتنصب  الحكم  لزمام  المتوهمة   العربية 

سائر القبائل . 
إن مسألة الخالفة اإلسالمية قد اكتنفها الفهم الخاطئ 
بعد وفاة  الرسول (ص) فظهر لقب الخليفة من ثم 

والصراع على منصبه  .
إن الحركات المناهضة (كالخوارج) مثال كانت ترى 
في مسألة الخالفة سيادة فئة دينية تحكم مجموعات 
رفض  فكان  وعليه  المسلمين  سائر  وبيوت  وقبائل 
دفع الزكاةـ  وهو خطأ ديني كسياسة مناوئة من قبلهم 

ال تقبل الخليفة وسلطته .
ما أن تقدم الفتح اإلسالمي وهيمنة سلطة الخليفة  كما 

حدث في عهد اإلمبراطورية العثمانية، إال وأصبح 
لفظ (الخليفة اإلسالمي) من المسلمات التي ال يناقش 
إال  هذا  الرازق  عبد  علي  الشيخ  بحث  وما  فيها، 

(ثورة جديدة) على مثل هذه المسلمات.
لقد ( ُكفر) وأبعد كمجتهد لم يرد إال توضيح ما اختلط 
على الناس في مفهوم الخالفة اإلسالمية وهذا شأن 

المجتهدين مثله كالشيخ محمد عبده !!!

كيف يمكن أن نواكب )التنوير( وتصحيح األخطاء 
التقليدي  الفكر  أسري  ونحن  بديننا  لحقت  التي 

األصولي؟ 
الذي  الغرب  على  واالنفتاح  االندماج  يمكننا  كيف 
طور فكره بالنقد الذاتي وطرح األسئلة والمداخالت 

بعيدا عن حصانة وقدسية الكنيسة ؟ 
باألعراف  مشوبا  ضعيفا  إسالما  نريد  ال  إننا 
على  قادر  قويا  إسالما  إنما  ذاته،  على  متحوصال 

الرد والمناقشة واالستيعاب.

ـ علي حسن أحمد عبد الرزاق (قرية أبو جرج بمحافظة المنيا 
عام 1٨٨٨ - 19٦٦)، ولد في أسرة ثرية تملك ٧ آالف فدان.

ـ حفظ القرآن في ُكتاب القرية، ثم ذهب إلى األزهر حيث حصل 
على درجة العالمية (الدكتوراة). ثم ذهب إلى جامعة أوكسفورد 
قاضياً  وكان  شرعيا.  قاضيا  ُعين  عودته  وعقب  البريطانية. 

بمحكمة المنصورة الشرعية.
القاهرة عشرين عاما في  الدكتوراه في جامعة  ـ حاضر طلبة 

مصادر الفقه اإلسالمي، وله عدد من الكتب، منها: 
اإلسالم وأصول الحكم ، "أمالي علي عبد الرازق"، "اإلجماع 

في الشريعة اإلسالمية"، "من آثار مصطفى عبد الرازق".
ـ أصدر عام 192٥ كتاب "اإلسالم وأصول الحكم" الذي أثار 
ضجة بسبب آرائه في موقف اإلسالم من "الخالفة"؛ فرد عليه 

األزهر بكتاب "نقد كتاب اإلسالم وأصول الحكم".
ـ عمل علي عبد الرازق بالمحاماة، ثم انتخب عضوا في مجلس 
النواب، ثم عضوا في مجلس الشيوخ، ثم اختير وزيرا لألوقاف. 

كما عين عضواً بمجمع اللغة العربية بالقاهرة.
ـ هو األخ الشقيق للشيخ مصطفى عبد الرازق باشا شيخ األزهر 

األسبق حتى عام 194٧.
 2٣ الموافق  هـ   1٣٨٦ عام  من  اآلخرة  جمادى  في  توفي  ـ 

سبتمبر 19٦٦م.

علي عبد الرازق
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الناِخب التونسي عبر عزوفه النسبي عن االقتراع، 
واقتراع أغلب شريحته الشابّة لقيس سعيد الذي اتّخذ 
االنتخابية،  لحملته  رمزاً  يُريد"  "الشعب  شعار  من 
المنظومة  ُمعاقبة  أراد  الثورة،  شعارات  أبرز  وهو 

القائمة لعجزها عن إيجاد حلوٍل لألزمة.
في  مذلة  هزيمة  وقع  على  النهضة  حركة  وتعيش 
األولى،  مرحلتها  في  التونسية  الرئاسية  االنتخابات 
المرور  من  مورو  الفتاح  عبد  المرشح  يتمكن  ولم 
الى الدور الثاني رغم االستعدادات المالية والدعاية 
التي رافقت المرشح طيلة الحملة االنتخابية لتكشف 
الناخب  استقطاب  على  تونس  اخوان  قدرة  تراجع 

والتأثير فيه.
وأمام الصدمة التي يعيشها االخوان في تونس بدأت 
ان  بعد  العلن  الى  تخرج  واالنشقاق  التململ  بوادر 
البروز  لها  يراد  ال  داخلية  مجرد صراعات  كانت 

وذلك في اطار ما يسمى باالنضباط الحزبي.
وخرجت "حركة النهضة" كأكبر األحزاب الخاسرة 
في الدور األول من االنتخابات الرئاسية ، ليس فقط 
مؤسسي  وأحد  رئيسها  نائب  وهو  مرشحها،  ألن 
الجماعة قبل نصف قرن، حل ثالثاً ولم يترشح إلى 
 4٣0 على  إاّل  تحصل  لم  ألنها  بل  الثاني،  الدور 
وتوزعت  أنصارها  منها  تملّص  بعدما  ألف صوت 
أصوات مؤيديها على عدد من المنافسين، خصوصاً 

قيس سعيد.
تؤكده  السياسي  المشهد  في  النهضة  شعبية  تراجع 
المجلس  انتخابات  التي سجلتها الحركة منذ  األرقام 
قرابة  لها  المصوتين  عدد  فيه  بلغ  الذي  التأسيسي، 
1.4 مليون ناخب عام 2011، والذي تراجع بالتدرج 
إلى أقل من 4٥0 ألفاً في الدور األول للرئاسة حالياً، 
وهو أقل من نصف األصوات التي حصدتها الحركة 

في االنتخابات التشريعية عام 2014 .

هزيمة مدوية
وعلى الرغم من أن زعيم الحركة ومرشدها راشد 
التي  المدوية،  الهزيمة  هول  لملمة  حاول  الغنوشي 
كان أكبر المساهمين فيها، بالقول إن "النتيجة كانت 
مشّرفة في أول مشاركة للحزب في انتخابات رئاسية 
بمرشح من داخله". ارتداد الزلزال الذي أحدثته نتائج 
انتخابات 1٥ سبتمبر (أيلول) 2019 كان قوياً داخل 
الحركة، إذ نكأ الجراح القديمة التي ظن البعض أن 

خوض االنتخابات سيداويها.
التي  التشريعية،  االنتخابات  أن  من  الرغم  وعلى 
كتلة  أكبر  لكسب  اإلسالمية"  "الحركة  عليها  تعّول 
برلمانية بغية االستمرار في الحكم، تبدو على مرمى 
الرئيس  ضد  انتفضوا  بارزين  قياديين  فإن  حجر، 

وطالبوه باالستقالة وترك الحزب.
راشد  لمكتب  السابق  المدير  الشهودي،  زبير 

الغنوشي، الذي قضى ثالثة عقود في الحركة، ساءه 
الوضع الذي آلت اليه الحركة، فأعلن االستقالة من 
كل مناصبها بعد يومين من االقتراع وقبل اإلعالن 
إلى  الحركة  رئيس  داعياً  الرسمية،  النتائج  عن 
ويبعد  ومحرابه  بيته  في  والبقاء  السياسة  "اعتزال 
صهره رفيق عبد السالم وكل القيادات الذين ضلّلوا 
إرادة كبار الناخبين، في إقصاء مباشر لكل المخالفين 

في الرأي من نساء وشباب وقيادات تاريخية".

استقالة واتهامات
واعتبر الشهودي في تصريحات صحافية أن "نتيجة 
حركة  رئيس  أن  على  تدل  الرئاسية  االنتخابات 
التحوالت  يستوعب  ولم  الزمان  خارج  النهضة 
يجري،  ما  مثله  أستوعب  لم  بدوري  أنا  الجديدة. 
وبالتالي، يجب إعادة النظر تماماً في الوضع الحالي 

إلصالح الحركة بعد االنتخابات".
الموقف ذاته عبّر عنه، بعد يوم فقط، محمد بن سالم 
النهضة،  "صقور"  على  المحسوب  البارز  القيادي 
الذي قال إنه "يجب إحراج القيادة التنفيذية ومحاسبتها 
الفتاح مورو،  ألنها أضاعت الحملة االنتخابية لعبد 
ولم تقدم له اإلمكانيات الكافية للقيام بحملته، إضافة 

إلى أنها أعلنت عن مرشحها بشكل متأخر".
الغنوشي  "الشيخين"  بين  الود  أن  المعروف  من 
يوم  اهتزت  النهضة  وكانت  قوياً،  يكن  لم  ومورو 
البارز  القيادي  استقالة  وقع  على  (تموز)  يوليو   ٨
المستشار  منصب  من  زيتون،  لطفي  الحركة  في 
السياسي لرئيس الحركة راشد الغنوشي، في خطوة 
كشفت الحقاً عن اختالفات عميقة في صلب الحركة.

انقالب داخلي
هذه االختالفات لها عالقة بالموقف من تغيير رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد الذي كان يتمسك به الغنوشي 
رئيس  من  الغضب  منسوب  يرتفع  أن  قبل  حينها، 
الحركة الذي قاد "انقالباً داخل الحركة"، كما أسماه 
المكتب  التي أدخلها  التعديالت  محمد بن سالم، بعد 
التشريعية،  لالنتخابات  الحركة  قائمة  التنفيذي على 
وجرى  والجهوية  المحلية  القواعد  اختارتها  والتي 

تغييرها من قبل الغنوشي وجماعته، 
ومنهم  القياديين،  بعض  اعتبره  ما 
السابق  الوزير  المكي  اللطيف  عبد 
للمسألتين  ضرباً  والبرلماني، 
داخل  واألخالقية،  الديمقراطية 

النهضة.
الحركة  إنقاذ  الغنوشي  ويحاول 
واسترجاع قواعدها الغاضبة، واتجه 
إلى الشباب الذي لجأ إلى قوى أخرى 
قائاًل  أكثر ثورية من حركته،  رآها 

للنهضة  القاعدي  الجسم  تجميع  من  واثقون  "نحن 
خالل االنتخابات التشريعية"، قبل أن يعد مجموعة 
من شباب الحركة التقاهم وسط هذا األسبوع، "ثقوا 
فهي  بها،  واعتزوا  النهضة  حركة  في  ثم  الله  في 
الضمانة الحقيقية لنجاح الثورة وحماية الحرية وتقدم 

البالد".

قيس والظهور األول
الجولة  متصدر  سعيّد،  قيس  ظهور  ثار  وقد  هذا 
الجزية  قناة  على  الرئاسية  االنتخابات  من  األولى 
خرقه  بسبب  تونس،  في  واسعا  جدال  القطرية، 
للقانون االنتخابي الذي يمنع المرشحين من التحدث 

لوسائل اإلعالم األجنبية خالل الحملة االنتخابية.
التحدث  قانون دستوري،  أستاذ  ورفض سعيّد وهو 
فوزه  إعالن  منذ  التونسية  اإلعالم  وسائل  إلى 
تونس،  في  الثقل  ذات  األحزاب  من  منافسيه  أمام 
التواصل  مواقع  على  شرسة  حملة  أنصاره  وشن 
الخاصة  التونسي"  "الحوار  قناة  ضد  االجتماعي 

داعيين إلى مقاطعتها.
ورغم توجيه وسائل اإلعالم التونسية الخاصة منها 
برنامجه  عن  للحديث  سعيّد  إلى  الدعوة  والعمومية 
المستقبلية  بنظرته  التونسيين  وتعريف  االنتخابي 
التحدث  رفض  أنه  إال  فوزه،  حال  في  البالد  لحكم 
على  فقط  معتمدا  بقي  حيث  لذلك،  واالستجابة 

صفحات يديرها أنصاره على فيسبوك.
وسبب ظهور سعيّد البالغ من العمر ٦1 عاماً، في 
التونسيون  توجس  القطرية  الجزيرة  قناة  مع  حوار 
اإلسالم  لجماعات  والداعم  المشبوه  دورها  من 
التي  العربي"  "الربيع  ثورات  بداية  منذ  السياسي 

انطلقت من بالدهم.
التواصل  مواقع  على  تونسيون  نشطاء  وانتقد 
االجتماعي توجه سعيد إلى قناة أجنبية للتحدث عن 
برنامجه، حيث رأوا في ذلك خرقا للقانون االنتخابي 
من أستاذ يدرس القانون الدستوري قبل حتى توليه 

أعلى منصب في البالد.
بغرامات  لذلك  مخالف  كل  يعاقب  القانون  وحسب 

مالية.

بعد الجولة االولى النتخابات تونس الرئاسية

سامي عيد
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إبراهيم بدوي

بفتح  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  هدد 
األبواب أمام الالجئين السوريين الساعين للوصول 
إلى أوروبا، في حال عدم حصول بالده على مزيد 

من الدعم الدولي، السيما االتحاد األوروبي. 
ويقيم أكثر من ٣,٦ مليون الجئ سوري في تركيا 
التي طالبت مؤخرا بإقامة "منطقة آمنة" في شمال 

شرق سوريا، يمكن لالجئين أن يعودوا إليها.
وقال أردوغان إن بالده تعتزم إعادة توطين مليون 
بالتعاون  إقامتها  المزمع  اآلمنة  المنطقة  في  الجئ 
مع الواليات المتحدة شرق نهر الفرات في سوريا، 
وربما تفتح الطريق إلى أوروبا أمام المهاجرين ما 
لم تتلق دعماً دولياً كافياً لهذه الخطة. وتسيطر تركيا 
على أجزاء من شمال سوريا، حيث تقول إن ٣٥0 

ألف سوري عادوا بالفعل إلى هناك.
وفي كلمة ألقاها في أنقرة، قال أردوغان "يجب علينا 
تركيا  تستطيع  اآلمنة حيث  المنطقة  هذه  مثل  إقامة 
بناء بلدات فيها بداًل من مدن المخيمات هنا. دعونا 
ننقلهم إلى المناطق اآلمنة هناك". أضاف "اعطونا 
دعماً لوجيستياً وسنستطيع بناء منازل في عمق ٣0 
كيلومتراً في شمال سوريا. بهذه الطريقة يمكننا أن 
نوّفر لهم أوضاع معيشة إنسانية. إّما أن يحدث هذا 

أو سيكون علينا فتح األبواب (إلى أوروبا)".

المنطقة اآلمنة
فاعذرونا،  الدعم  تقّدموا  لم  "إن  أردوغان  وتابع 
من  نتمكن  لم  وحدنا.  العبء  هذا  نتحمل  لن  فنحن 
وتحديداً  الدولي  المجتمع  من  الدعم  على  الحصول 
إعادة  هو  "هدفنا  أن  موضحاً  األوروبي"،  االتحاد 
مليون على األقل من أشقائنا السوريين إلى المنطقة 
اآلمنة التي سنقيمها على حدودنا الممتدة بطول 4٥0 
أقمنا  لو  مثالياً  "سيكون  قائاًل  وأضاف  كيلومتراً". 
المنطقة اآلمنة في سوريا مع أميركا لكننا مستعدون 

للتحّرك منفردين".
تركيا والواليات المتحدة، العضوان في حلف شمال 
بين  إقامة منطقة عازلة  اتفقتا على  األطلسي، كانتا 
تسيطر  التي  السورية  والمناطق  التركية  الحدود 
عليها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من 
الواليات المتحدة. وقال أردوغان، في وقت سابق، 
التي  الخطة  بتأخير  لواشنطن  تسمح  لن  بالده  إن 
لتطبيقها.  طويلة  فترة  منذ  التركية  السلطات  تسعى 
جديدة  عسكرية  عملية  بشن  مراراً  تركيا  وهّددت 
ضد وحدات حماية الشعب في مناطق سيطرته شرق 
أبرز  أحد  شّكلت  الوحدات  هذه  أن  علماً  الفرات، 
شركاء واشنطن في دحر تنظيم "داعش" في سوريا. 
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية فصياًل 
"إرهابياً" لحزب العمل الكردستاني المحظور، الذي 
يشن تمرداً في تركيا منذ عام 19٨4، وتصنّفه أنقرة 

منظمة إرهابية.
يذكر أن االتحاد األوروبي وتركيا أبرما اتفاقاً، في 

على  أنقرة  بموجبه  وافقت   ،201٦ (آذار)  مارس 
مساعدة  مقابل  أوروبا  إلى  المهاجرين  تدّفق  كبح 

بمليارات اليورو.

مصاعب الالجئين
وفيما تؤّمن تركيا بعض الخدمات لالجئين السوريين، 
يعاني هؤالء فيها من موجات عنف وتمييز ضّدهم، 
وعلى  عليهم  باعتداءات  عدة  مرات  في  تُرجمت 
لترحيلهم قسرياً  مصادر رزقهم، وبحمالت رسمية 

إلى سوريا.
سّن  في  السوريين  عدد  "بروكينغز"  معهد  ويقّدر 
العمل (1٥-٦٥ سنة) المسّجلين في تركيا بنحو 2,1 
السوق  في  بنشاط  المنخرطين  لكّن  مليون شخص. 
الرسمية  غير  توظيفهم  طبيعة  ألّن  معروف،  غير 
عن  شاملة  بيانات  وبغياب  عددهم.  تحديد  تصّعب 
حالة سوق العمل للسوريين في تركيا، يُقّدر أّن بين 
وبحسب  فعاًل.  يعملون  سوري  ومليون  ألف   ٥00
أّن "أكثرية  إلى  المصادر  "بروكينغز" تشير معظم 
واأللبسة،  األنسجة  قطاَعي  في  يعملون  السوريين 
فضاًل عن التعليم والبناء والخدمات والزراعة بشكل 
التركي  األحمر  الهالل  أجراه  مسح  وبيّن  خاص. 
العّمال  من  المئة  في   20,٧ أّن   201٨ العام  في 
السوريين في مجال التعليم يعملون في وظائف غير 
المئة  في   92 إلى  النسبة  هذه  تنخفض  فيما  ثابتة، 
وتضيف  الزراعة".  قطاع  في  العاملين  للسوريين 
دراسة "بروكينغز" أن "التوظيف غير الثابت وغير 
الرسمي يترافق بأجور منخفضة، وهي أجور أدنى 
إضافة  قانوناً،  المفروض  األدنى  الحّد  من  بكثير 
لدى  إلى ظروف عمل رديئة واستغالل، خصوصاً 

األطفال والنساء".
الحكومة  بدأت   ،201٦ الثاني)  (كانون  يناير  وفي 
فرص  على  بالحصول  للمسّجلين  لالجئين  بالسماح 
على  الحصول  تسهيل  خالل  من  رسمي  توظيف 
تصاريح عمل. بيد أّن هذه الخطوة لم تحّسن الوضع 
تصريح  ألف  إصدار سوى ٦٥  يتّم  لم  ألنه  كثيراً، 
وزارة  بحسب   ،201٨ العام  نهاية  بحلول  عمل 

الداخلية التركية.
وبحسب "بروكينغز" أيضا أن "نسبة 20 في المئة 

 1٨ بين  السوريين  من 
إسطنبول  في  سنة  و29 
جامعية،  شهادة  يحملون 
ال  الشهادات  هذه  لكّن 
أعلى.  بأجور  تُترجم 
أبحاث  فريق  وحّدد 
على  المتحدة  األمم  من 
اختصاصياً   12٥ األقّل 
بتدريب  سورياً  زراعياً 
شانلي  في  جامعي 
أورفا مثاًل، لكنّه أفاد أّن 

معظمهم عاطل عن العمل أو يعمل في أعمال غير 
ماهرة".

الترحيل القسري
وفي خطوة الفتة، فّضت قوات األمن التركية بالقوة 
تظاهرة للسوريين في اسطنبول، نّظموها في 2٨ من 
يوليو (تموز) الماضي، احتجاجاً على قرار بترحيل 
إلى مخيمات  المدينة  بلدية  المسجلين منهم في  غير 

أخرى في تركيا وترحيل البعض إلى سوريا.
في  واتش"،  رايتس  "هيومن  منّظمة  اتهمت  وقد 
يوليو الماضي، السلطات التركية بإجبار السوريين 
يوافقون  التركية،  باللغة  مكتوبة  وثائق  توقيع  على 
قبل  "طوعي"،  بشكل  إلى سوريا  العودة  على  فيها 
إعادتهم إليها قسراً. وتقوم السلطات بذلك تحت وطأة 

التهديد بالسجن.
بترحيل  الصحافية  التقارير  بعض  كذلك  وأفادت 
إلى  قسراً  فيها  السوريين  الالجئين  مئات  تركيا 
تشهد  التي  سوريا،  غربي  شمال  إدلب،  محافظة 
معارك ضارية بين قوات النظام السوري وحلفائها 
من جهة ومقاتلو المعارضة المسلحين والمدعومين 

من تركيا من جهة أخرى.

اعتداءات في اسطنبول
وفضاًل عن ذلك، يتعّرض الالجئون السوريون في 
العمل  أجل  من  يقصدونها  التي  تحديداً،  اسطنبول 

إلعالة عائالتهم، لحمالت عنف وتحريض. 
فقد تعّرضت محالتهم مرات عدة العتداءات وأعمال 
في  وجودهم  يعارضون  أتراك  قبل  من  تخريب 
العامة  الخدمات  من  باالستفادة  ويتّهمونهم  المدينة، 
فاقم  ما  المتدنية،  الوظائف، بسبب أجورهم  وسرقة 

أزمة البطالة في البالد.
في  السوريون  بات  جديدة،  اعتداءات  من  وخوفاً 
في  التركية  باللغة  يافطات  يرفعون  اسطنبول 
الذي  المدينة،  بلدية  قرار  أيضاً  التزاماً  محالتهم، 
فرض في بداية يوليو على المتاجر أن تضمن كتابة 
باللغة  الالفتات  من  األقل  على  المئة  في   ٧٥ نسبة 

التركية.
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لعّل القارئ المتتبع لحركة الثقافة العربية الجديدِة في 
ألمانيا، خاّصة مع توافِد ، عدد ال بأَس به من الكتّاب 
العرب إليها من أغلِب البلدان العربية "أكثرهم من 
سوريا والعراق وفلسطين"، يلحظ اليوم مدى فّعاليّة 
ربّما  والفّن،  األدِب  مجاالِت  شتّى  في  الحركة  هذه 
الدراسات الفكريّة لم تختمر بعُد لدى القادمين الُجدد، 
لكن مع يقيني بأنّها ستشهُد حركة مستقبلية ال بأس 
بها أيضاً، ومن هذه الفعاليات واألنشطة المهرجان 
األلمانية"  زاال  "هاال  مدينة  في  الُمقام  األدبي 
والذي كان لي شرف المشاركة فيه، فقد ُعدت منه 
بإصدارات جديدة لعدد من الكتاّب العرِب المشاركين 

في هذا المهرجان. 
الله  عبد  رواية  ُمستعملة  كوابيس  حاماًل  ُعدت 
المطرود،  لمحمد  الجنوب  ذئب  وأحالم  القصير/ 
العبّاس  لفايز  بيكسل  ميغا   5  / أياٍم  بعد  بي  لتلحَق 
محمد  الشاعر  ديوان  سارين  البريد  عبر  وليصلني 

إقبال بلّو. 
هل يعني ذلك شيئاً ؟.. الكتب األربعة وعبر أشهٍر 
ألمانيا،  إلى  لجؤوا  سوريين  لكتّاب  صدرْت  قليلٍة 
على  جسدياً  والهدوء  االستقرار،  حالة  استشعروا 
األقّل، استعادوا ما شّردته الحرُب من بقايا أحالمهم، 
فصاروا ينسجون وجعُهم أدباً فكانوا أوفياَء للّذاكرة 
التي أفرغوا حمولتها على الورق في أرض غريبة 
لحالٍة  ألمانيا  في  َقبلهم  َمْن  أّسسُه  ما  على  ليبنوا   ..
في  ملحوظاً  وانعطافاً  غنيًّة  إضافًة  ستكون  أدبيّة، 

مسيرة األدب العربي المعاصر. 

