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ﺗﺪرﻳﺐ ﻓﺮدي  Einzel Coachingﻋﺎم أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺧﺎص ﻟﻠﺴﻴﺪات وﻟﻸﻛﺎدميﻴني.
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺤﻀري
ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻼت وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺸﻬﺎدات.
ﻋﲆ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻔﺮدي ميﻜﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﺳﻜﻦ أو ﺣﻀﺎﻧﺔ أﻃﻔﺎل او ﻏريه.
دورات ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻄﺮود
اﻟﱪﻳﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺷﻬﺎدة ﺳﻮاﻗﺔ.
ﺣﺴﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﺪرﺑني ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ
ﺷﻬﺎدة ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

دورات ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻤﺪرب اﻧﺪﻣﺎج ﻣﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﻮب ﺳﻨﱰ أو ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ مبﻮﺟﺐ Bildungsgutschein
واﳌﻮاﺻﻼت ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺘﺪرﻳﺐ.
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الدليل ـ برلين
خسر حزب البديل الكثير من التأييد في اآلونة
األخيرة ،فبعد أشهر من بداية الوباء العظيم تراجع
التأييد الشعبي له إلى  9في المئة ،وهي أقل نسبة
له من عام  ،2017لقد فشل سياسيوه في اقتناص
فرصة تفشي الفيروس لمصلحتهم ،حيث أبلى الكثير
من المهاجرين والالجئين بال ًء حسناً في احلك
ظروف الوباء.
ٌ
تحليل لحسابات وسائل
وفي هذا اإلطار أظهر
التواصل االجتماعي التابعة للحزب ،أن مدى
وصولها إلى الناس ما بين منتصف مارس (آذار)
إلى منتصف مايو (آيار) ،انخفض تقريباً بمقدار
النصف.
في غضون ذلك ،قفز حزب "االتحاد الديمقراطي
المسيحي" من نسبة تأيي ٍد كانت في حدود  27في
المئة في فبراير (شباط) الماضي ،إلى  38في
المئة .ويقول نحو  67في المئة من األلمان إنهم
إما "راضون" أو "راضون جداً" عن الطريقة التي
تتعامل حكومتهم من خاللها مع مكافحة الوباء.
تقول بروفيسورة في علم االتّصال في المجتمع
المدني أنه "في أوقات األزمات ،يحصل عاد ًة الذين
يكونون في موقع المسؤولية على تأييد الناخبين .إنهم
الوحيدون الذين يمكنهم القيام بأيّ شيء ،في حين أن
المعارضة تكون عاجزة عن التصرف".
دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا والنمسا
وفي
ٍ
والسويد وفنلندا ،شهدت أحزاب اليمين الشعبوية
التي تقف في صفوف المعارضة كذلك ،انخفاضاً في
دعم الناخبين لها.
اليمين يبحث دائماً عن ضحية
ّ
تفشي هذا
يُضاف إلى ذلك ،أن طبيعة أزمة
الفيروس ،حرمت حزب "البديل من أجل ألمانيا"
من قدرته على استخدام تكتيكاته المعروفة .وتوضح
البروفيسورة أن "الحزب ق ّدم أدا ًء جيداً عندما كان
هناك كبش فداء ،أما اليوم فال توجد ضحية .إنه
حزب يقف عند أقصى يمين السياسة ،وما نشاهده
اآلن هو عود ٌة للدولة الكبيرة والقوية ،مع األموال
كلها التي يتم ضخها في سوق العمل ،وهذا يناقض
تماماً ما ينادي به حزب (البديل من أجل ألمانيا)".
في المقابل ،سُ جّ ل تطوّر آخر مثير لالهتمام على
امتداد أزمة الوباء ،تمثّل في تج ّدد ثقة الناس في
العلوم والخبرة ،على نقيض الكالم الشعبوي للحزب
اليميني ،فقد تردد اسم العالم في الفيروسات كريستيان
دروستن الذي يق ّدم النصح للحكومة ،وبات معروفاً
منذ بداية تفشي المرضّ ،
وحققت المدونات اإلذاعية
اليومية التي يجريها مع التلفزيون الرسمي أكثر من
 34.5مليون عملية تنزيل.
والناس يبعثون بآالف الرسائل اإللكترونية التي
توضح مدى إعجابهم بتلك المواد ،السيما التفاصيل

العلمية المعقدة التي تشتمل عليها ،وهذا ما يجعلهم
يثقون بها.

فالواليات الشرقية هي أكثر فقراً ،ويحقق الموظفون
بدوام كامل ،متوسط دخل أقل بنحو
الذين يعملون
ٍ
 16في المئة من نظرائهم في الواليات الغربية،
ً
ضربة
ويُحتمل تالياً أن يوجه الركود االقتصادي
أكبر إليهم.
إن تلك المناطق تشكل جزءاً من البالد شهد فيها
الت كبيرة حتى اآلن ،األمر الذي يمثّل
السكان تب ّد ٍ
تغييراً آخر في اللعبة .إن ثقتهم بالدولة ليست كبيرة
هي األخرى ،وهو أمر مفهوم ،نظراً إلى ماضيهم.
ً
ً
قوية سيكون لها الدور
دولة
ومما ال شك فيه أن
األكبر في محاولة إعادة االقتصاد إلى مساره
الصحيح ،وهذا قد ينشئ ظروفاً مواتية يمكن لحزب
"البديل من أجل ألمانيا" أن يستغلها.

وكان حزب "البديل من أجل ألمانيا" قد انتقد في
بداية األزمة الحكومة المركزية على عدم تصرفها
بالسرعة الكافية .أما اآلن ،وفيما بدأت ألمانيا إعادة
فتح اقتصادها ببطء ،يحاول الحزب إجراء إعادة
التموضع بتصوير نفسه على أنه الحزب المناهض
احتجاجات متصاعدة في جميع
لإلغالق .وقد نُ ّظمت
ٍ
أنحاء البالد خالل األسابيع القليلة الماضية ،شارك
فيها طاقم متنوّع من ّ
منظري المؤامرة من أقصى
اليسار إلى اليمين المتطرّ ف .وعلى الرغم من ذلك،
ال يبدو أن هذه التحركات قد حسنّت من موقع حزب
"البديل من أجل ألمانيا" في االستطالعات.

معلو ٌم أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" قام أساساً
في عام  2013على مبدأ التشكيك في أوروبا،
واعترض على عمليات اإلنقاذ المالي في جنوب
القارة ،وهو يمكن أن يتطلّع اآلن إلى استغالل
الضجة الراهنة المتعلقة بما تُسمى "سندات كورونا"
 ،coronabondsوهي طلبات لتخفيف الديون
المشتركة في منطقة اليورو ،من جانب إيطاليا
وفرنسا وإسبانيا.

من جانبها ،نجحت المستشارة أنغيال ميركل في
كسب الثناء في سياسة التواصل الواضحة والثابتة
التي اعتمدتها مع الناس ،ما أسهم في تحسين مستوى
الثقة فيها وفي تصنيفات الموافقة على أدائها.
عندما تخاطب الجمهور على شاشة التلفزيون
غالباً ما يكون برفقتها أحد العلماء في الفيروسات،
ما يدل على مدى اعتمادها على العلوم واألرقام.
إن المستشارة األلمانية "قد ال تكون الشخصية
ً
حيوية وجذباً وتألقاً ،لكنها اكتسبت بطريقتها
األكثر
التكنوقراطية كاريزما جديدة ،على ما نعتقد".

مستقبل مقلق
لكن الحزب ما زال قادراً على العودة ،إن ألمانيا،
كغيرها من البلدان األخرى ،تواجه مرحلة ركود
اقتصادي .وعندما تنتهي هذه األزمة ،لنقل بعد سنة
من اآلن ،سنواجه أزمة بطال ٍة كبيرة واستيا ًء لدى
الناس .ويرجّ ح أن ّ
يحقق الحزب مكاسب في مناطق
ألمانيا الشرقية السابقة ،حيث يحظى بدعم أكبر،

يمكن القول أيضاً إنه ،بغض النظر عن استطالعات
الرأي ،فإن حزب "البديل من أجل ألمانيا" ألحق
حتى اآلن ضرراً ج ّدياً بالمجتمع األلماني ،قد تصعب
إزالة آثاره.
وفي هذا اإلطار كان تقرير صادر عن "المفوضية
والتعصب" قد الحظ
األوروبية لمناهضة العنصرية
ّ
وقت سابق من هذه السنة ،أن الخطاب العام
في
ٍ
ً
في ألمانيا أصبح يتسم بطابع أكثر كرها لألجانب،
هجمات إرهابية ِعدة تم شنها من قبل متطرفين
وأن
ٍ
يمينيين.
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يكتسب الصراع على السلطة في حزب البديل زخماً ،بعد طرد كالبيتز
 Kalbitzرئيس مجموعة براندنبورج ،وقال زعيم الحزب في البوندستاغ
"غوالند"  " Gaulandلدي شكوك كبيرة في ان القرار التنفيذي سيكون
نهائيا" .وأضاف "هذا ليس صراعا على السلطة بل مسألة قانونية".
وهكذا انقلب جاوالند ضد زعيم حزب البديل يورغ ميوثين الرئيس العام
الحزب ،الذي يعتبر قرار المجلس التنفيذي االتحادي بإنهاء عضوية كالبيتز
غير قابل للنقض ويرى أن غالبية الحزب وراءه.
وبتحريض من يورغ مويثين  Jörg Meuthenقبل اسبوعين ،قرر المجلس
التنفيذى الفيدرالى للحزب بأغلبية ضئيلة من سبعة الى خمسة اصوات وامتناع
واحد عن التصويت أن كالبيتز لن يعود ينتمي الى الحزب .واستشهد المجلس
كسبب لعدم تصريح كالبيتز بعضويته السابقة فى اليمين المتطرف المحظور
االن " شباب الوطن االلمانى المخلص" "Heimattreuen Deutschen
 "Jugendوبين الجمهوريين . Republikaner
(كالبيتز) يريد الطعن في القرار وباإلضافة إلى بيورن هوكه ،الذي يُعتبر أهم
ممثل لـ "الجناح" اليميني المنحل رسمياً في الحزب ،والذي تراقبة هيئة حماية
الدستورية كتيار يميني متطرف.
واعترض زعيم مجموعة البوندستاغ "غوالند" على عقد مؤتمر خاص للحزب،
تدعو إليه المجموعة البرلمانية لـ "حزب البديل من أجل الديمقراطية" في
براندنبورغ من أجل إعادة انتخاب المجلس التنفيذي االتحادي .وقال جاوالند
"قبل مناقشة ذلك قانونيا ،للحديث عن مؤتمرات الحزب ،أعتقد أنه من الخطأ".
"كيف سيتم عقد مؤتمر خاص للحزب في زمن كورونا؟"
جدير بالذكر أن المؤسس المشارك لحركة "بيغيدا" الكارهة لألجانب والمسلمين
سوف ينسحب من تحالف بيغيدا كعضو في تحالف القوى الديمقراطية ،ولكن
من غير الواضح ما إذا كان الحزب سيقبله أم ال.
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وزير الداخلية االتحادي هورست زيهوفر من حزب  csuيريد ترك السياسة
تماما بعد نهاية مدة البرلمان العام القادم .وقال الرجل البالغ من العمر 70
عاما انه بعد انتخابات االبرلمان القادمة سيبدأ " تناقضا تاما مع ما اقوم به منذ
 50عاما " .وعندئذ سأكون "شخصاً غير سياسي"" .لن تجدني في أي مجلس
إشرافي".
وأضاف " انهم لن يتمكنوا من اغرائي بالسياسة الحالية  ،حتى لو كانوا قد
يزعجوننى كثيرا "  .وأشاد زيهوفر بسياسة األزمة التي تنتهجها المستشارة
أنجيال ميركل في وباء كورونا" :كانت تلك بالضبط االستراتيجية الصحيحة".
واآلن تتمتع ألمانيا بـ "فترة طويلة من العمل" للتغلب على األزمة" .وهذا هو
المكان الذي نحتاج فيه إلى المستشار"
واضاف زيهوفر ان البالد مرت حتى االن باألزمة بشكل جيد  .كل هذا يقودني
إلى الثقة بأننا نستطيع دفع الفيروس إلى الوراء وربما حتى التغلب عليه".
وال يريد سيهوفر حاليا التعليق على خالفه مع ميركل حول قضية الهجرة
قبل عامين .وقال " ان علماء الفيروسات لديهم جملة لطيفة :ال تنظر وننظر
الى الوراء فى االزمة " .لكنه "ربما يكتب الكثير عن هذا الموضوع في وقت
الحق"  --وهذا لن يجعله تماما "غير سياسي".

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إن
االتحاد األوروبي "لم يكن بالمستوى المطلوب في
مواجهة أزمة فيروس كورونا" وأضاف "يمكننا
على األرجح أن نقول وبشيء من التردد إن االتحاد
األوروبي قام بشيء ما وكان ناجعا ".
وأضاف "ولكن هل كان االتحاد األوروبي بالمستوى
المطلوب حيال هذه األزمة؟ ال أعتقد بذلك".
و رحب "بخطة التعافي الطموحة للغاية" التي بدأتها
فرنسا وألمانيا .وقد اتفقت ألمانيا وفرنسا على إنشاء
صندوق للتعافي االقتصادي بقيمة  500مليار يورو
مدعوم بالديون لمساعدة االتحاد األوروبي على
تجاوز الركود الحاد بسبب كورونا.
وثمّن إدوارد فيليب األدوار التي لعبتها بالده وكذا
ألمانيا في االستجابة المشتركة لمواجهة كوفيد19-
"في كثير من األحيان عندما تشتد األزمة األوروبية
فإننا نجد الحلول في مدى قوة التدخل المنسجم ما
بين فرنسا وألمانيا" .وبحسب رئيس الوزراء فإن
الثنائي االلماني -الفرنسي يعتبر المحرك األساسي
الذي الغنى عنه حين تريد أوروبا توحيد استجابتها
لمواجهة أزمة بعينها.
وتجدر اإلشارة إلى أن باريس وكذلك برلين،
تقترحان أن تموّل المفوضية األوروبية هذا الدعم
للنهوض االقتصادي عبر االقتراض من األسواق
"باسم االتحاد األوروبي".
وسيت ّم بعد ذلك تحويل هذه األموال "كنفقات في
الموازنة" إلى الدول األوروبية و"إلى القطاعات
والمناطق األكثر تضرراً" .كما أن األموال "ستكون
مخصصة للصعوبات المرتبطة بالوباء العالمي
وتداعياته" .وستت ّم إعادة األموال تدريجياً على
سنوات عدة .هذه اآللية التي ترتكز على سندات
"يوروبوندز" ليست ضمن آلية الديون المشتركة بين
الدول األوروبية التي طالبت بها إيطاليا خصوصاً
لكن دول شمال أوروبا وبرلين رفضتها.

َّ
حذرت متخصصة طبية في االتحاد األوروبي من
أن على أوروبا االستعداد لموجة ثانية من فيروس
كورونا ،ذلك أن ال مناص منها على األرجحّ ،
ألن
قلة قليلة من الناس لديهم مناعة.
وقالت إن المسألة كانت تتعلق بـ"متى" ستضرب

العالم موجة جديدة من المرض وبأيّ حجم ،وليس
ما إذا كانت ستحدث أم ال.
وكان مسؤولون أثاروا في أوقات سابقة مخاوف من
أن الموجة الثانية من كورونا ربما تضرب العالم
خالل فصل الشتاء بالتزامن مع اإلنفلونزا الموسمية
أو الحصبة ،وتستنفد قدرات أنظمة الرعاية الصحية
تماماً.
على هذا األساس ،قالت أمون ،مديرة المركز
األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها" ،لم يحن
الوقت اآلن لالسترخاء التام".
في مقابلة صحيفة قالت أمون ،التي كانت سابقاً
طبيبة مستشفى ومستشارة الحكومة األلمانية ،إن ما
يقارب  85إلى  90في المئة من الناس ما زالوا
معرّ ضين لخطر اإلصابة بـ"كوفيد ."19
وتعتقد أمون أن العالم سيبقى محاصراً بكورونا
المستجد فترة طويلة ،نظراً إلى أن الفيروس أصبح
"متكيفاً مع البشر بشكل جيد" .وذكرت" ،ال أريد أن
أرسم صورة ليوم القيامة ،لكن أعتقد أن علينا أن
نكون واقعيين".
جدير بالذكر أن هذا التصريح يؤكده تحذير رئيس
منظمة الصحة العالمية في أوروبا ،الذي قال إن
اآلن "وقت التحضير ال االحتفال" .وأضاف إنه
ّ
وحث
"قلق جداً" بشأن موجة مزدوجة من كورونا،
الدول على االستفادة من ذلك التراجع في اإلصابات
من أجل تعزيز أنظمة الصحة العامة لديها.

وصفت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل مجددا
القيود المفروضة على الحقوق األساسية في
إطار مكافحة جائحة كورونا بأنها "فرض" على
الديمقراطية ،مدافعة في الوقت نفسه عن هذه
اإلجراءات.
وقالت ميركل إنها تتفهم قلق المواطنين فيما يخص
القيود المفروضة خالل الجائحة ،مؤكدة أن الحكومة
لم تتبن نهجاً عفوياً بشأن القيود المفروضة على
الحقوق األساسية.
وقالت" :لهذا السبب يجب أن تكون قصيرة المدى
قدر اإلمكان ،لكنها ضرورية ،وقد بررنا ذلك دائما
ألننا نشعر بالمسؤولية تجاه كرامة الناس ،بحسب
المادة  1من قانوننا األساسي (الدستور)".
ونشر المتحدث المتحدث باسم الحكومة على
ً
أيضا
لسان ميركل" :يعد فيروس كرونا تحديًا
لديمقراطيتنا .لذلك من المهم احترام مبادئ الدستور
والحقوق األساسية".

يدير «ماركوس زودر» رئيس وزراء والية بافاريا
 csuو «أرمين الشيت» رئيس وزراء والية نورد
راين فستفاليا  cduأكثر منطقتين تضرراً من وباء
كوفيد 19-في ألمانيا ،لكن يتبع كل منهما استراتيجية
مختلفة إلدارة أزمة قد تغير الموازين في معركة
خالفة المستشارة أنغيال ميركل في عام .2021
أثناء أزمة كورونا اكتسب رئيس وزراء والية
بافاريا شعبية أكبر .البعض يرى فيه مرشحا حقيقا
لخالفة المستشارة ميركل .أما هو فينفي ذلك من
تلقاء نفسه ،على األقل في الوقت الحاضر.
منذ  2007تولى في فترات مختلفة منصب وزير
دولة بافاري للشؤون األوروبية ومنصب ووزير
للبيئة والصحة ثم للمالية والتنمية الوطنية ،إلى أن
حل في مارس /أذار  2018خالل والية الحكم
الحالية مكان وزير الداخلية الحالي هورست زيهوفر
كرئيس لحكومة بافاريا.
يقول زودر "نريد أن نكون حداثيين ونبقى
بافاريين .نحن ندير المستقبل ونعتني بمشاكل كل
فرد .العمل واالعتناء ـ من أجل التوجهات الكبرى
واالشكاليات الصغيرة :هذه هي فلسفتنا" ،كما
قال في بيانه الحكومي األول في أبريل .2018
وبالنسبة إلى المستشارة أنغيال ميركل أصبح بسرعة
شريكا قويا .وبذلك انتهت تلك األوقات التي كان
فيها زيهوفر والحزب االجتماعي المسيحي أقوى
معارضة لرئيسة الحكومة في برلين .كما قاد زودر
الهجمات السياسية ضد حزب البديل وضد اليمينيين
واليساريين المتطرفين.
وعندما تفجرت أزمة كورونا نجح زودر في العودة
إلى قمة مجموعة السياسيين المحبوبين في المانيا.
فبتصريحات سريعة وواضحة ـ في موضوع إغالق
المدارس ومباريات كرة القدم ـ ترك خلفه سياسيين
آخرين السيما رئيس وزراء والية شمال الراين
وستفاليا ،أرمين الشيت.
وعندما تعلق األمر بتخفيف قيود الحجر الصحي
كان زودر مجددا السباق .قال زودر" :إذا فكر
المرء فقط لمرة واحدة كيف هي حال بلدان أخرى
في العالم ووضع بلدان الجوار والبلدان البعيدة سيجد
بأننا كنا محظوظين جدا".
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محمد عبد المنعم
خرج اآلالف إلى الشوارع في ألمانيا للتعبير
عن غضبهم حيال خطط تلقيح محتملة ،أو رقابة
مفترضة من الدولة ،في إطار موجة احتجاجات
تتنامى ،وأثارت قلق كثيرين ،من بينهم المستشارة
أنغيال ميركل.
وخالل األسابيع األخيرة ،تفاقمت االحتجاجات
التي بدأت بحفنة من المتظاهرين الرافضين القيود
المشددة ،التي ُف ِرضت على الحياة العامة ،لوقف
انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد ،لتجذب
اآلالف في كبرى المدن األلمانية.
ُ
وك ِتب على الفتات "كورونا زائف" و"ال للعزل
ّ
والكمامات والتعقب واللقاحات" و "أين الحرية؟.
ووقعت صدامات في المظاهرات بين أنصار
نظريات المؤامرة ومحتجين مناهضين لإلغالق
والشرطة ،وأوقفت الشرطة في برلين مئتي شخص
خالل مناوشات.
القناع أفضل من القبعة
ً
ً
وأظهر استطالع ّ
أن ألمانيّا واحدا من كل أربعة
أعربوا عن تفهّمهم التظاهرات ،واتّخذت ألمانيا في
مارس (آذار) إجراءات غير مسبوقة لتجميد الحياة
العامة.
وفي حين تدعم غالبية كبيرة الخطوة ،وهو ما يمنح
حكومة ميركل تأييداً واسعاً ،فإن هناك معارضة
ّ
تتشكل ،خصوصاً على اإلنترنت ،إذ تجذب تسجيالت
مصوّرة على "يوتيوب" تدافع عن نظريات مؤامرة،
أو تق ّدم نصائح صحيّة زائفة عشرات اآلالف من
المتابعين.
ّ
وفي مسعى لمواجهة االدعاءات غير المتناسقة،
قال الرئيس األلماني فرانك فالتر شتاينماير إنه
على الرغم من أنه ليس طبيباً ،فإنه يمكنه تأكيد أن
"القناع الواقي غير المريح والمزعج مُوصى به
أكثر من وضع قبّعة مصنوعة من القصدير"ّ .
لكن
المتظاهرين انتقدوا اعتبارهم "حفنة من المجانين".
ويرى متظاهرون أن إجراءات وضع الكمامات بشكل
إلزامي والتباعد االجتماعي "لم تعد ضرورية" .و
"(كوفيد  )19مرض خطير .يجب أخذه على محمل
الجد ،لكن يجب مقارنة تداعيات الوباء مع التأثيرات
السلبية التي قد تكون لهذه اإلجراءات .ال يوجد دليل
طبي على أن وضع القناع مفي ٌد".
ّ
البديل ركب الموجة
وقالت متظاهرة إنها تشارك ،ألنها "قلقة بشأن
الحريات العامة تحت غطاء مكافحة الوباء .تتعارض
القوانين االستثنائية مع دستورنا األساسي".
وأضافت" ،نريد أن تعود األوضاع إلى طبيعتها،
وأن ال يعوق األمر حرياتنا العامة .إذا مرض

شخص ما فعليه أن يُوضع في الحجر الصحي ال
أكثر".
وفي ظل الغضب الشعبي بسبب خروج تظاهرات
عن السيطرة ،أكد "حزب البديل" أنه "من أجل
ألمانيا يقف إلى جانب المتظاهرين".
وقال رئيس الحزب ألكسندر غاوالند "ممارسة
الناس حقوقهم األساسية والتظاهر ضد إجراءات
كورونا أمر صحيح تماماً" .وأضاف أن مسؤولية
أي انقسام في المجتمع في شأن التظاهرات يجب
أن ال تُحمّل إلى المحتجين ،بل إلى الحملة "الواسعة
لتشويه سمعة المشاركين ،وتصويرهم على أنهم
متطرفون يمينيون أو مجانين أو أصحاب نظريات
مؤامرة".
نظريات المؤامرة
بدوره ،أفاد المتخصص الصحي ميرو ديتريتش،
ّ
أن نظريات المؤامرة ربما تبدو مغرية لألشخاص
الذين يجدون صعوبة في فهم مبدأ الفيروس ،الذين
ال يعرفون أي شخص أصيب به.
وقال" ،إضافة إلى ذلك ،الناس معزولون حاليّاً عن
بيئتهم االجتماعية وفي حالة أزمة ،ويمضون وقتاً
ً
طويال للغاية على اإلنترنت ،وهي جميعها عوامل
تعزز تصديق روايات المؤامرة"" .علينا التعامل مع
بروز هذه الحركات بجدية بالغة ،وال يمكننا أن نأمل
بتالشيها مع انتهاء أزمة الوباء".
وال ّ
شك أن عامل الوقت مهم للغاية .وفي هذا
السياق ،أشار رئيس معهد "إنسا" لالستطالعات
إلى أن الدعم القوي لحكومة ميركل "ربما يتالشى
سريعاً مع تراجع الضرورات الصحية".
تظاهرات في وارسو
كما في ألمانيا كذلك في بولندا،
إذ فرّ قت الشرطة تظاهرة
الحقوق
"انتهاكات
ضد
والحريات المدنية" ،وتدابير
المساعدة االقتصادية التي
يعتبرها البعض "غير كافية"،
واستعملت الشرطة الغاز
المسيل الدموع ضد مئات من
المتظاهرين ،قبل أن توقف
عدداً منهم .وقال المتحدث باسم
الشرطة إن ما جرى "تجمّع
غير قانوني" في زمن انتشار
الوباء.
وقال منظمو التظاهرة إنهم
"مستقلون عن أي حزب
أن
واعتبروا
سياسي"،

مبادرتهم تمثل "سخطاً جماعياً ،سببته ضخامة
االنتهاكات للحقوق والحريات المدنية".
وانضم إلى التظاهرة مستثمرون غاضبون من حجم
المساعدة الحكومية لالقتصاد التي اعتبروها "غير
كافية" .وتبنّت السلطات عند بداية الوباء في مارس
سلسلة تدابير وقائية ،تح ّد خصوصاً من حرية تنظيم
التجمعات العامة.
تظاهرة في سويسرا
المشهد نفسه تكرر قرب مقر الحكومة السويسرية
في برن ،إذ احتشد متظاهرون ،احتجاجاً على تدابير
مكافحة فيروس كورونا المستجد في البالد.
وأودى وباء "كوفيد  "19بأكثر من  1600شخصا
من إجمالي  8.5مليون نسمة ،ويُمنع في سويسرا
أيّ تجمّع يضم أكثر من خمسة أشخاص ،وإن كان
عفوياً.
لكن ،منذ مطلع مايو (أيار) ،تزايدت الدعوات إلى
التظاهر على غرار ما يحدث في دول أخرى،
ونُظمت تظاهرتان سابقتان في برن.
واعتبر المحتجون أن تدابير اإلغالق "تنتهك حقوقهم
األساسية" ،وأوقفت الشرطة العشرات منهم .وفي
زيوريخ ،حاول نحو مئة شخص التظاهر قبل أن
تفرّ قهم الشرطة .وتجمّع في بازل أيضاً ما يقارب
المئة فرد أمام مقر البلدية ،ثم تفرّ قوا ،بعدما دققت
الشرطة في ُهويات بعضهم.
وبدأت سويسرا في الـ 27من أبريل (نيسان) تخفيف
تدابير الحجر ،التي لم تكن صارمة على غرار قيود
فرضتها دول أوروبية أخرى .وأعادت المدارس
والمتاجر والمتاحف فتح أبوابها ،مع استمرار تدابير
التباعد االجتماعي.
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يمكن القول أن اليمين الشعبوي في أوروبا يتصف بالتعصب القومي لجنسه ،والتعصب الديني ومعاداة المسلمين خاصة والمهاجرين عامة.
ورغم أن تشكيالت أحزاب اليمين المتطرف تختلف حسب السياقات الخاصة بكل بلد ،فإنها تشترك كلها في خصائص عامة تميزه كتيار سياسي
واحد ،ومن هذه الخصائص النزعة الوطنية المفرطة والرافضة لكل أشكال االندماج اإلقليمي بحجة حماية السيادة الوطنية.
لكن مع مرور الوقت وتراجع شعبية اليمين بشكل الفت مع ظهور الدور الحيوي للمهاجرين في حرب الوباء ،وجّ ه اليمين المتطرف سهامه نحو
الوباء ذاته.
د .أمير حمد
استهداف المهاجرين ..نتائج عكسية
في بداية الوباء وكعادة اليمين الشعبوي المتطرف،
استغل قادته الموقف لتوجيه اللوم إلى "المشتبه
بهم المعتادين" ،حيث استغل ماتيو سالفيني زعيم
اليمين المتطرف فيروس كورونا للترويج لسياساته
المعادية للهجرة ،وقام بنشر فيديو يوم  24فبراير/
شباط ،لسفينة تحمل مهاجرين وصلت إلى إيطاليا،
ملمحاً بشكل زائف أن المهاجرين هم السبب في
تفشي الوباء.
في ذلك الوقت كان عدد المصابين بالعدوى في
إيطاليا  200شخص فقط ،ولم يكن الوباء يمثل
ً
تفاعال
الخوف األبرز ،ووجدت رسالة سالفيني
كبيراً ،وأعاد أنصاره نشرها عبر مواقع اليمين
المتطرف وحسابات تويتر ،كما استغل سالفيني
وغيره من قادة اليمين المتطرف في أوروبا بدء
االتحاد األوروبي التفكير في إغالق حدوده لمواجهة
التفشي ،في التأكيد على أن المشكلة في الهجرة
والمهاجرين.
لكن مع استمرار تفشي الوباء بصورة لم يكن أحد
يتوقعها وانتشار الخوف مع االرتفاع المرعب في
أعداد المصابين والوفيات ،بدأ استهداف سالفيني
ونظرائه من قادة اليمين المتطرف يأتي بنتائج
عكسية ،حيث كشف نواقص تلك الرسائل وتشتيتها
عن معركة الوباء المستعرة ،وهو ما أدى لتراجع
حاد في شعبية التيار المتطرف ،بحسب تقرير لمجلة
فورين بوليسي األمريكية بعنوان "كورونا يفضح
السياسات الفارغة لليمين المتطرف" ،كشف عن
تراجع حاد في شعبية سالفيني ألدنى مستوياتها ،منذ
يولو/تموز .2018
المهاجرون ومعركة الوباء
ومع تفاقم تفشي الوباء في إيطاليا وباقي دول أوروبا،
أصبح دور المهاجرين في معركة كورونا ظاهراً
وال يمكن تجاهله مع المساهمات الحاسمة للعمال
المهاجرين لدعم االقتصادات المنهارة والخدمات
العامة التي كان يمكن أن تتوقف والخدمات
الصحية ،ما وضع المهاجرين في الخطوط األمامية
في المعركة ،بحسب تقارير لالتحاد األوروبي ،وقام
زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها
بتكريم كثير من المهاجرين لدورهم البطولي في
المعركة.
وجد اليمين المتطرف نفسه فجأة في خلفية المشهد
بسبب الوباء ،كما جاء اإلغالق التام للحياة وتطبيق

إجراءات التباعد االجتماعي بشكل حاسم ليحرم
أنصار ذلك التيار من وجودهم في الشارع وعقد
التظاهرات فلجأوا لإلنترنت ومواقع التواصل
االجتماعي ،لكن رسائلهم القائمة على األخبار
المفبركة ورسائل الكراهية وجدت تضييقاً كبيراً من
جانب تلك المنصات.
نظريات المؤامرة
ونشر موقع دويتشه فيله تقريراً عن تراجع تأثير
اليمين المتطرف بسبب الوباء وتحدياته ،وكيف أنهم
يحاولون استرجاع شعبيتهم من خالل استهداف
الوباء ذاته ونشر نظريات المؤامرة ،بحسب دراسات
ونماذج من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
فقد شهدت بعض المدن األلمانية خالل األسابيع
الماضية تظاهرات تندد باإلغالق العام وتقييد حرية
التنقل وحرية التعبير ،ورفع المتظاهرون شعارات
تتهم الحكومة بالمبالغة في تشديد اإلجراءات أو
"استغالل الفيروس لقمع الحريات" ،بينما وصف
البعض اآلخر طريقة التعامل مع الفيروس "بأنها
أشد قسوة من الفيروس ذاته" ،والالفت هنا أن نفس
ً
أوال على لسان الرئيس
التوصيف كان قد جاء
األمريكي دونالد ترامب ،أواخر مارس/آذار
الماضي.
كما نشرت أليس فايدل ،زعيمة الكتلة البرلمانية
لحزب البديل الشعبوي تغريدة على تويتر تشكك في
الرواية الرسمية حول الوباء ،حيث وصفت الحجر
الصحي "بحجر حرية التعبير".
وفي تصرح لرئيس مؤتمر وزراء داخلية الواليات
األلمانية ،غيورغ ماير ،لصحف شبكة "دويتشالند"
اإلعالمية وصف نظريات المؤامرة التي ينشرها
اليمين الشعبوي بأن "كثيراً منها يعيد إلى األذهان
حركة "مواطنو الرايخ" ،الذين سخرنا منهم في
البداية ،حتى انتشرت آراؤهم ،وصار بعضهم مسلحاً
في وقت ما" ،مضيفاً أنه لهذا السبب "يتعين مراقبة
أصحاب نظريات المؤامرة هؤالء اآلن".
وقالت بياته كوبر ،الخبيرة في علم االجتماع النفسي
لموقع  ،DWإن أجواء االحتجاجات الجديدة بأن
كورونا ما هو إال تذكير بأن األلمان "عاشوا قبل
ّ
وحذرت
كورونا على وقع مزاج ساخن اجتماعياً"،
دراسة أجرتها جامعة مونستر األلمانية بعنوان
"الوباء واليمين الشعبوي" من تبعات نظريات

المؤامرة التي ينشرها اليمين الشعبوي على المجتمع.
الحكومة الفرنسية هي الهدف
أما في فرنسا ،فيحاول اليمين المتطرف استغالل
الوباء سياسياً ،ففي حوار أجرته إذاعة "فرانس إنفو"
مع مارين لوبان زعيمة التجمع الوطني ،حاولت
دعم المشككين في الروايات الرسمية حول الوباء،
من خالل الدفاع عن أصحاب نظرية المؤامرة.
وعبّرت لوبان التي تنوي الترشح لالنتخابات الرئاسية
الفرنسية عن موقفها بالقول" :من حق المواطنين أن
يتساءلوا إذا كان أصل فيروس كورونا طبيعياً أم أن
مصدره من المختبر" .وأضافت بأنه "ال يوجد هناك
ً
فعال" .وفي تغريدة لها
من يعرف حقيقة ما حدث
على موقع تويتر كتبت لوبان "ما ال أستطيع تحمله
منذ بداية هذه األزمة الصحية هو األكاذيب المتتالية
التي يتم إيصالها للفرنسيين بشكل مستمر .هذا األمر
كسر الثقة بين الفرنسيين وقادتهم".
اليمين اإليطالي يستهدف أوروبا
وباء كورونا في إيطاليا أودى بحياة آالف االيطاليين،
وكانت أول دولة أوروبية تتعرض لتلك الكارثة ،وفي
البداية كان المهاجرون هدفاً لليمين المتطرف ،لكن
مع تفاقم التفشي والدور البطولي للمهاجرين لم تعد
رسائل اتهام الهجرة بالتسبب في الوباء تجد صدى،
كما أن مهاجمة الحكومة  -كما حدث في فرنسا  -لم
يجد ،لذلك وجه سالفيني وأنصاره سهام النقد إلى
أوروبا ،وبدأت نظريات المؤامرة الموجهة نحو قيام
ألمانيا بمنع المساعدات من االتحاد األوروبي عمداً.
ووصف الصحفي اإليطالي أولغيش الدورنر ،بمقال
له على موقع صحيفة "دي تسايت" ،استغالل اليمين
المتطرف في إيطاليا ألزمة كورنا ،بأن رسالتهم لم
تتغير "فسواء تعلق األمر بأزمة اليورو ،أو أزمة
الهجرة ،أو اآلن مع كورونا ،يسعى اليمين إلرسال
رسالة مفادها أن األوروبيين يتركون إيطاليا تواجه
مصيرها بمفردها ،وأن االتحاد األوروبي ليس سوى
مشروع لضمان سيادة ألمانيا على أوروبا".
لكن في جميع األحوال يظل اليمين المتطرف متمسكاً
برسالته الشعبوية ،القائمة على نظريات المؤامرة
ونشر األكاذيب وتشويه الهدف  -أياً كان  -باستخدام
لغة خطابية رنّانة من جانب زعمائه ،يروج لها
أنصاره بغض النظر عن الهدف ،الهجرة أو اإلسالم
أو كورونا ال يهم.
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المهندس فتحي الحبّوبي
نحن نعيش اليوم فترة حجر صحي ال نعلم مداها،
ح ّدت من حرّ يتنا الشخصية وقيّدت حرّ يتنا في ّ
التنقل
حتّى داخل الوطن الواحد ،ال بل أحيانا حتى داخل
المدينة الواحدة ،بما حرّ ك لدى الكثيرين نوازع
السخط والنقمة وحتّى التمرّ د على السلطة ،رغم انّه
ال خيار لها غير هذا الحجر ،النّه الخيار العلمي
األوحد الذي اثبت نجاعته ،رغم كلفته االقتصادية
الباهضة.
غير بعيد عن هذا السياق ،رجعت بي الذاكرة إلى
شواهد التاريخ اإلسالمي الكثيرة ،وما يؤثر من
قول في عالقة بالوباء والموت والحجر بمجاالته
المختلفة ،فاستذكرت فيما استذكرت قول الله تعالى:
َ َ َُ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َ ُُْ
وج م َُشيَّ َد ٍة
أ ْين َما تكونوا يُد ِركك ُم المَوْ ت َولوْ كنت ْم ِفي بُرُ ٍ
[النساء .]78:وقوله ّ
جل وعالَ :وال تُ ْل ُقوا بأَ ْي ِد ُ
يك ْم إِلَى
ِ
التَّهْلُ َك ِة [البقرة ،]195:كما الحديث النبوي الشريف
قصة عمر بن
في الغرض الذي سنتبيّنه من خالل ّ
ّ
الخطاب ،لمّا توجه إلى الشام لحرب الروم .وتفيد
ّ
القصة بإيجاز شديد ،أنه لمّا وصل إلى أطراف
الشام ،وكان جيشه بقيادة أبي عبيدة بن الجراح قد
سبقه إليها ،بلغه أن الطاعون قد وقع في الشام فتوقف
واستشار الناس في ذلك ،هل يعود أم ال؟
فدعا ،بداية ،المهاجرين ثم األنصار فانقسموا،
فبعضهم يشير عليه بالعودة فيما البعض اآلخر يشير
بعدم العودة.
ودعا في مرحلة ثانية بقية الصحابة الذين أسلموا
عام الفتح واستشارهم فأجمع رأيهم على الرجوع
وأال يقدم الجيش على هذا الوباء ،لذلك عزم على
الرحيل إلى المدينة ،وعندئذ جاءه القائد أبو عبيدة
ّ
سيتوفى
بن الجراح (وهو المشهود له بالجنة الذي
جرّ اء الطاعون) وقال له  :يا أمير المؤمنين أفرارً ا
من قدر الله؟ فقال عمر ":نعم نفرّ من قدر الله
ّ
(الطاعون) إلى قدر الله (السالمة)" ،ث ّم ضرب له
مثاال توضيحيا في ذلك .وبينما هو كذلك إذ جاءه عبد
الرحمن بن عوف (المشهود له بالجنة ً
أيضا)َ ،ف َقال:
ول اللَّه ﷺ ي َُق ُ
ْت َرسُ َ
إن ِع ْن ِدي ِم ْن هَ َذا ِع ْلمًاَ ،س ِمع ُ
َّ
ول:
فال َت ْقدمُوا عَ لَ ْي ِهَ ،
َ
وإذا َوق َعَ
ُ
ضَ ،
"إذا َس ِمعْت ْم ِب ِه ِبأرْ ٍ
َ
ض َوأَ ْنتُ ْم ِب َهاَ ،فال ْ
تخرُ جُ وا ِف َرارً ا ِم ْن ُه" بما جعل
ِبأرْ ٍ
ْ
ص َر َ
ف عائدا إلى المدينة.
عمر ين َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
عن النَّ ِب ِّي ﷺ أنّه
د
ي
ز
ْن
ب
ة
م
ا
س
أ
ن
رواية،
وفي
عَ
ٍ
ِ
َ َ ِ
الطاعُ ونَ بأرَْ
"إذا س ِمعْتُ ْم َّ
َق َ
ال َت ْد ُخلُوهَ اَ ،وإذاَ
الَ :
ضَ ،ف َ
ِ ٍ
()1
َ
َ
َ
ضَ ،وأ ْنتُ ْم ِفي َهاَ ،ف َ
ال َت ْخرُ جُ وا ِم ْن َها " وإنّي
وق َع ِبأرْ ٍ
أرى ّ
أن الحديثين ينصهران في حديث واحد ،ذلك
انّهما وإن اختلفا في اللفظ والمبنى ،فهما يتّفقان
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في المعنى المصطلح عليه اليوم بالحجر الصحّ ي
العام ،لذلك ّ
فإن مجلة "نيوزويك" االمريكية ،لم
تر مندوحة عن االستشهاد واإلشادة بهذا الحديث،
النسجامه الكلّي مع الحجر الصحّ ي الذي استوجبته
اليوم جائحة الكورونا.

عرف كأحد مشاهير دهاة العرب حتّى قيل عنه" :
لو أن مدينة لها ثمانية أبواب ال يخرج من باب منها
إال بمكر لخرج من أبوابها كلها" ( .)6وقد ّ
تشكل هذه
الحيثيات معطى ثان مه ّم في احتمالية التآمر على
الخليفة الراشد الثاني.