رواية كوابيس ُمستعملة لعبد الله القصير 
 تقع الرواية في 2٣٦ صفحة من القطِع المتّوسط، 
صدرْت عن دار فضاءات في األردن، وتعّد إضافًة 
فنيّة إبداعيٍّة جديدٍة لمسيرِة الرواية العربيّة وخاصة 
السوريّة منها، والتي عالجْت قضيّة الثورة والصراع 
الدائر في سوريا ضّد النظام القمعّي، ومن جهة ثانية 
تعالج انعكاساِت هذه الحرب وخاصة قضيّة اللجوء 

وبالتالي االغتراب. 
وبتقنيّة  واحٍد،  آٍن  في  ضفتين  على  تقُف  الرواية 
التي  الكاميرا  الثالثة،عين  السينمائية  العيَن  تستخدُم 
تبوح أمامها الشخصيات.. يبدو الوقوُف أمام الكاميرا 
الشخصيّات صعباً، سرعان  لهذه  األولى  المّرة  في 
بطل  "عطايا"  يستطيع  آمٍن،  مروٍر  إلى  يتحّول  ما 
داخله،  إلى  الولوج  العدسة  هذه  خالل  من  الرواية 

أوجاعها  الشخصيّات..تتوّحد  دواخل  إلى  وبالتالي 
معه دون تكلّف، أقنعنا الراوي أّن هذه  الشخصيّات 
هموَم  يُلبسها  أن  استطاع  وبالتالي  حقيقية  واقعيّة 

وأوجاِع الجميع.
راح  التي  "التعفيش"  قضيّة  عن  تتحّدث  الرواية 
جيَش  يُسّمى  ما  أو  الوطنّي  الّدفاع  جيُش  ينتهجها 
بثالث  يُصاب  الذي  عطايا  الرواية  بطل  النظام. 
في  عضٌو  ألنّه  ليس  الجيش  هذا  من  ناريّة  طلقات 
تنظيم ما، أو على الطرف اآلخر من الصراع، وإنّما 
له مع كّل  بيتِه والذي  أثاث  إنقاذ  ألّن عطايا حاول 
قطعة منه حكاية، في حين كان الُمعّفشون يتعاملون 

معها وكأنّها ما ملكت أيمانهم. 
بعد خروج عطايا من المشفى و انهيار حالتِه النفسيّة 
يزور سوق التّعفيش ليتعّرَف إلى قطع أثاث البيوت 
حوار  ويدوُر  خفاياها  ويكشف  يحاورها  المنهوبة، 
بينه وبين أصحابها االفتراضيين ليغدو األلُم حاضراً 
وبلغٍة شاعريّة في أدّق التفاصيل، وتغدو الجماداُت 
أشخاصاً من لحٍم ودٍم، يؤنسنها الكاتب تلّح الكوابيس 
العالَج  يحاوُل  البطل  أّن  رغم  الرواية  مسار  على 
لدى طبيٍب نفسّي، ورغم محاوالِت الزوجة "ظبية" 
الّجادة في تخليِص الّزوج مّما هو فيه، إاّل أّن النزوح 

كان هو الحّل في النهاية. 
األلماني"رالف"   صديقه  مع  عدستُه  الراوي  ينّقل 
العربيّة،  وتعلّم  سوريا  زاَر  والذي  يصوره  الذي 
تركيا  إلى  سوريا  من  نزوحه  عن   عطايا  يتحدث 
حّر،  فنّي  بتداٍع   ذلَك  كّل  والمعاناة،  البحر  ورحلة 
هذه الرحلة التي غدت حكاية كّل الفارين من الحرب 
المعاناة  هذه  الطريق،  عبر  بهم  يتربّص  موٍت  إلى 
استأجر  التي  "آنيا"  األلمانية  المرأة  بحكايِة  يربطها 
ابنها  تعنيف  من  معاناتها  له  تروي  والتي  بيتها، 
 .. وكينونتها  أمومتها  بين  لها، وصراعها  الُمراهق 
ثقافتين،  بين  "رالف" جسراً  في جعل  الكاتب  نجح 

نعبُر من خالل هؤالء إلى السكينة.
صمّم غالف الرواية الفنان جالل الماغوط، للكاتب 
أيضاً مجموعة قصصية صادرة عام201٥ بعنوان 

"عارية في العباسيين "

ديوان  لعينين"  ممتلئة  ذاكرة   / بيكسل  ميغا   5"
الشاعر فايز العّباس

فضاءات  داِر  عن  الّصادر  الّشعرّي  الّديوان  وهو 
في األردن، يقع الديوان في 19٦ صفحة من القطع 

 : أقسام  ثالثِة  إلى  ديوانه  الشاعر  قّسم  المتوسط، 
كاميرا أماميّة، فالشات، وكاميرا خلفيّة .

في الّديوان مجموعٌة من النّصوص النثريّة مشغولٌة 
بحّسِه  العبّاس  فايز  استطاع  احترافيٍّة،  بشعريٍّة 
ودقيٌق  مؤلٌم وجميٌل، موحٌش  ما هو  اقتناَص  الفنّي 
آلالف  ُمتشظيّة  لكنّها  قصيرٍة،  سرياليٍّة  لقطاٍت  في 
الّصور، بعيٍن أدّق من عدسة الكاميرا، عيُن الّشاعر 
حاوَرتها،  األشياِء،  عمِق  إلى  نفذْت  وبصيرته 
بنثرة  أشبَه  لقطاتُُه  خفايا،  من  فيها  ما  واستشعرْت 
العطر، لها حضورها في كّل ذرات الهواء التي تّمر 
. استطاَع العبّاس  فتحملها، بين األلِم والخوِف والحّبِ
أْن يشّكَل هذا الفضاَء الّشعرّي الجمالّي في نصوٍص 
متناهيٌة في  أبعاٌد  أو ِقصٌر حدودها  يحّدها طوٌل  ال 

قنِص المعنى.    
الحرب-  قنّاص   - حاضٌر  القناُص  النصوص  في 
وحضوراً،  بشاعة  األكثر  وهو  القتِل  على  الُمدمِن 
يطارُد  الغزالة،  بمطاردة  المفتّن  الصيّاد  القنّاص  و 
يرصُد  األنثى،  جسِد  حدوِد  أقصى  على  الشامات 
العباس  هو  كذلك  سريرها،  حرير  على  شهقاتها 
يُبهرك في زاوية التصوير التي يشتغل عليها، وهو 
األّمهات..  خدوِد  على  الّدمعة  في رصِد  دائماً  نبيٌل 
أمهاتنا اللواتي شردتنا الحرُب من أحضانهّن، سخّي 

بدمعتِه حيَن يؤلمه بوُح طفٍل.
عمِق  على  الشاعر  يشتغل  بيكسل"  ميغا   ٥" في   
األشياء رغم دّقتها وصغِرها، يهتّم بالتفصيالت التي 
تبدو بديهيّة، لكْن بجمٍل شعريّة تشريحيّة رشيقٍة ولغٍة 

سهلٍة بسيطٍة َيعبُر من خاللها إلى خاليا األشياء.
لكّن  الوزن  من  الشاعر  تخلَّص   نصوصه  في 
الموسيقى الداخليّة واإليقاع النابض للجملة الشعريّة 

الُمبتكرة مازال في أبهى تجلّياتِه.
/ الّطفُل الذي يقلّد الجنود، ويشّكل من قبضتِه مسدساً، 
قّوة  تنقُصك  يا صغيري    / كبيراً  الكون لصاً  يرى 
فايز   1٦1 براءتك.ص  الكون  وينقُص   / القلِب 
العبّاس ال يشغلُه في الديوان طول النّص أو ِقصره، 
من  النّص  لمنظومِة  اختراٌق  هو  عّما  دائماً  يبحث 
على  يرّكز  ويمضي،  جملَته  يقول  الّشكل،  حيُث 
ليُخِرَج  التكثيِف  شديدِة  والجملة  الّصادمة،  المفارقِة 
ليغدَو  عادّي  حياتّي  هو  ما  المفارقِة  هذه  من خالل 
شعريّاً نابضاً بالجمال، هذه المفارقة الصادمة غالباً 

ما تأتي في آخِر الجملِة أو في آخِر النّص عموماً. 
ترسليَن   / القتل  سوى  لها  هدَف  ال  شظيّة  مثُل   /
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ضحكتِك ص 129
يُذكر  سليخ،  مصطفى  الفنّان  الّديوان  غالَف  صمّم 
أّن فايز العبّاس فاز بجائزِة الشارقة عام 2010 عن 
مجموعته " فليكن موتي سعيداً" والتي صدرت عن 

دائرة الثقافة في الشارقة 2011.

"آالُم ذئِب الجنوب"  للكاتب محمد المطرود:
 كتاٌب جديٌد صادٌر عن داِر ميسلون للّطباعة والنّشر، 
ونقلٌة  المتوّسط.  القطع  من  صفحة   120 في  يقُع 
"وهو  المفتوح   " األدبّي  النّص  على صعيد  نوعيّة 
مجموعة نصوٍص اعتمدْت الشعريّة النثر القصيدة. 
قراءتها أنت ملزٌم بالسير جمالياً وراء ذاكرٍة تؤّصل 
فنياً،على  ابتكاريّة  عنها  يُقال  ما  أقّل  بلغٍة  للمكان، 

صعيد الشكل والمضمون.
وإحاالت  ِفكريّة  ُحمولٍة  ذات  المطرود  عند  واللغة 
هكذا   - ورائيّة  ما  نصوص  هي   دالليّاً،  مشبعة 
وهي  الكتاب،  من  األولى  الصفحة  في   - يُسّميها 
إشارة منه إلى القارئ (أْي) يجُب أن تستنفر قواك 
الخياليّة مسبقاً، لتكشَف الغطاَء عن متعِة النص بما 
تحمله كلمة الُمتعة من دالالت إشباع فنّّي وجمالّي .

بوابُة  رئيسة:  أقسام  ثالثة  إلى  كتابه  الكاتب  قّسم 
الذئِب الُمظّفرة  الجنوِب جهُة الجنوب/ بّوابُة أنواِت 
باأللم/ بّوابة المؤنث .. وقد اشتمَل كّل قسٍم على عدٍد 
متأماًل  القارئ  يقُف  األولى  للوهلة  النصوص،  من 
تشي  والتي  النصوص  هذه  بعض  عناوين  تركيبة 
بغرائبيٍة ُمحببة، تشّدك لخوض غمار النص من هذه 
العناوين "البدويّات النّازات ماءاً ثقياًل، ِفخاُخ الحنين 
ذئبُة  أنا  الفرد،  الصيّاد، آالُم مرئيّة بصيغِة  ومثالب 
باإلضافة  قلياًل،  وأطول  الموت  من  وأوسُم  نفسي، 
نّصها  حرٍب  فلكّل  النسيان  مع  السبع  حروبي  إلى 

المنفرد.
الكاتُب في نصوصه يستند إلى المكان، أو ما تبقى 
كّف  عليه  مّرْت  أن  بعد  ذاكرته،  في  المكان  من 
الحرب التي عبثت فيه، وهي سنّة الحرب الدائمة في 
قلب المألوف، وسحق البديهّي، وإحالته لدى الكاتب 
إلى صيغة سرديّة تتشارك فيها األسطورة بالواقع، 
لتنتج نصاً إبداعيّاً ترتاح إليه الذاكرة الوفيّة للكاتب.

بتفصيالٍت صغيرٍة دقيقة  الذي غدا حاضراً  المكان 
عابثة  ريحاً  وكأّن  تُشعرك  النصوص،  أغلب  في 
ُمهّمة  وغدت  البادية  هذه  في  الّرمل  ذرات  بعثرت 
الكاتب التقاط ما قبضْت يده منها، يحكي لها سيرتها 
هل  تُرى  وآبارها،  وحيواناتها  نباتها  مع  األولى 
الحرب  وسيرة  المكان؟!..  مع  السوري  حكاية  هي 
التي شردته في كّل أصقاع المعمورة وغدا المكان 
المألوف بالنسبة له في الوطن مجّرد ذاكرة توقفْت، 
أمينة  دقيقٍة  مشبعٍة  بلغٍة  المطرود  ينسجه  ذلك  كّل 

لبيئتها. 
/ والبدويّات نشيٌد طويٌل على وزن وتٍر واحٍد، تئّن 

الروح المهيأة من خشٍب وجلٍد وشعر من ذيٍل فرس 
شموص، والشاعر وحده بهذا الكائن يحّول ليل البُداة 
يفصح  ال  قد  ويأخذها  بالرسالة  يأتي  حكاية،  إلى 

عنها. / ..ص12
أصدر  المطرود  محمد  والناقد  الشاعر  أن  يذكر 
 199٧ عام  العاصفة  "ثمار  منها  الكتب  من  عدداً 
أحمد وظلّه النّار عام 2014 وغيرها من الدراسات 

النقديّة.. 

"سارين"  ديواٌن شعرٌي للشاعر محمد إقبال بلّو 
صادٌر عن داِر المثّقف للنّشر والتّوزيع في الجزائر 
يقع الديوان في 10٣ صفحات من القطِع المتوسط، 
والقصيدِة  التّفعيلِة  شعر  على  فيه  الشاعر  يشتغل 
فقد جاءْت  القصائد  أّما موضوعات  الحّرة،  النثريّة 
تحاكي الواقَع السورّي في تشّظيِه، وانزياحِه، وحالة 
الثورة الّسورية والحرب الدائرة على أرضِه والتي 
القمعيّة  أداتها  و  الحرب  الناس، هذه  راحت تطحُن 
وأقذرها  األسلحة  أنواِع  أعتى  استخدمْت  "النظام" 
يكن يمقُت الّشاعر  أيّاً  مثل غاز السارين وغيره .. 
ومخلفاتِه.  وخبثِه  والّرصاص  وجنونها  الحرَب 

و"سارين" عنوان القصيدة األولى التي يقول فيها 
/والّرصاصُة قد تغيّر مسارها رّفُة عين/ لكن دويّها 
يضحُك  قد  الصوُت/  يخمَد  حتّى  األذِن/  في  يبقى 
الوجُه برهًة/ لكنّه يُخفي الحقيقة حتى أذان الصبر/ 
الحرب/  ُسنّة  هذه  ينفجر/  ثّم  أكبر/  الله  ليصرخ/ 

وفروِض صلواِت الجنوِن/.
قصائدِه  عبر  األحيان  من  كثيٍر  في  الّشاعر  يحاوُل 
أن ينزَع عنُه عباءَة الحرِب، ليعيَش الحياَة كإنساٍن، 
لكّن  والّشعر،  والموسيقى  بالحّب  يؤمُن  كشاعٍر 
انكساره سرعان ما يرتّد إليه / فالّشعُر والموسيقى 
ال يصنعان وطناً/ الّشعر والموسيقا يمسحاِن شعرَك 
هي  كثيرٌة  أخرى،  جهة  من  باليُتِم/.   تشعُر  حين 
والّرجال،  الرجولَة  بلّو"   " فيها  ينعي  التي  القصائد 

يتحّدث عن العروبة الّضائعِة والنّخوة المفقودِة التي 
المواقف، حتى غدْت سوداء كسواِد  شوهتها سلعيّة 

نفطنا العربي.
الشعريّة  الجملة  على  يعتمُد  قصائدِه  في  الّشاعر 
الخفيفة والتي ال تشعُر معها بالتكلّف اللغوّي، يوصل 
إليَك فكرتُه بإحساسِه العالي بيسٍر وسهولٍة، يُشعرَك 
وأنَت تقرأ أنَك تقُف وسط القصيدة ..أنَت جزٌء منها، 
من  نابٌع  الّشاعر  فصوُت  فيها،  تفصيلٍة  بكّل  معنّي 
أناه  تلحظ  قلما  إذ  ألِم من حوله،  الجمعّي، من  األنا 

المتفّردة.
خيباتِه  و  العربّي  الفرد  وهموُم   .. الكبرى  الهموم 
خالِل  من  ذلَك  نلحُظ  الّشاعرِ،  قصائد  في  حاضرٌة 
عناوين بعض القصائد مثاًل " قهوتنا العربيّة،عندما 
كنّا، يا ملَح كعبتنا، الحقيبُة الّزرقاء، أنشودة المطر 
القصائد وغيرها  هذه   ".. والحّب  الحرُب  األخيرة، 
الكثير في الديوان تشهد على حجم االنكسار والخذالن 
الذي عاشه السورّي في ظّل مأساته الُمعاصرة، هي 
صرخٌة أطلقها الشاعر ليؤكد أّن الّشعر مازاَل يحمُل 
أهميًة  تقّل  ال  التي  الّسامية  الرسالَة  جوانحِه  بين 
أيّة رسالٍة توثّق، تفضُح، وتؤرخ لحجم الوجع  عن 
الحرِب  سنواِت  عبر  السوري  اإلنسان  عاشه  الذي 
التي طحنت أحالمُه وذّرتها في السجون والمنافي، 

وامتألت بها المقابر بكاّفة أشكاِل الموِت .. 
شعريّة  مجموعة  بلّو  إقبال  محمد  للشاعر  أّن  يُذكر 

بعنوان (رحيق الغمام) صدرت عام 2011.

لمكتبتي،  نوعية  إضافة  شكلّت  جديدٍة   كتٍب  أربعُة 
إلى  تُرجمت  لو  أخرى  إضافة  ستكون  شّك  بال  و 
األلمانية، ألّن فئة من األلمان بدأت تستشعر حركة 
األدب العربي هنا، وعليِه أترك الباب مفتوحاً على 
سؤال سألتني إيّاه امرأة ألمانية قارئة قالت: " رشّح 

لي أسماَء كتّاب عرب ُجدد ألقرأ لهم؟ ".
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. موديالت جديدة لفساتين السهرات
. مجموعة عصرية وتشكيلة كبيرة 
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كيف  وتتساءل  صادماً،  وتراه  بالعنوان  تتفاجأ  قد 
يمكنك أن تحب أو تهتم بشخص آخر - حتى لو كان 

شريك حياتك - أكثر من أطفالك. 
ولكن اعلم أواًل أن حب األطفال أكثر من الشريك قد 

يعود بالسوء على كل أفراد العائلة.
ففي كتابه »The Meaning of Marriage«، قال 
من  أكثر  أطفالك  أحببت  إن  إنك  كيلر،  تيم  الكاتب 

شريك حياتك فالجميع سيعاني. 
بيليندا  األسترالية  الصحفية  الكاتبة  زت  وعزَّ
العالقات  عن  الكتابة  في  المختصة  لوسكومب، 
في  المرأة  ودور  واألبوة  والزواج  األسرية 
الصدور  حديث  كتاب  في  الفكرة،  هذه  المجتمع، 
 Marriageology: The Art and Science«
of Staying Together«، الذي استندت فيه على 

الدراسات العلمية.
وشدَّدت على أنه ال يجب أن يكون األطفال هم السبب 
كما  البقاء،  لهذا  نتيجة  وإنما  معاً،  الزوجين  لبقاء 
يجب أن يُظهر الزوجان االهتمام والحب لبعضهما 
البعض، كي يكون لديهما ما يتذكرانه حينما يكبران 

معاً.
من  الشيخوخة  أخصائي  بيلمر،  كارل  أوضح  وقد 
من   ٧00 مع  مقابالت  أجرى  أنه  كورنيل،  جامعة 
وكان  كتبه،  أحد  لكتابة  التحضير  أثناء  األزواج 

التساؤل حول ما الذي يجعل الحب يدوم. 
تفاجأ بيلمر بأن نسبة كبيرة من المشاركين لديهم ما 
روا  تذكَّ فقط  القليلون  العمر.  منتصف  يسمى طمس 
تلك  في  بمفردهم  شريكهم  مع  الوقت  بعض  قضاء 
واألطفال  الحياة  أخذتهم  اآلخرين  ولكن  الفترة، 
وقت  هناك  يكن  ولم  العمل،  وعالقات  واألنشطة 

لشريك الحياة.

إنجاب األطفال بداية للمشاكل
األطفال  أن  إلى  كتابها  في  لوسكومب  أشارت 
أكثر  الزواج  يجعلون  ولكنهم  رائعة،  مخلوقات 
مع  العالقة  وتعقيد  تشابك  في  ويتسبَّبون  تعقيداً، 

شريك الحياة. ولجأت في هذا إلى تشبيه بسيط بأن 
َمن يحاول إنجاب أطفال إلنقاذ زواجه، كمن يحرق 

قاربه كي ال يغرق.
ولكن  األطفال،  على  متحاملة  أنها  هنا  تظن  قد 
الكثير  بأنهم مصدر  فقد وصفتهم  هذا غير حقيقي، 
الحياة.  في  لها  مثيل  ال  تجربة  وبأنهم  الفرح،  من 
بين األبوين يزداد عادة بعد  الشجار  وأوضحت أن 
إنجاب األطفال، وذلك بسبب زيادة مسؤوليات األم، 

وانتظار نفس المعاملة السابقة من األب. 
بهم  واالهتمام  األطفال  في حب  التفاني  فإن  كذلك، 
في العادة يكون على حساب االهتمام بشريك الحياة 
بين  والمسافة  الفجوة  زيادة  إلى  يؤدي  وهذا  وحبه، 

الزوجين.

كيف تؤثر العالقة بين الوالدين على األطفال؟
آباؤهم  يحب  الذين  األطفال  أن  إلى  األبحاث  تشير 
من  وأماناً  سعادة  أكثر  يكونون  بعضاً،  بعضهم 
بيئة خالية من الحب. كما  الذين نشأوا في  األطفال 
ينشأ أمام أولئك األطفال نموذج حيٌّ لما يفترض أن 
كيف  ويعرفون  الزوجين،  بين  العالقة  عليه  تكون 

يجب أن يتعامل الناس مع بعضهم البعض.
اآلباء  فيها  التي يسجل  اليومية،  الدراسات  أظهرت 
أنشطة يومهم كل مساء، أن التوترات الخاطئة التي 

في  تنعكس  الزوجين  بين  تحدث 
خاصة  أطفالهم،  مع  الوالدين  تعامل 

اآلباء. 
كما وجد باحثون آخرون أن األطفال 
بين  عداءات  على  يشهدون  الذين 
يلومون  األحيان  بعض  في  والديهم، 

أنفسهم على أنهم السبب.
وقد كشفت دراسة استقصائية شملت 
المتحدة،  المملكة  40 ألف أسرة في 
بشكل  أسعد  كانوا  المراهقين  أن 
سعيدات  أمهاتهم  كانت  عندما  عام 

بعالقاتهن مع اآلباء.