ّإل ّ
أن الشاهد التاريخي الذي استوقفني وش ّد انتباهي
ّ
طويال ،إنّما هو إقدام عمر بن
الخطاب على فرض
ّ
حجر التنقل على أعيان قريش ،إل بإذن وأجل ،رغم
خطورة تداعياته على سالمته الجسدية ،وهو الذي
يرفض الحراسة األمنية.
ّ
فالمتعقب المتنبّه لحيثيات إغتياله ،من تفاصيل

وتذكر مصادر التاريخ اإلسالمي بما يشبه اإلجماع،
إن الباعث األساسي للقاتل على االغتيال ،إنّما هو
االنتقام من هزيمة الفرس وسقوط االمبراطورية
الساسانية التي داستها سنابك خيول الجنود المسلمين
البواسل تحت إمرة عمر ،بما يعني ّ
الحس الوطني
أن
ّ
الناتج عن استرقاق األسرى الفرس من مقاتلين
ونساء وأطفال ،كان دافعا قويّا و حاسما في هذا
الفعل اإلجرامي الذي يصطلح عليه اليوم باالغتيال
السياسي.
ما يكرّ س هذا المعطى ،ووفق بعض الرواياتّ ،
أن
القاتل ،قبل حادثة االغتيال ،كان يبكي كلّما رأى
سبايا بني قومه ،كما كان ير ّدد قولة رستم قائد
الجيش الفارسي ":أكل عمر كبدي" في تلميح إلى
ّ
أن عمر قد أحرق وفرى أكباد وقلوب الفرس
عندما أطاح بعظمة وأمجاد امبراطوريتهم ،وفي هذا
المعنى يقول الشاعر المعاصر عبد الملك العودة
(*)
نحن الذيـن وطأنـا  ...بالخيل عرش األعاجـم
نحن الذيــــن بنينــا ...حـصوننا من جـماجـم
سُ ـقنـا خليـالت كسـري ...بالسوط سـوق الـغنائم

وحواشي ،مبثوثة هنا وهناك في مصادر التاريخ
اإلسالمي بجد نفسه في لبس وإشكال يدفعان به إلى
اإلعتقاد في احتمالية أن يكون االغتيال له صلة على
نحو ما بفرض الفاروق عمر هذا الحجر على أعيان
قريش ،ضرورة انّه يمنعهم من الكسب واإلثراء،
خارج دائرة مكان وجودهم ،اي خارج المدينة.
وهو ما قد يخلق لديهم هواجس ثأريّة لعلّها تتداخل
بالنتيجة مع رغبة االنتقام لدى القاتل الفارسي الذي
سنعرض له الحقا .وقد ّ
يشكل ذلك أوّل معطى مه ّم
في احتمالية التآمر على عمر.
علما ّ
وأن الروايات االكثر شيوعا لالغتيال التي ذكرها
المؤرخون وأوّلهم الطبري ،هيرودوت المسلمين
( )Hérodoteفي" تاريخ الرسل والملوك" ،تفيد ّ
أن
عمر بن الخطاب اغتيل وهو يؤ ّدي صالة الصبح
ّ
بست او ثالث
بال حرس ،وهو في حالة سجود،
طعنات ،حسب اختالف الروايات على يد الفدائي
المجوسي أبو لؤلؤة ( ، )2وهو عبد للمغيرة الثقفي
الذي كانت له وشائج قوية مع أعيان قريش من
ّ
تتدخل لدى عمر
األرستقراطية الجديدة ،وهو الذي
للسماح للقاتل أبي لؤلؤة باإلقامة في المدينة التي كان
عمر قد منع دخولها على غير العرب ممّن فتحت
بلدانهم ولم يعلنوا إسالمهم.
فان عمر ،لمّا علم ّ
لذلك ّ
بان الفاعل هو غالم المغيرة،
قال ،بما يشبه التمتمة»  :قد كنت آمركم أن ال تدخلوا
علوجهم (كفار العجم) علينا فعصيتموني « ! ( )3وقد
سبق له أن قال في ذات السياق » :ال تكرموهم اذ
اهانهم الله وال تدنوهم اذ اقصاهم الله وال تاتمنوهم
اذ خوّنهم الله« )4(.وللتذكير  ،فقد عزل عمر المغيرة
عن والية البحرين ،بعد اتهامه بالزنى ،وإن لم يثبت
عليه ذلك ،كما جاء في "البداية والنهاية" إلبن كثير،
وبعد ما أثاره من غضب سكانها .وهو من كبار
الصحابة لكنّه شخصية تآمريّة(( )5ذات مكائد ،وقد

ولكن ،حري بنا ان نتساءل عمّا إذا كان اغتيال
عمر ال يتع ّدى أن يكون ردة فعل فرديّة معزولة
ألحد الفرس دون أن يكون لها بعد آخر ،أو أن
تكون لجهة ثانية فائدة منها وصلة على نحو ما ؟
فالتقاطع بين حدوث االغتيال وبروز شيء من
االرتياح لدى بعض أثرياء قريش يبعث على
التساؤل عمّا إذا كان لهم مكسب من إزاحة عمر
ّ
بمخطط
أو كانت لهم عالقة ما ،مهما كانت بعيدة،
اإلغتيال ،السيّما ّ
وأن عمراً ،رغم أنّه من بني عدي
 إحدى البطون غير الثرية في قريش  -فإنّه لميكن يحظ برضاء أعيانها العتبارات عديدةّ ،
لعل
أهمها ،إذا صرفنا النظر عن الحجر على ّ
تنقالتهم
 ،إنّما يعود ،كما جاء في اثار قليلة للمتق ّدمين من
ّ
للمتأخرين ،إلى انتهاجه سياسة غير
المؤرّ خين كما
ثابتة في العطاء السنوي من األموال الوفيرة المتدفقة
من عائدات الفتوحات ،حيث أنّه كان في بداية عهده،
يعتمد سياسة تفضيلية تقضي بالسخاء في العطاء
ألقرباء الرسول ،األقرب فاألقرب ،وهم قريشيون

بالضرورة ،وكذلك لمن أسلموا قبل غيرهم أي في
بداية الدعوة ،وهم في األغلب األعم من قريش،
مما زاد أثرياء قريش  -باستثناء قلّة قليلة منهم كان
ّ
متأخرا -ثراء على ثراء حيث كان يقول:
إسالمهم
»ال أجعل من ترك دياره وأمواله مهاجرا إلى النبي
كمن دخل في اإلسالم كرها ،وال اجعل من قاتل
()7
رسول الله كمن قاتل معه«
ّإل انّه تراجع في آخر عهده عن هذا التمييز،
ّ
منتبها إلى خطورته .وذلك ما
يستشف من أقواله في
هذه المرحلة ،ونعرض منها إلى قولين فحسب وهما
تباعا للقاضي أبي يوسف وللطبري ،ويحيل كالهما
ونصهما "إلن عشت إلى هذه الليلة
إلي ذات المعنى
ّ
ّ
أللحقن أخرى الناس بأوالهم ،حتّى يكونوا في
قابل
العطاء سواء" و "لو استقبلت من امري ما استدبرت
ألخذت فضول أموال االغنياء فقسمتها على فقراء
المهاجرين"( )8وهذا معطى ثالث مه ّم في احتمالية
التآمر على الفاروق عمر.
وبالنتيجة ،فإذا أضفنا إلى هذا التغيير في غير صالح
تجّ ار قريش ،ما فرضه عمر عليهم من حجر على
التنقل أثناء الوباء ،وفق ما ورد عن الحسن البصري
حيث قال " :كان عمر بن الخطاب قد حجر على
أعالم قريش من المهاجرين الخروج في البلدان إال
بإذن وأجل فشكوه فبلغه فقام فقال  :أال وإن قريشا
يريدون أن يتخذوا مال الله معونات دون عباده
أال فأما وابن الخطاب حي فال انى قائم دون شعب
الحرة آخذ بحالقيم قريش وحجزها أن يتهافتوا في
النار" .وبديهي ّ
أن هذا الحجر يعيقهم بالنتيجة عن
البحث عن أسواق جديدة في البلدان المفتوحة،
تزدهر بها تجارتهم ،لذلك فإنّنا نتفهّم دون عناء
وال توظيف ذكاء ،عدم اإلرتياح له وانزعاجهم منه
ح ّد الملل ،ولهذا فال غرابة أن يقول اإلمام عامر
الشعبي المولود في عهد عمر "لم يمت عمر حتّى
ملّته قريش ،وقد كان حصرهم في المدينة وقال:
إن اخوف ما أخافه على هذه األمّة انتشاركم في
البالد" ( .)9فعمر يخاف إذن سعي هؤالء وراء الدنيا
وانجرافهم في سياق الثروة والنفوذ ،بما يستنتج منه،
ّ
أن الخليفة الثاني كان رجل دولة بامتياز ،لذلك لم
يسمح لقريش أن تتغوّل على الدولة فتصبح تنّينا(**) -
بتعبير هوبز -يحكم قبضته عليها بقوّة السلطة وقوّة
المال المجتمعتين لديهّ ،
ألن ذلك ال يؤ ّدي بالسلوك
اإلنساني –بالضرورةّ -إل إلى الفساد وإلى ما
يصطلح عليه اليوم بتضارب المصالح.

ابنه عبيد الله بن عمر ،كان هو اآلخر قد تملّكه الشك
في احتمال التآمر على والده ،لذلك كان غاضبا،
بعيد عملية اإلغتيال ،وبعد أن ثأر ألبيه و قتل بسيفه
ّ
كل من الهرمزان ،وهو قائد فارسي عفى عنه عمر،
وجفينة وهو أمير مسيحي وقع في األسر ،والجارية
الصغيرة ابنة أبي لؤلؤة ،وكان يصرخ "والله ال
أترك في المدينة شيئا إال قتلته" و يذكر الطبري
ّ
القتلن رجاال ممّن
في هذا الصدد أنّه قال" :والله
شرك (اي شارك) في دم ابي"( ،وكان يعرّ ض
بالمهاجرين واألنصار ،وفق أحد رواة الخبر) .وقد
قبض عليه و سجن بعيد ذلك ،قبل أن يطالب علي بن
أبي طالب بإعدامه ،حتّى ال يقتل آخرين ه ّدد بقتلهم،
لعلمه أو ّ
لشكه القوي ،في اشتراكهم على نحو ما في
الجريمة النكراء .وهم كما تذكر بعض المصادر،
على األرجح من رجال قريش(.)10
وال تفوتني ،في نهاية هذا المبحث ،اإلشارة إلى
ّ
أن سعد بن الوقاص (المشهود له بالجنة) ،هو
من سجن عبيد الله بن عمر ،وهو أيضا من جاء
بجفينة إلى المدينة باعتباره عبدا له .وكان ذلك بعد
ان عزله عمر من والية الكوفة لخالفه الشديد معه.
وكان جفينة على صلة بالهرمزان والقاتل ابولؤلؤة
الذي جاء به كما أسلفنا الذكر مطلع المقال ،الداهية
المغيرة الثقفي بعد عزله هو اآلخر من البحرين.
وكان ثالثتهم يجتمعون في مجالس سرّ ية قد تكون
في عالقة بعملية اإلغتيال .وهذا معطى آخر ،يبعث
على الريبة و ينحو بنا نحو احتمالية التآمر على
عمر ،السيما إذا أضفنا ّ
أن اليهودي كعب األحبار،
اليمني المشتبه في إسالمه ،الذي أخذ عنه أبو هريرة
( ، )11والذي حاء إلى المدينة في خالفة عمر ،كان
قد أخبره قبل تعرّ ضه للطعن ،أنّه سيموت بعد ثالثة
أيام ،فكان ذلك كذلك .ممّا يعني أنّه قد يكون على
صلة بدائرة التآمر على عمر ،ولعلّه يكون ضالعا
في عمليّة االغتيال.
ومع ذلك ،تبقى مجموعة هذه المعطيات
ّ
واإلشاراتّ ،
الشك باليقين ،وأكثر
أقل من أن تقطع

من أن يجزم المرء بعدم صلتها باغتيال شهيد
المحراب ،كأوّ ل اغتيال عنصري في اإلسالم .رحم
الله عمر ،فقد كان كألف رجل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر :

( )1صحيح البخاري
( - )2أابن عساكر ( 738 - 385 / 7:حيث أن ابن اخ
أبو لؤلؤة ّ
تفقه في الدين والحديث وتميز فيهما فأعجب به
سفيان الثوري ثم عيّنه عمر بن عبد العزيز مسؤوال عن
بيت مال الكوفة )
( )3وليد فكري  /دم الخلفاء (النهايات الدامية لخلفاء
المسلمين) ص38
(- )4ناصر الدين االلباني/ارواء العليل في تخريج
احاديث منار السبيل -ج -8ص- 257بيروت -ط-2
الطبري  /تاريخ الرسل والملوك 985
(- )5كتاب اإلغتيال السياسي في اإلسالم للهادي العلوي
ص 14
(- )6تاريخ الخلفاء /ابن عساكر عن قميصة بن جابر
(- )7الطبري في تاريخ الرسل والملوك و البيهقي في
السنن الكبرى ج  6وابن سعد في الطبقات الكبرى ج 3
وغيرها من المصادر
(- )8هادي العلوي –أضواء على معضلة الكنز في
اإلسالم -ط – )1962(1ص.24
(- )9الشعبي حوادث  32فصل مقتل عمر
(- )10هادي العلوي –اإلغتيال السياسي -ص44
( )11المستدرك على الصحيحين( الجزء االول دار
المعرفة بيروت لبنان)
الهوامش:
* تحوّلت القصيدة إلى أنشودة عنوانها «قول الصوارم»و
تم – لالسف -استخدامها كخلفية لعمليات جهادية
**التنين  Léviathanلتوماس هوبز.،وخالصته ّ
أن
التنين ،هو الوجه البشع الذي يريد هوبز أن ينعت به
الدولة بحيث تخيف رعاياها وتثنيهم عن العصيان .لماذا
ّ
ألن الناس ،بحرية تامة ،يشكلون
االستبداد ضروري؟
تهديدا لبعضهم البعض فهم لديهم رغبة في حماية ما
يملكون ،لذلك من مصلحتهم العثور على من يحميهم.

ولكن ،لسائل أن يسأل عمّا إذا كان عمر على وعي
بمعطيات احتماالت التآمر والتواطؤ الثالث التي
أسلفنا القول فيها؟
والجواب قطعا باإليجابّ ،
ألن عمر وفق بعض
المقوالت ،كان يستشعر احتمال التآمر والتواطؤ
عليه ،لذلك فقد نقل عنه أنّه كان يسأل الداخلين عليه
من الصحابة وهو يحتضر "أعن مأل منكم (تواطؤ
منكم) كان هذا( يقصد عملية الطعن) ؟"( ، )9بما
أن عمر قد تملّكه الشك في الصحابة .ال بل ّ
يعني ّ
إن
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عقود استبدال صيانة

بيع تصليح شراء

ab 99€

50€

35€
Samsung
Key Stone 2

17€

Nokia
Lumia 610

Samsung
Galaxy A 10s

Samsung
Galaxy A80

Samsung
Galaxy A71

Samsung
Galaxy A20

Samsung
Galaxy A51

Samsung
Galaxy A2 Core

ab 10 €

25€
8GB

9GB

+
Allnet Flat

+
Allnet Flat

12GB

+
Allnet Flat

20GB

+
Allnet Flat

25GB

60GB

150
GB

أفضل القنوات بأفضل األسعار

ab
49€

eT

Fir

ck

ti
VS

العربي ـ ـ ــة
التركي ـ ـ ــة
األلمانية
الرياضية

باقة العالم كله بين يديك

APPLE
kopfhörer
ab

Panzerglass
ab

5€

Designed by dalil.de

5€

صيانة جميع أنواع الكومبيوترات

APPLE
Airpods
ab

25€

صيانة جميع أنواع األلعاب
اإللكترونية

Karl-Marx-Str. 65, 12043 Berlin
Filiale 1 Tel. : 030/8733 9250
Fax : 030/87339251

صيانة جميع أنواع الموبايالت

Karl-Marx-Str. 175, 12043 Berlin
Filiale 2 Tel. : 030/6808 8030
Fax : 030/6808 8031

Mob. : 0176 26361010
www.tamtam-berlin.com

محمد رضا
ظاهرة يالحظها الكثير منا عندما يذهب للتسوق من
خالل مروره على المحالت ،حيث يرى ان أصحاب
المحالت التجارية يضعون بعض اآليات القرآنية
على واجهات المحال التجارية الخاصة بهم ،لما
يروه من تشابه في ما يبيعونه أو يقدمونه من سلع
فنجد على متاجر السلع الغذائية آيات مثل "وسقاهم
ربهم شرابا طهورا"" ..وفاكهة مما يتخيرون"..
"ولحم طير مما يشتهون".
وعلى المحالت الخاصة باإلضاءة واألدوات
الكهربائية نجد اآلية الكريمة "وزينا السماء الدنيا
بمصابيح" وغيرها من آيات أجمع علماء األزهر
على عدم جواز وضعها في غير موضعها لم فيها
من إهانة للقرآن الكريم واستخدامه في غير موضعه.
متاجرة بالدين
يقول الشيخ عبد الحميد األطرش رئيس لجنة الفتوى
األسبق باألزهر أن مثل هذه األفعال أمر مرفوض
بصورة كلية من قبل الدين والشرع ألنه يعد استخدام
للقرآن في غير مواضعه ،موضحً ا أن القرآن لم ينزل
ليعلق على الحوائط وتابلوهات السيارات وعلى
صدور النساء ليتزين به" .وأضاف "أن القرآن له
مكانته ومنزلته ،وجاء ليتعبد به الناس ويتدبروا آياته
ولم يأت للتزيين والتعليق على الحوائط والوجهات".
ورأى أن مثل هذه التصرفات تعد من قبيل إهانة
للقرآن ويأثم فاعلها ،فالقرآن يجب أن يقرأ حتى ال
يأتي حجة على أصحابه الذين اكتفوا بتعليقه على
الحوائط ولم يتدبروا آياته ،واستطرد األطرش
قائال أن إذا ما علق القرآن يجب أن ال يطاله الغبار
واألتربة ويحفظ بعيد عن كل هذا ،لذا فيجب على
من يقومون بمثل هذه التصرفات أن يكفوا عنها.
وشدد الدكتور عمرو البسطويسي عضو مجمع
البحوث اإلسالمية على أن القرآن الكريم له قدسيته
فال يجوز أن يستخدم في غير هذه المواضع الغير
شرعية ،فكالم الله انزل لتدبره والعمل به فهذا الفعل
يعتبر عبث بكتاب الله تعالى.
ووصف الدكتور محمد الشامة أستاذ الدعوة باألزهر
الشريف هذه التصرفات بـ "المتاجرة بالدين" من أجل
الحصول على الكسب المادي من خالل استقطاب
الزبائن بهذه اآليات القرآنية ،موضحا أن القرآن
نزل للعمل به وليس للتزيين ووضعه على الحوائط
ووجهات المحالت ورأى أن ذلك يعد امتهان للقرآن
الكريم ،داعيا من يفعل ذلك بأن يمتنع عنها ويرفعها
من على المحالت والحوائط.

الوضع هو تحريف لآليات واستغالل للدين في غير
موضعه ،ألن كل آية نزلت في سياق خاص بها ال
ينطبق على ما وضعت عليه مما تبيعه المحالت
وهذه األفعال هي من قبيل إهانة لكتاب الله.
وعندما سئل الشيخ محمد صالح الجندي من علماء
السعودية ومؤسس موقع " اإلسالم سؤال وجواب"،
عن رأيه في تعليق آيات القرآن على الحوائط
والخ َرق التي
والجدران قال "إن تعليق اللوحات
ِ
فيها آيات من القرآن في البيوت أو المدارس أو
النوادي أو المحالت التجارية فيه عدد من المنكرات
والمحاذير الشرعية.
المحاذر الشرعية:
ـ ّ
أن تعليقها في الغالب هو للزينة وتجميل الجدران
بنقوش اآليات واألذكار المزخرفة الملونة وفي هذا
انحراف بالقرآن عما أنزل من أجله من الهداية
والموعظة الحسنة والتعهد بتالوته ونحو ذلك.
والقرآن لم ينزل لتزيين الحيطان وإنما نزل هدى
للناس وبياناً.
ـ ّ
أن عدداً من الناس يعلّقونها للتبرّ ك بها وهذا من
البدع ّ
فإن التبرّ ك المشروع هو بتالوة القرآن ال
بتعليقه ووضعه على األرفف وتحويله إلى لوحات
ومجسّ مات .
ـ أن في ذلك مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله
عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم فإنهم
لم يكونوا يفعلون ذلك والخير في إتباعهم ال في
االبتداع ،بل التاريخ يشهد في بالد األندلس وتركيا
ّ
وغيرها ّ
والزينات
أن الزخرفة وعمل هذه اللوحات
ونقش اآليات في جدران البيوت والمساجد لم يكن إال
في عصور ضعف المسلمين وهوانهم .
ـ أن في التعليق ذريعة للشرك ّ
فإن بعض الناس
يعتقد ّ
أن هذه اللوحات أو المعلّقات هي حروز
تحمي البيت وأهله من الشرور واآلفات وهذا اعتقاد
شركي محرّ م فالذي يحمي فعال هو الله جل وعال
ٌّ
ومن أسباب حمايته تالوة القرآن واألذكار الشرعية

بخشوع ويقين .
ـ ما في الكتابة عليها من اتخاذ القرآن وسيلة لترويج
التجارة فيها والزيادة في كسبها وينبغي أن يُصان
القرآن عن أن يكون مجاال لذلك ،ومعلوم ّ
أن بعض
هذه اللوحات في شرائها إسراف أو تبذير .
أن كثيرا من هذه اللوحات مطلية ّ
ـ ّ
بالذهب فتشتدّ
حرمة استعمالها وتعليقها.
ـ ّ
أن في بعض هذه اللوحات عبث واضح كالكتابات
ّ
ُ
الملتوية المعقدة التي ال يُنتفع بها ألنّها ال تكاد تقرأ،
وبعضها مكتوب على هيئة طائر أو َرجُ ل ساجد
ونحو ذلك من صور ذوات األرواح المحرّ مة .
ـ ّ
أن في ذلك تعريض آيات القرآن وسوره لالمتهان
واألذى ،فمثال عند االنتقال من بيت إلى آخر توضع
مع األثاث المتراكم على اختالف أنواعه كما وتوضع
فوقها أشياء أخرى وكذلك يحدث عند تنزيلها لطالء
الجدران أو تنظيف البيت .
ـ ّ
المقصرين يعلّقونها إشعارا
أن بعض المسلمين
ّ
ّ
ّ
ألنفسهم بأنهم يقومون بأمور من الدين ليخففوا من
لوم ضمائرهم لهم مع أنّها ال تُغني عنهم شيئا .
ث ّم إذا قال قائل بأننا لن نهينها ولن نجعلها زينة ولن
نغالي فيها وإنما نريد بها تذكير الناس في المجالس،
فالجواب على ذلك أننا إذا نظرنا في الواقع فهل
سنجد ّ
أن ذلك هو الذي يحدث فعال ؟ وهل يذكر
الجالسون الله أو يقرؤون اآليات المعلقة إذا رفعوا
رؤوسهم إليها ؟
إن الواقع ال يشهد بذلك بل يشهد بخالفه ،فكم من
المجالس ذات اآليات المعلّقة يخالف الجالسون
فيها ما هو معلّق فوق رؤوسهم ويكذبون ويغتابون
ويسخرون ويفعلون المنكر ويقولونه ،ولو فرضنا
ّ
أن هناك من يستفيد منها فعال فإنهم قلة قليلة
ال تأثير لها في حكم هذه المسألة  .فينبغي على
المسلمين أن يُقبلوا على كتاب الله يتلونه ويعملون
بما فيه.