كيف يؤثر الطالق على األطفال؟
وجد علماء االجتماع أن األطفال الناشئين من زيجة 
سليمة يكونون أفضل - على معظم الجبهات - من 

األطفال في العائالت المطلقة. 
الناشئين  األطفال  من  حااًل  أسوأ  هناك  ليس  ولكن 
تسميته  يمكن  ما  أو  الصراعات،  شديد  زواج  في 
وعلى  استمرارها.  يمكن  ال  التي  السامة  بالزيجات 
الرغم من أن بعض الحاالت يكون فيها الطالق هو 
آخر خيار  األفضل جعله  أنه من  إال  الوحيد،  الحل 

مطروح. 
فاألطفال الذين ينفصل آباؤهم يكونون أكثر عرضة 
والصحية  والنفسية  السلوكية  المشكالت  لخطر 
المدى  على  اآلثار  تلك  تستمر  وقد  واألكاديمية، 

الطويل.
اهتمام األهل  تقليل  المطلوب هو  الختام، ليس  في 
هناك  أن  تذكروا  ذاته،  الوقت  في  ولكن  باألطفال، 
الحب  وهذا  أيضاً،  والحب  االهتمام  ينتظر  من 
فهم  األطفال،  على  إيجابي  بشكل  تأثيره  سيظهر 
أيضاً مستفيدون، وسيؤدي هذا إلى نجاح وسعادة 

األسرة ككل.
بعض  قضاء  األمر  يتطلب  األحيان،  بعض  في 
الوقت من دون األطفال، والخروج بدونهم، ووضع 
الشريك في موضع اهتمام أكثر بين الحين واآلخر.
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دائما ما يهرب الرجل من المرأة التى يحبها ، فقصص الحب كثيرة ومتعددة، 
وبها الكثير من األمور التى تجعل الرجل أو المرأة تنهى العالقة، ولكن أصبح 

عادة الرجل هو الهروب من المرأة .
ورغم أن مشاعر الحب تعطي االنسان دفعة للحياة، وعندما نجد الحب نتمسك 
به وكأنه طوق النجاة الذي يساعدنا على التغلب على مصاعب الحياة، وألن 
الرجل يعتبر المتهم األول في قصص الحب الفاشلة، فكثيرا ما نسمع في قصص 
الحب والغرام ان الرجل قد تغيرت مشاعره، وأصبح غير مهتم بعالقته مع من 
كان يحبها بعد ان كان مهتما بها، وال يتصور فراقها، ولكنه حال عالم الرجل 
ادنى  دون  هاربا  يفر  واالهتمام  الحب  مشاعر  يفقد  عندما  األحيان  بعض  في 

استئذان، وكأن مشاعر الحب التي كان يحملها قد انتهت صالحيتها.
العالمات  فعادة تكون  المرأة:  الحب ومن  الرجل من  وهناك عالمات هروب 
التي تبدر من الرجل معروفة لدى حواء، ولكنها بالطبع ال تصدقها شفقة على 
مشاعرها، ولكنها تعرف ذلك بحاسة األنثى التي بداخلها، والتي تدلها ان هذا 

الرجل يتهرب منها وأصبح غير مهتم بمشاعرها، ومن هذه العالمات:
- تهرب الرجل من لقاء المرأة، او الحديث معها.

- تغير لهجة الحديث، فيصبح عبارة عن استجابات باردة.
- عدم اهتمام الرجل بالمناسبات الخاصة بالمرأة بعد ان كان ينتظرها.
- عدم رغبة الرجل في الذهاب الى األماكن التي تحمل ذكريات الحب.

- اختالق المشاكل على اتفه األسباب .

عالم الرجل ينقسم الى قسمين : قسم يريد ان يعيش قصص الحب والغرام من 
اجل الشعور بلوعة الحب، وحبا في الحب نفسه، وقسم آخر يقع في الحب رغما 

عنه، لذلك يحاول الحفاظ عليه او المقاومة.
وعن اسباب هروب الرجل من المرأة والحب :

الرجل  يبغضها  التي  األشياء  اكثر  بالمرأة:  عالقته  بفتور  الرجل  احساس   -
وتجعله مؤهل للهروب دون سابق انذار، فما كان يجذبه للعالقة قد انطفأ ضوئه، 

لذا ال داعي للبقاء في مثل هذه العالقة.
- خوف الرجل من االرتباط: فهناك رجل عندما يشعر ان المرأة التي يحبها 
لديها رغبة في االرتباط به يجد متعته في الهروب، وكأن المرأة المحبة تحولت 

الى صياد ماهر، والرجل فريسة تلوذ بالفرار.
- شعور الرجل بالتسرع في مشاعره، وتردده في االرتباط، ليس لوجود سبب 
في الفتاة التي يحبها، ولكن لرغبته في البحث عن األفضل، ولعدم تأكده من 

مشاعره.
- ظهور بعض الصفات في المرأة تجعل الرجل يتراجع عن موقفه وشعوره 
قد يستطيع  بالتجربة  يتلمس األعذار، ولكن  قد  فالرجل عاده  اتجاهها،  بالحب 

استكشاف سمات وعالمات للمرأة عكس شخصيته فيلوذ بالفرار.
بعض  عند  فالحب  وانطالقه،  حريته  على  خوفا  الحب  من  يهرب  الرجل   -
الرجال متاح، اما الزواج فهو مقبرة الحب، لذلك قد يهرب الرجل عندما يدق 
ناقوس البدء في ترتيبات األرتباط؛ خوفا من تحمل المسؤولية وعدم ثقته في 

اختياره.

البقع  التخلص من  البيضاء، لصعوبة  المالبس  يؤرق كثيرات مشكالت غسل 
العالقة، أو اصفرار وفقدان لونها الناصع، ولحسن الحظ هناك ست طرق منزلية 
السطور  نذكرها خالل  بقعا صفراء،  اكتسبت  التي  المالبس  لتبييض  وبسيطة 

التالية .

- الشمس
بعد االنتهاء من غسل المالبس البيضاء يمكن تعليقها على "المنشر" حتى تجف، 
يعود  الطريقة  بهذه  الشمس،  ألشعة  معرض  جميعها  تكون  أن  شريطة  ولكن 
اللون األصلي للمالبس دون مخاطر، ألهمية أشعة الشمس في عملية التخلص 

من البقع.
- عصير الليمون 

يمكن استبدال المواد المبيضة التي قد تضر بالمالبس بعصير الليمون، فهو جيد 
في التخلص من المسحة الصفراء التي تتكون على المالبس البيضاء، ويكون 
يتم  الساخن،  الماء  لتر من  الليمون في  بإضافة نصف كوب من عصير  ذلك 
الليل، بعدها يتم نزع  تحريك الخليط جيدا، ثم نقع المالبس به خالل ساعات 

المالبس من الخليط ثم وضعها بـ"الغسالة" للتنظيف جيدا.
يمكن كذلك استخدام عصير الليمون إلزالة بقع الصدأ من المالبس، من خالل 
وضعه فوق بقع الصدأ وتركه لمدة نصف ساعة، ثم تغسل قطعة المالبس جيدا 

وتجفف.
- الخل األبيض

الخل الصديق األفضل للمالبس، حيث يعمل على تبييض المالبس وإزالة البقع 
الصعبة وكذلك الروائح الكريهة، ويكون استخدامه للتخلص من البقع الصفراء 
األبيض،  الخل  من  كوب  نصف  مع  الليمون  عصير  من  كوب  ربع  بوضع 
وخلطهما جيدا ثم غمر المالبس في هذا الخليط لعدة ساعات، ثم تغسل وتجفف.
وللتخلص من الروائح الكريهة من المالبس، يمكن إضافة كوب من الخل إلى 

الغسالة خالل دورة الغسيل.
- صودا الخبز

رائحتها  عن  فضال  البيضاء،  المالبس  من  الصفراء  البقع  مزيالت  من  يعد 
دورة  أثناء  المالبس  إلى  الصوديوم  بيكربونات  وضع  يمكنك  لذلك  الكريهة، 

الغسيل.
تقوم صودا الخبز أيضا بتطهير المالبس، لذلك يمكنك استخدامها باطمئنان فهي 

تحمي المالبس والغسالة من النمو البكتيري.
- منظفات الغسيل الطبيعية

تلك التي تخلو من المواد الكيميائية، وتتكون من إنزيمات نباتية ومعادن طبيعية 
قاسية  غير  أنها  كما  الصناعية،  المنظفات  فاعلية  بنفس  التنظيف  بعملية  تقوم 
على المالبس بعكس المنظفات األخرى التي تعمل على تقصير عمر المالبس.
كذلك فالمنظفات الطبيعية غير قابلة للتحلل وال تسمح للبكتيريا للنمو بداخلها.

- السائل األزرق
هناك سائل أزرق يعمل على تنظيف المالبس من البقع الصفراء التي تصيبها، 
فعادة ما يكون مع مسحوق الغسيل يستخدم إلزالة البقع، ولكن ال يفضل اإلكثار 

عن ربع ملعقة صغيرة منه.

المالبس البيضاء  »اصفرت«؟
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يعد تراكم السموم في الجسم من األمور التي تؤثر 
في صحة اإلنسان سلبا، إذ أنها تتسبب بالتهابات في 
الجلد والعين والمعدة، هذا إلى جانب مجموعة من 

األمراض الخطيرة.
فيقود  خطورة،  أكثر  ليصبح  األمر  يتطور  وربما 
تراكم السموم لإلصابة باألورام أو الربو، واألمراض 
العصبية، والطفرات البيولوجية والعقم، حسبما ذكر 

موقع "ويب طب" المتخصص باألخبار الصحية.
عدة  تظهر  الجسم  في  السموم  لتراكم  ونتيجة 

أعراض، وهي:

ال  فإنه  بأذى،  القولون  يصاب  عندما  اإلمساك: 
الجهاز  من  النفايات  القضاء على جميع  من  يتمكن 
إلى  يؤدي  الذي  األمر  الصحيح،  بالشكل  الهضمي 
القولون، واإلصابة  تراكم السموم على طول جدار 

باإلمساك واالنتفاخ.
باستمرار  سيئة  فمك  رائحة  كانت  إذا  الفم:  رائحة 
وال يساعدك تنظيف األسنان في إزالتها، قد ال يكمن 
الذي  الهضمي  جهازك  في  بل  أسنانك  في  السبب 

اجتاحته السموم.
آالم العضالت والتشنجات: التعرض المستمر للسموم 
المنزلية  التنظيف  ومواد  الغذائية  المنتجات  من 
الدفاع  آلية  يتعب  والبيئة،  التجميل  ومستحضرات 
في الجسم ويضعفها تدريجيا، األمر الذي يؤثر على 

وظائف أعضاء جسمك وخاصة العضالت.
الكيميائية  للمواد  التعرض  يؤدي  الوزن:  زيادة 
غير  األطعمة  تناول  عن  الناجمة  الضارة  والسموم 
آليات  إتالف  إلى  الرياضة  ممارسة  وعدم  الصحية 
التحكم في الوزن الطبيعي بالجسم واإلصابة بالسمنة.

الهرمونات  مستويات  من  السموم  تقلل  قد  كذلك 
واإلستروجين  الدرقية  الغدة  خاصة  جسمك،  في 

والتستوستيرون والكورتيزول واألنسولين.
المستمر  بالتعب  تشعر  كنت  إذا  المستمر:  التعب 

يكمن  فقد  واإلرهاق، 
تراكم  في  السبب 
بجهازك  السموم 
التي  الهضمي، 
الهضم  عملية  تعيق 
على  والحصول 
الضرورية  المغذيات 

إلنتاج طاقة الجسم.
الجلد  الجلد:  مشاكل 
إلزالة  جهاز  هو 
في  الثانوية  السموم 
تكون  فعندما  الجسم، 

غير  الكبد  أو  األمعاء،  في  السموم  من  كمية  هناك 
قادرة على تنقية الدم الغني بالسم الذي يشق طريقه 
من الجهاز الهضمي، فإن الجلد يحاول السيطرة على 

السموم بواسطة الطفح الجلدي أو التعرق المفرط.
التي  السموم  نتيجة  أيضا  الجلد  مشاكل  وتحدث 
والماكياج،  بالبشرة  العناية  منتجات  بعض  تسببها 
مسام  سد  على  تعمل  فإنها  الجلد،  يمتصها  فعندما 
واألكزيما،  وااللتهاب،  الشباب،  وتسبب حب  الجلد 

والتجاعيد، وتغير اللون والهاالت السوداء.
تقلب المزاج: إذا شعرت باالكتئاب فقد يرجع ذلك 

إلى تراكم السموم الغذائية والبيئية في جسمك.
أو  المصنعة  األطعمة  من  المشتقة  السموم  تؤثر 
فبعض  كبير،  بشكل  مزاجك  على  وراثيا  المعدلة 
في  السموم  تفرز  األسبارتام  مثل  الصناعية  المواد 

الجسم وتؤدي إلى اإلكتئاب الشديد.
على  قادر  المركزي  العصبي  الجهاز  األرق: 
إلى  تنتقل  التي  السامة  المركبات  بعض  امتصاص 
أن  الدراسات  أظهرت  وقد  األرق.  وتسبب  الدماغ 
األشخاص الذين يعملون في المزارع والمصانع، أو 
يستهلكون األطعمة المهجنة، أو يعيشون في منازل 
يستخدمون  أو  السام،  الرصاص  من  طالء  ذات 
على  تحتوي  التي  الهواء  ومعطرات  المنظفات 

الرصاص، هم أكثر عرضة لإلصابة باألرق.
في  السموم  تتراكم  عندما  التعرق:  في  اإلفراط 
قادر  الهضمي غير  يعني أن جهازك  فهذا  جسمك، 
على العمل بكفاءة، األمر الذي يؤدي إلى تدفق الدم 
الذي  الكبد  إلى  الهضمي  الجهاز  بالسم من  المحمل 

يعمل على تنقيته من السموم.
تظهر  قد  بوظيفته،  قيامه  أثناء  الكبد  يجهد  وعندما 
ارتفاع درجة حرارة  األعراض من ضمنها  بعض 
الجسم والتعرق، فالتعرق من الطرق الجيدة لتخليص 

الجسم من السموم.

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.

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.

جيد  تتقلد  ياسمين  وأكاليل  وزهر،  ربيع  الطفولة  ـ 
الحياة فتكون زينة لها.

ـ شجرة نقاء وارفة الظالل، وأغصان عفوية تحمل 
ثمار القبول والمتعة.

ـ اتركوني ألعب و أجري أاُلحق الفراشات ِفي طفولة 
وأقطف أألزهار في شقاوة وأسابق النهر في غباوة 

وحين أتعب أتوسد العشب األخضر .
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سيد درويش، مطرٌب وملحٌن مصرّي يُعَتبر أًبا للموسيقى المصريّة والعربيّة وأحد أعظم الموسيقيين العرب.
لحن وغنى العديد من األغاني التي أصبحت جزًءا من التراث المصري مثل “شد الحزام” و “انا هويت” و 
“قوم يامصري” و “سالمة يا سالمة” ، "سالمة يا سالمة" و"زوروني كل سنة مرة" و"الحلوة دي" و"اهو دا 

اللى صار"، كما أنّه هو من لحن النشيد الوطني المصري.
توفي درويش في اإلسكندرية بعمر الواحدة والثالثين، ورغم نشاطه الفني القصير إاّل أنّه ترك بصمًة كبيرًة 

في الموسيقى العربيّة، وال يزال يُعتبر شخصيًة نبيلة ومحبوبة في التاريخ المصري.
ولَِد سيد درويش في 1٧ آذار/ مارس عام 1٨92، في كوم الدكة باإلسكندرية. خالل طفولته لم تكن عائلته 
قادرٌة على تحمل تكاليف تعليمه، لذا انتسب إلى معهٍد ديني ألحد مساجد اإلسكندرية وهو مسجد "العباس- 
المرسى" حيث حفظ القرآن وتجويده. بعد تخرجه من المدرسة الدينية حصل على لقب الشيخ 
سيد درويش، كما درس لمدة عامين في األزهر، وهي واحدٌة من أشهر الجامعات الدينية في 

العالم.
ترك دراسته لتكريس حياته للتركيبات الموسيقية والغناء، ثم دخل مدرسة الموسيقى حيث 
أُعجب مدرس الموسيقى "سامي أفندي" بمواهبه وشجع درويش على المضي قدًما في مجال 

الموسيقى.
تدرب درويش في ذلك الوقت ليكون منشًدا. كما كان يعمل كبنّاٍء من أجل إعالة أسرته، ُسِمَع الحًقا من قبل 
"األخَوين عطالله" السوريين اللذين سمعاه وهو يغني لبعض الناس، فاستأجروه على الفور. أثناء جولته في 

سوريا، أُتيحت له الفرصة لتعلم الموسيقى بشكٍل أكبر، دون أن يلَق النجاح.
عاد إلى مصر قبل بداية الحرب، وحصل على شهرٍة محدودة من خالل الغناء في المقاهي. على الرغم 
من ذكاء مؤلفاته، لم يحَظ بشهرٍة جيدة، حيث كان حضوره متوسًطا مقارنًة مع النجوم قي زمنه مثل "عبد 

الحي" أو "زكي مراد".
إنجازات سيد درويش

وفي  واألفراح.  المقاهي  في  وينشد  يغني  وأصبح  تقريًبا،  أشهٍر  تسعة  بعد  اإلسكندرية  إلى  الشام  من  عاد 
1910 انضم درويش إلى فرقة "سليم عطا الله" التمثيلية وسافر إلى لبنان. وعند عودته إلى اإلسكندرية، 
أصبح يؤلف ألحاًنا خاصًة به، ولكنه كان ينسبها لغيره بسبب صغر سنه، ولكي تحقق الشهرة؛ فكانت تحقق 

كل النجاح.
ذاع صيته باألوساط الفنية بالقاهرة، وَقِدَم الشيخ "سالمة حجازي" الذي كان ذو شهرٍة كبيرٍة ليحضر إحدى 
حفالته. أُعجب الشيخ جًدا بألحانه وصوته، وشجعه على القدوم إلى القاهرة ليقدمه للجمهور، لكنهم استقبلوه 

بالصفير كونه صغير السن، حينها خرج سالمة حجازي وقال لهم بأن هذا الفتى هو عبقري المستقبل.
انتشر اسمه كثيًرا في القاهرة بأسلوبه الجديد في التلحين، وكانت توجد فرقة الممثل الكبير "جورج أبيض" 

الذي طلب من سيد درويش أن يلحن له أول أوبريت باسم (فيروز شاه) ودعاه من اإلسكندرية.
قام بالتلحين لكافة الفرق المسرحية أمثال فرقة نجيب الريحاني، جورج أبيض، كما عمل سيد دويش لفرقة 

"علي الكسار" المنافسة للريحاني.
في ثورة 1919 سطع نجمه كثيًرا عقب غنائه وتلحينه ألغنية "قوم يا مصري" التي حققت شهرًة ونجاًحا 

المثيل لهما في الشارع المصري.
أدخل سيد درويش الغناء البوليفوني في الموسيقى المصرية للمرة األولى، حيث قام بتلحين أوبريت "العشرة 
"منيرة  والممثلة  المغنية  مع  وتعاون  والبروكة".  "شهرزاد  أوبريت  و  الريحاني  نجيب  فرقة  مع  الطيبة" 

المهدية"، التي ألف معها عدة أعمال مثل" كل يومين".
في 1920، ُقّدِمت أوبرا كاملة من ألحان سيد درويش بعنوان "مارك أنطوان وكليوباترا" على خشبة المسرح 
المصري.وهناك عدٌد من األلحان التي تألّفت للريحاني أو الكسار، وهي اآلن جزٌء من الفولكلور المصري. 
هذه األغنيات مثل "سالمة يا سالمة" و"زوروني كل سنة مرة" و"الحلوة دي" و"اهو دا اللى صار" معروفٌة 
لدى جميع سكان الشرق األوسط، وقد تم غناؤها من قبل مطربين كبار، مثل السيدة فيروز وصباح فخري.
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السويدي والعرب  فيلما للجمهور  العربية 4٧  للسينما  يعرض مهرجان مالمو 
المقيمين في الدول االسكندنافية خالل دورته التاسعة التي تنطلق هذا الششهر 

وتحل فيها السينما التونسية ضيف شرف.
ورئيس  مؤسس  قال  السويد،  في  مدينة  أكبر  ثالث  في  أقيم  مؤتمر  وخالل 
المهرجان محمد قبالوي إنه تم تلقي ٥24 طلبا للمشاركة هذا العام من أكثر من 
٣0 دولة ليقع االختيار على 2٥ فيلما طويال و22 فيلما قصيرا للعرض ضمن 

مسابقات وبرامج الدورة الجديدة.
وقال إن المهرجان الذي تأسس في 2011 ”يستمر كأكبر منصة لعرض األفالم 

العربية خارج العالم العربي“.
و(طفح  (امباركة)  هي  أفالم  ثمانية  الطويلة  الروائية  األفالم  مسابقة  وتشمل 
الكيل) من المغرب و(فتوى) من تونس و(الضيف) و(ليل خارجي) من مصر 

و(صباح الخير) من لبنان و(زيانة) من سلطنة عمان و(مفك) من فلسطين.
والمخرج  علوي  ليلى  المصرية  الممثلة  من  المسابقة  تحكيم  لجنة  وتتشكل 

التونسي رضا الباهي والناقد العراقي قيس قاسم.
لبنان وسوريا  أفالم من  ثمانية  تتنافس  الطويلة  التسجيلية  األفالم  وفي مسابقة 
 2٣ القصيرة  األفالم  مسابقة  تشمل  بينما  وتونس  والسودان  ومصر  واألردن 

فيلما.
وتحل السينما التونسية ضيف شرف المهرجان الذي يقام من الرابع إلى الثامن 

من أكتوبر.

التونسي (في عينيا) من إخراج نجيب  الفيلم  المهرجان في االفتتاح  ويعرض 
بلقاضي، كما يكرم اسم المنتج والناقد الراحل نجيب عياد مدير مهرجان أيام 

قرطاج السينمائية الذي توفي في شهر أغسطس.
كما ينظم المهرجان معرضا ألبرز ملصقات األفالم التونسية التي أنتجت على 
بين  التونسية  ”السينما  بعنوان  نقاشية  وحلقة  الماضية،  عاما  الخمسين  مدى 
والصورة  للسينما  الوطني  المركز  عن  ندوة  إلى  إضافة  والحاضر“  الماضي 

في تونس.

لإلنشاد  الدولي  "سماع"  مهرجان  مؤسس  الفتاح  عبد  انتصار  الفنان  أعلن 
المهرجان  الـ 12 من  الدورة  الروحية، أن 24 دولة شاركت في  والموسيقى 

الذي أقمم خالل الفترة من 21 حتى 2٧ سبتمبر.
األردن،  إندونيسيا،  إثيوبيا،  (مصر،  المشاركة هي  الدول  إن  عبدالفتاح  وقال 
الجزائر، السودان، المغرب، باكستان، رومانيا، فرنسا، اليونان، إسبانيا، ليبيا، 

البوسنة والهرسك، بنجالديش، الكونغو برازافيل، تونس، سيريالنكا، نيجيريا، 
مشاركة  إلى  باإلضافة  بروناي)،  تنزانيا،  مالي،  ماليزيا،  كنشاسا،  الكونغو 

مميزة لفرق سوريا المقيمة في مصر.

وأوضح أن قارة إفريقيا تحل هذا العام كضيف شرف المهرجان، وذلك بمناسبة 
العروض  إلى أن  الحالي.. مشيرا  العام  رئاسة مصر لالتحاد اإلفريقي خالل 
ستقام بمسرح "بئر يوسف" في قلعة صالح الدين، ومسرح الميدان في ساحة 

الهناجر، وشارع المعز، ومجمع األديان، وحديقة الحرية.
المختلفة لفن  للتعرف على فنون وثقافات الشعوب  المهرجان يهدف  يذكر أن 
للتأكيد على جوهر  أجمع  العالم  في  المختلفة  بأشكاله  الديني  والتراث  السماع 

األديان والمحبة والتسامح والسالم والتواصل اإلنساني بين شعوب العالم.