تحريف واستخفاف
من جهته رأي الدكتور محمد المختار المهدي
الرئيس العام للجمعية الشرعية وعضو مجمع
البحوث اإلسالمية ،أن استخدام القرآن على هذا
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فيديل سبيتي

اتّسعت شبكة اإلنترنت لكل لغة ينطق بها البشر،
حتى اللغات المندثرة أو التي تنطق بها مجموعات
محدودة من األفراد ،بات لها محتوى رقمي
"إنترنتي" يعبّر عنها ويُكتب بأحرفها .فكيف الحال
باللغة العربية التي ينطق بها حوالى  400مليون
إنسان ،ينتشرون في مختلف بقاع األرض ،وهي
مصدر اعتزازهم كونها أحد أهم نتاجات الحضارة
العربية عبر التاريخ !
وقد ُكتبت في هذه اللغة إبداعات تجعل منها واحدة
من أجمل لغات العالم وأقدرها .وكان الشاعر
والفيلسوف األلماني غوته أحد المعجبين بهذه اللغة.
هذه أسباب إضافية كي تكون العربية واحدة من
اللغات ذات الحضور الرئيس في العالم الرقمي إلى
جانب غيرها من لغات العالم الحيّة ،وهي كانت في
زمن الكتابة الورقية والتناقل الشفوي في القرون
الوسطى قد أ ّدت دوراً
ً
هائال في نقل المعارف إلى
أوروبا والهند والصين نتيجة الزدهار الترجمة
والنقل والعلوم والفلسفة ،في ما سُ مّي بعصر النهضة
العربية.
لكن في زمن الشبكة العنكبوتية ،هل ما زالت اللغة
العربية تؤدي دوراً فعلياً في نقل الفكر العرب إلى
اآلخرين ،أو في نقل فكر اآلخرين إلى العرب؟
األهمية الحضارية للمحتوى الرقمي
كل المعلومات التي كانت تنتقل بين البشر على
الورق،من كتب وصحف ومجالت ودراسات
وأبحاث ،باتت تُنقل إلكترونيا عبر شبكة اإلنترنت
وبجميع اللغات .وقليلة هي المعلومات التي قد يجد
من يحتاج إليها مضموناً كافياً في مكتبة عربية أو
أرشيف عربي .لذا ،بات طالب المعلومات باللغة
العربية يحتاج إلى توافر محتوى رقمي عربي ّ
معزز
على شبكة اإلنترنت.
فالناطقون بالعربية الذين ّ
يشكلون نسبة  7في المئة
من عدد سكان األرض ،ينتجون  3في المئة فقط من
المحتوى الرقمي العالمي .وهذه نسبة ضئيلة ،إذا ما
تخص لغات أخرى ينطق بها
قارنّاها بالنسب التي
ّ
عدد أقل من البشر.
وليست النسبة ضئيلة فحسب ،بل إن المادة المعلوماتية
في هذه النسبة غير فعّالة في غالبيتها ،وليست ذات
قيمة علمية وحضارية وثقافية يُعوّل عليها .وكي
ال نقوم بالمقارنة مع لغات وثقافات عالمية أخرى،
يمكننا االستعانة بدراسة أجرتها "مؤسسة الفكر
العربي" برعاية "مركز الملك عبد العزيز الثقافي
العالمي" ،في السعودية ،في شأن "المحتوى الرقمي
العربي" .وسنستقي من الدراسة ما يتعلّق بالمحتوى
"الثقافي" ،ألن الدخول في المواضيع كلها يحتاج
إلى صفحات كثيرة من التحليل والمراقبة والتفسير
والتعليق.

الصورة الكبرى
وصفت خالصة التقرير بلغة شاعرية ،المحتوى
الرقمي العربي بأنه "كيان ضئيل في عالم
اإلنترنت" ،وبأن "حركته اإلجمالية ترواح بين
البطيئة والمعقولة" ،ونموّ ه ال يكفي لالنتقال به
إلى "عالم العمالقة" .وله قلب ينبض بمعدل قابل
للمالحظة وأطراف ضامرة شبه ميتة .وفيه عد ٌد
كبيرٌ من األجزاء الخاوية المنتفخة كبالونات الهواء.
هذا التوصيف هو اختصار الدراسة التي أعدها
اختصاصيّون في الشبكة العنكبوتية .وإذ يجعل
المحتوى الرقمي العربي "مريضاً" ،فألنه ال يريد
أن يقول أنه "ميت".
فلو أجرينا قراءة في المحتوى الثقافي الذي استحوذ
على  44.5في المئة من المحتوى ،يمكننا فهم سبب
توصل الدراسة إلى هذا االستنتاج.
ّ
وال بد من اإلشارة إلى أن النسبة الباقية من المحتوى
ّ
توزعت على القضايا اإلنسانية والسياسية والقانونية
والعلوم والتعليم واالقتصاد والقضايا العسكرية
واألمنية واإلعالم واالتصال .واستحواذ الثقافة
على هذه النسبة العالية ليس مدعا ًة إلى التفاؤل
ألن "الثقافة" العربية الرقمية ّ
توزعت على المواقع
الدينية ،ومن بعدها مواقع الفيديو والموسيقى والفنون
االستعراضية ،ثم الرياضة بعدما احتُسبت في خانة
الثقافة اإلنترنتية.
هذا ما يوضح معنى الثقافة لدى المتابعين للمحتوى
تتحصل
الرقمي العربي .أما النسبة المئوية التي
ّ
عليها الثقافة بمفهومها المعروف أو الحقيقي ،فهي
ضئيلة بما يستدعي االستغراب في عالم عربي يعجّ
بالشعراء والتشكيليين والمسرحيين والمؤلفين على
ً
إضافة إلى المواقع
اختالفهم .فهؤالء مجتمعون،
التي تُعنى بالقيم األخالقية والشعر والموارد الثقافية
واألوضاع الثقافية والتراث الثقافي واإلبداع الثقافي
واألشكال واألنواع األدبية واللغات والبرامج الثقافية
والفلسفة والنثر والرواية والترجمة ،يراوح نصيبهم

بين  1.3و 0.25في المئة.
وهذا يعود إلى سببين ،فإما أنه ال وجود لمتابعين لهذا
المحتوى ،أو أن هذا المحتوى ذاته ضعيف ولم يُنشر
على الشبكة العنكبوتية بشكل احترافي .وهذا يكشف
عن أن المكونات المتعارف عليها تقليدياً على أنها
مكونات الثقافة الحية مثل األدب والفنون والفكر ،ال
تزال عاجزة عن اللحاق بالرياضة ً
مثال.
نسخ و لصق "كوبي بايست"
استناداً إلى معيار األصالة الذي يقيس مدى التفرّ د
وعدم التكرار والنقل بالنسخ واللصق بأي طريقة
أخرى في المحتوى ،جاء في التقرير أن متوسط
نسبة المحتوى األصيل ،أي غير المتكرّ ر الذي ال يتم
تناقله ونسخه وإعادة نشره بين قنوات النشر المختلفة
في المحتوى الرقمي العربي ،يصل إلى  20في
المئة فقط ،أي أن  80في المئة من المحتوى الرقمي
العربي هو عبارة عن تكرار ونسخ ونقل .وهذا ما
يؤكد قلّة اإلنتاج المعلوماتي في العالم العربي ،وأن
رواد شبكة اإلنترنت يتناقلون المعلومات ذاتها ،أكثر
من حرصهم على إنتاج إضافات متفرّ دة خاصة بهم.
وما يثير االستهجان أن الدول التي ي ّ
ُتوقع أنها
منتّجة للمعلومات الجديدة في العالم العربي ،كانت
ِ
على رأس الئحة دول "النسخ واللصق" ،مثل لبنان
والبحرين وتونس والمغرب وقطر ،بينما الدول
المج ِّددة في المحتوى الرقمي هي موريتانيا وسلطنة
عُ مان.
هذه المعلومات اإلحصائية تعود إلى بضع سنوات
خلت ،ولكن استندنا إليها ألنه ال دراسة جديدة على
غرارها .غير أن الدراسات الفردية والخاصة تشير
إلى أن مواقع التواصل االجتماعي شهدت تطوراً
كبيراً في العالم العربي في السنوات الماضية مثل
"تويتر" و"فيسبوك" .وهذا ما رفع نسبة المحتوى
الرقمي العربي عالمياً .ولكن هذا التأثير يشبه نفخ
الهواء في البالون ال أكثر.
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ريهام محمود
ما هي العلمانية؟
أحاول الدفاع عن من ينتمون سياسيا لهذا المصطلح
طوال الوقت انتصارا للعلم ،لكنني ال استطيع حقا
الدخول في نقاش حقيقي للدفاع عن "العلمانيين"؛
وذلك ألنني لم اتمتع بالمعرفة الحقيقية ،وليس
لدي سوى إحساسي وما أراه من أفعال العلمانيين
واللبراليين وما يتمتعوا به من علم ورفض للخرافات.
هذا ما دفعني إلى محاولة إيجاد تفسير لمصطلح
"العلمانية" بالرجوع إلى بعض المصادر العلمية
التي تحدثت عن أصل هذه الكلمة ،وماذا تعني في
األساس.
بالرجوع إلى عدد من الكتب والمصادر وجدت أن
مصطلح العلمانية "  " secularizationيعود إلي
كلمة ذات أصل التيني ()saecularizationis
ويعبر عن العملية التي تتحول بموجبها الحقائق أو
بعضها من ميدان النظرة الدينية إلي الميدان الطبيعي
أي الدنيوي.
وقد شاع نوع من الخلط يرجع مصطلح "العلمانية"
إلي كلمة العلم.
لكن العلمانية مأخوذة ليس من كلمة العلم لكن
من كلمة "العالم" أو "الدنيا" ،فهي تعني بالدقة
"العالم الدنيوي".
والسبب في الخلط بين العلمانية والعلم أن العلمانية
تعتمد إلي حد كبير على منجزات العلم.
وقد تعددت التعريفات للعلمانية في أوروبا فهي تعني
"البعد عن االنتساب إلي فئة الكهنوت"  ،وهي تعني
في األكاديمية الفرنسية " إعطاء المؤسسات خاصية
غير دينية ".
وكما تشير أغلب المراجع ،فقد بدأت "العلمانية"
رحلتها من فرنسا أواخر القرن الثالث عشر أعوام
 1349-1295عندما أخذ " جيليوم أوكان" على
"البابا" التدخل في الشئون المدنية ،ونادى بأنه ليس
على اإلنسان فهم ما وراء الطبيعة بل فهم ما في
الطبيعة ،وأيده في ذلك العديد من العلماء والمفكرين.
وزادت تلك النزعة مع حلول عصر النهضة القرنين
 14و  .16وترسخت مواقع العلمانية بفضل فالسفة
التيارات العقالنية مثل ديكارت وبيكون وغيرهما.
وشكلت الثورة الفرنسية  1789خطوة حاسمة في
تطور العلمانية ألن الثورة أقرت بنزع زمام عملية
التعليم في المدارس والجامعات من رجال الدين
وتسليمها إلي الدولة .واستهدفت الحركة العلمانية
في صيرورتها إلغاء تدخل المؤسسات الدينية ،التي
تنسب سلطتها إلى مصادر غيبية ،في حياة الناس
وشؤونهم العامة.
العلمانية في العالم العربي
لكن العلمانية ظهرت ونشأت في العالم العربي في

ظروف مغايرة لنشأتها في الغرب.
ونتيجة ألن اليقظة الفكرية العربية تمت في مصر
على يدي الحملة الفرنسية ،فقد اعتبر الكثيرون ـ
خطأ ـ أن العلمانية مرتبطة باالستعمار ،وتهدف إلي
التقليل من شأن الدين ،ولهذا تمسك كبار المفكرين
بأن الحداثة والتطور ال تعني التخلي عن الدين
ومنجزات الحضارة اإلسالمية ،وكان من هؤالء
رفاعة الطهطاوي واألفغاني والكواكبي واإلمام
محمد عبده.
في الوقت ذاته برز في مصر تيار آخر يتقبل
العلمانية ويدرك أنها ليست ثمرة االستعمار لكنها
ثمرة التطور اإلنساني ،ومن ممثلي التيار اآلخر
مفكرون كبار مثل شبلي شميل وفرح أنطون
وجورجي زيدان وسالمة موسى وغيرهم .وهكذا
فإن العلمانية التي ظهرت في الغرب باعتبارها
"تحررا" من سيطرة النظرة الكنسية ،ظهرت عندنا
وكأنها إلي حد ما محاولة للتقليل "من شأن الدين".
ولهذا السبب روج الكثير من الشيوخ أن العلمانية
مذهب مرادف لإللحاد ومناوئ للدين.
يقول المفكر الكبير د .عبد الوهاب المسيري في
كتابه " العلمانية الجزئية  -العلمانية الشاملة"
أن "من أهم األسباب التي أدت إلى اختالل مصطلح
العلمانية هو "إشكالية العلمانيتين" ،وجوهرها أن
مصطلح "علمانية" سواء في الخطاب التحليلي
الغربي أو العربي يشير إلى أكثر من مدلول،
وطرح حال لهذه اإلشكالية بإمكانية تخيل متصل
من المدلوالت سماه في أقصى أطرافه "العلمانية
الجزئية" ،وسمي الطرف اآلخر "العلمانية الشاملة"
حيث تتمازج المدلوالت فيما بينهما ،وتختلط وتتشابه،
وتشتبك وتتصارع ،ورغم تداخل المصطلحين فهما
طرفان في متصل واحد.
وعرف د .المسيري رؤية العلمانية الجزئية بأنها
"توجب فصل الدين عن عالم السياسة وربما
االقتصاد ،وهو ما يعبر عنه بفصل الدين عن الدولة،
وهذه الرؤية تلتزم الصمت بشأن المجاالت األخرى
من الحياة .كما أنها ال تنكر بالضرورة وجود
مطلقات وكليات أخالقية وإنسانية وربما دينية ،أو
وجود الماورائيات والميتافيزيقا؛ ولذا ال تتفرع عنها
منظومات معرفية أو أخالقية .كما أنها رؤية محددة
لإلنسان ،فهي تراه إنسانا طبيعيا ماديا في بعض
جوانب حياته ،ولكنها تلتزم الصمت فيما يتصل
بالجوانب األخرى من حياته .وفيما يتصل بثنائية
الوجود اإلنساني ومقدرة اإلنسان على التجاوز،
ال تسقط العلمانية الجزئية في الواحدية الطبيعية /
المادية ،بل تترك لإلنسان حيزه اإلنساني يتحرك
فيه إن شاء".

أما العمانية الشاملة كما عرفها د .المسيري" ،فهي
رؤية شاملة للعالم ذات بعد معرفي كلي ونهائي،
تحاول بكل صرامة تحديد عالقة الدين والمطلقات
والماورائيات (الميتافيزيقا) بكل مجاالت الحياة.
وهي رؤية عقالنية مادية ،تدور في إطار المرجعية
الكامنة والواحدية المادية ،التي ترى أن مركز الكون
كامن فيه ،غير مفارق أو متجاوز له ،وأن العالم
باألساس مكون أساسا من مادة واحدة ،ال قداسة لها
وال تحوي أي أسرار ،وفي حالة حركة دائمة ال غاية
لها وال هدف ،وال تكترث بالخصوصيات أو التفرد
أو المطلقات أو الثوابت .هذه المادة تشكل كال من
اإلنسان والطبيعة .فهي رؤية واحدية طبيعية مادية.
والعلمانية الشاملة ليست مجرد فصل الدين أو
الكهنوت ،وإنما تعني فصل كل القيم الدينية
واألخالقية واإلنسانية عن العلم ،أي عن كل من
اإلنسان في حياته العامة والخاصة والطبيعة ونزع
القداسة عنهما ،بحيث يصبح العالم مادة نسبية ال
قداسة له ،يوظفها اإلنسان األقوى لصالحه ،ومن
هنا نذهب إلى أن العلمانية الشاملة هي التي قامت
بترشيد اإلنسان الغربي في إطار النموذج المادي
لصالحه.
وذكر د .المسيري في كتابه أن العلمانية ليست مجرد
تعريف ثابت ،وإنما ظاهرة لها تاريخ ،وتظهر من
خالل حلقات متتابعة.
كما أرجع د .صالح قنصوة أستاذ علم الجمال
بالمعهد العالي للنقد بأكاديمية الفنون ،مصطلح
العلمانية إلى اللغة "السريانية" ،وتعني الشعب
أو عامة الناس .فكلمة "علماني" تعني أنها ليست
مرتبطة برجال دين ،وتترجم كلمة "علماني" باللغة
الفرنسية "  "laikuiإلى "شعبي" ،وهي كلمة أخذت
من اللغة اليونانية اإلغريقية "" Laiusالتي تعني
شعبي .أما علماني باللغة اإلنجليزية فكانت سابقا "
 "laicوتعني أيضا شعبي ،لكنهم حاليا يستخدمون
للعلمانية كلمة " ،"sicularوالتي تأتي من كلمة
التينية مرتبطة بالزمن ،وتقابل هذه الكلمة اإلنجليزية
مباشرا باللغة العربية الكلمة "زمني" ،على أساس
وجود سلطة روحية وسلطة زمنية.
ونذكر في نهاية المقال كلمة "أردوغان" رئيس
تركيا أثناء زيارته إلى مصر " 2012نحن دولة
علمانية" ،والذي أكد أن العلماني ليس صفة للناس
بل للدولة التي تكون على مسافة واحدة بين األديان.
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د .انيتا فيبر / 2عرض :د .حامد فضل الله
يصيب فيروس كورونا في القرن األفريقي ،تلك الدول التي تواجه بالفعل العديد من المشاكل :النزاعات المسلحة المستمرة ،والجفاف وانعدام األمن،
والتي جعلت أكثر من ثمانية ماليين شخص نازحاً في بلدانهم ،و 3.5مليون آخرين فروا الجئين إلى البلدان المجاورة ،حيث يعيشون في مخيمات
مكتظة بهم .تعيش جميع دول المنطقة في حالة هشة من التحول السياسي أو تم إضعافها بشكل كبير نتيجة الحروب وفشل الحكومات .ال تكفي
طاقاتهم الذاتية على احتواء جائحة كوفيد  19 -وال للتخفيف من عواقبها ،مثل البطالة والفقر والجوع .من أجل عدم تعريض الديمقراطية للخطر
في السودان وإثيوبيا ،ولتأمين أنظمة للضمان االجتماعي وكسب ثقة السكان ،يتطلب األمر اتخاذ حزمة مساعدات عاجلة من الخارج ،تضمن بقاء
عمل اقتصاد هذه الدول .ويجب مع ذلك ،أن يكون الدعم على المدى الطويل مرتبطاً بشرط ،أن يذهب جزء كبير من االستثمار في بناء قدرات الدولة.
وسوف يزداد هذا الخطر ،كلما امتلكت السلطة التنفيذية فترة أطول في مواجهة الوباء ،مما يؤدي الى ترسيخ ،األنظمة االستبدادية .إذ تمنع الحكومة
في الصومال الصحفيين من تقديم تقارير انتقادية .كما تحظر الحكومة في إثيوبيا االتصال باإلنترنت في أجزاء معينة من البالد .باإلضافة إلى ذلك،
ً
مستغال الظروف االستثنائية ،ويقوم بحل البرلمان وتشكيل حكومة تصريف أعمال
تنتشر المخاوف من أن يؤجل رئيس الوزراء أبي أحمد االنتخابات
ً
وهذا من شأنه أن يضر بشرعية الحكومة ويجعل المصالحة صعبة في الدولة المنقسمة سياسيا وعرقيا.
لقد تم اتخاذ تدابير صارمة في جميع البلدان ،لمنع انتشار الفيروس .هناك خطر كبير من أن يؤدي نقص الغذاء والجوع والنهب واالضطرابات
االجتماعية إلى فشل الحكومة واندالع الصراعات المسلحة .وكلما طالت القيود ،كلما أصبحت الحكومات أقل قدرة على توفير المواد الغذائية
لشعوبها ،كلما أصبحت المنطقة غير مستقرة.
الوضع في القرن األفريقي
ال تزال بلدان كثيرة في القرن األفريقي في المراحل
األولى من الوباء .عدد الحاالت منخفضا ،ولكن
العدد القليل من اختبارات الكشف الصحي يجعل
النظرة العامة صعبة .لقد كان الرد سريعاً في
السودان .أغلقت الحكومة الحدود قبل أن تعلن حالة
كوفيد واحدة في داخل البلد .يسري حظر التجول
الليلي في السودان ،وقد ُفرض حظر تجول شامل
في العاصمة الخرطوم .ال يزال رئيس الوزراء
السوداني يتمتع بثقة الشعب .تجمع تجربة اإلطاحة
بالنظام القديم والتجديد للبالد التي تم تحقيقها ،الى
تالحم العديد من السكان في السودان .ومع ذلك ،فإن
الحكومة ال تقف على أرض ثابتة ،ألنها ال تستطيع
االعتماد بالكامل على المؤسسات التي ال تزال
مملوكة ألغلبية أعضاء النظام القديم.
يتزايد التخريب واإلجراءات التخريبية من قبل
ممثلي النظام القديم .لقد رفض الفريق الركن
أحمد عابدون حماد ،محافظ العاصمة ،على سبيل
المثال ،فرض حظر التجمع في مساجد الخرطوم.
ينظم إسالمويون من صفوف نظام البشير السابق
مظاهرات ضد حكومة رئيس الوزراء ويدعون
الجيش إلى تولي السلطة .تم اإلبالغ عن الهجمات
على مرافق الدولة احتجاجً ا على قيود التنقل وحظر
الخروج الحكومي من اإلقليم الشمالي ويمكن أن
تتوسع الى جميع أنحاء البالد .ال يزال ميزان القوة
بين الجيش والمدنيين متساوياً ومتماسكاً في الحكومة
االنتقالية .كما استجابت الحركات المسلحة بشكل
إيجابي لنداء األمين العام لألمم المتحدة إلعالن وقف
مؤقت إلطالق النار لمواجهة األزمة.
يختلف الوضع في إثيوبيا المجاورة إلى حد ما،
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فقد استمرت الخطوط الجوية اإلثيوبية في السفر
يوميًا إلى الصين حتى مارس .جاءت الدعوات
للسكان للبقاء في المنازل متأخرة .أصبحت حكومة
إثيوبيا في  8أبريل ،أول دولة في إفريقيا تعلن حالة
الطوارئ .من ناحية أخرى ،تفاعلت الصناعة في
إثيوبيا بسرعة ،وحولت مصانع النسيج إنتاجها إلى
انتاج كمامات وقائية .يلعب رئيس الوزراء أبي
أحمد دور منسق األزمات اإلقليمية .وتقوم الخطوط
الجوية اإلثيوبية بتوزيع المساعدات إلى القارة عبر
أديس أبابا .كما نجح أبي أحمد في إظهار نفسه
في وسائل اإلعالم كممثل للقارة ،الذي يقوم بتعبئة
استثمارات المساعدة الضرورية من خالل مقاالت
افتتاحية ورسائل .في بلده نفسها ،تتضاءل ،من
ناحية أخرى الثقة في الحكومة داخليا ،على األقل
في بعض أجزاء البالد ،وتدور شائعات خاصة عبر
النترنت عن ميول ديكتاتورية واحتجاز وشيك
ا ِ
للمعارضين السياسيين.
أقل ما يبعث على األمل هو الوضع في الصومال
وجنوب السودان ،وهما دولتان في القرن األفريقي
حيث تتسبب الصراعات الحادة في نزوح جماعي
وحيث ال يمكن تصور حصول تقارب سياسي أو
وقف إطالق النار ،كما هو الحال حاليًا في السودان.
على الرغم من معاهدة السالم ،فإن ثقة السكان
بالمعارضين السابقين في جنوب السودان منخفضة؛
وال تزال االشتباكات العنيفة بين الجماعات
المتصارعة مستمرة.
وتواجه الصومال أكبر التحديات من جميع دول
المنطقة .من بين  15مليون صومالي ،يعتمد ثلثهم
على المعونة الغذائية ،وأصبح  2.6مليون نازح
داخليًا بسبب الحرب أو الجفاف ،ويعيش ما يقرب