مدينة  إلى  القصيرة  لألفالم  "إيليا"  مهرجان  يعود  التوالي،  على  الثانية  للسنة 
بينها  دولة،   1٧ من  قصيرا  فيلما   ٦0 بمشاركة  الثانية  دورته  ليبدأ  القدس، 

فلسطين وتونس ولبنان ومصر وتركيا وفرنسا وغيرها.
في  السينمائي  المشهد  "تعزيز  إلى  عليه،  القائمين  بحسب  المهرجان،  ويهدف 

المدينة، وتقريب صنّاع األفالم من الجمهور المقدسي".
كانت المبادرة تهدف إلى تشجيع الجمهور المقدسي خاصة، والفلسطيني عامة، 
على إدراك أهمية السينما في عرض القضايا المجتمعية واإلنسانية، ومحاولة 

إيجاد حلول لها أو طرحها للنقاش.
تطورت المبادرة داخل المدينة، واستمرت حتى باتت أضخم مهرجان يعقد في 
المدينة لعرض األفالم القصيرة، وتم افتتاحه للمرة األولى عام 201٨، وحظي 

بنجاح وحضور اآلالف من جمهور مدينة القدس.
الثانية من  الدورة  يميز  ما  إن  دويك،  أكرم  للمهرجان  التنفيذي  المدير  ويقول 
من  القدس،  مدينة  في  األولى  للمرة  ستعرض  أفالم  وجود  "إيليا"،  مهرجان 

مختلف البلدان العربية والعالمية.
كت  ر شا و
في  العام  هذا 
المهرجان، أسماء 
عالم  في  هامة 
والتمثيل  السينما 
الوطن  من 
بينهم  العربي، 
ضحى  الممثلة 
والممثلة  دبس، 

امنة شلبي.
طاقم  حرص  كما 
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المهرجان على إحضار عدة أفالم عالمية شاركت في مهرجان "كان" السينمائي 
هذا العام، الذي حضره مؤسسو المهرجان تحت جناح دولة فلسطين بدعوة من 

مؤسسة السينما الفلسطينية.
والمغربية  والتونسية  واللبنانية  والمصرية  الفلسطينية  األفالم  زتوجد عدد من 
والتركية وغيرها، سيقدم تنوعا ثقافيا للجمهور لم يعتد على رؤيته في مدينة 

القدس، التي كانت تفتقر سابقا إلى وجود مهرجان سينمائي بهذه الضخامة.

نجاحا  العال  أبو  أمجد  للمخرج  العشرين"  في  "ستموت  السوداني  الفيلم  حقق 
منقطع النظير في الدورة الـ ٧٦ من مهرجان البندقية السينمائي، حيث وقف 

النقاد والجمهور لدقائق تحية للفيلم. 
وقد حصل الفيلم على الجائزة األولى له من مؤسسة "أدفنتاج" اإليطالية التي 
تمنح جوائز لألفالم المتميزة على هامش مهرجان البندقية، وينافس الفيلم في 
المؤلف"  "أيام  جائزتي  على  األول،  العالمي  عرضه  يمثل  الذي  المهرجان، 

و"العمل األول".
بين  بتمويل مشترك  الفيلم 
وألمانيا  ومصر  السودان 
وقد  والنرويج،  وفرنسا 
في  للمنافسة  الفيلم  رشح 
المعاصرة  السينما  مسابقة 
تورونتو  مهرجان  في 
في  الدولي  السينمائي 
سبتمبر   1٥-٥ من  الفترة 
مهرجان  في  وشارك   ،
السينمائي  الجونا 
الماضي،  الشهر  نهاية 
في  بوسان  ومهرجان 
أكتوبر   12-٣ من  الفترة 
المقبل، إلى جانب عدد من 

المهرجانات األوروبية.
في  الفيلم  أحداث  وتدور 
حينما  سودانية،  قرية 
تضع امرأة ابنها "مزمل" 

يموت  الطفل سوف  بأن  تقول  نبوءة صوفية  أن  إال  االنتظار،  أعوام من  بعد 
حينما يبلغ الـ 20. تمر السنوات ويكبر مزمل وهو محاط بنظرات الشفقة، التي 
تجعله يشعر وكأنه إنسان ميت يعيش في ثوب آخر حي، وتستمر األحداث حتى 
يعود سليمان إلى القرية، بعد أن عمل مصورا سينمائيا في المدينة بعيدا عن 
المعتقدات الصوفية للقرية. وهنا يرى مزمل العالم بشكل مغاير تماما، من خالل 
جهاز قديم لعرض األفالم السينمائية يقتنيه سليمان. وسرعان ما تبدأ شخصية 
مزمل في التغير بصحبة سليمان، ويتنامى الشك لديه يوما بعد يوم حول صدق 

النبوءة المشؤومة.
وتستمر  النبوءة،  وقوع  تمنع  أن  طاقة،  من  أوتيت  ما  بكل  فتحاول  األم،  أما 
أحداث الفيلم حتى يبلغ عيد ميالده العشرين، فيصبح في ذلك اليوم الذي يغتاله 
فيه الشك والحيرة بين الموت وركوب الحافلة التي تنقله إلى عالم يملؤه الشغف 

كي يتعرف عليه.

مهرجان  إدارة  قامت  الطويلة  التمثيلية  ومسيرتها  الفني  لمشوارها  تكريماً 
اإلسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط  بإطالق اسم نبيلة عبيد على دورته 

المقبلة الـ٣٥ التي ستستمر من ٨ إلى 1٣ أكتوبر.

وشكرت نبيلة عبيد دعم المهرجان لها في مسيرتها الفنية حيث قالت: "التكريم 
من مهرجان بحجم ومكانة "اإلسكندرية السينمائي" له مذاق خاص لما يتمتع به 
من مكانة كبيرة في قلبي، وذكريات ال تنسى، حيث حصلت منه على أول جائزة 
في حياتي كأفضل ممثلة عن دوري في فيلم "وال يزال التحقيق مستمراً" قصة 
إحسان عبدالقدوس وإخراج أشرف فهمي"،معتبرة أن "هذه الجائزة منحهتا ثقة 
بالنفس وساعدتها فيما بعد على رسم مالمح مشوارها الفني وما قدمته خالل 
السنوات الماضية للسينما من أعمال شّكلت وجدان الجمهور".ولفتت إلى أنها 
قّدمت  أيضاً،  والمعاناة  والنجاح،  السعادة  من  كبيراً  قدراً  تحمل  رحلة  كانت 
التي  مصر  وقبلهما  والجمهور،  الفن  أجل  من  التضحيات  من  عديداً  خاللها 
قدمت لها الكثير، متمنية أن يكون هذا التكريم بداية مرحلة كبيرة في مسيرتها 
الفنية وأضافت أن "إطالق اسمها على الدورة ٣٥ يعد تكريماً كبيراً يضاف إلى 

إنجازات مشوارها الفني".

نشر الفنان محمد رمضان مجموعة من الصور، خالل تكريمه بجائزة أفضل 
ممثل عن مسلسل "زلزال" باختيار الجمهور، من مهرجان الفضائيات العربية.
محمد  بطولته  في  وشارك  الماضي،  رمضان  دراما  في  ُعرض  "زلزال" 
ومن  عبدالغني،  ومنى  مهنا  وهنادي  شيحة  وحال  المصري  وماجد  رمضان 

إخراج إبراهيم فخر، وتأليف عبدالرحيم كمال.
أحمد  الموسيقي  والموزع  أفضل مطربة عربية،  بجائزة  أنغام  الفنانة  وفازت 
وإدوارد،  المصري،  ماجد  وفاز  موسيقي،  موزع  أفضل  بجائزة  إبراهيم 
أمير،  ياسين  والطفل  المقدم،  وإنجي  مطاوع،  وحنان  جالل،  خالد  والمخرج 

بجوائز األفضل لعام 2019.
ومن بين المكرمين الفنان رامي عياش 
ومحمد  بارود  طوني  البرامج  ومقدمي 
وشملت  النهار،  معتصم  والممثل  قيس 
نرمين  يونس،  إسعاد  المكرمين  قائمة 
األزياء  مصمم  فضالي،  منة  الفقي، 
مهنا  هاني  الموسيقار  البحيري،  هاني 
والمخرج  فرج  تامر  هنادي،  وابنته 
بدير،  أحمد  نصار،  إياد  سامي،  محمد 

أحمد رزق، أحمد داوود، أحمد عبدالعزيز، كارولين عزمي ومحمد دياب.
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نجح نظام ويندوز في فرض نفسه كأحد أهم أنظمة تشغيل الحواسيب في العالم. 
والتي من شأنها  إليها،  ننتبه  قد ال  التي  الميزات  الكثير من  ويندوز  ويخفي عالم 
تحسين وتسهيل العمل على الحاسب. فيما يلي نعرض لكم بعضا من هذه الميزات 

الخفية.

"Godmod" )وضع اإلله(
لماذا أطلق عليه مطوره هذه التسمية الغريبة؟ اإلجابة باختصار ألن هذه الوضعية تتيح لك 
إمكانية السيطرة على كل شيء في حاسوبك بنقرة واحدة. وهي ميزة موجودة منذ وقت بعيد 

في أنظمة ويندوز، وبالتحديد منذ ويندوز فيستا.
هناك عدة إمكانيات لتفعيل هذه الوضعية. أسهلها: الضغط على أيقونة ويندوز، ثم كتابة حرف 
"L" بالحرف الالتيني.، ثم الضغط "لوحة التحكم" التي تظهر باللون األزرق. بعدها تتاح لك 

اإلمكانية لمشاهدة كل ما يحويه نظام ويندوز، وتستطيع التحكم بإعداداته.

تحسين إعدادات الشاشة
هذا األمر مفيد خاصة ألولئك الذي يرغبون في الحصول على صور وفيديوهات مثالية، وكذلك 
مصممي الغرافيك. وما عليكم هنا سوى الضغط في نفس الوقت على مفتاحي رمز ويندوز وحرف 

"R". بعدها أدخل الرمز "dccw" في النافذة الصغيرة التي تفتح. ويمكنك اآلن التحكم باأللوان.

التحكم ببرامج التشغيل التلقائي
هل يستغرق الحاسوب وقتا طويال في عملية اإلقالع؟ أو أنك ال تحتاج بعض البرامج التي تشتغل 

تلقائيا مع تشغيل الحاسوب؟
 ."R" إذا ما عليك سوى استخدام هذا األمر: الضغط بوقت واحد على مفتاحي رمز ويندوز وحرف

بعدها أدخل الرمز "msconfig" في النافذة الصغيرة التي تفتح.
القائمة،  تلقائيا كل مرة، وتستطيع استبعاد بعضها من  التي تستغل  البرامج  قائمة  وهنا تظهر لك 
كبرامج  الهامة  البرامج  بعض  إلغاء  من  الحذر  مع  لكن  وأسرع.  أسهل  الحاسوب  إقالع  ليصبح 

الحماية من الفيروسات.

استدعاء قائمة الرموز
كل ما يخطر ببالك من رموز غريبة وعجيبة يمكنك أن تضيفها لنصك. وهنا يجب الضغط بوقت 
النافذة  في   "charmap" الرمز  أدخل  بعدها   ."R" وحرف  ويندوز  رمز  مفتاحي  على  واحد 
الصغيرة التي تفتح. ستظهر لك اآلن قائمة بمختلف أنواع الرموز في نظام ويندوز. اضغط على 
الرمزالذي تحتاجه، وانسخه، ثم الصقه في نصك. ونذكر هنا أن النسخ يتم باختصار مفتاح 

."V" أما اللصق فباستخدام مفتاح التحكم وحرف ."C" التحكم وحرف

تحويل الحاسوب إلى موزع إنترنت
إذا لم تكن تمتلك جهازا لتوزيع اإلنترنت (راوتر)، وضيوفك يسألونك طوال الوقت عن 
رمز "الواي-فاي"، فيمكنك أن تجعل حاسوبك يقوم بهذه المهمة. ويندوز 10 يسهل عليك 

."Wireless Hosted Network" :ذلك من خالل ميزة
وبعدها  واإلنترنت،  الشبكات  إلى  ندخل  ثم  اإلعدادات،  لتطبيق  تدخل  ذلك  لتفعيل 
جهازك  اسم  تغيير  ويمكنك   .(Mobile hotspot) اإلنترنت  توزيع  رمز  نختار 
كموزع لإلنترنت وكذلك الرمز السري. وبالطبع فإن عالم ويندوز مليء بالرموز 

واالختصارات والميزات الخفية التي ال تتسع لها مقاالت ومقاالت.
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لدى Apple تطبيق خرائط خاص بها يسمى خرائط Apple ، كما أن لدى 
Microsoft أيًضا تطبيق Bing Maps. لكن يبدو أن خرائط Google اليوم 
هي األكثر شعبية على اإلطالق. ألنه متاح على أكبر عدد من األجهزة واألنظمة 
األساسية. ومع ذلك ، قد يتغير هذا ألن شركة هواوي قد أعلنت أنها ستطلق 

خدمة الخرائط الخاصة بها ، والتي تسمى Map Kit ، في أكتوبر.

خدمة  إنشاء  في  ترغب  أن  هواوي  لشركة  بالنسبة  المألوف  غير  من  ليس 
الخرائط الخاصة بها منذ ذلك الحين. بعد الصراع مع الواليات المتحدة ، تريد 
الشركة تقليل اعتمادها على خدمات Google. لن تتاح Map Map مباشرة 
لالستخدام من قبل المستخدمين. ولكن تم تصميمه للمطورين إلنشاء تطبيقات 

تعزز إمكانيات الخريطة الخاصة بهم.
السفر  وموقع   Yandex of Russia مع  بالتعاون  الخدمة  تطوير  سيتم 
األمريكي، وستكون متاحة بأربعين لغة وسوف تغطي في 1٥0 دولة ومنطقة.

بالهند   WhatsApp رسائل  في  والتضليل  الوهمية  األخبار  انتشار  بسبب 
أصبحت واحدًة من أكبر المخاوف بالنسبة للحكومة.

إن الشعبية الهائلة لواتساب تجعل من السهل على المسيئين استخدامها، حيث 
ان بعض الرسائل التي تحرض على الكراهية بين الناس تتسبب في العديد من 

التشابكات في جميع أنحاء الهند. 
البداية  وكما تُشير المعلومات المعروفة ان واتساب تقوم بتشفير الرسائل من 
الى النهاية بنظام تشفير (E2E) مما يحدث صعوبة على الجهات التنفيذية تتبع 

مصدر الرسالة وتحديد المذنبين الحقيقيين.
 WhatsApp اآلن، طلبت الحكومة الهندية من
تقديم ميزة جديدة لتتبع مصدر الرسائل دون إزالة 

.E2E تشفير
فما هي البصمة الرقمية ؟

رسائل  من  رسالة  كل  احتواء  على  القدرة  هي 
أرسل  من  تتبع  في  يساعد  رقمي  كود  الواتساب 

رسالة معينة أواًل بأول.

المرسل  معلومات  على  الحصول  على  قادرة  الهندية  الحكومة  تكون  سوف 
األصلي لرسالة، وعدد األشخاص الذين قرأوها، وأعادوا توجيهها. ولن يتمكن 
إلى  الوصول  من  القانون  تطبيق  جهات  أو  الشرطة  غير  آخر  شخص  أي 

المحتوى المشفر.
ولكن: يقترح الخبراء أن تطبيق هذه الميزة على واتساب سيتطلب من فيسبوك 

إعادة هيكلة بنية واتساب بالكامل!!
ما هي المعلومات الحكومية المطبقة في واتساب؟

اي حكومة يجب ان تتخذ اجراءاتها األمنية للمحافظة على سيادة بلدها وشعبها 
وأمنها من وجود خوارج يضيفون رسائل شبه مقنعة أو تحرض أو تتطاول 
أو ما إلى ذلك. وتعتمد مكافحة الجرائم المعلوماتية على معلومات التعريف: 
مثل صورة الملف الشخصي ورقم الهاتف وأسماء أعضاء المجموعة والموقع 

ووقت الدردشات ومدة الدردشات وعناوين IP وجهات االتصال.

أعلنت شركة جوجل أن نظامها الخاص للذكاء االصطناعي قادر على اكتشاف 
األمراض  تعتبر  الجلدية، حيث  األمراض  أطباء  مثل  بدقة  جلدًيا  2٦ مرًضا 
نزالت  بعد  العالمي،  الصعيد  األمراض شيوًعا على  أنواع  أكثر  من  الجلدية 

البرد والتعب والصداع.
وتشير التقديرات إلى أن 2٥ في المئة من جميع العالجات المقدمة للمرضى 
العالم مخصصة ألمراض الجلد، وأن ما يصل إلى ٣٧ في  في جميع أنحاء 
المئة من المرضى الذين تمت مشاهدتهم في العيادة لديهم شكوى جلدية واحدة 

على األقل.
وقد أجبر عبء العمل الهائل في الحاالت والنقص العالمي في أطباء األمراض 
الجلدية المصابين بالبحث عن الممارسين العامين، الذين يميلون إلى أن يكونوا 

أقل دقة من المتخصصين عندما يتعلق األمر بتحديد الظروف.
وحفز هذا االتجاه الباحثين في جوجل البتكار نظام ذكاء اصطناعي قادر على 

اكتشاف أكثر األمراض الجلدية شيوًعا في الرعاية األولية.
وأوضحت جوجل من خالل ورقة بحثية جديدة أن النظام قادر على اكتشاف 
حالة  حول  وصفية  وبيانات  صور  مع  تقديمه  عند  بدقة  جلدًيا  مرًضا   2٦
المريض، وتدعي أنه على قدم المساواة مع أطباء األمراض الجلدية المعتمدين 

من الواليات المتحدة.
 Google) وكتب مهندس برمجيات جوجل، يوان ليو، ومديرة البرنامج التقني
األمراض  أكثر  لمعالجة   (DLS) العميق للتعلم  نظاًما  لقد طورنا   :(Health
الدراسة  هذه  “تسلط  وأضافا  األولية.    الصحية  الرعاية  في  شيوًعا  الجلدية 
الضوء على إمكانات DLS لزيادة قدرة الممارسين العامين الذين لم يكن لديهم 

تدريب تخصصي إضافي لتشخيص األمراض الجلدية بدقة”.
واحًدا  تشخيًصا  يعطون  ال  الجلدية  األمراض  أطباء  أن  جوجل  وأوضحت 
ألي مرض جلدي، بل يقومون بإنشاء قائمة مرتبة من التشخيصات الممكنة 
الالحقة والتصوير  المخبرية  الفحوصات  لتضييقها بشكل منهجي عن طريق 

واإلجراءات واالستشارات.
تتضمن  التي  المدخالت  يعالج  أنه  حيث  نفسها،  الطريقة  جوجل  نظام  ويتبع 
صورة أو أكثر من الصور السريرية لشذوذ الجلد وما يصل إلى 4٥ نوًعا من 

البيانات الوصفية، مثل العمر؛ والجنس؛ واألعراض.



39

 ،(Android) متاحا اآلن لهواتف أندرويد (Vivaldi) ”أصبح متصفح “فيفالدي
للتنزيل عبر متجر جوجل (جوجل  المتاحة  (بيتا)  التجريبية  وذلك في نسخته 

بالي)، وهو يعد الوصول األول للمتصفح إلى األجهزة المحمولة.
من  عملوا  مطورون  أسسها  نرويجية،  شركة  إلى  “فيفالدي”  متصفح  ويعود 
وأصدروا   ،201٦ في  شركتهم  وأطلقوا   ،(Opera) “أوبرا”  شركة  في  قبل 

متصفحهم ألجهزة الكمبيوتر.

ويوفر إصدار أندرويد من فيفالدي مجموعة من الميزات المألوفة لمستخدمي 
فيفالدي على أجهزة الكمبيوتر، مثل إيماءات التمرير للتنقل، وتدوين المالحظات 
المدمجة، وضبط الخصوصية بما في ذلك خيار التخفي وعدم التتبع، إلى جانب 
بأكملها،  للصفحة  أو  الويب  المرئية من صفحة  للمنطقة  التقاط شاشة  إمكانية 

وكذلك الوضع الداكن لواجهة المتصفح.
ومن المحتمل أن يشكل فيفالدي منافسا قويا لمتصفح جوجل كروم، الذي يأتي 

مثبتا مسبقا على أجهزة أندرويد.

تستعد عمالقة التكنولوجيا "غوغل"، في األيام القادمة، إلطالق أحدث نسخة 
"قاتل  يطلق عليه  بيكسل 4"، حيث  اسم "غوغل  والذي سيحمل  من هواتفها 
اآليفون" وذلك بسبب امتالكه كاميرا تفوق الكاميرا التي يمتلكها "آيفون 11" 

من شركة "آبل".
خلفية  بكاميرا  يتمتع  كان  حيث  الجديد،  هاتفها  عن  "آبل"  شركة  وكشفت 

مزدوجة، وعدستين 12 ميغا بكسل.
باإلضافة إلى اإلمكانية بتصوير مقاطع الفيديو بدقة "4K"، ، فضاًل عن كونه 
مزوًدا بوضع ليلي يستخدم الذكاء االصطناعي للمساعدة على التقاط الصور 

الواضحة في الظالم.
"غوغل"  لشركة  الجديد  الهاتف  فإن  المسربة،  المعلومات  ثبوت  حال  وفي 
سيتفوق على "آيفون 11" والذي سيتم طرحه في 14 من شهر تشرين األول/

أكتوبر.
ومن المرجح أن يساوي هاتف غوغل منافسه من أبل في السعر تقريًبا، إذ تشير 
التقارير إلى أن ”غوغل بيكسل 4“ سيأتي بكاميرتين خلفيتين، ولكنه سيتفوق 
على ”آيفون 11“ في الدقة، حيث يتميز بعدستين إحداهما 12 واألخرى 1٦ 

ميغا بكسل، ووضع ليلي متطور يسمح بالتقاط الصور في الظالم، والقدرة على 
تكبير الصورة حتى ٨ أضعاف، وفق صحيفة "ذا صن".

كما أن الهاتف من غوغل سيكون مزود بكاميرتين أماميتين عوضا عن واحدة، 
والفيديو  الصور  التقاط  على  يساعد  والذي  "الحركة"  بوضع  مزود  وسيكون 

خالل الحركة بشكل أوضح.

تقدم شركة Zendure مجموعة كبيرة من ملحقات الهواتف المحمولة وحلول 
أيام  عدة  خالل  الشركة  وتطلق  اللوحية  واالجهزة  للهواتف  المتنوعة  الشحن 

.SuperMini أحدث منتجاتها في فئة بنوك الطاقة المحمولة تحت اسم
يمتاز المنتج الجديد بصفة أساسية بحجمه متناهي الصغر والذي ال يتجاوز حجم 
بطاقة ائتمان من حيث األبعاد، وان كان أكثر سمكاً بدرجة ملحوظة. يبقى هذا 
المنتج بكل تأكيد واحداً من أصغر بنوك الطاقة بسعة 10,000 ميللي أمبير 

التي رأيناها مؤخراً.
 ،SuperMini استخدمت الشركة مرة أخرى األلومنيوم في صناعة بنك طاقة
 USB C وآخر USB A والميزة االضافية هنا هي أنه يحتوي على منفذين
ويمكن استخدام أياً من المنفذين في شحن هاتفك أو جهازك اللوحي، ولكن بنك 
في كال  يعمل  والذي   USB Cال منفذ  فقط من خالل  يتم شحنه  نفسه  الطاقة 

االتجاهين.
اجمالي الطاقة التي يمكن لهذا المنتج تزويدها هي 1٨ واط وهي كافية لشحن 
جميع الهواتف الحديثة وأجهزة اآلي باد ولكنها غير كافية للحاسبات المحمولة 

التي تستخدم المنفذ نفسه.
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الوقت، الذي كانت فيه السيارات تُسرق بمفك و«طفاشة«، انتهى وولى، ليحل 
الرقمية ومدى  السيارة وأجهزتها  إلكترونيات  محلهما تطبيقات وسيطرة على 

مهارة اللص في اختراق هذه األنظمة عبر الحاسوب.
ما  على  المعتمدة  السيارات  أن  األلماني   ADAC السيارات  نادي  وأوضح 
تكون عرضة  بعد،  التحكم عن  مفتاح  أو   Keyless-Go نظام باسم  يعرف 
للسرقة على وجه الخصوص؛ حيث يتم فتح أبواب هذه السيارة بمجرد اقتراب 

مالكها منها، ثم يتم تشغيل المحرك بمجرد الضغط على أحد األزرار.
وأضاف نادي السيارات األلماني أن الحيل، التي يعتمد عليها السارق مع نظام 
Keyless بسيطة؛ حيث يتم تمديد اإلشارات الالسلكية بين السيارة والمفتاح 
ليتمكن اللص من اختراق السيارة، كما أن األجهزة المطلوبة لهذا التمديد ليست 

باهظة الثمن.