من مليون الجئ في البلدان المجاورة .الحكومة
المركزية في مقديشو في صراع سياسي مع بعض
الواليات الفدرالية .وتتفاقم هذه الصراعات بسبب
وجود معسكرات معادية في دول مجلس التعاون
الخليجي .تدعم قطر وتركيا الحكومة المركزية
في مقديشو ،بينما تدعم اإلمارات العربية المتحدة
والمملكة العربية السعودية الواليات الفدرالية
بالمال .وهذا يوسع الفجوة بين الحكومة والواليات
الفدرالية ..ونتيجة لذلك ،ال يمكن بناء القدرات وال
تنفيذ االجراءات .في غضون ذلك ،تستعد حركة
السالمي) وتنفذ هجمات ضد
الشباب الجهادي (ا ِ
أجهزة األمن الصومالية وبعثة االتحاد األفريقي.
الشرعية والقيادة والقبول
إن قدرات الدولة ،مثل كفاءة اإلدارة وضمان الثروة
والحفاظ على البنية التحتية المنهارة ،سوف تكون
عوامل حاسمة للتعامل مع الفيروس وعلى العواقب
االقتصادية واالجتماعية للوباء.
يمكن أن تعتمد القيادة السودانية في المراكز الحضرية
على قوة ترابط قوى الثورة المشتركة والناجحة ضد
نظام البشير .وهذا يعطيها ميزة على تلك البلدان التي
تُقسّ ِم فيها االختالفات العرقية ،االجتماعية أو الدينية،
المجتمع .ال تزال الحكومة تحافظ على التوازن بين
القوى المدنية والعسكرية ،الذي يجبرهم على العمل
معًا .إذا تولت الحكومة مهام التنسيق وتوفير وتزويد
المواد التموينية للمواطنين ،فسيساعد ذلك كثيراً على
استقرار البالد.
إذا نجح رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد في
توحيد السكان من خالل إدارة األزمة بصورة
جيدة ،فأن مشروعه من أجل (التآزر والتقارب)،

يمكن أن يحقق االستقرار ،حتى في أوقات المشاكل
االقتصادية .لقد تم تأجيل االنتخابات البرلمانية
في إثيوبيا ،التي كانت مقررة في األصل في مايو
 2020الى أغسطس  ،2020بسبب الفيروس ،ومن
ثم إلى أجل غير مسمى .أن سبب التأجيل ،الذي قاد
منذ أسابيع قليلة الى انتقادات وردود فعل عنيفة من
قبل المعارضة ،مدعوم اآلن باإلجماع تقريباً.
الرعاية الصحية
يوجد في جميع بلدان القرن األفريقي ،نقص خطير
في الرعاية والمعدات الطبية.
مع وجود  557جهازاً للتنفس وأكثر من 570
سريراً للعناية المركزة ،فإن إثيوبيا متقدمة ج ًدا
على جميع البلدان األخرى في المنطقة .يوجد في
السودان  80جهاز للتنفس و 200سريرا للعناية
المركزة ،ومنهم  40فقط في المستشفيات العامة.
لدى الصومال  25سريراً للعناية المركزة ،وليس
لديها جهاز تنفس واحد ،يوجد في جنوب السودان
 24سريراً و 4أجهزة تنفس فقط.
على الرغم من أن إثيوبيا استثمرت في السنوات
األخيرة ،أكثر في الصحة والتعليم ،إال أنه ال يوجد
سوى  0.1طبيب لكل  1000نسمة ،أما النسبة في
الصومال فهي  0.023فقط.
الرعاية الصحية في إريتريا مماثلة للرعاية الصحية
في إثيوبيا .ومع ذلك ،ال تزال البالد في موقفها
االنعزالي حتى أثناء أزمة كورونا .حتى الطائرات
التي تم تسليمها مساعدات من الملياردير الصيني
جاك ما ،والتي كان من المقرر توزيعها على القرن
األفريقي ،عبر إثيوبيا لم تحصل على تصريح هبوط
في إريتريا.
الفجوة بين النخبة الصغيرة عدديًا وأغلبية السكان
واضحة في الرعاية الصحية أيضاً .تتلقى النخبة
أولوية العالج في الخارج ،ولم يتم استثمار سوى
القليل في قطاع الصحة المحلي .أن قيود السفر اآلن،
المرتبطة بتفشي المرض والعبء الزائد لألنظمة
الصحية العالمية ،يجعل من الصعب السفر إلى
الخارج حاليًا .وهذا الواقع يجعل الحاجة ماسة إلى
االستثمار في الوطن أكثر وضوحا.
األمن الغذائي
تعاني منطقة القرن األفريقي مرارا من موجات
الجفاف والفيضانات والمجاعات .يوجد حاليا بالء
الجراد المستعر ،كما ال يمكن زراعة الحقول
بسبب الصراعات المسلحة .تعتمد قطاعات كبيرة
من السكان على المساعدات الغذائية .تمتلك إثيوبيا
والسودان احتياطي من الحبوب ،ال يكفي محصولها
إلطعام السكان المتضررين لفترة طويلة .وال
يزال في كال البلدين ،أقل من عشرة بالمائة من
السكان يعتمدون على المساعدات اإلنسانية .أما في
الصومال ،فيعتمد ثلث السكان وفي جنوب السودان
ستين بالمائة من السكان على المساعدات الخارجية.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية ،وأن

تتأثر المراكز اللوجستية والموانئ ووسائل النقل
بالقيود التي يفرضها كوفيد  .19 -ونتيجة لذلك،
يمكن توقع اختناقات أو فشل توصيل المساعدات.
المطلوب هنا التنسيق بين منظمات األمم المتحدة.
وبالنسبة لبلدان المنطقة ،من المهم بناء البنية التحتية
لإلمدادات وبناء األماكن للتخزين.
االقتصاد
سيعني حظر التجول وإغالق الحدود ،بأن
االقتصادات الضعيفة بالفعل ستواجه المزيد من
الصعوبات الهائلة وسوف تنزلق إلى الركود.
على الرغم من أن جزءًا كبيرً ا من السكان يعملون في
الزراعة ،إال أن نصف الناتج القومي اإلجمالي يتم
توليده في المدن .إذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية
نتيجة للندرة ،فسيؤثر ذلك في المقام األول على
سكان المناطق الحضرية ،الذين يفتقرون بالفعل إلى
الدخل الذي يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة بسبب
حظر التجول.
لقد قيدت إغالق الحدود ،حركة التجارة اإلقليمية
في السلع بالرغم من صغرها ،كما انهارت التجارة
في مخدرات القات اليومية في الصومال ،وأصبح
المشرفون على زراعته في كينيا وإثيوبيا بدون
دخل.
سوف يتقلص االقتصاد في جميع أنحاء العالم .كما
يمكن أن يكون النخفاض أسعار النفط آثار إيجابية،
على سبيل المثال عن طريق تخفيض سعر البنزين.
ومع ذلك ،وبما أن المقرضين الكبار من دول
الخليج ،فإن تراجعها االقتصادي سيكون له تأثير
سلبي على القرن األفريقي أيضاً.
النزاعات
القرن األفريقي هو أكثر المناطق التي تمزقها
الصراعات في القارة .وهي في الوقت نفسه موقع
لمعظم وأكبر بعثات السالم ،سواء التابعة لألمم
المتحدة أو االتحاد األفريقي.
إن الوضع مقلق حالياً في مجتمعات مجزأة اجتماعياً،
عرقياً أو دينياً .يتم حاليًا نشر نظريات المؤامرة على
وسائل التواصل االجتماعي ،ويتم استخدام الفيروس
كمناسبة لتعبئة الرغبة في استخدام العنف ضد
المجموعة المفترض أنها مذنبة.
في البلدان التي لديها معارضة مسلحة ،لوحظ ردا
فعل مختلفين منذ بداية أزمة كورونا .تجري أجزاء
من المعارضة المسلحة في السودان ،مفاوضات
سالم مع الحكومة االنتقالية ،وأصبح الحل السياسي
ممك ًنا .وحتى تلك المجموعات التي ال تشارك حاليًا
في المفاوضات تتبع نداء األمين العام لألمم المتحدة
بوقف مؤقت إلطالق النار.
حسابات الجماعات الجهادية ،مثل حركة الشباب،
مختلف تمامًا .إنهم يُظهرون ضعف الحكومة
وبعثة االتحاد األفريقي من خالل زيادة الهجمات
على األجهزة األمنية .التقى أعضاء حركة الشباب
السالمي دون خشية في مارس  /آذار لحضور
ا ِ

مؤتمر استراتيجي متعدد األيام في الصومال .يمكن
أن تستخدم الجماعات الجهادية هذه المساعدات
اإلنسانية والطبية في المناطق التي تسيطر عليها
لممارسة الضغط السياسي على السكان المحتاجين
للمساعدات.
ما يجب على الجهات الفاعلة في البلدان القيام به
بأنفسهم
تواجه حكومات دول القرن األفريقي مسألة كيفية
تحقيق أفضل هدفين رئيسيين :استقرار النظام
وحماية السكان .إذا كانوا يضعون اآلن في االعتبار
قوتهم فقط ،ويهملون حماية السكان ،فقد تنتهي
األزمة بالفوضى .من خالل االستثمار في نظام
الرعاية الصحية والتواصل مع السكان ،ستكتسب
التدابير المنصوص عليها القبول وستعزز شرعية
الحكومة .إن مكافحة الفساد ،وخاصة في قطاع
الصحة ،يمكن اعتبارها فرصة لكسب الثقة الالزمة
من السكان .في هذا الصدد ،من الضروري اتخاذ
تدابير لمكافحة الفساد ،وتوضيح االحتياجات بشفافية
وبالتعاون مع السكان وإقامة المؤسسات.
هناك حاجة ماسة إلى التماسك الحتواء كورونا.
إذا كان هذا مفقو ًدا ،على سبيل المثال ،ألن السكان
ال يثقون في سلطة الدولة ،يصبح الفيروس سريعًا
ذخيرة ألولئك الذين يرغبون في التعبئة ألغراضهم
وتعزيز االنقسامات.
إن توسيع شبكات الضمان االجتماعي يمنح
الحكومات شرعية أكبر ويزيد من ثقة السكان في
الحكومات .هذا الثقة ضرورية حتى تتمكن الحكومة
من فرض وتنفيذ التدابير والقيود بشكل فعال .هذه
هي الطريقة الوحيدة لتعبئة المجتمعات لضمان الحد
من العدوى على المدى الطويل .وكما اتضح في
إيبوال ،فإن الجمعيات المحلية والجماعات الدينية
واألسر والعشائر هي التي يمكن أن تساعد بشكل
فعال في احتواء الفيروس وتستطيع تقديم الدعم
والرعاية االجتماعية .لذلك من األهمية بمكان
أن يشارك ممثلو الطوائف الدينية ،وقادة القرى،
والمنظمات النسائية والشبابية وكذلك لجان األحياء
مع تزويدهم باألموال .اذا كان من المستحسن إشراك
الشرطة والجيش في اللوجستيات والتموين ،فيجب
النظر في ذلك بعناية ،والتحقق ،الى أي مدى تتمتع
السلطات األمنية بالثقة بين السكان ،فهي حتى اآلن
هيئات قمعية تفرض إرادة النخب االستبدادية.
1 -Annette Weber, Covid – 19 am Horn von
Afrika, Vertrauen schaffen in der Krise, SWP
– Aktuell 2020/A 30, April 2020
2 - Dr. Annette Weber, Senior Fellow in der
Forschungsgruppe Naher / Mittlerer Osten
und Afrika
ــ د .أنيتا فيبر عضو ممتاز ( )Senior Fellowفي

المجموعة البحثية للشرق األدنى واألوسط وأفريقيا في
مؤسسة العلوم والسياسة ،المعهد األلماني للسياسة واألمن
الدولي  /برلين .
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جوهر حميد
وجّ ه الرئيس التونسي قيس سعيد رسائل واضحة
ودقيقة إلى حركة النهضة ،التي تقوم بحملة تشويه
واسعة ضده على مواقع التواصل ،معلنا تمسكه
بتصريحاته األخيرة التي فهم منها تلويح بااللتجاء
إلى الشارع لسحب الوكالة من نواب البرلمان في
ظل عجزهم عن أداء دورهم في خدمة الناس.
وقال سعيّد ،في كلمة له أمام قيادات عسكرية على
مأدبة إفطار ،إن “تقاسم موائد اإلفطار مع أبناء
المؤسستين األمنية والعسكرية ليس مقدمة أليّ شيء
ّ
ّ
مبطن على حمالت
يتوهم البعض” ،في رد
كما
الذباب اإللكتروني لحركة النهضة الذي يتّهمه
بالسعي لالنقالب على “الشرعية” من خالل نقد
البرلمان والنواب في كل كلمة أو خطاب له ،واتهام
بعض مساعديه بالوقوف وراء الدعوة إلى ّ
حل
البرلمان من أجل خلق مناخ مالئم لتنفيذ برنامجه
القائم على نظام انتخابي مغاير تماما ينطلق من
األسفل إلى األعلى وليس العكس.
وأضاف سعيد في كلمته ،التي حضرها وزير
الدفاع الوطني عماد الحزقي وأعضاء المجلس
األعلى للجيوش” :لم نكن ولن نكون دعاة فوضى
أو دعاة خروج عن الشرعية ،ولكن من حق أيّ كان
من المواطنين أن يطالب بأن تتقابل الشرعية مع
المشروعية الشعبية”.
ومن الواضح أن الرئيس التونسي يريد التأكيد لقيادة
حركة النهضة التي تتّهم بأنها تقف وراء شيطنة
قيس سعيد وأنها تضغط عليه بكل الطرق لمنعه
من الحصول على صالحيات فعلية يمكن أن تهدد
نفوذها داخل الحكومة والبرلمان.
ويقول مراقبون إن سعيد بات واضحا لديه أن
حركة النهضة هي من تواجهه وتحاول منعه من
تحقيق أيّ نتائج ملموسة للحفاظ على شعبيته،
ولذلك بات يواجهها بخطاب قويّ لتلزم حدودها،
مفندا اإلشاعات التي تطلقها من
مثل االستعانة بالمؤسسة العسكرية
أو األمنية لالستقواء بها ،أو
اتهامها بالفوضوية وفتح البالد
على المجهول من خالل استهداف
“شرعية البرلمان”.
وأشار المراقبون إلى أن الرئيس
سعيد أراد التأكيد في كلمته على أن
االتهامات بشأن االلتقاء مع أجندات
أخرى مثل أجندة الحزب الدستوري
الحر الذي ترأسه عبير موسي ،أو
أجندات خارجية ،ال تعني له شيئا،
وأنه متمسك بالضغط ألجل تحقيق
مطالب الشارع وعلى رأسها بناء
مؤسسة تشريعية تمتلك مشروعيتها
من الشعب.

وكان الرئيس التونسي قد انتقد تعديالت في البرلمان
هدفت لمنع “السياحة الحزبية” معتبرا أن “هؤالء
(النواب) يقومون بخرق جسيم للقانون يجسد مرضا
سياسيا ودستوريا” ،مؤكدا أنه “لو كان النائب
مسؤوال أمام ناخبيه لكان بإمكانه سحب الثقة دون
الحاجة إلى هذا الخرق”.
ومن شأن التصريحات الجديدة للرئيس سعيد أن
توسع الهوة بين رئاسة الجمهورية وحركة النهضة،
وخاصة مع رئيسها راشد الغنوشي الذي باتت تحيط
به األزمات من كل جانب بسبب سعيه الحتكار
السلطة من بوابة رئاسة البرلمان بزعم أن الحكومة
تعود بالنظر إلى البرلمان ،وأن رئيس الجمهورية
صالحياته محدودة وأغلبها بروتوكولية.
ولم يعد خافيا البرود في عالقة رئيس الجمهورية
برئيس البرلمان خاصة مع استمرار الغنوشي في
لعب أدوار خارجية من خالل االتصال بشخصيات
سياسية من أمثال الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان ،ورئيس مجلس الدولة في ليبيا خالد
المشري ،في تعد على صالحيات حددها البرلمان
بأنها تابعة لرئيس الجمهورية دون سواه.
وقال النائب بالبرلمان منجي الرحوي في تصريح
صحفي ”:إن “مظاهر التوتر تظهر وجود صراع
حول مركز السلطة ،حيث يسعى الغنوشي إلى
تحويل مركز السلطة إلى البرلمان ،ويعمل جاهدا
على ذلك من خالل القيام بأشياء غريبة تتمثل في
تعيينات نائب برتبة وزير والتدخل في الصالحيات
ودعوة السفراء ،ولقاءاته المتكررة باألحزاب
ومنظمات المجتمع المدني”.
ولفت الرحوي إلى أن “البرلمان في طريقه إلى
ّ
التنكر لمصالح الشعب ،وهو
فقدان الشرعية بسبب
وإن كان يملك الشرعية بالمنطق القانوني لكنه يفقدها
بمجرد خيانة الناخبين”.

وأضاف أن هذه المساعي الحثيثة لالستيالء على
السلطة وتحويل وجهتها نحو قبة البرلمان تتماشى
وأجندات الحركة اإلسالمية في االستحواذ على
الشرعية القانونية ،فضال عن التغوّل في إدارة
شؤون البالد.
وسبق أن أشار قيس سعيد ،بمناسبة مرور مئة يوم
على توليه الرئاسة ،إلى وجود مؤامرات تحاك
ضده وأطراف تعمل على عرقلته ،وهي رسائل قال
بعض أنصاره إن المقصود بها هو حركة النهضة
وبعض قيادييها ،وخاصة رئيسها الغنوشي ،وهو ما
تحدث عنه رضا شهاب المكي أحد أبرز المقربين
من الرئيس.
واتهم المكي حركة النهضة ومناصريها بعرقلة
مسار اإلصالح في تونس من خالل التشبث بالنظام
البرلماني ،داعيا إلى تغيير نظام الحكم إلى نظام “ال
مركزي” تكون فيه المجالس الجهوية (المحلية) هي
صاحبة السيادة والقرار.
وبالتوازي مع الصدام مع رئيس الجمهورية ،بدأت
عالقة النهضة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ
تتوتر بشكل تصاعدي خاصة بسبب رغبة النهضة
في توسيع التحالف الحكومي وإلحاق حزب “قلب
تونس” به ،وهو مقترح الهدف منه إخراج حركة
الشعب التي لم تعد تخفي خالفا حادا مع النهضة
والغنوشي.
واعتبر رئيس الحكومة الفخفاخ في حوار ” أن الثقة
داخل االئتالف الحكومي لم تُبنَ بعد .وعن إمكانية
مشاركة حزب “قلب تونس” في الحكم ،أوضحك
“أجلنا هذه النقاشات بسبب أزمة كورونا التي تمثّل
أولوية اليوم  ..لكل حادث حديث فيما بعد” مشددا
على أنه “لن يرضخ أليّ ضغط من أي كان”.
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إبراهيم بدوي
كما في كل الدول ،ضغطت ضائقة «كورونا»
بشدة على تركيا ،والسيما في المجال االقتصادي.
وتسببت بخسائر تقدر بعشرات مليارات الدوالرات.
وتزداد صعوبة التعويض كونها بلداً سياحياً يعتمد
على حركة المواصالت الخارجية المتوقفة حالياً
حتى وقت طويل.
فمن قطاع السياحة وحده ،كانت تركيا تحصل على
مدخول بالعملة الصعبة ال يقل عن  50مليار دوالر
سنوياً .كما أرخت األزمة االقتصادية على قطاع
العمالة ،حيث ازدادت أعداد العاطلين عن العمل
وباتت تزيد على الـ  30في المئة من اليد العاملة.
بل إن علي باباجان ،زعيم حزب «الديموقراطية
والتق ّدم» والمسؤول السابق عن ملف االقتصاد في
تركيا في سنوات ازدهاره ،قبل أن ينفصل عن حزب
«العدالة والتنمية» ،يقول إنه يخاف من إعالن الرقم
الحقيقي لنسبة البطالة .وبطبيعة الحال ،تتراجع
الصادرات وإلى وقت طويل والتي ال تقل عن 170
مليار دوالر سنوياً.
الليرة تفقد توازنها
لكن الضغوط على العملة المحلية كانت األبرز،
حيث تراجعت قيمة الليرة التركية إزاء الدوالر
والعمالت الصعبة بما ال يقل عن  20في المئة خالل
أقل من شهرين .وباتت تتراجع بسهولة مع كل يوم
يمر.
ً
ً
وإذا كان كورونا عامال أساسيا في ذلك ،فإن صحيفة
«يني شفق» الموالية لحزب «العدالة والتنمية» ترى
فيها ضغوطاً تستهدف السياسات التي تسعى إلى
إقامة اقتصاد مستقل متحرّ ر من الهيمنة الخارجية

ومحاولة العودة لرهن تركيا بصندوق النقد الدولي.
التراجع في سعر الليرة ووصوله من  5.50إلى
 7.30اضطر المصرف المركزي إلى التدخل .وما
بين نهاية فبراير/شباط وحتى اليوم ،تراجع احتياط
تركيا من العملة الصعبة والذهب ،من  108إلى 86
مليار دوالر ،من بينها  25مليار دوالر فقط كتلة
نقدية صافية .ويرى خبراء اقتصاديون أنه إذا استمر
ذوبان مخزون العملة الصعبة في البنك المركزي فإن
تركيا ستحتاج إلى ما ال يقل عن  54مليار دوالر،
ليس من جهة يمكن أن تعطيها سوى صندوق النقد
الدولي .ذلك والسيما أن تركيا عليها أن تس ّدد ديوناً
خارجية على المدى القصير ،ما يقارب  122مليار
دوالر ،فيما ال يوجد لذلك أكثر من  16مليار دوالر
كما يقول الخبير االقتصادي إيفرين زيليوت.
لكن صندوق النقد الذي يملك تريليون دوالر يواجه
طلبات من  90دولة ،كما أن شروطه ال تقبل بها
تركيا ،وهي إغالق حنفيات الفساد ووضع برنامج
تقشف واعتماد الشفافية في السياسات.
وإذ يقول وزير المالية (صهر إردوغان) براءت
ألبيرق ،إن الوضع ليس مقلقاً وال داعي للخوف
وكل شيء سيكون جيداًّ ،
يحذر زعيم حزب «الشعب
الجمهوري» كمال كيليتشدار أوغلو ،من أن الوضع
في حال استمراره بتراجعه بهذه الوتيرة فإن تركيا
ستكون أمام أزمة اقتصادية أسوأ بكثير من أزمة
.2008
ّ
ويحذر باباجان من أن أزمة تركيا االقتصادية عميقة،
وخصوصاً أن الحكومة خلقت لنفسها عداوات كثيرة
مع الخارج ،والسيما الدول الغربية وكثير من
الدول العربية الفاعلة ،حيث تراجعت االستثمارات

األجنبية التي بلغت ذروتها في عهد باباجان وبلغ
مجموعها  600مليار دوالر.
شائعات االنقالب
فجأة ،ظهرت في السجاالت السياسية مسألة احتمال
القيام بانقالب عسكري ،بعد مقالة كتبها الكاتب
اليساري راغب زاراقولو ،في صحيفة «إيفرنسيل»
وموقع «آرتي غيرتشيك» ،والتي عقد فيها
مقارنة بين عهد عدنان مندريس ،رئيس حكومات
الخمسينيات ،وسلطة الرئيس الحالي رجب طيب
إردوغان .وتح ّدث فيها زاراقولو عن أوجه عمليات
القمع الصحافية والعمل على إسكات المعارضة
واالستئثار بالسلطة والتي انتهت إلى قيام العسكر في
 27أيار  1960بانقالب انتهى في العام التالي إلى
إعدام مندريس ،ووزيري الخارجية والمالية ،شنقاً.
وأنهى الكاتب مقالته بالقول «ال مهرب إلردوغان
وجماعته من هذا المصير».
أثارت المقالة ردات فعل فورية من فريق عمل
إردوغان ،من رئيس لجنة االتصاالت بالرئاسة فخر
الدين ألتون إلى المستشار األول إلردوغان إبراهين
قالين وغيرهما ،الذين وصفوا زاراقولو باالنقالبي.
وقد فتح المدعي العام بعد أيام تحقيقاً بالمقالة وادعى
على زاراقولو.
وعلى الرغم من عدم وجود مناخات على احتمال
حدوث انقالب عسكري (خال المفاجآت) ،فإن
ردة فعل السلطة اتسمت بالتهويل على المعارضة
وباتخاذ إجراءات تعكس المزيد من تشديد قبضة
إردوغان على الحكم.
وبرز زعيم حزب «المستقبل» أحمد داود
أوغلو ،بين الذين انتقدوا إردوغان واتهمه
بأنه يستغل شائعات االنقالب لتشريع توجهاته
التسلطية وبأنه حوّل السلطة إلى شركة
للدعاية .وسأل« :إذا كان هناك من خطر
انقالب فهل يكون ذلك بالبقاء خارج أنقرة
 45يوماً بذريعة كورونا وخوض سجاالت
افتراضية على مواقع التواصل االجتماعي،
أم بالعودة إلى أنقرة وقطع الطريق على مثل
هذه المحاوالت؟».
أما الكاتب المعروف مراد يتكين ،فيقول إن
على إردوغان أال يغضب وينزعج .فما يُكتب
عن استئثاره بالسلطة صحيح مئة في المئة،
وهو ليس فقط من يعيّن كبار الموظفين بل
هو أيضاً الذي يح ّدد سعر تذكرة الباص ،وفي
حال صادف أن إردوغان لم يكن على علم
بعصفور طار من دون علمه يجبره على
االستقالة.
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متابعات ثقافية

موسى الزعيم
عن دار الدليل للطباعة والنشر في برلين صدرت
رواية (شظايا امرأة شرقيّة) للكاتبة الفلسطينية باسلة
الصبيحي وتقع الرواية في ثالثمئة وأربع صفحات
من القطع المتوسط.
شظايا امرأة شرقيّة رواية تعالج في محتواها،
حاالت صراع المرأة من أجل وجودها وكينونتها،
من أجل فوزها ٍّ
صاف ،بعيداً عن تلوث
صادق
بحب
ٍ
ٍ
الخيانات بمختلف مسمياتها .تصر الكاتبة على
تسمية ّ
كل واحد ٍة من شخصيّات روايتها النسائيّة
التشظي والضياع ،
باسم شظيّة ،دليل على حالة
ّ
وأن هذه المرأة ضحيّة مواقف اآلخرين أو ضحية
الحالة الذكورية حسب سياق الرواية.
في الرواية تؤكد الكاتبة من خالل بطلة الرواية
"أحالم" ّ
أن هناك الكثير من البشر يتعاملون مع
الحب ّ وفق المزاج الذكوريّ  ،ومصلحته الذاتيّة التي
تدور غالباً في فضاء أنانيته وذاتيته والركض وراء
ّ
حسب مصلحت ِه
الحب يُقولبه الرجل
رغباته ،هذا
َ
ومشيئت ِه ،في حين ترى بعض الشخصيات على
مساحة الرواية ّ
ّ
الحب قوت حياتهم ،وإن توالت
أن
النكسات ،على العموم على مساحة الرواية لم أشهد
حب صحيّة أو حقيقيةّ ،
ْ
حالة ّ
كانت
كل القصص
ً
قصة "ايستر" مع
مفعمة باالنكسار والوجع عدا ّ
زوجها وقد مرّ ت في إشارة عابرة ليس أكثر.
ترى الكاتبة في روايتها ّ
أن الكثير ممن يجلسون
ّ
ً
على مأدبة األدب ،لكن أيضا قلة منهم يفهمون
معانيه ،هم فنانون مجتهدون فقط في تبديل األقنعة.
من جهة أخرى لعل اختيار الكاتبة الطبيبة أحالم
بطلة لروايتها يحمل دالالت معينة  ..أحالم التي
الطب الجراحي ومن ثم ّ
ّ
طب
كانت تدور في فلك
ّ
النفسي والتي عملت في مركز
والطب
األعصاب
ّ
ّ
ّ
رعاية النساء المُضطهدات حيث أنها في البداية
ّ
الجراحي
الطب
عوّلت على اختصاصها في
ّ
كمنافسة للرجل وفي إثبات ذاتها ،وهذا ما ظهر
طبي
أيضاً في مشكلة والدها الذي تعرّ ض لخطأ
ّ
من طبيب "ذكر" هذا الخطأ جعله يفقد ثقت ُه بكلّ
ٍ
األطباء ،فحسب مقولته ليس ّ
كل طبيب طبيباً بينما،
أحالم تقنعه ّ
أن ما حصل خطأ فرديّ ال ينسحب
على البقيّة ،من جهة ثانية فالطبيبة أحالم في لحظة
تعرّ ضها للخيانة من قبل عادل الذي أحبّته وعاندت
أسرتها من أجله ،وخاصة األب فاقد الثقة باألطباء،
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ْ
وبصمت
حاولت
فعند أوّل صدمة تعرّ ضت لها،
ٍ
تغيير اختصاصها الطبي فتلجأ الى دراسة األعصاب
ّ
وطب الدماغ علّها تفهم اآلليّة التي تنطوي عليها
نفوس البشر ،وربّما تفهم هذا السلوك وتجد حال
ًعقالنياً طبياً لمشكلتها ومشكلة بقيّة "الشظايا" اللواتي
ُ
معهن ومن حولها والتي ربطتها ّ
ّ
بهن عالقة
تتعامل
المُشكلة ذاتها ،إذ ّ
أنهن توحدن في ذات الوجع وهدف
االنتقام بشتّى الوسائل ،لكن أحالم تحاول توحيد آلية
الر ّد وتقنعهن باللجوء الى المواجهة ّ
ألن االنتقام كما
قالت (آالء) في ح ّد ذاته جريمة ،مقابل جريمة وهو
ما ترفضه أحالم أيضا.
أحالم التي اتخذت من أسلوب الصمت ً
ً
وطريقة
آلية
لها في التح ّدي ،قد اعتمدت طريقة "غاندي"
في صبرها وصمتها على عادل إلى أن تفجّ رت
الحقيقة على مسرح المُكاشفة ،ظهرت نساء مركز
ّ
ولكل واحدة من النساء المُحبطات
األمراض النفسية
المُتعرضات للخيانة دورها في كشف هذه السلسة
من االنكسارات على الساحة الذكورية ،وقد تعددت
ّ
ولكل شظيّة أسبابها التي
الخيانات والضحيّة امرأة،
تختلف عن األخرى.
فشيماء التي صدمت من الرجل الذي أحبته نتيجة
عدة مواقف متشابهة ،وأ ّم مجهول "هكذا تسميها"
الكاتبة هي مدرّ سة اللغة العربية والتي فقدت والديها
في حادث سير ،بعد ذلك خطف الموت الرجل
الوحيد الذي أحبته ،هكذا وجدته فجأة ومات فجأة،
خطف الموت الفرحة الوحيدة التي لمعت في سماء
حياتها ،فقررت االعتزال في مستشفى األمراض
النفسيّة ليضاف اسمها كشظية بين مثيالتها
وكذلك زهراء التي تعرفت إلى شاب ث ّم ال تعرف
لماذا تركها وهرب ،لنتكشف بعد ذلك أنّه التحق
بصفوف المجاهدين في إحدى جبهات الشرق ،في
ُ
تبحث عن ُه وقلبها معلّق به ،لكن ذلك
حين ظلّت هي
ّ
ً
صدمة نفسي ًّة أودت بها الى أن تكون
شكل لديها
شظيّة.
على الصعيد الذكوريّ تظهر شخصيّة أبو محمود في
الرواية حارس المبنى ،أو مُستخدم مركز األمراض
النفسيّة تظهر على أنّها شخصيّة عميلة ،تعمل لصالح
عادل زوج أحالم ،في حين نعرف فيما بعد ّ
أن أبا
محمود كان يعمل في األصل مدرس رياضيات،
وهو يحمل إجازة جامعيّة ،لكن الظروف ألجأته إلى

هذا العمل ،تريد الكاتبة أن تلمّح إلى أن مستوى
الثقافة أو الشهادة الجامعيّة لن تكون رادعاً أو مانعاً
من دناءة الفعل ،ووضاعة التفكير لدى البعض ..من
جهة ثانية أرى في اقحام شخصيّة المُقدم رؤوف
بتسميتها المعروفة في الداراما السورية جاءت في
غير سياقها الروائي وكأنّها اقحمت اقحاما ًعلى
الرواية .
ّ
فلسطيني ربطتها به
شاب
إلى
تعرفت
والتي
أمّا روز
ّ
ّ
عالقة ّ
حب ،وألنه من غير ديانتها فقد رفض األهل
ْ
فهربت معه إلى ليبيا وبعدها تحدث لها
زواجهما
انكسارات عاطفيّة وحياتية فتلجأ إلى ألمانيا ،ولم تجد
مأوى فيسوقها قدرها إلى مركز األمراض النفسيّة
لتروي حكاية عذابها ،و لتصير شظيّة أخرى بين
مثيالتها.
من حيث البناء الفني قسمت الكاتبة روايتها إلى سبع ٍة
وأربعين مقطعاً
ً
منفصال أو عنواناً فرعياً ،تراوحت
هذه المقاطع في عدد صفحاتها بين الصفحة الواحدة
ّ
مقطع ،وعشرات الصفحات ،ومن العناوين
لكل
ٍ
الفرعيّة لهذه المقاطع ،نقرأ على سبيل المثال " حياة
أحالم  ،مقهى الحياة ،زيارة أحالم إلى الجامعة،
اعتزال شيماء الحياة ،صباحات أيلول العابسة،
مي صفوان وخليل جبران ،انتقام المُغتصبة ،أبو
محمود والمسدس ،ساعة التخلّي ،الجلسة المنسيّة،
والستارة "..وغيرها من المقاطع التي كانت تحمل
أحياناً عناوين سياقيّة تحرّ ك األحداث وتدفعها إلى
األمام ،من خالل هذه العناوين يمكن ّ
توقع الحدث
أحياناً ،كما في زيارة أحالم إلى الجامعة ً
مثال ،أو لقاء
ّ
روز و سلوم وغيرها ..الرواية تسير في خط تتابع
األحداث وإن كانت الكاتبة أحياناً تعمد في حبكتها
إلى اخفاء بعض الحقائق أو إيهام القارئ بأمر لم
ً
مثال ،الرواية
يحدث ،كما في حالة موت فيحاء
سارت وفق المنطق التقليدي من بداية وعقدة وحل،
فقد تجمعت ّ
كل األحداث في بوتقة واحد ٍة وانصهرت
تباعاً لتصل إلى النهاية ُ
حيث محاكمة سارقي القلوب
وخائني ال ِعشرة وإن كانت تلوثت يد بعضهم بالدم
فالرواية أحياناً كانت ال تخلو من الحبكة البوليسية
في ّ
فك بعض عُ قد األحداث والتشويق والتسويف
واإليهام في بعض األحيان لتختفي بعض الحقائق
صفحات بعيد ٍة وغالباً ما
أو تتأجّ ل لتظهر على مدى
ٍ

كانت تنهجُ بعض المقاطع أسلوب الخطف خلفاً ففي
كثير من األحيان كانت ترجع باألحداث الى زمن
مضى على طريقة التداعي.
من حيث الفكرة العامّة بطلة الرواية "تينا" غادرت
دمشق بسبب األحداث األخيرة فيها ،لتتجه إلى ألمانيا
وإلى برلين تحديداً ،يمت ّد المكان في الرواية بين
دمشق وبرلين واسطنبول والجوالن والعراق وليبيا
و شيكاغو في الواليات المتحدة األمريكيةّ ،
إال ّ
أن
المكان الرئيس ومسرح األحداث على مساحة الرواية
النفسي أو مركز األمراض
كان مركزاً للعالج
ّ
العقليّة ،تجتمع فيه مجموعة من النساء المصابات
باإلحباط والعُقد النفسيّة و األمراضّ ،
هن يلجأن
إلى هذا المكان منكسرات ،يعانين من العُقد النفسيّة
فقد خضن تجارب حياتيّة مؤلمةّ ،
لهن خبرات فاشلة
الحب مع ذكور سببوا ّ
ّ
لهن هذه الصدمة النفسيّة
في
" تصرّ الكاتبة على تسمية ّ
ّ
منهن شظيّة"
كل واحد ٍة
طرفي الصراع في
كما أنّها تصرّ على تسمية
ّ
ّ
وبكل وضوح (ذكور وإناث) أو على تسليط
الرواية
الضوء على قضيّة الذكوريّة الطاغية التي تسبب
الكثير من القهر والحُ زن للطرف اآلخر " بحجّ ة أنّه
الذكر ومن ّ
حقه التصرّ ف بمشاعره كيفما يشاء و
ما عليها سوى ،الدوران في ُفلك الذكر والخضوع
لرغباته وما يسترعي االنتباه أن الطبيبة المعالجة في
المركز هي أيضا ضحية أو شظيّة.
من جهة ثانية تصوّر الرّ واية مجموعة من الشباب
والذين تربطهم بها عالقة الشلّة وزمالة ال ّدراسة
تصوّرهم في حالة من عدم المسؤولية والالمباالة،
فهي التي يقتلها اضطرابها وقلقها على نتيجة امتحان
عادل والتي سيحدد من خاللها موعد زواجها به،
تجد أن عادل مع مجموعة من أصدقائه في حالة من
اللهو والمرح ،بينما هي تحترق أعصابها انتظاراً،
فالروائية تعوّل على مسألة حساسية المرأة ،وطغيان
عواطفها ،في حين إن ّ
حقق أحدهم نجاحاً ما يلجأ إلى
تضخيم هذا النجاح.