نسخة إلكترونية للمفتاح
يُستخدم  الغرض  ولهذا  للمفتاح،  إلكترونية  نسخة  عمل  األخرى  الطرق  ومن 
من  اللص  يتمكن  وبذلك  تهيئته.  يمكن  والذي  »بالنكو«،  باسم  يعرف  مفتاح 
اختراق السيارة، وتوصيل جهاز الب توب في مكبس جهاز الفحص بالسيارة، 
وقراءة البيانات وتخزينها على مفتاح عادي يمكنه سرقة السيارة به، وبدال من 
ذلك، يمكن إنشاء نسخة إلكترونية من المفتاح األصلي تسمح بفتح السيارة بشكل 

الحركة،  مانع  وظيفة  وتعطل  مريح 
المفتاح  إعطاء  بعدم  ينصح  ولذلك 

للغرباء.
ومن الممكن قراءة بعض المفاتيح حتى 

إذا لم يتم استخدامها على اإلطالق. 
مارميت،  جورج  هانز  ينصح  ولذلك 
األلمانية،  الخبراء  منظمة  عضو 
األلومنيوم  رقائق  في  المفتاح  بتغليف 
لحمايته  معدني  صندوق  في  النقل  أو 

من الوصول غير المصرح به.
إغالق  منع  يمكن  أنه  على  عالوة 
السيارة بواسطة األجهزة اإللكترونية؛ 
إشارة  بإرسال  اللص  يقوم  حيث 
مفتوحة،  السيارة  لتبقى  التشويش 
ولكي يتمكن بعد ذلك من فتح السيارة 
عدم  الحيلة  هذه  ويعزز  بسهولة، 
قفل  أثناء  أو شرود ذهنه  قائدها  انتباه 
إشارات  إلى  انتباهه  وعدم  السيارة، 

اإلضاءة أو صوت قفل األبواب.

وسائل حماية بسيطة
ويمكن حماية السيارة ببعض الوسائل البسيطة والفعالة في الوقت ذاته؛ حيث 
يقفل  الذي  القيادة«،  بما يسمى »مخلب عجلة  المستهلك  ينصح خبراء حماية 
يجعل  مما  للعجل،  كمخلب  متاح  النظام  ونفس  واضح،  مرئي  بشكل  المقود 
إلى ذلك يُنصح بعدم ترك األشياء  بالسيارة أمرا مستحيال. باإلضافة  الحركة 

الثمينة مرئية في السيارة.
وعلى الرغم من هذا كله فإن نادي السيارات األلماني يرى أن صناعة السيارات 
لديها الكثير لتقديمه فيما يتعلق بأمان تكنولوجيا المعلومات مقارنة بالصناعات 
األخرى، ولكن يبدو أن المطورين أدركوا المشكلة بشكل واضح ووضعوا ما 

يسمى باألمان اإللكتروني على رأس جدول أعمالهم.

بنسبة  السرقة ومنعه  النوع من  باب هذا  بإحكام غلق  بالفعل  يقوموا  أن  وإلى 
تصل إلى 100 بالمائة، فإن شركات السيارات توفر حماية محسنة على األقل، 
وخاصة لسيارات الصالون الفاخرة والسيارات الرياضية. وتقدم شركات مثل 
 ،GPS بورشه ومرسيدس في سياراتها ما يسمى بنظام تعقب نظام المالحة
لتحديد موقع السيارة بعد السرقة، وإن كان ذلك ال يمنع السرقة، لكنه على األقل 

يزيد من فرص استعادة السيارة.
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يفتقر الكثير من المبتدئين في القيادة إلى أساسيات التعامل مع محرك السيارة، 
وخاصة الزيوت الخاصة به وكيفية اختيار النوع األنسب وموعد تغيير الزيت 

القديم وكيفية قياس مستوى الزيت 
تعد  التي  األمور  من  وغيرها 

مصيرية بالنسبة للمحرك.
السيارات  نادي  خبراء  ويحذر 
التعامل  في  التهاون  من  األلماني 
بأن  معللين  المحرك،  زيت  مع 
دور الزيت ال يقتصر على تزليق 
ومنع  الداخلية  المحرك  أجزاء 
ولكنه  الدوران،  أثناء  احتكاكها 
المحرك  تبريد  على  كذلك  يعمل 
وتنقية غرفة التشغيل من الشوائب 

الناجمة عن االحتكاك والهواء.
بفعل  السيارة  ل  تعطُّ لتفاديا  اتباعها  يمكن  أبرز ٦ خطوات  التالي  التقرير  في 

التعامل الخاطئ مع زيت المحرك:
تعرض  بإمكانية  حقيقي  إنذار  يعتبر  القيادة  لوحة  في  الزيت  لمبة  إضاءة   -
المحرك للتلف بسبب نقص مستوى الزيت داخل غرفة المحرك عن الحد األدنى 

اآلمن، أو بسبب انتهاء صالحية الزيت وعدم قدرته على أداء مهمته.
- يجب أال يقل الزيت الجديد بأي حال عن ثالثة لترات، ويمكن التعرف على 
عدد اللترات التي يحتاجها المحرك بمراجعة كتيب التعليمات والتشغيل الخاص 

بالسيارة.
- معدل أداء الزيت يختلف باختالف أنواعه، فهناك زيوت تصلح للسير لمسافة 
1000 كم وأخرى لـ٣000 وثالثة لـ10 آالف، لذا يجب أواًل تحديد أي الزيوت 

التي تحتاجها وفًقا لمعدل استخدامك للسيارة.
- تفادي شراء زيوت غير أصلية.

- السيارات المصفحة من األسفل يتم التعامل معها بواسطة آلة شفط سوائل عند 
تغيير الزيت، وهي الحالة التي يجب االستعانة فيها بمركز فني متخصص.

تعتزم شركة "فورد موتور" ثاني أكبر منتج سيارات في الواليات المتحدة طرح 
٨ سيارات كهربائية جديدة في السوق األوروبية خالل العام الحالي، متوقعة أن 
تمثل سياراتها سواء الهجين أو الكهربائية تماما الجزء األكبر من مبيعاتها في 

هذه السوق بنهاية 2022.
"كوجا"  السيارات  من  هجين  نسخ  طرح  األمريكية  الشركة  خطة  وتتضمن 
و"بوما سي.يو.في" و"مونديو" في السوق األوروبية خالل العام الحالي، وطرح 
نسخ كهربائية تماما من السيارة "موستانج" والتي سيزيد مداها عن ٣٧0 ميال.

الكهربائية خالل  السيارات  لقطاع  التي عرضت تصوراتها  وأشارت "فورد" 
تعتزم  أنها  إلى  للسيارات،  الدولي  فرانكفورت  في معرض  الحالية  مشاركتها 
طرح 9 سيارات كهربائية في أوروبا بحلول 2024، باإلضافة إلى السيارات 
الثماني التي ستطرحها خالل العام الحالي. وكانت "فورد" قد تعهدت في وقت 

في  تبيعه  طراز  كل  من  كهربائية  نسخة  تطرح  بأن  الحالي  العام  من  سابق 
أوروبا.

في  كبرى  طاقة  شركات  ست  مع  ستتشارك  أنها  األمريكية  الشركة  وذكرت 
أوروبا لتوفير مستلزمات الشحن المنزلي للسيارات وتقديم رسوم الطاقة النظيفة 

ألصحاب السيارات الكهربائية.
السيارات  ألصحاب  يتيح  الذكية  للهواتف  تطبيق  تقديم  "فورد"  تعتزم  كما 

الكهربائية معرفة أماكن محطات شحن هذه السيارات ودفع مقابل الشحن.
يذكر أن "فورد" مثل غيرها من شركات صناعة السيارات الكبرى تواجه حاليا 
الدوالرات في  مليارات  النفقات، حيث تستثمر  الطلب وزيادة في  تراجعا في 
القيادة في إطار الجهود الرامية إلى  تطوير سيارات كهربائية وهجين وذاتية 

زيادة مبيعاتها.

وفي محاولة من جانبها للحد من نفقات األبحاث والتطوير، دخلت "فورد" في 
اتفاق تعاون مع مجموعة "فولكس فاجن جروب" األلمانية في يوليو الماضي 
لتطوير السيارات الكهربائية وذاتية القيادة بشكل مشترك بحسب موقع "أوتو 

نيوز" المتخصص في موضوعات السيارات.
ووافقت "فولكس فاجن" على استثمار 2.٦ مليار دوالر في شركة "أرجو أيه.
التقديرات  ولكن  فورد،  لشركة  التابعة  القيادة  ذاتية  السيارات  لتكنولوجيا  آي" 
تشير إلى إمكانية تحقيق الشركة األلمانية إيرادات تصل إلى 20 مليار دوالر 
من هذا التعاون عندما تسمح لشركة "فورد" باستخدام هيكل سياراتها الكهربائية 

"إم.إي.بي" في السوق األوروبية.

متظاهرون  قام  للسيارات  الدولي  فرانكفورت  معرض  افتتاح  بمناسبة 
ساحة  في  االحتجاجية  المسيرة  منظمو  قدَّر  و  المعرض،  على  باالعتراض 
معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، عدد المشاركين في المسيرة بنحو 2٥ 

ألف شخص.
وأوضح المنظمون أن المشاركين في المسيرة الذين طالبوا بتحول سريع نحو 

نقل صديق للبيئة كان عددهم 1٨ ألف راكب دراجة و٧000 مشاة.
تم إغالق قطاعات  للمشاركين، وقد  لعدد  تقديرها  بعد عن  الشرطة  تعلن  ولم 

من طريقين سريعين بشكل مؤقت لتخصيصها للمتظاهرين راكبي الدراجات.
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مجموعات  وانضمت 
معنية بحماية البيئة والمناخ 
إلى تحالف باسم »#انزلوا 

من مركباتكم«، ويتهم التحالف قطاع السيارات بعدم بذل ما يكفي من الجهود 
من أجل التحول الستخدام السيارات الكهربائية الخالية من العوادم، واالستمرار 

في االعتماد على السيارات الرياضية رباعية الدفع المضرة بالمناخ.
المشاة  وحركة  الدراجات  لركوب  األولوية  بإعطاء  المتظاهرون  ويطالب 
والحافالت والسكك الحديدية بدال من إعطائها لهذا النوع من السيارات. وكانت 
المدينة أو استخدام  السير في وسط  السيارات بتجنب  الشرطة أوصت سائقي 

المواصالت العامة.
وافتتح أكبر معرض للسيارات في العالم اليوم أبوابه أمام الجمهور حتى 22 

سبتمبر الماضي.
بالدراجات  كبيرة  ومسيرة  للمشاة  مظاهرة  االحتجاجية  الفعاليات  تضمنت  و 

تجوب 1٣ طريقا على امتداد أكثر من ٥00 كيلومتر.

 12 بقدرة  (القداحة)   السجائر  لوالعة  بمقبس  الحديثة  السيارات  تجهيز  يتم 
من  بالعديد  المقبس  هذا  توصيل  يمكن  السجائر  إشعال  جانب  وإلى  فولت. 

األجهزة العملية المفيدة أثناء القيادة.
شبكة  عبر  وحتى  التكميلية،  الملحقات  ومتاجر  الوقود  محطات  في  ويتوفر 
التي يمكن تشغيلها  المفيدة والعملية،  العديد من األجهزة والملحقات  اإلنترنت 
عبر مقبس والعة السجائر. وتشمل باقة هذه األجهزة أدوات العناية بالسيارة 
مثل المفك الكهربائي أو المكانس الكهربائية وأضواء التحذير والعمل ومضخة 

الهواء إلعادة ضبط ضغط هواء اإلطار.
وهناك ملحقات تجعل قيادة السيارة أكثر راحة مثل مراوح التهوية والمدفأة، 
وأيضا  المقاعد  لتدفئة  البسيطة  الالحق  التجهيز  حلول  كأحد  التدفئة  وحصير 

أداوت تحضير المشروبات الساخنة مثل غالية الماء وماكينة اإلسبريسو.
ومن قسم الترفيه يمكن أيضا توصيل العديد من أجهزة الصوت؛ حيث يمكن 
استخدام مقبس والعة السجائر لتشغيل مولد صوت المحرك، والذي يمنح سيارة 
 ،V8 صغيرة زئيرا تبدو به وكأنها سيارة سوبر رياضية يعمل بها محرك تربو
وأجهزة  الرقمي  والراديو   MP3 لمشغالت  المهايئ  وحدات  أيضا  تتوفر  كما 

الشحن، وأيضا محول الجهد بقدرة 220 فولت.

توخي الحذر
ومع هذا كله فإن هانز جورج مارمت من الهيئة األلمانية للفحص الفني يوصي 
ومراقبة  الرؤية  تعوق  ال  الملحقات  أن  من  التأكد  يجب  حيث  الحذر؛  بتوخي 
الطريق بشكل جيد أثناء القيادة أو تتسبب في تشتت انتباه قائد السيارة أو تعوق 
حركته أثناء المناورات أو تصبح كقذيفة خطرة أثناء عمليات الكبح على سبيل 

المثال.
وأضاف مارمت أنه من الضروري أيضا مراعاة قدرة البطارية عند تشغيل هذه 
التي تستهلك قدرا ضئيال  أثناء توقف السيارة؛ فاألجهزة الصغيرة،  الملحقات 
من الطاقة يمكن تشغيلها بدون مشاكل، أما ماكينة القهوة والمكانس الكهربائية 

ومضخات الهواء ُفيفضل تشغيلها أثناء تشغيل المحرك.
ويرى مارمت أنه على الرغم من النطاق الواسع للملحقات إال أن مقبس والعة 
السجائر يواجه منافسة قوية من مقبس USB. ونظر لالنتشار األوسع لمقبس 
USB، فإنه يتوفر له أدوات أكثر من عالم اإللكترونيات، وجميعها تعمل أيضا 
لشحن  كمقبس   USB مقبس  استخدام  يمكنهم  المدخنون  وحتى  السيارة،  في 

السجائر اإللكترونية.

نصحت الهيئة األلمانية للفحص الفني بأن يتم فحص ضغط هواء إطار السيارة 
في الحالة الباردة؛ نظرا ألن القيم الصحيحة، التي تنص عليها الشركة المنتجة، 
المثال  التشغيل على سبيل  دليل  أو في  الوقود  والموجودة خلف غطاء خزان 

تكون في الحالة الباردة.
وأوضحت الهيئة األلمانية أن المسافات، التي تقل عن 10 كلم، من الممكن أن 
تعمل على رفع درجة حرارة اإلطار، وبالتالي رفع القيمة. لذا ينصح خبراء 

الهيئة بزيادة الضغط من 0.1 إلى 0.٣ بار تقريبا عن القيمة الموصى بها.
وبشكل عام ال يمثل زيادة ضغط الهواء بمقدار 2.0 إلى ٣.0 بار أي ضرر؛ 

ألن قيم الشركة المنتجة تمثل عادة قيم ضغط هواء مريحة.
وفي الوقت ذاته يحذر الخبراء من ضغط الهواء المنخفض؛ حيث يؤثر انخفاضه 
بمقدار 2.0 بار في زيادة استهالك الوقود بنسبة تصل إلى ٥٪ تقريبا. ويهدد 
نقص الضغط بمقدار ٥.0 بار ليس فقط بزيادة استهالك الوقود بمقدار لتر/100 

كلم، ولكن أيضا سالمة الركاب على السرعات العالية.
ويؤدي االرتفاع الشديد في الضغط إلى سوء خصائص القيادة، وأيضا إلى تآكل 

اإلطارات بشكل غير منتظم.
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بدأ موسم الخريف ومعه تبدأ أمراض الجهاز التنفسي 
وأهمها أمراض الحساسية واألنفلونزا .

المرحلة االنتقالية التي نشهدها هذه االيام والتي تعلن 
ذاتها في رحلة مغادرة فصل  الطبيعة على  انقالب 
الصيف دخوال بفصل الخريف تشهد تغييرات كبيرة 
تترافق مع ظهور أعراض وأمراض تعاني منها فئة 

كبيرة من الناس صغارا وكبارا رجاال ونساء.
يضاف الى ذلك ان الخريف هو موسم حبوب لقاح 
االنف  حساسية  أعراض  وازدياد  البرية  النباتات 
وسعال  واحتقان  وسيالن  عطاس  من  والصدر 
وضيق في التنفس وحكة وتدميع في العينين وحكة 

االنف والصداع.

الحساسية
من  مجموعة  أنها  على  الحساسية  األطباء  يعرف 
طبيعية  غير  فعل  رّدات  عن  تنتج  التي  األمراض 
من قبل الجسم استجابة لمؤثرات مختلفة خارجية أو 
داخلية.وتعتبر رّدات الفعل هذه غير طبيعية ألنها ال 

تصيب اإلنسان العادي غير المصاب بالحساسية.
أكثر مسببات اإلصابة هي  المعروف أيضا ان  من 
والرطوبة وغبار  الجو  في  الموجودة  اللقاح  حبوب 
واألغطية  المفروشات  في  يوجد  الذي  المنازل 
والعصافير  األليفة  الحيوانات  وأيضا  والستائر 

والدواجن والنباتات.
والتغير  الطقس  تقلبات  تساهم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الفجئي في درجة الحرارة من الحار إلى البارد فجأة 
والغبار الموجود في الجو في مثل هذا الفصل، من 
أهم أسباب تهيج أمراض الحساسية وحدوث النوبات.

ومع ان الحساسية االنفية ليست من االمراض التي 
امراض  الى  تؤدي  ان  يمكن  انها  اال  الحياة  تهدد 
مزمنة قد تؤثر في ممارسة المريض لحياته بصورة 
الحساسية  ان  علمنا  اذا  خصوصا  وميسرة  طبيعية 
الربو لمرضى  االنفية من اهم أسباب زيادة نوبات 
الربو، أضف الى ذلك امكانية اصابة االذن الوسطى 
بااللتهاب واالصابة بالتهاب الجيوب بنوعيه (الحاد 
واإلصابة  االنفية  اللحميات  وظهور  والمزمن) 
بحساسية العين، وزيادة على ذلك الشعور بالخمول 

والدوخة مع فقد أن النشاط والحيوية مع عدم انتظام 
النوم.

نزالت البرد واألنفلونزا 
البرد  ألمراض  موسماً  الخريف  فصل  يعتبر 
البرد  فيروسات  أجوائه  في  وتنتشر  واألنفلونزا 
نقدم  لذلك  القليل،  إال  منها  يسلم  ال  والتي  المتنوعة 
في هذا الموضوع طرق مبتكرة للحماية من نزالت 
البرد واألنفلونزا و يصاب اإلنسان بالبرد في فصلي 
األنف  بسبب  الصيف  من  أكثر  والشتاء  الخريف 

البادرة.
يُنصح بتناول بعض األعشاب المدّرة للبول والمليّنة 
فالعناية  الخريف.  فصل  آالم  من  للوقاية  للمعدة 
باألمعاء مهمة للغاية، كونها تساهم في آليات الدفاع 
تناول  مثاًل  فيمكن  المناعي.  الجهاز  ينّظمها  التي 
إكليل  بنكهة  المليّنة  السوائل  من  ثالثة  أو  فنجانين 

الجبل في الشاي؟
وينصح ايضا بممارسة التمارين الرياضية المعتدلة 
الدرج،  صعود  اليوم،  في  دقيقة  لثالثين  (المشي 
السباحة...) التي تساعدنا على التخلص من السموم 
أنها  عن  فضاًل  الدموية،  الدورة  تحفيز  خالل  من 
تقوي العظام. غير أن سوء إدارة اإلجهاد (الشواغل 
المهنية، الحياة األسرية...) ينهك الجسم ويحبط آلياته 
يساعد  نشاطاً  بانتظام  نمارس  أن  ويمكن  الدفاعية. 
على الراحة مثل اليوغا، فهذه األنشطة تخلّصنا من 
وبالتالي  أفضل  بشكل  النوم  على  وتساعدنا  الجهد 

على مقاومة العدوى بشكل أكبر.

حساسية عث الغبار المنزلي .. 
يعتبر عث الغبار المنزلي هو المسؤول عن التسبب 
اكبر  فهو   ، بالعالم  الحساسية  من   ٪٥0 من  بأكثر 
الفكرة الشائعة أن  التنفسية بعكس  مسبب للحساسية 
حبوب لقاح العشب هي المسبب الرئيسي للحساسية .
فاحصائيا  بالربو,  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  هو  و 
عث  من  حساسية  لديهم  الربو  مرضى  من   ٪٨٥
الغبارالمنزلي، كما أن األطفال و البالغين المصابين 
الحساسية  لمسببات  المزمن  تعرضهم  يؤدي  بالربو 

المنزلية مثل عث الغبار المنزلي من زيادة خطورة 
ظهور أعراض الحساسية التنفسية و يؤدي أيضا إلى 

ضعف في وظائف الرئة.
»العيتة  من   ٪٥٧ أن  حديثة  دراسة  وجدت  كما 
من  حساسية  أعراض  لديهم  كانت  المشاركة« 
تم  قد  فقط   ٪1٥ أن  حين  في  الغبارالمنزلي،  عث 
تشخيصهم تشخيصا صحيحا مما يشير إلى الحاجة 
الملحة لزيادة الوعي و االرشاد لألطباء و المرضى 
الناس  يجهل  ما  غالبا  أن  حيث  سواء  حد  على 
أعراضها  يحملون  وال  األنف  حساسية  مضاعفات 

على محمل الجد.
الطبيب  استشارة  الضروري  من  فإنه  لهذا  و   
للحساسية  المسببة  المواد  المختص، لمعرفة ما هي 
العالج  وتلقي  األعراض،  هذه  إلى  تؤدي  التي 

المناسب.
على الرغم من أن حساسية عث الغبار المنزلي هو 
 ، العام  مدار  على  الموجودة  الحساسية  أنواع  من 
فصل  أهمها  و  لها  موسمية  توجهات  هناك  أن  اال 
معهد  أجراه  بحث  أظهر  حيث  الشتاء  و  الخريف 
الغبار  عث  مستويات  أن  الطبية  لألبحاث  ولكوك 
الخريف  فصل  أواخر  مرات   ٣-2 تزيد  أن  يمكن 
إلى  ذلك  ويرجع   ، الصيف  مستويات  مع  مقارنة 
ارتفاع نسبة الرطوبة ٥0٪ وزيادة التدفئة المنزلية 

وانخفاض التهوية.
لتطور هذا  المثالية  الظروف  تخلق  أمور   كل هذه 
غير  المستعمرات  من  الماليين  حيث  المخلوق 
من  وغيرها  والفرش  السجاد  تتكاثرعلى  المرئية 
األثاث المنجد حين تتغذى على قشور الجلد البشري 
وبالتالي فانها تتكاثر، لذلك فهي دائما تكون موجودة 
في أي مكان يقيم فيه البشر و هو أمر ال مفر منه. 
في  الزيادة  وبسبب  الخريف  فصل  في  فانه  لذلك 
الحساسية  أعراض  تزداد   ، المخلوقات  هذه  تكاثر 
األنف،  احتقان  و  سيالن  المتكرر،  العطاس  مثل 
الحكة في العيون أو الحلق، مما يؤدي إلى الشعور 
من  الحساسية  أعراض  تكون  وعادة  العام.  بالوهن 
عث الغبار المنزلي مربكة كونها تشبه إلى حد كبير 

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

» صحتك بالدنيا« .

وأخيرا نصائح للوقاية من أمراض الخريف للصغار 
والكبار

من  أصعب  الخريف  أن  األطباء  من  العديد  يرى 
الشتاء ألن تقلب الجو يكون متتالًيا، كما أن العديد منّا 
ال ينتبه إلى تحصين جسمه بالمالبس والمشروبات 
عياداتهم  فإن  لذا  الشتاء،  فصل  في  كما  والمناعة 
تشهد غالًبا عدًدا كبيًرا من المرضى أكثر من فصل 

الشتاء.
إًذا ماذا نفعل؟

فصل  مع  للتعامل  الطبية  النصائح  بعض  هنا  نقدم 
األمراض  من  وأسرتك  نفسك  ووقاية  الخريف 
باإلضافة إلى كيفية االنتباه لمالبس األطفال في هذا 

الفصل.
- عّودي نفسك وعلّمي أبناءك ضرورة غسل اليدين 
الوجه  لمس  والحرص على عدم  بعد كل مصافحة 

والعينين واألنف حتى ال يسبب ذلك نقل األمراض
- نيل قسط كاٍف من الراحة وأال يقل النوم عن ٨ إلى 

10 ساعات يومًيا لبناء جهاز مناعي قوي
- الحرص على تناول الكثير من األطعمة الصحية 
يحتوي  ما  وتحديًدا  والفاكهة  الخضراوات  وتحديًدا 

على فيتامين سي لمقاومة نزالت البرد
- ممارسة الرياضة

بعد  خاصة  شديدة  هواء  لتيارات  التعرض  عدم   -
ممارسة  وبعد  االستحمام 

الرياضة بسبب العرق
- االبتعاد عن التدخين والمدخنين 
األماكن  تجنب  على  والحرص 
فيها دخان حرق قش  يعلو  التي 

األرز
مناديل  وجود  على  الحرص   -
حقيبة  في  الدوام  على  مطهرة 
النظافة  على  للحفاظ  الخروج 

العامة
- االبتعاد عن المرضى بأمراض 
عند  والعزلة  معدية،  فيروسية 

اإلصابة
النظافة  على  الحرص   -
والفم  الوجه  ونظافة  الشخصية 
واألسنان واليدين وقص األظافر 
حتى ال تجمع كثيًرا من الجراثيم 
األمراض  من  الكثير  وتنقل 

المعدية.
- الحرص على تناول وجبة اإلفطار يومًيا مهما كان 

حجم المشاغل
- التقليل من تناول الشاي والقهوة وتحديًدا على معدة 

فارغة
وتحديًدا  الساخنة  المشروبات  من  الكثير  تناول   -
المشروبات العشبية المفيدة ومنها الزنجبيل والقرفة 
الدافئ،  والليمون  والكروايه  والنعناع  واليانسون 

وكذلك حساء الدجاج بالليمون.
والحرص  المغلقة  الضيقة  األماكن  عن  االبتعاد   -

على تهوية المنزل وأماكن العمل بشكل جيد
بينية "ديمي سيزون" لك  - ضرورة شراء مالبس 
وألطفالك حتى ال تقعي في مشكلة ارتداء المالبس 

الصيفية والتعرض للبرد
كالشتوية  ثقيلة  غير  طرية  قطنية  المالبس  لتكن   -

ولكن بكم طويل وذات فتحة صدر ضيقة
بسيط  جاكت  أو  شال  مع  مساًء  الخروج  يمكن   -

لتجنب تيارات الهواء الباردة
- يمكن أيًضا ارتداء مالبس صيفية مع مالبس داخلية 

بأكمام أو بدون أكمام حسب المالبس وحسب الجو
- ال تنسي القبعة خاصة لطفلك الرضيع لتحمي بها 

رأسه وأذنيه من البرد
من  الخروج  قبل  الفاتر  الماء  من  كوب  تناولي   -

المنزل
من  أو  القطع  عدد  من  زيدي  الشتاء،  زاد  كلما   -
سمكها وصواًل إلى المالبس الشتوية في فصل الشتاء
األقل  على  أو  الجوارب  ارتداء  بدء  من  مانع  ال   -
الخف المنزل فالسير حافًيا أمر سيء للغاية ويسبب 
تناول  العظام22-  عودي طفلك على  البرودة وألم 

الخضراوات والفاكهة
- عوديه على نظام غذائي متوازن ومنتظم في عدد 

الساعات والمواعيد
- بعد اإلفطار من المهم تناول كوب اللبن بالعسل أو 
الليمون أو أي فاكهة من  البرتقال أو  كوب عصير 

فواكه فيتامين سي
الرضاعة  هي  مناعة  أفضل  للرضع  بالنسبة   -

الصناعية
أن  يجب  فال  ألبنائك  االستحمام  مواعيد  نظمي   -
تكون صباًحا قبل النزول للمدرسة وال لياًل إن كان 

الجو بارًدا أفضل األوقات بعد العودة من المدرسة
- احرصي على تجفيف رأس الصغير وجسمه جيًدا 
ويفضل تجفيف شعره ولو بشكل سريع لبث الدفء 

فيها
- احرصي على تطعيم أبنائك في مواعيدها المنتظمة 

واستشيري طبيب أطفالك حول مصل األنفلونزا
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قال محققون مستقلون معينون من قبل األمم المتحدة 
الذين ما زالوا في  الروهينجا  إن مئات اآلالف من 
ميانمار قد يواجهون تهديدا باإلبادة الجماعية "أكبر 
الحكومة  محاوالت  وسط  مضى"،  وقت  أي  من 

"لمحو هويتهم وإخراجهم من البالد".
المزعومة  االنتهاكات  بالتفصيل  يشرح  تقرير  وفي 
البعثة  شددت  الماضي،  العام  خالل  ميانمار  في 
الكثير  أن  على  الحقائق،  لتقصي  المستقلة  الدولية 
واالغتصاب  "القتل  إلى  أدت  التي  الظروف  من 
القسري  والتشريد  والعقاب  الجماعي  واالغتصاب 
وغيره من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان" من 
ألف من  دفعت نحو ٧00  والتي  البالد،  قبل جيش 
في  المجاورة  بنغالديش  إلى  الفرار  إلى  الروهينجا 

عام 201٧، ال تزال قائمة.
الجرائم  هذه  مرتكبي  مساءلة  انعدام  إلى  ومشيرة 
المزعومة، فضال عن إخفاق ميانمار في "التحقيق 
في اإلبادة الجماعية وسن تشريع فعال يجرم اإلبادة 
الجماعية والمعاقبة عليها"، استنتجت اللجنة المستقلة 
المعينة من قبل األمم المتحدة "أن األدلة التي تثبت 
عززت  الدولة"،  جانب  من  الجماعية  اإلبادة  نية 
إبادة  أعمال  بحدوث  خطرا  "هناك  بأن  الشعور 

جماعية أو تكرارها".
تشكيك في صحة إزالة نظام العنف في ميانمار 

المقررة  لي،  يانغي  صرحت  النتائج،  هذه  مكررة 
الخاصة المعنية بحالة حقوق اإلنسان في ميانمار*، 
يوم  من  سابق  وقت  في  اإلنسان  حقوق  لمجلس 
نظام  إلزالة  شيئا  تفعل  "لم  ميانمار  بأن  االثنين 
يعيشون  الذين  الروهينجا  واالضطهاد" ضد  العنف 
في "نفس الظروف الرهيبة" التي كانوا يعيشون في 

ظلها قبل أحداث آب/أغسطس 201٧".
وفيما أشارت لي إلى صور األقمار الصناعية لقرى 
الروهينجا المدمرة، شككت بتأكيد ميانمار التي تزعم 
بأنها أعادت بناء المناطق المتأثرة بالعنف، في ظل 
وجود "ست قواعد عسكرية تم بناؤها في موقع قرى 

الروهينجا المدمرة".
وأشارت المقررة الخاصة إلى أنه من بين ما يقرب 
أنها  يبدو  التي  الروهينجا  قرى  قرية من  من 400 
دمرت، "لم تجر أية محاولة إلعادة بناء ٣20 منها". 
تجدر اإلشارة إلى أن أربع من كل 10 قرى دمرت 

بالكامل.
هذه  الهدم  عمليات  بعض  بأن  لي  يانغي  وأفادت 

حدثت في عام 201٨ وحتى في عام 2019 "وهذا 
مستعدة  بأنها  ميانمار  ادعاء  مع  تماما  يتناقض  كله 

الستقبال الالجئين (من بنغالديش)".
 

وردا على هذه االدعاءات، أكد وفد ميانمار أن البالد 
اإلنسان،  وحقوق  التنمية  مجال  في  تحديات  تواجه 

وهي مشكلة منتشرة.
وشدد السفير كياو مو تون على أن دستور ميانمار 
تم  أنه  يضيف  أن  قبل  األقليات،  استهداف  يحظر 
وقف خدمة اإلنترنت بشكل مؤقت فقط في واليتي 
راخين وشان ردا على استخدام المتمردين المزعوم 

للتكنولوجيا الالسلكية لتفجير القنابل.
هجرة  في  االنفصاليين  على  باللوم  السفير  وألقى 
المأساة قد  السفير أن  الروهينجا عام 201٧، وأكد 

استُخدمت ألغراض سياسية.
أشخاصا  هناك  أن  جدا"  الواضح  "من  وأضاف 

يرفض  أن  قبل  ميانمار،  إلى  العودة  يريدون 
لمقاضاة  الدولي  المجتمع  جانب  من  محاولة  أي 
أنها  المزعوم  الحكومية  العسكرية  الشخصيات 
انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ضد  مسؤولة عن 
االنتصاف  سبل  جميع  استنفاد  يتم  لم  ما  الروهينجا 

الوطنية.
 

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

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

المتحدة وال يتقاضون أجرا عن عملهم.

مسعود باز
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تعد المرحلة االنتقالية قبل الوصول إلى ديمقراطية 
في  تاريخيًّا  المراحل  أصعب  من  دائًما  راسخة 
لتجاوز  كبير  جهد  إلى  تحتاج  إذ  الشعوب؛  حياة 
المرحلة.  هذه  في  تتكاثف  التي  المختلفة،  المطبات 
قل  أو  من خصوصية،  بعض  السودان  في  وعندنا 
المرحلة؛ ألننا خضنا  بعًضا من حساسية تجاه هذه 
فشلنا  ولكننا  كانت عظيمة،  لثورات  عديدة  تجارب 
في الوصول إلى استقرار سياسي بعد ٦0 عاًما من 

االستقالل.

ثمة سؤال حاضر في أذهان النخبة السودانية يطرح 
الدائرة  من  الخروج  بكيفية  يتعلق  قوة،  بكل  نفسه 
المقال  هذا  في  انقالب).  (ثورة-ديمقراطية-  المغلقة 
نحو  للدفع  المثقف  يلعبها  أن  يمكن  أدواًرا  أتناول 
الوصول إلى ديمقراطية مستدامة وكسر هذه الحلقة.

التنوير في زمن الثورة
للكلمة؛  الكانطي  باالستخدام  التنوير  هنا  وأقصد 
المحصور فقط في  لها، وليس  بالمعنى األشمل  أي 
من  الخروج  بأنه  كانط  يعرفه  إذ  الديني،  المجال 
ناتج  قصور  وهو  الرشد،  حالة  إلى  القصور  حالة 
من عدم استعمال المرء عقله، والقبول بالعيش تحت 
التنوير هو »تجرأ على  الوصاية؛ لذلك كان شعار 
استعمال عقلك«. إن هذا القصور يحفز آخرين على 
تحدث  وقد  الناس،  على  أوصياء  أنفسهم  تنصيب 
كانط عن الثورة في مقاله »ما هو التنوير« قائاًل: 
»عن طريق الثورة يمكن أن نسقط استبداًدا فرديًّا،أو 
للثورة  التعطش  يقوم على  أن نضع حدًّا الضطهاد 
لنمط  حقيقيًّا  إصالًحا  بها  نبلغ  لن  ولكننا  والنفوذ، 
التفكير، على العكس من ذلك ستنتعش بسببها أحكام 
القديمة،  المسبقة  األحكام  غرار  على  جديدة  مسبقة 

لتشد إلى حبالها السواد األعظم المفتقد للفكر«. 
أحكام  بتكوين  كانط  وصفه  ما  تجنب  لمحاولة  إذن 
مسبقة جديدة، وتجنب استبدال استبداد جديد باستبداد 
للحراك  موازية  ثقافية  حمولة  تشكيل  من  بد  ال 
الخروج من حالة  فيها  السياسي، تكون أول خطوة 
المرء على استخدام فهمه دون  القصور بعدم قدرة 
للغير عن حق  التنازل  أن  يعني  وهذا  الغير،  قيادة 
يتطلب  وهذا  الهزيمة،  مراحل  أولى  يعد  التفكير 
التيارات، مهما كان  القيم ال األشخاص وال  تقديس 

كسبهم ومكانتهم.
كذلك إن من أهم أدوار المثقف نشر الوعي المعرفي 

في التفريق بين الشخص والموضوع، بين الرسالة 
وحاملها؛ للوصول إلى حالة نقاش صحي موضوعي 
تزدهر فيها األفكار األكثر صالحية بعيًدا عن حاالت 

االستقطاب األعمى.

االنحياز للديمقراطية
الديمقراطية  القيم  لترسيخ  ينحاز  أن  للمثقف  ينبغي 
دون  لطرف  االنحياز  براثن  في  الوقوع  قبل  أواًل 
ترسيخ  وقبل  االنتقال  وقت  في  ألنه  اآلخر؛ 
الديمقراطية، يتحول االنقسام الحزبي واأليديولوجي 
النقسام طائفي بعيًدا في ممارسته السياسية عن التعدد 
على  أواًل  التوافق  تعني  فالديمقراطية  الديمقراطي. 
عن  للسلطة  سلمي  تداول  من  الديمقراطية  المبادئ 
طريق االنتخاب وبسط الحريات والشفافية، وسيادة 
من  وغيرها  اإلنسانية،  الكرامة  وحفظ  القانون، 
المبادئ المعروفة، ثم التنافس على الباقي المختلف 
تشاكس  إلى  يؤدي  المراحل  على  القفز  أما  فيه. 
مستمر وصراع يعجل بتدخل طرف غير ديمقراطي 
بعد أن تهيأ له الساحة بفشل التجربة الديمقراطية. إن 
أولى من  التوافق  هذا  للحصول على  المثقف  سعي 

اتخاذه موقًفا مؤيًدا ألي كيان سياسي.
السودانية  السياسة  آفة  من  أن  المعروف  من  كذلك 
صراع األقران، سواء كان هؤالء األقران شخصيات 
طرف  حكم  طرف  كل  يفضل  بحيث  كيانات،  أم 
ثالث، ولو كان عسكريًّا من أن يحكم الطرف اآلخر. 
موضوعيًّا  األحداث  إلى  النظر  يكون  حينما  لكن 
ذلك  فإن  الحية؛  األكثرية  قبل  من  المصلحة  يغلب 
كياًنا  أو  كان  السياسي، شخًصا  يشكل ضغًطا على 
الجماهير  فيها مصلحة  تتغلب  أكثر رشًدا  لممارسة 
على الصراع السياسي القائم على المنافسة والتقليل 

من الخصم.

عالية  حساسية  ذا  يكون  أن  للمثقف  كذلك  ينبغي 
على  ترتكب  التي  واالعتداءات  الخروقات  تجاه 
الوقائع  تزوير  تجاه  الصمت  إن  الديمقراطية.  القيم 
وحوادث االعتداء الجسدي واللفظي تجاه أحزاب أو 
كيانات ذات رأي مخالف للرأي السائد، أو السكوت 
مختلف،  كل  وتخوين  األفواه  تكميم  محاوالت  عن 
وقد  الديمقراطية،  للعملية  سريع  إنهيار  إلى  يؤدي 
هذا  أن  غير  االجتماعي،  والنسيج  السالم  يهدد 

الصمت موقف غير أخالقي أيًضا.

الواقعية السياسية
رغباتها،  ضد  الوقوف  وعدم  الجماهير،  تملق  إن 
في  تطغى  التي  العاطفة  تدفعها  كانت  وإن  حتى 

حاالت الهياج الثوري، هو نوع من االنتهازية.
التحليل العقالني  إن ما يميز المثقف عن غيره هو 
تزداد  سياسية  واقعية  يستلزم  ما  وهو  لألحداث، 
وتيرة  يوم  كل  فيه  تزداد  عالم  في  إليها  الحوجة 
بالد  في  والموارد، خصوًصا  النفوذ  على  الصراع 
ذات أهمية جيوسياسية، وفي فترات االنتقال وعدم 
االستقرار السياسي، إذ تمثل عامل جذب للتدخالت 

الخارجية.
في  مهمته  عن  يتخلى  عندما  شعبه  المثقف  يخون 
أعداء  وكشف  لتحليله  الواقع  أعماق  في  الغوص 
التحول الديمقراطي المستترين عن أعين الجماهير، 
يلهب  هتاف  مجرد  إلى  مساهمته  تتحول  عندما 
مصلحته  يقدم  حينها  التصفيق،  له  ويجلب  الحماس 

الذاتية وراحته النفسية على المصلحة العامة.

الديمقراطية لعبة ليست صفرية
فيها  يخسر  صفرية  لعبة  ليست  الديمقراطية  إن 
المهزوم كل شيء، وإنما عملية سياسية يكسب فيها 
السياسية  الحرية  فيها  المهزوم  يكسب  إذ  الجميع؛ 
العملية  استدامة  مع  مستقباًل  كسبه  احتمال  مع 
الديمقراطية. وكلما مالت اللعبة السياسية إلى الصفر 
بإقصاء أحد األطراف، بحيث يجد نفسه خاسًرا كل 
الديمقراطية.  على  االنقالب  نسبة  ازدادت  شيء، 
محاولة  بحزم ضد  الوقوف  المثقف  على  فإن  لذلك 
الثوري لصالحها  الحراك  التيارات مصادرة  بعض 

والقضاء على األطراف األخرى.

محمد زيدان
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بجائزة  البرلسي  أحمد  المصري محمد  الباحث  فاز 
المنظمة الدولية في مجال العلوم الحيوية عن بحثه 
حول اكتشاف آلية جديدة لمواجهة التشوهات الجينية 

في الخلية.
وفاز الباحث المصري بالجائزة بعد منافسة مع أكثر 
من 100 مرشح من مختلف الجامعات الكبرى حول 
العالم، حيث أعلنت ذلك منظمة "ماكس برنستيل"، 

ومعهد علم األمراض الجزيئية في فيينا.
في  بوسلنغر،  مينراد  التحكيم،  لجنة  رئيس  وقال 
بيان أصدرته المنظمة، إنه تم اختيار ٣ من العلماء 
الشباب االستثنائيين من بين 100 منافس ومن بينهم 
علوم  مجال  في  الدكتوراه  طالب  البرلسي  محمد 
القلب  ألبحاث  بالنك"  "ماكس  معهد  من  الجينات 

والرئة بألمانيا.
للترشيحات  الهائل  بالعدد  كثيرا  "تأثرنا  وأضاف: 
التي تلقيناها وبجودتها، حيث قدم الفائزون مساهمات 
استثنائية في مجالهم، في إطار دراسات الدكتوراه".

وأوضح أن تلك الجائزة تمنح ألول مرة، وستصبح 
احتفاال سنويا باإلنجازات البارزة لطالب الدكتوراه 
في العلوم الحيوية، مشيرا إلى أنه سيتم منح الجائزة 
للفائزين في احتفالية تقام يومي ٧ و٨ نوفمبر المقبل.
إنه يدرس في معهد "ماكس بالنك"  البرلسي  وقال 
الوراثي،  التعويض  التعويضية أو  الجينية  العمليات 
الخاليا  على  الجينية  التشوهات  تأثير  آلية  وفهم 
تجاربه  خالل  من  نجح  أنه  إلى  الفتا  واألشخاص، 
داخل  آلية  اكتشاف  في  التجارب  حيوانات  على 
الجينية،  التشوهات  التعرف على  من  تتمكن  الخلية 
على  قادر  سليم  آخر  جين  إنتاج  بزيادة  وتعوضها 
أو  الكائن  يتعرض  ال  وبالتالي  الدور،  بنفس  القيام 

الشخص للمرض أو أي خلل في نموه.
أوضح  بالجائزة،  الفائز  بحثه  لموضوع  وبالنسبة 
البرلسي أنه يدرس فى معهد ماكس بالنك العمليات 
الجينية التعويضية أو التعويض الوراثي، وفهم آلية 
واألشخاص،  الخاليا  على  الجينية  التشوهات  تأثير 
الفتا إلى أنه نجح من خالل تجاربه على حيوانات 
الخلية  آلية داخل  اكتشاف ألول مرة،  التجارب فى 
تتمكن من التعرف على التشوهات الجينية، وتعوضها 
بنفس  القيام  قادر على  إنتاج جين آخر سليم  بزيادة 
الدور، وبالتالي الكائن أو الشخص اليكون معرضا 

للمرض أو أي خلل في نموه.

تكون  قد  اآللية  تلك  أن  المؤسف  من  أنه  وأوضح 
وبالتالي  األشخاص،  بعض  عند  بكفاءة  تعمل  ال 
يصابوا باألمراض، مؤكدا أن هذا االكتشاف يمنحنا 
أو  الجينية  األمراض  لعالج  المستقبل؛  فى  األمل 
تقليل آثارها، كما أن فهم وظائف الجينات مهم جدا 
لعلوم الصيدلة واألدوية لتأثيره على تطوير األدوية 

الستهداف جينات معينة في األمراض المختلفة.
ولفت إلى أن هذا البحث تم نشره في دورية "ناتشر" 
العلمية في أبريل الماضي، والقى اهتماما كبيرا من 
البحث  هذا  عرض  أنه  موضحا  العلمي،  المجتمع 
في اجتماع العلماء الحاصلين على جائزة نوبل في 

الطب، وتم اختياره كأفضل بحث في االجتماع. 
إنه  البرلسي  قال  المستقبلية،  العلمية  خطواته  وعن 
يعمل حاليا على االنتهاء من كتابة مشروع تخرجه 
لمناقشة رسالة الدكتوراة الصيف القادم، إلى جانب 
آلية  لفهم  بحثه؛  موضوع  على  العمل  مواصلته 
الجيني بطريقة موسعة واألهداف طويلة  التعويض 
على  التجارب  من  العديد  إجراء  في  تتمثل  المدى 
في  اآللية  أهمية  لفهم  الوراثية؛  األمراض  مرضى 
استغاللها  وسبل  البشر،  عند  الجينيه  األمراض 

ألهداف عالجية.
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 ،My Palestinan Sitty# هاشتاغ  وسم/  يلقى   
والذي ابتدأته العضو في الكونجرس األمريكي عن 
واسًعا  انتشاًرا  طالب،  رشيدة  الديمقراطي  الحزب 
على وسائل التواصل االجتماعي: جدتي الفلسطينية. 
يقوم الكثير من المستخدمين الفلسطينيين في فلسطين 
والشتات بمشاركة صور جداتهم أو قصصهم على 

تويتر، إنستجرام وفيسبوك. 
وقد يتساءل البعض، ما الذي يميز الجدة الفلسطينية 

عن باقي جدات العالم؟ 
الفلسطينيات  الجدات  تقدير  في  تكمن  هنا  الحكاية 
العالم ألول مرة.  وتكريمهن بطريقة تصل إلى كل 
إلهان  األمريكي  الكونغرس  عضو  غردت  كما  أو 
 My Palestinian# عمر: "أشاهد االنتشار الواسع ل
Sitty وتغلبني مشاعري حيث ادرك اننا اخيرا نعيد 
صفة االنسان لشعب طالما ما نزعت عنه إنسانيته"

السياسيات األمريكيات  يتعلق بهؤالء  لكن األمر ال 
الدول  من  كثير  في  فمواطنون  فقط؛  تغريداتهن  و 
طالب  رشيدة  جعلت  التي  ذاتها  المشكلة  يواجهون 
فلسطين:  في  جدتها  بزيارة  تقوم  أال  أخيًرا  تقرر 
فالطريقة الوحيدة لحصولها على إذن لزيارة جدتها 
إسرائيل  انتقاد  عن  تماًما  وتتوقف  تصمت  أن  هو 

أو حتى عن دعم الحركة 
لحقوق  المناصرة 
تدعو  التي  الفلسطينيين، 
إسرائيل،  لمقاطعة 
االستثمارات  وسحب 
العقوبات  وفرض  منها، 
تعامل،  لكونها  عليها، 
جزًءا  جائرًة،  معاملًة 
كبيًرا من السكان المقيمين 

ضمن حدودها. 