َ
الخوض في
العربية األدبيّة تجنبت إلى ح ّد ما
عمال روائياً
ً
تلك الموضوعات ،فحتّى اليوم لم أقرأ
عربياً تطرّ ق لمثل هكذا قضيّة وهي ّ
حب أو (عالقة
المحارم) ،فأصل مشكلة أحالم مع زوجها وحبيبها
ّ
عادل هي دخول عمتها فاديا على
الخط ،و إقامتها
عالقة غير شرعيّة مع عادل ،مسرحها سرير أحالم،
وغرفة نومها ،وليس بسريّة ،بل عالقة يشوبها الكثير
من الوقاحة والتح ّدي غير المُعلن لكال الطرفين،
ّ
"الحب الخطيئة" تنتهي نهاية مأساوية ،تُقتل
فاديا
ّ
ويُغلق ملف موتها بصمت على مسرح الرواية،
ْ
أجابت على سؤال مُبهم هنا هل تُفضح
ولعل الكاتبة
هكذا عالقات؟ أم تبقى في إطار الكتمان والسريّة
بشكل عام ،فاديا
حرصا ًعلى سُ معة األسرة والعائلة
ٍ
ُ
ماتت بصمت وطويت معها صفحتها كما طويت
أحداث غيرها في الرواية بأسلوب الصمت البارد.
تسوق الكاتبة أحداث روايتها بهدوء ،دون صخب
أو مفاجآت ضخمة ،بلغ ٍة حياتيّة بسيطة ،بعيدة عن
التكلّفّ ،
إال أنّها تشكو أحياناً من قلّة الصور ،والحفر
عمق المعنى ،ففي لغة السرد ،تلحظ أنّك تستمع
في
ِ
ّ
إلى أحاديث نساء عاديات ،قلما تميّز فيهن هذا
ّ
وكأن الكاتبة أرادت أن
النكسار على صعيد اللغة
تُ
ّ
ظهرهن بمظهر القوّة رغم ما مررن به من فواجع،
الشخصيّات في الرواية ،تتح ّدث بعفويتها الحياتيّة
دونما تكلّف ،مما يجعلها قريبة من المُتلقي ،يسهل
التعاطف معها ّ
إال أنّه وحسب قناعتي كان السرد في
بعض األحيان فضفاضا ً يدخل في تفاصيل كثيرة،
تدخل ضمن سياق البديهي الحياتي بعيداً عن اللغة
األدبيّة ،في حين ّ
أن االشتغال على التكثيف في
لغة النص األدبي يمنحه متعة مشاركة المُتلقي في

تفكيك حوامل اللغة المعنويّة والسياقيّة ..في شظايا
امرأة شرقيّة كان االنحياز الى اللغة الحكائيّة اليوميّة
الخالية من متون الحفر والتدقيق في جدور المعنى،
ّ
وتشظي الفكرة معنوياً ،ما أقصده هنا بالتشظي
ّ
أن تكون اللغة حمّالة لألفكار والتأويالت المتعددة
والرموز.
على الصعيد العام استطاعت الرواية أن تالمس
بعض جراحات المرأة الشرقيّة ،وأوجاعها ،ولعل ما
ّ
التشظي فكرة الهجرة والنزوح األخيرة
زاد في هذا
من الشرق ،مما جعل األمور تبدوا أكثر تفسّ خاً في
وخاصة عندما بدأت المرأة العربيّة
بعض األحيان،
ّ
المُهاجرة أو النازحة الى أوربا بدأت ترى مساحة
الحريّة المُعطاة لها ،والتي تصون كرامتها حسب
رأيها ،مما جعلها تتلمس جراحها وأوجاعها القديمة
في شرقنا العربي ،وتعيد ترتيب أولياتها الحياتية
تحاول كسر النمط المألوف.
في الرواية تقول أحالم "األسماء ليست كما يقولون
ألصحابها نصيب منها" لكل امرىء من اسمه
نصيب" فلو كان ذلك صحيحاً لما كان عادل ظالماً"
تنتهي الرواية أن تجتمع األحداث وتتفكك على
مسرح الحياة ،هذا المسرح االفتراضي الذي تت ّم
المكاشفة عليه ،ويأخذ ّ
كل واح ٍد جزاءه المفترض،
دونما دم أو رصاص ،االنتقام بالصيغة الباردة يحقق
نتيجته حسب رأي الكاتبة.
األدبي األوّل للكاتبة الصبيحي فقد
يُذكر أنّه العمل
ّ
َ
سبق لها أن كتبت القصة القصيرة والشعر المحكي.

ُ
ُ
دمشق
بك يا
تبدأ الرواية بالمقولة التالية"
فجعت أنا ِ
ّ
وكأنك الشيء الذي قصم ظهري في هذه الحياة ،ما
جرى لم يكن في الحسبان ،لماذا لم تلّوحي لنا عبر
أنفاس عشقنا لك  .قبل خمسة أعوام أتيت إليك يا
دمشق شعرت بالدفء بالحنان الروحي ،تلعثمت
ً
خجال مما وهبتنا إياه" تفتتح الرواية باالنكسار
األوّل وهو مغادرة دمشق ،المدينة التي أحبتها "تينا"
ً
مرغمة
وعشقت ترابها ووجوه ناسها وطيبتهم تُغادرُ
بحثاً عمن تُحب فقد سبقها بالهجرة إلى بلدها األصلي
ألمانيا.
من جهة أخرى تتطرّ ق رواية شظايا امرأة شرقيّة
ّ
لعل النصوص
إلى قضيّة في غاية الحساسيّة،
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ً
وجمال وتصريحات
مهما كان شكل العالقة العاطفية التي تجمع الرجل بالمرأة ،سواء عالقة حب أو خطوبة أو زواج ،فإن هناك كلمات
وأحاديث معينة يكره كل رجل سماعها من شريكته ،وننصح كل امرأة بتجنبها تماماً خالل الحديث مع شريكها ،حتى في حالة الغضب
والمشاكل ،فهذه الكلمات ال تزيد األمور إال سوءاً.
إليك سيدتي قائمة بهذه المكروهات في عالم الرجال:
 .1أهلي وأهلك :منذ لحظة ارتباطك الرسمي
بشريكك ،أنت توقعين على انضمامك لعائلة جديدة
باإلضافة لعائلتك األم ،فيصبح لديك عائلة واحدة
كبيرة ،وتصبح عندها كلمة "أهلي" هي كلمة تعبر
عن عائلتك األولى وعائلتك الجديدة أيضاً .الرجل
يستفز من تكرار المرأة لكلمتي "أهلي" و"أهلك" ألن
هاتين الكلمتين تعطيان شعوراً بالتفريق ،واالنفصال
وتفضيل جهة عن األخرى .وإياك أيضاً والمقارنة
السلبية بين العائلتين بأي شكل من األشكال أو خالل
أي نوع من الحوارات ،فهذا األمر يستفزه ويزعجه
ألبعد الحدود.
 .2خليك رجال (راجل ـ زلمة) :حتى وإن كنت ال
ً
رجال كفاية في بعض المواقف ،إياك وهذه
ترينه

الجملة فهي تحطم أكثر مما تبني! األسلوب الطيب
والحنون والحكيم ممكن أن يغير الكثير في الرجل
فيصبح أكثر مسؤولية ورجولة ونضجاً ،أما التجريح
والنقد السلبي الهدام واألسلوب المستفز لن يؤديا إال
إلى نتائج أكثر سلبية.
 .3لو كان معي فلوس أكثر كنت ..إلخ :إن كنت
تحاولين أن تشعريه بالنقص وعدم االرتياح والغصة
والحزن والتوتر والكثير من المشاعر المؤلمة
فكرري هذه الجملة دائماً!
ً
ً
التخطيط للزفاف عملية مرهقة ماديا وجسديا ،ولكن
األهم من ذلك كله أنه يمكنها أن تكون مرهقة جداً
معنوياً إن شعر الرجل أنك غير مقتنعة بأي شيء،
وأن كل ما يفعله رغم أنه يفوق مقدرته المادية إال
أنه غير كاف لك!

ال تواصلين تكرار ما تودين الحصول عليه لو كنت
تتمتعين بظروف مادية أفضل ،فأنت ال تريدين أن
تكسري شريكك من الداخل وتشعريه بأنه ليس جيداً
لك بما فيه الكفاية!
 .4الحديث عن رجل سابق في حياتك :الحديث عن
عالقات سابقة مرت بحياتك ،كخطيب أو طليق أو
صديق سابق هو آخر ما يود الرجل سماعه ،هو
حتى يتمنى أن ينسى تماماً فكرة أنك كنت مرتبطة
بشخص ما قبله فما بالك بالحديث عنه أمامه أو
مدحه أو األسوأ من ذلك كله مقارنته به بأي شكل
من األشكال؟!
عالقاتك السابقة هي صفحة يجب عليك طيها وعدم
التطرق لها أمامه أبداً ،اعتبريها من المحرمات
ليس فقط من الممنوعات ،وحاولي أن ال تذكريها
أو حتى تتذكريها كي ال يظن للحظة أنها ما زالت
تقبع في مكان ما في فكرك أو قلبك .كما يفضل أيضاً
عدم مدح أي رجل أمامه سواء كان قريباً أو بعيداً،
فالرجل بطبعه يفضل أن يكون األفضل واألمثل
بنظر شريكة حياته.
 .5الحديث الملغم أو غير الكامل :ليس فقط الرجل،
بل كل شخص ينزعج من الحديث المبطن أو المليء
باأللغام أو غير المكتمل!
إن كان لديك ما تقولينه قوليه بوضوح ،دون تبطين
أو "رمي كالم" أو "لف ودوران" أو فجوات .لكن
هذا ال يعني بالطبع أن تقولي كل ما يخطر ببالك
بشكل مباشر ودون تفكير "طج"  ،فالتأني والذكاء
واألسلوب اإليجابي والتوقيت الصحيح ،كلها أمور
مهمة جداً عند طرح المواضيع الحساسة.
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 .6ما في شي ( ...أنا منيحة ـ أنا كويسة) :نعم
هذه جملة عادية وغير مزعجة عندما تكون صحيحة
ومصاحبة ألفعال تعكسها!
أما إن كان وجهك وحركاتك تقول شيئاً معاكساً لها،
عندها هو من لن يكون "منيح أو كويس"!
إن كنت غاضبة من شيء ما ،فعليك إما أن تتحدثين
عنه بشكل مباشر أو تتجاوزينه وتنسينه .لكن ال
تكونين مزعجة ومستفزة بأن تتعاملين بغضب
وتنظرين بغضب وتردين بغضب وعندما يسألك "ما
بك؟ في شي؟" تردين "ال ما في شي ،أنا منيحة"!
أنت ال تحلين أي مشكلة بهذه الطريقة ألنه إذا صدقك
ورد عليك "ماشي" ،ستغضبين أكثر! في المرة
القادمة ،أجيبيه "نعم ،في شي ،أنا مش منيحة" فهذه
طريق أقصر إلى حل المشكلة!
 .7أنا ما بحب أمك أو أختك :باختصار يفضل أن
تحتفظين بمشاعرك السلبية تجاه أمه أو أخته أو أي
قريبة له ،لك وحدك ،فعند هذه النقطة بالذات ال
داعي للمشاركة والتواصل!
 .8ال يهمني :في مواقف معينة ،استخدامها يكون
مستفزاً جداً فحاولي تجنبه!
 .9أسئلة ال ترغبين بسماع إجابتها :ببساطة ،إن
كنت غير مستعدة لسماع اإلجابة الصادقة ،ال تسألين
السؤال!
نعم ،ال تدفعين الرجل ألن يقول لك ما يحاول أن
ً
مثال تستعدين للخروج بفستان
يخفيه .فإن كنت
تعرفين أنه يظهرك سمينة ،ال تسألينه إن كان
يظهرك كذلك ألنك بهذا الشكل تدفعينه تجاه طريقين
كالهما مزعج ،فإما الكذب أو الصراحة المؤلمة
التي من الممكن أن تؤدي إلى الشجار!
 .10المقارنة في غير مكانها :ال تقارني نفسك بأي
أحد أو أي شيء ،فمقارنة نفسك مع أصدقائه أو
مع أمه أو مع لعبة "البالي ستيشن" أو المقهى أو
المباريات أو غيره هي مقارنة في غير مكانها دائماً.
إن كنت منزعجة من عادة ما لديه ،حاولي تغييرها
بالعقل والحكمة والحوار والمشاعر الطيبة وليس
بالمقارنة غير المجدية ،فأنت أكبر من أن تضعين
نفسك بمكانة لعبة إلكترونية أو كرة قدم أو صديق
بقضي معه شريكك بضع ساعات للمرح فقط!
سيدتي :قائمة المكروهات أصبحت بين يديك اآلن،
هي فقط أهم ما يكره الرجل سماعه من المرأة ولكن
ليس جميعه ،فبالتأكيد هناك أمور أخرى يكره الرجل
سماعها أو الحديث عنها حيث ال يمكن حصرها
بقائمة ولكن يمكن حصرها بأقوالنا عن طريق
التفكير بما يجب أن نقوله قبل أن نقوله ،ومراعاة
مشاعر الشريك ،واختيار التوقيت المناسب عند
الحديث ،فـ " لسانك حصانك ،إن صنته صانك ،وإن
خنته خانك" ..
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لك ومختلفة
الحياة قد تختلف تماما بعد والدة طفلك وقبلها  ،فأنت على وشك تجربة جديدة ِ
اليك  ،ولكن احيانا قد تبدو تلك
 ،لذا هناك محاوالت دائما من االخرين لنقل تجاربهم ِ
التجارب مزعجة فى حد ذاتها  ،اليك بعض الحقائق التى يجب أن تعرفيها اذا كنت على
وشك الوالدة او لديك طفل حديث الوالدة.
 يوما ما حبك وعالقتك بزوجك ستعود :اذا كنتعلى وشك الوالدة او لديك طفل رضيع فأنت بالتأكيد
على وشك احداث تغيير شامل فى عالقتك بزوجك
من الناحية العاطفية والجنسية ،فاكتئاب مع بعد
الوالدة والتكيف مع طفل صغير هو امر صعب جدا
على المرأة خصوصا اذا كنت قد غيرتي من عاداتك
بشكل كبير مثل تركك للعمل او طلبك إلجازة طويلة.
فكل تلك االمور مع شعورك الشخصي بزيادة الوزن
وإرهاقك و عدم نومك والشعور بالمسؤولية تجاه
طفل صغير سيجعل الحياة اكثر صعوبة ،و على
الرغم من ان زوجك قد يكون متعاون جدا معك
إال انك ستشعرين انه اقل مسؤولية ألنه ليس عليه
القلق بإطعام الطفل ورعايته ونومه فهو حر طليق
يمكنه الخروج وقت ما شاء ومازال يقابل اشخاص
ناضجين إال ان فى الواقع ...زوجك ليس حر طليق
بتلك الدرجة فهناك اعباء مادية زادت عليه مع قدوم
الطفل.
لذا يتوقع اطباء النفس رجوع حالتك الى ما كانت
عليه بعد السنة االولى من والدة طفلكما ،فاصبري!
 االنعزالية :تشير معظم الدراسات الى اصابةاالمهات الجدد باالنعزالية عن كل ما تعرفهم،
فعنايتها الدائمة بطفلها تجعل الوقت ضيق جدا من
اجل العالقات االجتماعية السابقة ،فالخروج من
المنزل اصبح شيء من الماضي ،وينصحك االطباء
بضرورة محاولة الرجوع الى انشطتك االجتماعية
ويمكنك البحث عن مجتمعات االمهات الجدد لمساعدة
بعضكن البعض
على اجتياز تلك
المشاكل.
 تسجيل لحظاتطفلك االولى قبل
ان تنسيها :ال
تجعلين انغماسك
فى الرعاية الطفل
ينسـيك
والمــنزل
ِ
تسجيل اللحظــات
االولي لطفـــــلك
كأول مرة يستطيع

فيها المشي او الكالم او االحتفال بعيد ميالده األول،
لك وله ،فحافظي عليها.
فتلك الذكريات مميزة ِ
 القلق الزائد :فاألمهات الجدد غالبا ما يشعرنبالقلق الشديد حول العديد من االمور مثل االطباق
المتراكمة فى المطبخ دون وقت لغسلها او تنظيف
المنزل او حتى شراء احتياجاتك الشخصية ،فأين
الوقت؟
والمشكلة االخرى تتلخص فى خوفك الدائم على
طفلك وخاصة فى حالة مقارنة باألطفال االخرين
عند التحدث عن موعد الكالم والمشي وغيرها من
االمور .
اما عن الهوس الخاص باألمراض التى غالبا ما
يصاب بها الرضع فهو امر مبالغ فيه .
 المساعدة :اذا استطعت الحصول على المساعدةفى رعاية طفلك فهذا االمر سيريحك كثيرا  ،رعاية
طفلك لساعتين اثناء خروجك هو امر سيساعد على
انتعاشك مرة اخري  ،وال داعي للقلق حول ما تقوله
االخريات  ،فقط افعلي ما يريحك.
 االطفال ال تحتاج الى الكثير :شراء المالبسالباهظة واللعب الكثيرة فى السنة االولي ليست امر
مهم جدا  ،فالطفل فى السنة االولي يحتاج الى المحبة
والدفء و الغذاء الصحيح و النوم والحفاضات
النظيفة والزيارات المنتظمة لطبيب االطفال ...فال
داعي لشراء المالبس الباهظة وإهمال ما هو هم
لطفلك .

الحياة الزوجية تتعرض شأنها شأن أي عالقة أخرى إلى فترات فتور وبرود وال مباالة وإذا لم يحاول كل طرف إسعاف العالقة الزوجية
فإن النفوس ستبتعد عن بعضها ويعم القلق والتوتر بين األزواج ...كيف نحارب الروتين في عالقتنا الزوجية؟ كيف نجعل السعادة
والفرح إحساساً دائماً معنا وكيف نرفع الراية الحمراء أمام الروتين ونقول له :ممنوع الدخول إلى نفوسنا وبيوتنا؟
من هناك تتذكر أيام الزواج األولى تلك األيام التي كان كل واحد منا يحاول التقرب أكثر فأكثر من الثاني تلك األيام التي كنا نتحدث خاللها
عن كل كبيرة وصغيرة تخصنا ...هذه األيام تظل راسخة في الذاكرة وكأنها حلم فنتحدث عنها وكلنا حسرة وأمل في أن نعاودها ...ونظل
نحاول لكن األيام ومشاكل الحياة تقف ضدنا فنستسلم للروتين وتصاب حياتنا الزوجية بالفتور ...وتصبح اصابع االتهام موجهة نحو كل
طرف ،هذا يتهم ذاك وينتهي األمر بأن ينزوي كل واحد بمفرده في زاوية خياله وأحالمه ومشاكله ...فتزداد الفجوة وتبعد أكثر فأكثر
المسافات .المتأمل في أسباب فتور الحياة الزوجية يجد أن تراكم بعض األمور التافهة البسيطة جعل المشكلة تتفاقم ...أمور لو قلناها
لطرف آخر لضحك واستغرب...
إذا كنت سيدتي بمثل هذه الظروف إليك هذه النصائح
وإليك أيضاً سيدي الزوج هذه النصائح:
ـــ تشتكي أغلب الزوجات من صمت أزواجهن
فالمرأة تحب من يمدحها ويثني عليها ويعبر لها عن
عواطفه تجاهها بصوت عال وليس بالسر ولكي
تنعش عزيزي الزوج حياتك الزوجية تذكر دائماً أن
زوجتك امرأة وأنثى في حاجة إلى اهتمام كبير من
طرفك وكلما منحتها هذا االهتمام منحتك هي أكثر.
ـــ تعترف أي زوجة أنها بمجرد إنجاب األطفال
تنسى الزواج وتحول كامل اهتمامها إلى البيت
واألبناء ...يصبح المطبخ أكثر مكان تجلس فيه
ويتحول الحديث الودي إلى صراخ ومطاردة دائمة
وراء األبناء ...تحمل على عاتقنا مشاكل األبناء
تهتم وتتحدث وتجتر مشكلة ذلك االبن الدلوعة الذي
يحاول االستحواذ على أمه أو تلك البنت المشاكسة
العنيدة التي ما انفكت تصدر أصواتاً لتلفت االنتباه
إليها ...في هذه الدوامة تنسى أن أساس هذه األمور
وإن ركيزة هذا البيت رجل سعى على راحته
وعمل وكدح رجل وضعت يدها في يده من أجل
بناء أسرة ...وتنسى أن ذلك الرجل هو أحوج إلى
العناية والرعاية والحب واالعتصام وأنه هو مثل
الطفل الصغير الذي ينتظر دائماً من زوجته أن
تحنو عليه ...لذلك يجب أن تعيد الزوجات النظر في
جميع تصرفاتهن وأن يفهمن حياة الرجل واهتماماته
ويعطن كل عنصر في األسرة حقه من الرعاية
واالهتمام.
فأنت أيتها الزوجة التي تسمحين ألبنائك بالنوم
عندك ،ألم يحن الوقت لكي يحب زوجك سريراً
مريحاً وزوجة في انتظاره لتساهره وتتقرب منه
وتحدثه عن أحاسيسها وتنصت إليه بكل عناية
وانتباه!.
أين كوب الشاي الذي تعودت إعداده بعد الغداء
وتعودت أيضاً ارتشافه في الركن الذي أعددتماه