الواليات  حكومة 
بفرنسا،  متبوعة  المتحدة 
وألمانيا  وبريطانيا، 
قررت  أخرى،  ودوٍل 
اآلنفة  الحركة  تنعت  أن 
السامية،  بمعاداة  الذكر 
رغم أن الكثير من اليهود 
الجنسية  حاملي  من 

ويناصرون  الحركة،  يدعمون  وغيرها  اإلسرائيلية 
مطالبها بحياة كريمة وظروف عادلة لجميع سكان 
المنطقة. وقد فرضت هذه الدول عقوبات شديدة على 
مواطنين و منظمات، ومن ضمنهم مواطنون يهود، 
ممن أعلنوا دعمهم للحركة، أو في بعض الحاالت، 

ألنهم لم يبيِّنوا علًنا رفضهم أو إدانتهم للحركة!

ينبغي  الذي  بالموقف  المتعلق  السؤل  جانب  إلى 
للشخص أن يتخذه في خصوص هذه المسألة، تكمن 
المشكلة األكبر في أن اتخاذ هذه الحكومات المنتخبة 
تهدف   – آنًفا  كالمذكورة   – إجراءاٍت  ديمقراطيًّا 
إلى إسكات جزء من مواطنيها، وتهميش رأيهم، له 
تأثيٌر سلبيٌّ في النظام الليبرالي الديمقراطي في هذه 
الدول طوياًل  الذي كافحت هذه  النظام  الدول، وهو 

لترسيخه كنظام حكٍم.

مؤسساته  تقوم  عندما  ديمقراطي  لنظام  يحدث  ماذا 
الحاكمة بتكميم أفواه جزٍء من ناخبيها، عن طريق 
الناخبين  المواطنين/  على  شديدة  عقوبات  فرض 
في  حريتهم  على  المفروضة  للحدود  الرافضين 

التعبير؟ 
هل يظهر هذا عدم ثقة الحاكمين بقدرة الشعب على 
قيادة نقاشات حضاريٍة، فيما يخص القضايا الساخنة؟ 
الحاكمين  رغبة  عدم  اإلجراءات  هذه  تظهر  هل 
لكل  بها،  واالعتراف  اإلنسان  حقوق  احترام  في 

األشخاص، من كل الخلفيات واألعراق؟ 
دولٍة  تجاهل  على  داللة  هذا  يكون  أن  يمكن  هل 
لماضيها االستعماري، وتبعاته، ورفضها لمواجهته 

وعالجه؟ 
مجموعاٍت  على  الحظر  لهذا  الممكن  التأثير  وما 

عرقيٍة أخرى، ضمن نظام ديمقراطي، عموًما؟ 
وما تأثيره تحديًدا على الفئات التي  يشكك البعض 
ألفرادها،  اإلنسانية  الحقوق  احترام  وجوب  في 
هذه  تعزز  أخرى؟ هل  فئاٍت  أي  بأفراد  ومساواتهم 
اإلجراءات التطرف، بداًل من المساهمة في إخماده؟
جو  في  و  حّيٍ  نقاٍش،  محل  كانت  األسئلة  هذه 

ديمقراطي، في الوقت نفسه، في ديوان الفلسفة.
وكانت لغة النقاش في هذا الديوان اللغة االلمانية. 

وقام  الصحفي والكاتب دانييل باكس بإلقاء الخطاب 
االفتتاحي لهذا الديوان.





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

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

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

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

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

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

Ausländerangelegenheiten
Landeseinwohneramt

Außenstelle:
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Keplerstr. 2, 10589 Berlin
U.-Bhf. Mierendorffplatz
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شھر أكتوبر/ تشرین أول ۲۰۱۹
Gebetszeiten für Berlin / September 2019
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 حيدرة عمر الجبالق

للبيع شيشة بار في منطقة                     برلين
ـ  مساحة ٢٠٠ متر مربع - تراس - بولينغ – مطبخ كامل - عدد ٢ صالة

جاهز لالستالم والعمل فورا
لالستفسار يرجى االتصال على الرقم

Steglitz

0176-7755 4596

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

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

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

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

VEREINIGTE ARABISCHE 
EMIRATE: 00971   
- Abu Dhabi 9712
- Ajman 9716
- Al Ain 9713
- Dubai 9714
- Fujairah 9719
- Jebel Ali 97184
- Ras Al Khaimah 9717
- Sharjah 9716
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Tel.: 0174-1737961
Aydinli
Erkrather Str. 143, 40233 Düsseldorf
Tel.: 211-8280962
Fahrschule Schwartz
Kölner Str. 147, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-7792055
Imad Qaddoura An- & Verkauf
Dreherstraße 192, 40625 Düsseldorf
Tel.: 0211-7338502
Kfz-Techniker-Meisterin
Rudaina Amawi
Erkratherstr. 328, 40231 Düsseldorf
Tel.: 0211/921120
Leen-Autohandel
Erkrather Str. 143, 40231 Düsseldorf
Tel.: 0177-6770808
Levantine Shipping & Forwarding GmbH
Amsterdamer Str. 14, 40474 Düsseldorf 
Tel: 0211-1715197
Sachverständigen-Büro Hulich
Hüttenstr. 150, 40227 Düsseldorf
Tel.: 02116685448
Bestattungen
Islamisches Bestattungsinstitut in NRW
Ellerstr. 97, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-46894014
Al-Firdaous
Langenfelderstr. 39, 40591 Düsseldorf
Tel.: 0176-20771658
ESSEN
Moscheen
Salah Eddin
Schonnebeckhöfe Str. 136, 45309 Essen
Tel.: 0201-30 75 12
Abou Bakr
Altenessener Str. 521, 45329 Essen
Juweliere
Juwelier Mekka
Altenessener Str. 251, 45326 Essen
Tel.: 0201-3680985
Serhan
Weberstr. 5, 45127 Essen
Tel.: 0201-8733077
Kosmetik
Haarstudio Sara
Palmbuschweg 4, 45326 Essen
Tel.: 0201-83017773
Reisebüros
V.I.P. Travel
Altenessener Str. 251, 45326 Essen
Tel.: 0201-3163939
Restaurants
Fatamorgana
Girardethaus 2 - 38, 45131  Essen
Tel.: 0201-88777206
Omeirat Grill
Haniel Str. 41, 45327 Essen
Tel.: 0172-5775967
Konditorei
Patisserie Tripoli
1 weber str 15, 45127 essen
Konditorei Sadin
Altenessener Str. 228, 45326 Essen
Friellendorfer Str. 34, 45139 Essen
Tel.: 0201-3641045
Lebensmittel
Adnan  Fleischerei
Palmbuschweg 116, 45326 Essen
Tel.: 0173-4068470
Al- Faihaa
Haniel Str. 41, 45327 Essen
Tel.: 02014798950/51
Chtoura GmbH 
Alte  Bottroper Str. 89, 45356 Essen
Tel.: 0201-3680061
Getränkehandel khoder
Burggrafen str 81, 45139 essen
Tel.: 0201-2766399
Youssef  Slim Obst Gemüse Handel
Palmbuschweg 116, 45326 Essen
Tel.: 020120600045
Zaidan lebensmittelgrosshandel
Palmbuschweg-116, 45326  Essen
Tel.: 0201-368 09 72
Möbel / Deko
Damas Gate
Palmbuschweg 116, 45326 Essen
Tel.: 0176-62579230
Teppichland Essen
Bocholder Str. 243, 45356 Essen
Tel.: 0201-6140036
FRANKFURT A. MAIN
Botschaften
Ägypten
Eysseneckstraße 34, 60322 Frankfurt a.M. 
Tel.: 069-9 55 13 40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zahnarzt
Alter Markt 7, Tel.: 0202-7696531
Dr. B. Lutfi
Zahnmedizin 
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal  
Tel.: 0202-2443508
Dr. Hashim Askaryar
Praktischer Arzt 
Schwarzbach 87, 42277 Wuppertal    
Tel.: 0202-660274    
Dr. Hssan Boukllouä
Allgemeinmedizin, Ernährunsmedizin
Schwarzbach. 87, Wuppertal
Tel.: 0202/660274
Dr. Imadeddin Mouzayen
Allgemeinmedizin 
Klotzbahn 11, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-4598652
Dr. Ismail Karsoua
Zahnmedizin
Klotzbahn 16-18, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-447730/ 0202-4469130
Dr. Magdolin Abu-Salim
Urologie 
Blombachstr. 8, 42369 Wuppertal    
Tel.: 0202-2462166      
Dr. Mohammed Al-Kayem
Augenheilkunde
Langobardenstr.4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-594648
Dr. Mohamed Kani
Gynäkologie und Geburtshilfe
Langerfelder Str. 115, 42389 Wuppertal
Tel.: 0202-602525
Dr. Omar Abo Basha
Augenheilkunde
Herzogstraße 17, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-451433
Dr. Seyed-Kazim Mahmoudi  Chirurgie 
Alhausstraße 6, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-708667
Dr. U. Demeisi
Zahnmedizin, Kieferorthopädie 
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-2443508
Vereine 
Marokkanischer Freundschaftsverein
Hofaue 25 , 42103 Wuppertal   
Tel.: 0202-453352
Palästinensischer Arbeiterverein
Höhne 102 , 42275 Wuppertal    
Tel.: 0202-595396    
Palästinensischer Freundschaftsverein e.V.
Gathe 11, 42107 Wuppertal    
Tel.: 0202-2572814
Frisier-Salons
Friseur Mageed
Kipdorf 31, 42103 Wuppertal    
Tel.: 0202-447417
Friseur Perres
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-662975
Autos & Kfz-Techniker
A.T.S. Kfz-Sachverständigenbüro
Khaled Abu Rugaya 
Hofkamp 100, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-2443337
Import-export
El-khawas
Einzel –und grosshandel
Ostersbaum32a, 42107 wuppertal
Lebensmittel
Arabisch Lebensmittel
Berlinerstr. 71, Tel.0202-2996928
El-Khawas
Winchenbachstr. 10 A, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-7478577
Lilian Markt
International Dasnöckel 114,
42329 Wuppertal, Tel.: 0202-2574178
Zahran Supermarkt
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-2622598
Restaurants 
Al Howara
Aue 54, 42103 Wuppertal, 
Tel.: 0202-3179034
Mamounia
Hansastrasse 89, 42109 Wuppertal
Tel.: 0202-7594770
Oase Restaurant
Karlstr. 18, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-4597421
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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
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- & 
BRONCHIALHEILKUND
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

 

- 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
ـ دة/ شذي

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
ـ د/ نجيب

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



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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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. 030-31996710

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

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
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Ärzte أطباء

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



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

زراعة أسنان بالتقسيط المريح
تبييض وتجميل األسنان

تركيب تيجان وجسور
حشوات أسنان بيضاء ليزرية

سحب عصب بدون ألم
أحدث أساليب التخدير لضمان المعالجة بدون ألم

العيادة مقابل الباب الخلفي لبلدية نويكولن

بإشراف الدكتور عماد عبود

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

 مطلوب
مساعدة طبيب أسنان

موظفة استقبال

ة - التركية
ث: العربية - األلماني

ن نتحد
نح
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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

مطلوب موظفة استقبال تجيد اللغتين 
األلمانية والعربية



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

مستشفى إبن سينا

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

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

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

- ص/ أشرف خويطر

- ص/ عبد الناصر السقا

- ص/ نبيل الدسوقي

ـ ص/ عالء الحلو

ـ  ص/ محمد نوفل

ـ  ص/ مالك فاعور

 
- ص/ ياسين مطر

 
- ص/ سمير حسنى

 

- ص/ 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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Designed By Dalil
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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

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel

Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice

Beratung & Versorgung

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

E-Mail  info@abdul-ot.de

∞e^í€◊÷<l^ø ^uÊ<l]Å^fl{{{{{â
Ç{{{{{{ä¢]<^ñ¬_<ƒÈ€¢<l]Ç{{{{é⁄

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



.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
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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

^ñœ◊÷<Ã◊¶<Í5Ö<‹q3⁄<I
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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

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

- م / كمال جميل

- م / مصطفى خادم

- م / نور الدين نوري

- م / حاتم الصفدي

- خلوف ألعمال الدهان

- صفصوف للنقل واإلعمار

ـ البصراوي لألجهزة 
 المنزلية   

 والكهربائية

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

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

Ascar
Mehringdamm 63, 10961 Berlin,
Tel. 030-695797-6

ASD Auto Design u. Service GmbH
Koloniestr. 104, 13359 Berlin,
Tel. 030-4926372
Chebli, Hikmet u. Ghazi
Koloniestr. 127, 13359 Berlin, 
Tel. 030-4939073

BAG, Belal Ahmed
Schierker Str. 28, 12051 Berlin
Tel.: 030-62900013 Funk: 0177-4725337
KFZ-Gutachter, El-Amassi
Osloer Str. 112, 13359 Berlin.
Tel.: 030-52134969 Funk: 0176-76778115
KFZ-Ingenieurbüro AS
Mariendorfer Damm 45, 12109
Belin, Tel.: 030-89000201
Samer dahan
Hohenzollerdamm 157, 10713 Berlin,
Tel.: 030-33 988 148
SVS, Abotair & Biary
Klausingring 1, 13627 Berlin
Tel.: 030-49207543

ـ بالل أحمد

ـ محمد العمصي

ـ على عواضة

ـ سامر دهان

ـ يزيد و فاضل
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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 

Beratungsstellenاستشارات اجتماعية
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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)

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

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

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،

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

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 
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Ahmad
Weisestr. 8, 12049 Berlin,
Tel. 030-21803302
Alouisal
Sonnenallee 99, 12045 Berlin 
Te. 0176-85247263
Alouisal
Weichselstr. 56, 12045 Berlin
Tel.: 030-6130 9162
Al-Faisal
Exerzierstr. 3, 13357 Berlin 
Tel. 030-69525178
Aamir
Voltastr. 35, 13355 Berlin, 
Tel. 030-46456799
Belal
Gotzkowskystr. 32, 10555 Berlin
Tel. 030-20953282
BON BON
Sonnenallee 68, 12045 Berlin
Tel.: 030-22460787
Byblos
Scharnweber Str. 122, 13405 Berlin
Tel. 0176-67667070
Kleopatra
Fritschestr. 49, 10627 Berlin, Tel. 030- 
37591085
Elegance
Sonnenallee 112, 12045 Berlin 
Tel. 030/6872483
El-Sufara
Maxstr. 15, 13347 Berlin
Tel.030-81799075
Vandam
Tel.: 015759643529
Goldene Finger
Sonnenallee 13, 12047 Berlin
Tel. 030-62985725
Haissam
Gneisenaustr. 83, 10961 Berlin
Tel. 0173-8248026
Hussein coiffeur
Prinzenallee 36, 13359 Berlin
Tel. 030-21471352
Kassem
Mittenwalder Str. 43, 12049
Berlin Tel. 0176-82076032
Kristall
Urbanstr. 37, 10967 Berlin
Tel. 0176-26598848
Malla Styling
Sonnenallee 44, 12045 Berlin 
Tel. 030/62001839
Mohsen
Hermannstr. 92, 12051 Berlin
Tel. 030-68328673
Nasser
Warthestr. 67, 12051 Berlin, 
Tel. 030-62842801
Street Cut
Brunnenstr. 94, 13355 Berlin
Tel.: 030-94866121
Super Cut
Badstr. 48, 13357 Berlin 
Tel. 030-55955388
Venezia
Triftstr. 3, 13353 Berlin
Tel. 030-46988442
Wael
Sonnenallee 161, 12059 Berlin 
Tel. 030-43910087
Wael Coiffeur
Reinickendorfer Str. 48, 13347 Berlin
Tel. 030-4526016
Yassin
Ostender Str. 4, 13323 Belin,
Tel. 0157-73461990
Youssef
Stettiner Str. 62, 13357 Berlin
Tel. 030-49989960

ـ صالون أحمد 

ـ صالون الوصال ( أبو الخير) 
 

ـ صالون الوصال ( سليم)

ـ صالون الفيصل

ـ صالون أمير

 
ـ صالون بالل

ـ صالون بون بون

ـ صالون بيبلوس

ـ صالون كليوبترا

ـ األناقة 

 
ـ السفراء

ـ حسين فاندام

ـ األصابع الذهبية 

ـ هيثم  

ـ كوافير حسين

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

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

 ,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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دون  أوروبا  في  والتجول  بالسفر  حلمت  لطالما 
تعقيدات وتكاليف باهظة؟  

إذا ربما حان الوقت لتتعرف على السياحة في ألبانيا، 
تملك  البلقان والتي  الصغيرة في منطقة  الدولة  هذه 
يعرف عنها  التي ال  السياحية  المفاجآت  من  الكثير 
الكثير من الناس، فالطقس الدافئ ومنتجعات الشاطئ 
جميعها  العريقة  التاريخية  والمدن  واآلثار  الخالبة 
المضياف  الشعب  إلى  إضافة  ألبانيا،  في  تجتمع 

المتواضع والطعام الشهي المميز.
ألبانيا  إلى  السفر  بإمكانية  العالم  دول  معظم  تتمتع 
ُمسبقة،  سياحية  تأشيرة  أو  فيزا  إلى  الحاجة  دون 
المفعول  سارية  "شنغن"  بفيزا  إليها  السفر  ويمكن 
رغم أنها ليست من ضمن دول اإلتحاد األوروبي، 

وسرعة  سهولة  بكل  فيزا  على  للحصول  التقدم  أو 
وهي  العالم،  حول  ألبانيا  وقنصليات  سفارات  في 
وتقدم  أوروبا،  في  السياحية  الوجهات  أرخص  من 
الخالبة  الطبيعية  والمناظر  الشواطئ  متعة  للزائر 
واألزواج  للشباب  المناسبة  السياحية  والمزارات 
إختيار  يمكنك  وذكية؛  حكيمة  ولرحلة  والعائالت، 
حجز فندق في العاصمة تيرانا كنقطة انطالق لزيارة 
بقية المدن والمنتجعات السياحية، فمن المعروف أّن 
في  مدنها  معظم  زيارة  ويمكن  دولة صغيرة  ألبانيا 
رحلة سياحية واحدة أو إدراجها في رحلة مشتركة 

مع جارتيها الجبل األسود و اليونان.
لتخطيط رحلتك على أكمل وجه؛ إقرأ وتعرف على 
أشهر وأجمل المدن والمنتجعات السياحية في ألبانيا، 

العاصمة تيرانا
قلب ألبانيا وصلة الوصل بين الشمال والجنوب

تمثّل العاصمة األلبانية تيرانا محطة السياحة األولى 
في ألبانيا، ويُفضل الكثير من الناس حجز فندقهم في 
تيرانا وخاصة إذا كانت رحلتهم األولى إلى هذا البلد 
الغني، فهي تمتاز باألسعار الرخيصة وسهولة السفر 
السياحة  ومدن  منتجعات  بقية  إلى  منها  واالنتقال 

الشهيرة في شمال وجنوب ألبانيا.
والثقافية وكذلك  الدينية  المزارات  بين  تيرانا  تمزج 
من  العديد  تضم  فهي  الخالبة،  الطبيعية  المناظر 
فيها  ويجد  الجميلة،  والكنائس  والمساجد  المتاحف 
الزائر طابع العمارة والثقافة العثمانية بشكل واضح، 
الميدان  أو  الساحة  فهي  المدينة  أجزاء  أشهر  أّما 
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يتمتع  حين  في   ،Skanderbeg بإسم  المعروف 
الزّوار بأطول رحلة تلفريك في منطقة البلقان والتي 
 Dajti تستمر لمدة 1٥ دقيقة وصوال إلى منتزه وجبل
الخالب، هذا المنتجع الشهير الذي يبعد قرابة نصف 
ساعة عن المدينة وتنتشر فيه المطاعم الجبلية ذات 
وجهة  ويُعد  الشهية،  والمأكوالت  الخالبة  اإلطاللة 
للعائالت لقضاء عطلة في أحضان  محببة وخاصة 

الطبيعة.

دوريس
الواجهة البحرية األقدم في ألبانيا

العاصمة  كم غرب  قرابة ٣٨  دوريس  منتجع  يبعد 
انطالقا  واحد  يوم  في رحلة  زيارته  ويمكن  تيرانا، 
من العاصمة أو حجز فندق في دوريس للتمتع بمنظر 
البحر الخالب واألجواء المرحة، دوريس هي إحدى 
أكبر وأقدم المدن والمنتجعات الشاطئية على ساحل 

البحر األدرياتيكي، كما تُعد ميناء هاما في ألبانيا.
والشواطئ  والمتاحف  اآلثار  بين  المدينة  تجمع 
الخالبة، وهي وجهة ُمفضلة للسائحين األوروبيين، 
مثل  العريقة  الرومانية  اآلثار  من  العديد  وتضم 
"المدّرج الروماني" أحد أكبر المدّرجات في منطقة 
عشرات  تمتد  التي  الشواطئ  إلى  إضافة  البلقان، 
الصيف،  في شهور  مزدحمة  وتصبح  الكيلومترات 

دوريس مناسبة لرحالت الشباب وشهر العسل.

بيرات
مدينة على الئحة التراث العالمي

واألجواء  األثرية  الوجهات  عشاق  من  كنت  إذا 
بيرات  فنادق  في  ليلة  بحجز  فننصح  الرومانسية؛ 
الجميلة، هذه المدينة الهاربة من الزمن والتي تشبه 
إلى حد كبير العاصمة الجورجية تبليسي، تبعد قرابة 
أقدم  إحدى  تيرانا، وهي  العاصمة  10٣ كم جنوب 
المدن المأهولة بالسكان في العالم، حيث تعود بعض 
تم  وقد  الميالد،  قبل  الرابع  القرن  إلى  فيها  اآلثار 
اليونسكو  الئحة  على  فيها  القديمة  األحياء  وضع 

للتراث العالمي.
والهدوء،  اآلثار  لعشاق  مثالية  وجهة  بيرات  تُعد 
والمساجد  الممتعة  المتاحف  من  العديد  وتضم 
هي  السياحية  معالمها  أشهر  األثرية،  والكنائس 
"قلعة بيرات" المبنية على هضبة عالية بجوار نهر 
Osum، تعود القلعة إلى القرن الثالث عشر وتملك 

إطاللة خالبة على المدينة.

فلورا
شواطئ هادئة بعيدا عن االزدحام

يقع منتجع فلورا في منتصف الطريق الواصل بين 
الشمال  في  دوريس  ألبانيا:  في  األشهر  المنتجعين 
وساراندي في الجنوب، وتبعد قرابة ساعة ونصف 
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جنوب غرب العاصمة تيرانا، ما الذي يميز فنادق 
فلورا عن غيرها من منتجعات الشاطئ في ألبانيا؟ 

في الحقيقة هي تتمتع بشواطئ خالبة وأقل ازدحاما 
مناسبة  وهي  الجميلة،  ألبانيا  شواطئ  بقية  من 

للعائالت والشباب على حد سواء.
البحرين  تجمع  وشواطئ  سواحل  فلورا  تملك 
األيوني واألدرياتيكي من خالل ما يُعرف ب "خليج 
فلورا"، وتتمتع المدينة بطقس دافئ ومشمس معظم 
فيها  تنتشر  حديثة  سياحية  وجهة  وهي  السنة،  أيام 
الفنادق األنيقة ومطاعم المأكوالت البحرية، وتجمع 
الطبيعية  والمناظر  الهادئة  والشواطئ  اآلثار  بين 

الساحرة.

ساراندي
أشهر وجهة سياحية في ألبانيا

يمكن أن نقول بأن منتجع ساراندي هو تقريبا أبعد 
يمكن  ال  ولذا  تيرانا،  األلبانية  العاصمة  منتجع عن 
فندق  ينبغي حجز  بل  يوم واحد،  زيارته في رحلة 
في ساراندي الواقعة أقصى جنوب ألبانيا، والتي تُعد 
بوابة لزيارة المعالم والمزارات الخالبة والشواطئ 
بأنها  ساراندي  وتوصف  الجنوب،  في  الرائعة 
الوجهة السياحية األشهر في ألبانيا وتعيش فيها أقلية 

سكانية يونانية.
تُعد ساراندي من الوجهات الحديثة الصاعدة في عالم 
بشكل  السائحون  ويقصدها  األوروبية،  الشواطئ 
الخالبة،  "كساميل"  وجزر  شواطئ  لزيارة  خاص 
وكذلك محمية ونبع "العين الزرقاء" الذي يُعد وجهة 
األثرية  المدينة  وأيضا  والمغامرة،  للغوص  محببة 
شاطئ  مثل  المذهلة  الرملية  والشواطئ    Butrint
زيارة  فرصة  تفوتوا  فال  هنا؛  كنتم  وإذا  "مانجو"، 
منطقة ومدينة "جيروكاستر" التاريخية التي تبعد عن 
من  بأنها  وتوصف  شماال،  ساعة  نصف  ساراندي 
المدن القليلة في العالم التي الزالت تحتفظ بعمارتها 
األبنية  من  العديد  وتضم  المميز  العثماني  وطابعها 

األثرية مع إطاللة بانورامية رائعة.

منتجع وُجزر كساميل
شواطئ فيروزية على الطراز اإلستوائي!

يُفضلون  السائحين  الكثير من  بأّن  ذكرنا  وأن  سبق 
حجز فندق في منتجع ساراندي وذلك من أجل زيارة 
شواطئ وجزر Ksamil أو كساميل الخالبة، حيث 
مدينة  قرابة نصف ساعة جنوب  المنطقة  تبعد هذه 
ضمن  كساميل"  "شاطئ  إختيار  تم  وقد  ساراندي، 
التكلفة  منخفضة  للرحالت  شاطئا  أفضل 20  قائمة 
تملك  ليس مستغربا؛ خاصة وأنّها  العالم، وهذا  في 
وكأنها  البيضاء  الرمال  تزينها  فيروزية  شواطئ 

إحدى الُجزر اإلستوائية اآلسيوية الشهيرة.
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دهيرمي
وجهة مثالية لرحالت الشباب

للشباب  الُمفضلة  األماكن  أحد  هو  دهيرمي  منتجع 
وحياته  بأجوائه  يشتهر  فهو  ألبانيا،  في  واألزواج 
الليلية الصاخبة، وتحيطه الجبال والمناظر الطبيعية 
اآلثار  من  العديد  يضم  كما  الخالبة،  واإلطالالت 
واألحياء القديمة، إضافة إلى "شاطئ دهيرمي" الذي 
مناسب  وهو  والبارات،  المقاهي  على طوله  تنتشر 

للسباحة والغوص والرياضات المائية.
تقع دهيرمي بين ساراندي وفلورا وعلى مقربة من 
هيماري، ويمكن زيارتها إنطالقا من هذه المنتجعات 

الثالثة.

جوليم
لمن ُيفضلون الهدوء واألسعار المنافسة

عن  ساعة  من  أقل  جوليم  وشاطئ  منتجع  يبعد 
يوم  رحلة  في  زيارته  ويمكن  تيرانا،  العاصمة 
بالشواطئ  للتمتع  جوليم  في  ليلة  قضاء  أو  واحد 
عمليا  بديال  جوليم  وتمثل  إزدحاما،  واألقل  الهادئة 
وتشتهر  منها،  القريب  دوريس  منتجع  إزدحام  عن 
بالشواطئ الرملية النظيفة والممتدة، كما يوجد فيها 
لرحلة  مثالية  وهي  منافسة  بأسعار  ومطاعم  فنادق 

شهر العسل.

هيماري
الشواطئ واآلثار في مكان واحد

تقع هيماري بالقرب من بلدة دهيرمي جنوب ألبانيا، 
وتضم العديد من الشواطئ الخالبة غير المزدحمة، 
كما  الرائعة،  الطبيعية  والمناظر  الجبال  وتحيطها 
على  الُمقام  التاريخي  األثري  الحّي  المدينة  تضم 
هضبة عالية، ويوجد فيها العديد من اآلثار الجميلة 
ويمكن   ،Livadhi شاطئ  مثل  الرائعة  والشواطئ 
إنطالقا من  واحد  يوم  في رحلة  لزيارتها  التخطيط 

المنتجعات الشهيرة القريبة منها.

شقودرة
مركز تاريخي وثقافي هام في البلقان

توصف شقودرة أو شكودرا بأنها أفضل مكان للتمتع 
بالمناظر الطبيعية واآلثار الفريدة في ألبانيا، ويمكن 
زيارتها إنطالقا من فنادق العاصمة تيرانا، فهي تبعد 
حدود  من  بالقرب  العاصمة  شمال  كم   100 قرابة 
الجبل األسود، وتُعد شقودرة من أهم المراكز الثقافية 

والتاريخية في منطقة البلقان.
وبحيرة  األلب  جبال  لزيارة  بوابة  هي  شكودار 
"سكادار" التي تُعد األكبر في جنوب أوروبا، وتشتهر 
قلعة  وأهمها  التاريخية  والمزارات  باآلثار  المدينة 
Rozafa التي تمتاز بمناظرها وأجوائها الرومانسية 

الحالمة، إنها بالفعل وجهة ساحرة تستحق الزيارة.



12. 10.- 13.10.2019
NUMISMATA / Münzen-Messe
Messedamm 22, 14055 Berlin

16.10. – 18.10.2019
ITB Asia 2019
Messedamm 22, 14055 Berlin

25.10. – 27.10.2019
BABYWELT 
Messedamm 22, 14055 Berlin

02.10. – 06.10.2019
Dortmunder Oktoberfest
Revierpark Wischlingen, Höfker-
str. 12, 44149 Dortmund

02.10. – 06.10.2019
Verbrauchermessen: Herbst 
2019
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

60.10.2019
Erntefest: Kastanie und Co.
Botanischer Garten, Am 
Rombergpark 35a, 44225 
Dortmund

11.10. – 13.10.2019
Messe: Hund & Pferd
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

19.10. – 20.10.2019
Hochzeitsmesse: We love 
wedding 2019
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

30.10.2019
DFB Pokal: Borussia Dortmund - 
Bor. Mönchengladbach
Signal Iduna Park, Strobelallee 
50 , 44139 Dortmund

01.10. - 13.10.2019
Oktoberfestwochen
Romantik Hotel Burgkeller, 
Domplatz 11, 01662 Meißen

05.10. – 06.10.2019
Oktoberfest
Nikolaus-Faber-Platz, 40221 
Düsseldorf

11.10. – 12.10.2019
Messe: tasc - trade show for 
aotomotive glass, smart repair 
und car detailing
Areal Böhler, Hansaallee 321 , 
40549 Düsseldorf

16.10. – 23.10.2019
Messe: K 2019 - The World's No. 1 
Trade Fair for Plastics and 
Rubber
Messegelände, Stockumer 
Kirchstr. 61, 40474 Düsseldorf

22.10.2019
Tischtennis: Borussia Düsseldorf 
- SV Werder Bremen
Tischtenniszentrum, Ernst-Po-
ensgen-Allee 58, 40629 Düssel-
dorf

26.10. -27 .10.1019
Messen: VeggieWorld - Messe 
für den veganen Lebensstil
Areal Böhler, Hansaallee 321 • 
40549 Düsseldorf

01.10. – 10.10.2019
Oktoberfest
Festzelt an der Commerz-
bank-Arena, Mörfelder Landstra-
ße, 60528 Frankfurt – Niederrad

16.10. – 20.10.2019
Frankfurter Buchmesse
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

25.10. – 26.10.2019
Sportartikelmesse 
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

11.10. - 13.10.2019
Spielemesse 
Messe und Congress (Hallen 
B1-B7), Messeplatz 1, 20357 
Hamburg

12.10.2019
GERMAN MMA CHAMPIONSHIP
edel-optics.de Arena, Kurt-Em-
merich-Platz, 21109 Hamburg

ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDE-
RUNGEN KOMMEN
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Oktober 2019, 07. – 09. Spieltag
04.10.2019
05.10.2019
05.10.2019
05.10.2019
05.10.2019
05.10.2019
06.10.2019
06.10.2019
06.10.2019
18.10.2019
19.10.2019
19.10.2019
19.10.2019
19.10.2019
19.10.2019
19.10.2019
20.10.2019
20.10.2019
25.10.2019
26.10.2019
26.10.2019
26.10.2019
26.10.2019
26.10.2019
26.10.2019
27.10.2019
27.10.2019

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

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

01.10. – 13.10.2019
Oktoberfest
Schützenplatz, Bruchmeisteral-
lee 1A, 30169 Hannover

11.10. – 31.10.2019
Fest: Hannover Wiesn
Parkbühne, Ferdinand-Wil-
helm-Fricke-Weg 8, 30169 
Hannover

01.10. – 05.10.2019
Kölner Oktoberfest
Festplatz am Südstadion, 
Vorgebirgstraße, 50969 Köln

09.10. - 20.10.2019
Messe: Made in Köln
Mediapark, 50670 Köln



أنا عالم حاسوب بریطانيأفقي

الحلول في الصفحة ۹۸

العاصمةرأسي

دولة آسیویة؟
ما اسم الدولة؟
ماھي العاصمة؟

من یحكمھا؟

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

10     09     08     07     06    05     04     03     02     01
01 - من أسماء هللا الحسنى – یرجع إلى هللا.

02 - أطاعوه – (ذات ال........) سریة تولَّى قیادتھا عمرو بن العاص.
03 - وعثاء الطریق – وحدة قیاس (معكوسة).

04 - أجلبھ – القبر(مبعثرة).
05 - لديَّ – شتم.

06 - یجب أن تحكم العالم (معكوسة).
07 - جمع « دلو» (معكوسة) - مفاسد.

08 - عكس الظالم – (.......... بن عمیر) أول سفیر في اإلسالم.
09 - غنائم الحرب – لھم حق الملكیة (معكوسة).
10 - عكس األشرار (معكوسة) – صفار البیض.

01 - من أسماء القیامة – قید.
02 - (... الخزاعي ) شاعر جاھلي(معكوسة) – یستخدم في صنع  

       الحبال (معكوسة).
03 - لقب الزبیر بن العوام.
04 - سواد – دلو (مبعثرة).

05 - تكبیر (ُمِخیخ) – عكس « أفر» (معكوسة).
06 - عم الرسول (معكوسة) – أداة تعریف.

07 -یخصني (معكوسة)- جمع «المضیق»(معكوسة).
08 - ذو تْمر – اسم قطر عربي (معكوسة).

09 - من أسماء الشیطان – أدري.
10 - مؤذن الرسول.

۱- أول من طور نواة لینوكس؟
إلى  الزیتون  شجرة  نقل  من  أول   -۲

المغرب العربي وأوروبا؟
۳- أول طبیب قام بعملیات جراحیة؟

٤- أول من صنع طقم األسنان؟
٥- أول دولة اسالمیة منحت المرأة 

    حق االنتخاب؟
٦- أول من اخترع القطار؟

۷- أول من اخترع الصور المتحركة؟
۸- أول من اكتشف األمواج الالسلكیة؟
۹- أول دولة عرفت جھاز التلفزیون؟

۱۰- أول من قسم األسبوع لسبعة أیام؟
۱۱- أول من خفض ساعات العمل في 

     رمضان؟

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



سؤال یحتاج جواب ...

لتقضي  األبابيل  الطير  ينتظرون  مليار ونصف مسلم 
األبابيل  جاءت  لو  واهللا  إسرائيلي،  ماليين   
لتقضي  األبابيل  الطير  ينتظرون  مليار ونصف مسلم 
األبابيل  جاءت  لو  واهللا  إسرائيلي،  ماليين   
لتقضي  األبابيل  الطير  ينتظرون  مليار ونصف مسلم 

٨ على 
لرمتنا نحن بالحجارة.

Sprüche أقوال مأثورة    أقوال مأثورة    

Necmettin Erbakan
نجم الدين أربكان

الصورة لرجل وامرأة وطفل، من ھنود السیلنام األصلیین بأمریكا الالتینیة، أثناء نقلھم عن طریق البحر 
للعرض فى أوروبا فى حدائق حیوان بشریة فى نھایة القرن الـ۱۹.

التقطت ھذه الصورة سنة ۱۸۹۹، لكن نقل مجموعات من ھنود السیلنام بدأ فى ۱۸۸۹، بإذن من الحكومة 
التشیلیة لنقل ۱۱ شخص للعرض فى أوروبا.

بین األرجنتین وشیلي، واكتشف األوروبیون  المعزولة،  بتاغونیا  السیلنام، یعیش فى منطقة  كان شعب 
شعب السیلنام، من خالل نار مخیماتھم، التي كانت تظھر من بعید.

كان عددھم صغیرا ال یزید عن ۳ آالف نسمة، حسب إحصائھم سنة ۱۸۹٦، وكانوا یتكلمون لغة تسمى 
التكیف،  على  والقدرة  البدنیة،  والقوة  القامة،  بطول  ویتمتعون  والجمع،  بالصید،  ویعملون  «تشون» 
الغذائیة  الكثیر من مواردھم  الذین استولوا على  المستعمرین األسبان،  التعامل مع  أو  وتجنبوا االتصال 
وقتلوا الكثیر من الحیوانات، التي كان یتغذى علیھا السیلنام، كما أقاموا مزارع خراف واسعة على أراضي 

السیلنام.
فكانوا  مزارعھم،  على  األسبان  فرضھا  التي  الخاصة  الملكیة  مسألة  فھم  السیلنام،  ھنود  یستطع  ولم 
یصطادون الخراف من أجل الغذاء، وھو األمر الذي رآه األسبان قطعا للطریق، فبدأوا یھاجمونھم ویرسلون 

إلیھم العصابات المسلحة لتقتلھم، وتأتي بآذانھم كدلیل على القتل.
فى الربع األخیر من القرن الـ۱۹» تم إرسال ثالث مجموعات من ھنود منطقة بتاغونیا إلى أوروبا، حیث 
تم عرضھم فى حدائق الحیوان البشریة، بعد وزنھم وقیاسھم وتصویرھم، وكان یتم عرضھم على الجمھور 

من ٦ إلى ۸ مرات یومیًا، وكانت الرعایة الصحیة سیئة، ولھذا لم یستطع بعضھم التحمل فماتوا قبل الوصول إلى أوروبا.
عام ۱۹۱۹ كان عدد ھنود سیلنام ۲۹۷ شخًصا، ثم انخفض إلى ۲٥ بحلول سنة ۱۹٤٥.

عام ۱۹۷٤ توفیت «أنجیال لویج» آخر ھندیة من ھنود سیلنام، وانقرضت لغة تشون.

المزید عنھ في صفحة الحلول ۹۸

امرأة ورجل وطفل من «السيلنام» أمريكا الالتينية

دولة آسیویة؟
ما اسم الدولة؟
ماھي العاصمة؟

من یحكمھا؟

۱- ما ھو الموت األسود؟
۲- ما ھي أخفض منطقة بالعالم؟

۳- في أي دولة یوجد أعمق الممرات 
الجبلیة؟

أنباء  شركة  أول  مؤسس  من   -٤
بالعالم؟

أخذ  ما  كل  الذي  الشيء  ھو  ما   -٥
منھ كبر؟

جحا  علیھ  وقف  الذي  الشئ  ما   -٦
لكي یرى الھالل؟

۷- ما الشئ الذي لیس لھ بدایة وال 
نھایة؟

۸- متى تستطیع أن تحمل الماء في 
شبكة الصیاد؟

النھار  في  یكون  الذي  الشئ  ما   -۹
واحد وفي اللیل ثالثة؟

۱۰- ما ھي أكبر الجزر في العالم؟
وعیناك  تراه  الذي  ما   -۱۱

مغمضتان؟
۱۲- لمن یحني االمبراطور رأسھ؟

ال  التي  الوحیدة  الدولة  ما   -۱۳
تنكس علمھا عند الِحداد؟

۱٤- ما معنى كلمة بعلبك؟
۱٥- في أي مدینة تأسست أول فرقة 

إطفاء في العالم؟
۱٦- من القائل من الشعراء (لسان 

الفتى نصف ونصف فؤاده)؟

۱۷- ماذا تسمى عملیة غسل الكلى؟
۱۸- ما ھو العضو الوحید في جسم 
قطع  بعد  للنمو  یعود  الذي  اإلنسان 

جزء منھ؟
۱۹- ما ھو مرض الشیزوفرانیا؟

في  بترول  حقل  أكبر  یقع  أین   -۲۰
العالم؟

۲۱- كم یبلغ عدد عیون النحلة ؟
۲۲- كم یبلغ طول البحر األحمر؟

۲۳- كم دام إحتالل فرنسا للجزائر؟
۲٤- كم عدد عظام الجمجمة؟

لقب  یطلق  مدینة  أي  على   -۲٥
مدینة الفیحاء؟

۲٦- من ھو مخترع التلسكوب؟
الحمامة  رسم  من  اول  من   -۲۷

كرمز للسالم؟
بابل  حدائق  منشئ  ھو  من   -۲۸

المعلقة؟
۲۹- كم یبلغ ارتفاع قمة افرست؟

كلمة  تنتمي  لغة  أي  إلى   -۳۰
طباشیر؟

الیمنى  الرئة  أكبر حجًما  أیھما   -۳۱
أم الیسرى؟

الذباب  یستطیع  بُعد  أقصى  ما   -۳۲
سماع الصوت منھ؟

في ھذا المربع سبع خراف، ھل تستطیع عزل كل 
خروف على حدة، برسم ثالثة خطوط مستقیمة؟



األمور ستتحسن  أن  إال  أكبر  لضغوطات عاطفیة  ستتعرض 
فیما بعد علیك تحدي جمیع المخاطر لبلوغ أھدافك تذكر دائماً 

لن تحظى بكل ما ترید لكنك ستحظى بكل ما تحتاج.

كل ما یشغلك سیمر على أكمل وجھ ستقابل شخصاً لھ أھمیة 
خاصة في حیاتك أنت دائماً تحتفظ بأسرارك لنفسك لكن تأكد 
من حرصك على ھذه الخصلة في شخصیتك خصوصا ھذه 

المرة طریقك مليء باألوغاد فكن حذراً.

ستبدأ ھذا الشھر بقدرة كبیرة على العطاء ستشارك أفكارك 
غیر المحدودة مع كل المحیطین بك ستكون في مزاج سيء 
سیتفھمون  حولك  من  لكن  الشھر  ھذا  من  المنتصف  بعد 

ویقدرون ظروفك النفسیة والضغوطات التي مررت بھا. 

لن تكون على صواب دائماً بعض األفكار التي تدور برأسك 
رأسك  في  یدور  لما  انتبھ  الحقیقة  وتضللك عن  تخدعك  قد 
فتوقع  تعترض مصلحتك  أفعال  الى  تتحول  فربما  أفكار  من 

بك في ورطة. 

موالید  كعادة  وجذاباً  نشیطاً  مرحاً  الشھر  ھذا  خالل  ستبدو 
أنت  ما  على  یحسدونك  األشخاص  من  الكثیر  األسد!  برج 
علیھ یجب علیك ضبط عصبیتك الزائدة والحفاظ على ھدوئك 

واالحتفاظ بأسرارك لنفسك فحسب. 

لیس ھناك الكثیر من التغیرات في ھذا الشھر لن تكون أي 
انطباع حتى منتصف ھذا الشھر؛ اذا كنت تبحث عن عمل أو 
عن شيء غریب فقط فھذا ھو الوقت المناسب للقیام بذلك في 

األیام القلیلة األولى من الشھر. 

لیس ھناك الكثیر من األحداث لھذا الشھر فكل ما یمكن قولھ 
أنك الزلت تستفید من أرباح الشھر الماضي ونجاحاتك فیھ 
بعدھا ستبدو  الشھر  الى منتصف  الحال  ستستمر على ھذه 

لطیفا جذاباً ومھذباً ومع نھایة الشھر ستبدو أكثر ذكاًء. 

سیعمل ذكاء ذھنك الحاد مجدداً لخلق أفكار جدیدة قد تكون 
مربحة عند تحویلھا إلى واقع ملموس ستشارك ھذه األفكار 
مع بعض المحیطین بك كن على حذر من أن تجرح أحدھم 

بكلماتك وأنت في حالة غضب قد تقع في مأزق. 

انتبھ  الشھر؛  بدایة  الدراما بشكل ممتاز مع  ستتقمص دور 
لما تخرجھ من فمك بعنایة فال داع الستعمال ألفاظ بذیئة أو 
العوائق  كل  قصد؛  دون  أحدھم  تجرح  قد  والسخریة  التھكم 

التي تواجھھا في حیاتك ھي دروس تعلمھا لك الحیاة. 

ستبدأ ھذا الشھر بمزاج صارم و إقبال على العمل ستساعد 
الشھر  منتصف  مع  السن  كبار  بزیارة  اآلخرین وستستمتع 
جیدة  أخبار  والحیویة؛  بالطاقة  وتتمتع  أكثر  حركیاً  ستكون 

في طریقھا لك. 

یبدأ ھذا الشھر بشكل جید فكل األمور تعمل لمصلحتك وكأن 
الرب یسعى إلرضائك لكن انتظر! فھناك احتمال أنك ستثور 
إال  علیك  فما  فعال  بذلك  قمت  إن  الغلط  الشخص  وجھ  في 

االبتعاد قلیال ألسبوع تقریبا حتى تھدأ األوضاع. 

عید میالد سعید! لیس وقتاً لالحتفال فقط بل ستبدو مشرقاً 
جذاباً وذكیاً ستسیر كل األمور على ما یرام من بدایة الشھر 

ستحظى مجدداً بفرص جیدة في عملك.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مین؟
آالن ماثیسون تورنغ ۲۳ حزیران ۱۹۱۲ - ۷ حزیران ۱۹٥٤

أنا فین؟
كازاخستان / نور سلطان / قاسم دجومارت توكاییف 

فرافیش
۱- الفلندي لینوس تورفالدس./ ۲- الفینیقیون./ ۳- الرازي./ ٤- المصریون القدماء./ 
ھیرتز./ ۹-  م./ ۸-  مویبریدج ۱۸۷۷  إدوارد   -۷ ستیفینس./  تركیا./ ٦- جورج   -٥

الوالیات المتحدة األمریكیة./ ۱۰- البابلیون./ ۱۱- أحمد بن طولون.

فكر شویة!
حماره./۷-  الحفرة./٦-  رویتر./٥-  البیرو./٤-  المیت./۳-  البحر  الطاعون./۲-   -۱
المستقیم أو الدائرة./۸- بعد تجمیده./۹- حرف الالم./۱۰- جزر اندونسیا./۱۱- الظالم./ 
روما./۱٦-  الشمس./۱٥-  عباد  العربیةالسعودیة./۱٤-  المملكة  للحالق./۱۳-    -۱۲
في  الشخصیة./۲۰-  انفصام  الكبد./۱۹-  الدیلزة./۱۸-  سلمى./۱۷-  ابى  بن  زھیر 
 ۲۲ سنة./۲٤-   ۱۳٥ بحري./۲۳-  میل   ۱٤۰۰ عیون./۲۲-  خمسة  الكویت./۲۱- 
ألف   ۲۹ نصر./۲۹-  نبوخذ  بیكاسو./۲۸-  غالیلیو./۲۷-  دمشق./۲٦-  عظمة./۲٥- 

قدم./۳۰- إلى اللغة التركیة./۳۱- الیمنى./۳۲- الذباب الیسمع.

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

نجم الدین أربكان (۲۹ أكتوبر ۱۹۲٦ - ۲۷ فبرایر ۲۰۱۱) مھندس وسیاسي تركي 
تولى رئاسة حزب الرفاه ورئاسة وزراء تركیا من الفترة بین ۱۹۹٦ و۱۹۹۷ عرف 
ھندسة  في  األلمانیة  آخن  جامعة  من  الدكتوراه  على  حاصل  اإلسالمیة.  بتوجھاتھ 
في  األبحاث  لمھندسي  رئیساً  ألمانیا  في  دراستھ  أثناء  عمل   .۱۹٥٦ عام  المحركات 

مصانع محركات «كلوفز - ھومبولدت - دویتز» بمدینة كولونیا.
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Necmettin Erbakan
نجم الدين أربكان



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

Bruchstraße 76
D-40235 Düsseldorf

Amawi

DÜSSELDORF

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

خبراء في كل ما يخص السيارات

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

www.gutachten-amawi.de