لجلساتكما الودية مع الزوج؟ لماذا نسيت أو تناسيت
هذه العادة؟ أفيقي يا أختي فإن التيار إذا جرف
بالحياة والود الزوجي لن يعيده ثانية...
ـــ يعتقد بعض األزواج أن إعطاء الزوجة مصروفاً
شهرياً أو حصولها على راتب يغنيها عن حاجتها
لهدية أو باقة ورد تقدم إليها من حين آلخر من
زوجها العزيز فيبخلون على زوجاتهم بذلك وال
يفكرون في إسعادها أبداً...
إن الكرم مع الزوجة ،يجعلها تشعر بقيمتها وغالوتها
وأهميتها فال بأس من دعوتها بمفردها إلى عشاء
في مكان هادىء ومفاجأتها بهدية بسيطة والثناء
عليها بالكالم الحلو ،الذي يجعلها تطير من السعادة
والهناء.
ـــ بعض النساء يعتقدن أن ما يجلبه الزوج لبيته
من أشياء وهدايا وما يقدمه لها من فساتين وعطور
ومجوهرات هو من باب واجبه المسؤول عن األسرة
فال يسمع منها أبداً كلمة شكر أو ثناء لخدماته بل
بالعكس يقابل تصرفه هذا بالفتور أو النقد ...لمثل
هؤالء الزوجات نقول :إن تقديم الهدايا للزوجة عادة
حسنة تحسدك عليها بعض الزوجات لذلك حاولي
دائماً أن تمدحين زوجك وتعبرين له عن إعجابك
بكل ما عليه لك وأن ترتدي المالبس التي يجلبها
لك حتى وإن كانت ال تعجبك فمجرد وضعها أمامه
يشعره بالفخر واالعتزاز ويشعره أيضاً أنك ترغبين
في السعادة...
أنا أعرف زوجات يجلب لهن أزواجهن ما تشتهيه
النفس من مالبس وعطور وإكسسوارات وحلي من
جميع أنحاء العالم ومن أغلى الماركات ...ولكنها
ترمي بهذه األشياء في خزانتها أو تقدمها هدايا
لصديقاتها وأهلها ...وبالطبع مثل هذا التصرف
يجعل الزوج ينصرف ويتخلى عن عاداته الحسنة
وساعتها ستندم.
ـــ شكراً ،كلمة تحب المرأة سماعها باستمرار فإذا

ما بخل عليها بها زوجها فإن الحزن واأللم يدمران
قلبها لذلك سيدي الزوج ال تنسى قول كلمة شكراً
فهي العصا السحرية التي تفتح لك أبواب السعادة
والهناء ...فعندما تعود من عملك وتجد الطعام
على السفرة ال تلتهمه وأنت صامت :فبعبارة "تسلم
إيدكي" أو "يعطيك العافية" ال تكلف شيئاً وتعطي
مردوداً
ً
هائال من السعادة.
 الرجل يحب التغيير وهذا ال يعني أنه يفكر فيتغيير زوجته ال ،وإنما يجب أن يرى زوجته تتغير
من أجله كل يوم وال نعني بذلك تغيير الطباع أو
المالمح إنما تغيير المالبس والتسريحة والماكياج...
فعندما تستقبلينه كل يوم بنفس الجالبية أو بنفس
الفستان ورائحة الثوم والبصل تُشم من بعيد فإنه
بالتأكيد سوف يرفض النظر إليك وبالتدريج سوف
يتجنب الجلوس بجانبك ،لذلك سيدتي خصصي يومياً
ربع ساعة قبل عودة زوجك من عمله مساء البسي
أحلى ما عندك واجلسي في انتظاره فالمالبس التي
اشتريتها أو اشتراها لك هي له ومن أجله وليست
للصديقات والجيران ومن أجلهن.
ً
وأخيراً نقول للزوج والزوجة :تخليا قليال عن
الكبرياء واألنانية وليمنح كل واحد منكما اآلخر
لحظات من الفرح والسعادة .فالحياة الزوجية
تحتاج إلى الحب وإلى كثير من الصبر.
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جاءت أمينة رزق إلى القاهرة عام  1924قادمة من طنطا بصحبة عمتها أمينة محمد والتي كانت تعمل
بالتمثيل أيضا.
أستقر بها الحال في مدينة القاهرة ،والتحقت بفرقة رمسيس وبدأت مشوارها مع التمثيل منذ ذلك الوقت وحتى
اآلن بدأب وحب ومثابرة.
كان أول ظهور لها في الفيلم الصامت (سعاد الغجرية) عام  1928ولكن بدايتها الحقيقية كانت من خالل
أعمالها مع ( يوسف وهبي) والذي كونت معه ثنائيا فنيا ناجحا جدا.
كانت البداية في فيلم (أوالد الذوات) عام  1932الذي قامت فيه بدور البطولة وهو نفس الوقت الذي كانت
فيه أمينة رزق بطلة فرقة يوسف وهبي ،ويعتبر هذا الفيلم هو أول فيلم مصري ناطق وقد
أخرجه محمد كريم أحد رواد السينما المصرية.
وباستثناء يوسف شاهين وتوفيق صالح عملت الفنانة أمينة رزق مع كل مخرجي السينما
المصرية تقريبا ،الذين رأوا فيها وجه مصري بسيط وحنان جارف يظهر في مالمحها مع
تعبيرات مليئة بمشاعر األمومة مع مسحة من الحزن.
وربما بسبب هذه الخصائص تم حصرها قي دور األم الذي أجادت فيه بشدة ،والذي وصلت
فيه إلى قمة النضج في فيلم أرض األحالم عام  1993أمام الفنانة فاتن حمامة والتي تفوقت في بعض مشاهده
على الفنانة القديرة فاتن حمامة نفسها.
ولكن لن ينسى أبدا تاريخ السينما المصرية دورها العظيم في فيلم بداية ونهاية للكاتب العالمي نجيب محفوظ
والذي قام بإخراجه الفنان صالح أبو سيف عام  ،1960والذي لعبت فيه دور أم مصرية فقيرة يموت زوجها
فتحاول تربية أوالدها األربعة من بعده وسط أجواء من الفقر المدقع.
لم تتزوج الفنانة أمينة رزق أبدا ،وتؤكد أنها ال تشعر بالندم حيث أنها وهبت حياتها لفن التمثيل .ولكن برغم
ذلك فقد كانت على عالقة وثيقة بالفنان يوسف وهبي مما جعل البعض يعتقد أنه ربما يكون هناك ثمة عالقة
عاطفية بينهما وهو ما نفته الفنانة القديرة بشدة مؤكدة أن عالقتها بالفنان الكبير يوسف وهبي هي مجرد
عالقة عمل بل أنها تعتبره رائد من رواد الفن في مصر وأستاذ محنك .وقد اشتركت الفنانة أمينة رزق
في كل األعمال السينمائية التي أخرجها يوسف وهبي ،وكانت في نفس الوقت الممثلة األولى في فرقته
المسرحية.
ويرجع ذلك الى اقتناع يوسف وهبي بموهبتها باإلضافة إلى التزامها الكامل وانضباطها أثناء التصوير أو
البروفات في حالة العروض المسرحية.
تحظى الفنانة أمينة رزق باحترام كل العاملين في المجال الفني بمصر ويعتبروها أستاذة لهم في فن التمثيل
ومثال يحتذى به في االنضباط والتفاني.
وبعيدا عن الفن ،يعتبرها العديد منهم بمثابة أم حقيقية لهم لما تتمتع به من طيبة فلب وحكمة وخبرة أعوام
من الكفاح مما يجعلهم يطلقون عليها ماما أمينة.
من أبرز مسرحياتها التي قدمتها في السبعينات «السنيورة» والمسرحية الكوميدية «انها حقا لعائلة محترمة
جدا» باالشتراك مع فؤاد المهندس وشويكار وكان آخر ما قدمته على خشبة المسرح قبل شهور مسرحية
توفيق الحكيم «يا طالع الشجرة» إلى جانب الفنان أحمد فؤاد سليم .في مجال السينما بزغ نجمها كممثلة
قديرة تهز لم تتزوج أمينة رزق أبداً ،وكانت تحظى باحترام العاملين في المجال الفني الذين رأوا فيها مثاال
لالحتواء واالنضباط ،وكانوا ينادونها ب«ماما أمينة»
تم تعينها عضوا بمجلس الشورى المصري في مايو  ،1991كما حصلت على وسام االستحقاق من الدرجة
األولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
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قال الفنان جمال سليمان ،إن حديثه في السياسية كان «ضروريا ألن وطن
يحترق وينهار وواجبه كمواطن إطفاء هذه النار».
وأضاف« :خسرت كتير من الكالم في السياسية بس كسبت برضو أني كل
لما ببص على نفسى في المرايا بكون منسجم مع نفسي وكسبت احترام نفسي
واحترام الناس في
سوريا».
وكشف «سليمان»،
في حوار على قناة
«القاهرة والناس»،
عن أنه لم يتدخل
في السياسة برغبته
ولكن النظام الحاكم
في سوريا خيرهم
كفنانين بطريقة مباشرة «أما أن يكونوا مع النظام أو ضده».
وقالُ :
«خيرنا مباشرة من قبل النظام أما تبقوا معانا أو تبقوا أعداءنا وخصومنا،
ومكنش في فرصة الحياد ومكنش حد يقدر يقول أنا مليش في السياسة وكان
عليا ضغوط».
وتابع« :أنا عمري ما كنت مع النظام ولم أكن أيضا معادي للنظام أو معارض،
وال شك أن بشار األسد حينما تولى مكان أبوه تعرفت عليه شخصيا وكان عندنا
أمل ينقذ سوريا ويكون فيها احترام لسيادة القانون ولكن اآلن فيش امل في
النظام وسوريا تحطمت».

أعتبر الفنان راغب عالمة أن حكومة الرئيس حسان دياب استلمت دولة
مفلسة ومنهوبة ال عدل فيها للمساكين ،واستقوت على الضعفاء واستولت على
المناصب واإلدارات وحقوق الشعب اللبناني ،كما هدمت أمل الشباب لبناء
مستقبلهم.
وكتب عالمة في صفحته الخاصة" :هذه الحكومة استلمت دولة مفلسة منهوبة
ّ
وعززت الفاسدين
محروقة ال عدل فيها للمساكين .بلد استقوت على الضعفاء
والظالمين!استولت على المناصب والعقود والمشاعات والمناصب والسفارات
وهدمت كل أمل عند الشباب لبناء مستقبلهم! ادارت البلد بمزاجية الزعيم الفاسد،
الله يكون بعون حكومة حسان دياب".
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من أهم العوامل في استمرار نجاح و نجومية أي فنان ،هو مفاجأة الجمهور،
وتقديم دور قد ال يتوقعه الجمهور من هذا الفنان ويتخطي األمر المفاجأة
ويصبح مغامرة ،عندما يكون هذا الدور مركبا ويحمل أبعادا عديدة وتفاصيل
تحتاج لخبرات طويلة من الفنان الذي يجسد هذا الدور حتي يقدم أدق هذه
التفاصيل
وفي رمضان هذا العام ،قرر أحمد
صالح حسني ،نجم كرة القدم
الدولي السابق ،أن يجهز مفاجأة
للجمهور وخوضه المغامرة ،بل
التحدي الكبير الذي يكمن في
شخصية عزمي التي يجسدها في
مسلسل الفتوة ،وقد ربح حسني
هذا التحدي الصعب جدا ،فهو لم
يتمرد فقط بهذا الدور علي األدوار
التي تحمل تركيبة وأبعاد رومانسية
والتي قدمها في أعماله األخيرة
وخاصة (حكايتي) و (ختم النمر)،
وإنما قرر أن يقدم دورا صعبا ومركبا في كل تفاصيله ،وتخلي أيضا عن
البطولة المطلقة التي حصل عليها في مسلسل ختم النمر وقرر تقديم البطولة
الثانية من أجل هذا الدور.
وتعتبر شخصية عزمي نقطة تحول حقيقية في مشوار حسني وعالمة فارقة
وستظل ،ألنه أثبت من خاللها مدي التطور الكبير الذي طرأ على أدائه
والخبرات التي اكتسبها من أعماله السابقة وقدرته على تقديم أدوار صعبة
ومركبة ،فشخصية عزمي ليست شخصية أحادية الشكل والمضمون وإنما
شخصية تحمل أبعادا عديدة  ،فهو ليس الشرير التقليدي المنافس للبطل رمز
الخير ،وإنما هو ال يري الشر الذي يرتكبه شر وإنما يراه خيرا وهو ال ينافس
البطل بشكل حقيقي وإنما يحارب أطماعه ونفسه ويقف حائرا عاجزا أمام ما
يحمله بداخله.

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا فيديو
على صفحتها على أحد مواقع
التواصل االجتماعي لمظاهرات
في ألمانيا يطالبون فيها بعدم تلقي
التلقيح ضد فيروس كورونا حيث
أنهم يعتبرونه خدعة أو صراع بين
الدول الكبرى.
وعبرت إليسا عن موافقتها عما
يتناوله هذا الفيديو من مضمون.
وكان قد خرج اآلالف من األلمان
للشوارع في عطلة نهاية أسبوع،
مطالبين برفع جميع القيود ،والعودة للحياة الطبيعية بالكامل.
يذكر أن آخر أعمال إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التي حققت نجاحاً كبيراً
وشاركتها في الفيديو كليب الفنانة اللبنانية هيفا وهبي.

احتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميالده الـ 80حيث ولد عام  1940بمدينة المنصورة ،قبل أن ينطلق للعيش بمنطقة الحلمية بالقاهرة ليبدأ حلمه في
التمثيل من هناك.
استطاع عادل إمام أن يجسد لنفسه خط تمثيلي راقي ومختلف ،لم يمنعه من إثارة الجدل ،بسبب نوعية األعمال التي يقدمها للجمهور ،فال يخلو
ً
عمل فنيًا من الجدل ومن القصة الهادفة التي يتخللها نوعً ا من الكوميديا التي جعلته "الزعيم".
ونرصد عبر السطور التالية أبرز األعمال التي أثار من خاللها الجدل وكانت السبب في إقامة عدة قضايا عليه انتهت أغلبها بالبراءة.
تقديم محمد مجدي
"األفوكاتو" عام 1983
تعرض الزعيم بسبب فيلم "األفوكاتو" لحكم بالسجن لمدة عام ،بعد إقامة دعوى
قضائية ضده من المحامي مرتضى منصور ،يتهمه فيها بإهانة مهنة القضاء
بعدما قدم شخصية "حسن سبانخ" المحامي المرتشي ،حيث قام "منصور"
برفع قضيه أخرى عليه يتهمه بسبه وقذفه حصل بمقتضاها على حكم بحبس
الزعيم لمدة  6أشهر ،وتعويض مليون جنيه؛ إال أن الخالف انتهى ً
أيضا بتنازل
مرتضى منصور عن بالغه في مقابل قيام عادل إمام بنشر اعتذار بالصحف
لمرتضى منصور بعدما تدخل العديد من الوسطاء المقربين من الطرفين.
"الغول" عام 1983
تعرض الزعيم لضجة كبيرة بسبب فيلمه "الغول" للمخرج سمير سيف ،والذي
عرض عام  ،1983حيث تم منع عرضه بسبب اتهامه بالتواطؤ مع رجال
األعمال ،فقدم خالله شخصية عادل عيسى الصحفي الملتزم بقانون مهنته ،الذي
ال يخفى الحقيقة عن الناس ،ويعلي دائمًا المصلحة العامة ،ومع عرض الفيلم
جماهيريًا رأت لجنة الرقابة وقتها بأن الفيلم يُعد مظاهرة سياسية
مضادة للنظام القائم في البالد ومعاداة لنظام الحكم ومؤسساته
القضائية ،ويدعو إلى الثورة الدموية ضد أصحاب رؤوس األموال،
إلى أن اتخذ قرار وقتها بمنع عرضه ،ومع الوقت تم عرض
العمل على  500من األدباء والنقاد ،وكان رأيهم جميعًا أن الرقابة
افترضت إسقاطات بعيدة كل البعد عما جاء في الفيلم ،وتم عرض
العمل مرة أخرى.

اتهامه مرة أخرى بـ" ازدراء األديان"
عاد الجدل مرة أخرى في حياة الزعيم ،وعمل العديد من المحامون التابعون
لجماعة اإلخوان ،على رفع أكثر من قضية ضده يتهمونه بازدراء األديان من
خالل األعمال التي قدمها في هذه الفترة وفترة الثمانينات ،حيث قضت محكمة
جنح الهرم في القاهرة عام  2012بالحبس المشدد لثالثة أشهر للزعيم ،ودفعه
لغرامة مالية كبيرة ،بتهمة ازدراء الدين اإلسالمي من خالل أعماله الفنية
السينمائية والتي كان من ضمنها "مرجان أحمد مرجان ،الذي تناول قصة
حياة رجل أعمال يقدم رشاوى لكل من حوله بطريقه كوميدية ،وفيلم حسن
ومرقص الذي تطرق لموضوع التعايش بين المسلمين والمسيحيين ،باإلضافه
لفيلم اإلرهابي الذي تناول أفكار التطرف منذ بداية نشأتها ،ليصدر علية حكم
غيابي بحبسه وتغريمه ،إال أن القضية انتهت لصالحه بسبب وجوب حرية
اإلبداع وتغريم رافعيها  50جنيهًا.
ويحاول الزعيم من خالل كل عمل فني يأن يخرج على المشاهد بفكرة وقصة
جديدة ،تثير الجدل ،لكنها أفكار نابعة عن مضمون وطني ممزوج بالكوميديا.

"طيور الظالم" عام 1995
شكل عادل إمام ديو فني عالي الجودة مع السيناريست الكبير وحيد
حامد في أكثر من عمل أثار خاللهما االثنين ضجة كبيرة ،من
خالل فيلم "طيور الظالم" للكاتب وحيد حامد ،الذي اعترضت
جماعة اإلخوان عليه ووصل األمر إلى القضاء برفعها دعوى
ضد العمل عام  ،1995اتهمت فيها جماعة اإلخوان صناع العمل
بتهمة ازدراء األديان ،لكن الدعوة انتهت لصالح الزعيم وخرج
منها براءة.
"عمارة يعقوبيان" عام 2006
وقدم الزعيم فيلم "عمارة يعقوبيان" ،الذي أثار ضجة بسبب مشهد
"الشذوذ" الذي كان بداية نجاحات الفنان خالد الصاوي ،حيث شكل
مجلس الشعب عام  2006لجنة برلمانية لتقييم الفيلم أثناء عرضه
للجمهور ،بعد أن تقدم  112نائبًا بطلب إحاطة ،يطالبون فيه بوقف
عرضه.
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 ألعاب-  إكسسوارات-  كروت تلفونات-  تصليح-  موبايل وكمبيوتر- بيع وشراء

تمكنت شركة "سونانتيك" البريطانية الناشئة ،التي تعمل في مجال تطوير الذكاء
الصناعي ،من إضافة مشاعر السعادة والحزن لقارئ النصوص االلكتروني في
األجهزة الحديثة.
وأصدرت الشركة فيديو كنوع من الدليل على اإلنجاز العلمي ،تعرض فيه صوت قارئ
النصوص يقرأ نصا وهو يجهش بالبكاء ،ويستفيض بمشاعر الحزن ،بحسب ما ذكر
موقع "."meduza
ويجب المالحظة أن األمر ليس بسيطا كما يبدو في البداية ،فعلى سبيل المثال ،سيتصل قريبا
المساعدون الصوتيون "سيري أو أليس" بالمستخدمين مع شحنة كبيرة من العواطف المتناسبة
مع الحالة النفسية للمستخدم ،ناهيك عن الضحك والمزاح البكاء أو الصراخ.
وتعتبر التكنولوجيا التي طورتها "سونتيك" في بدايتها ،وال يزال البرنامج جيد بالنسبة لقراءة
النص فقط ،دون تجربته في التواصل مع المستخدمين بشكل مباشر ،ولكن النتيجة ال تزال
مثيرة لإلعجاب.

واحدة من المشاكل التي تؤرق العالم اآلن بسبب تفشي فيروس  COVID-19هو عدم وجود ما
يكفي من أجهزة اإلختبار .هذا يعني أن األشخاص المرضى قد ال يتم فحصهم بالضرورة للتأكد مما
إذا كانوا مصابين بالفيروس ألن هذه العملية محجوزة عاد ًة ألولئك الذين تظهر عليهم العالمات
البالغة الخطورة .وهذا بدوره يجعل من الصعب إحتواء الفيروس حيث يوجد أشخاص قد ال
تظهر عليهم أعراض.
ومع ذلك ،فإن الخبر السار هو أن  Sanofiو  Luminosticsقد أعلنتا عن تعاونهما لتطوير
أداة إختبار من شأنها اإلستفادة من تكنولوجيا الهواتف الذكية .هذا يعني أنه إذا نجحت هذه
الشركات في تطوير هذه األداة ،فسوف يتمكن األشخاص قريبًا من إختبار أنفسهم بإستخدام
هذه األداة وهواتفهم الذكية والحصول على نتائج في غضون  30دقيقة أو نحو ذلك.
هذا يقلل من حاجة الناس للذهاب إلى المستشفيات ،مما يُقلل من إتصالهم بالعالم الخارجي،
ً
ووفقا للبيان الصحفي ،سيستفيد هذا اإلختبار من تقنية
مما يُساعد في إحتواء العدوى.
ً
 Luminosticsالتي ستستخدم كاميرا الهاتف الذكي ومحول وكيمياء النانو والذكاء
االصطناعي للمساعدة في معالجة هذه المعلومات.
مدى دقة هذه األداة غير واضح ،ولكن الشركتين تعمالن معًا على تطويرها .لم يتم
تحديد تاريخ محدد لإلطالق ألداة اإلختبار هذه التي تستند على الهواتف الذكية ،ولكن
الشركات المذكورة ً
آنفا تهدف إلى جعلها جاهزة بحلول نهاية العام .2020
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تثن أزمة كورونا العالمية شركة هواوي الصينية عن إطالق سماعات
لم ِ
 ،Magic Earbudsالتي تشبه في شكلها كثيراً سماعات  airpodsالتي
تصنعها شركة آبل.
وتسعى هواوي من خالل هذه السماعات في زيادة نسبة مبيعاتها ،خاصة أنها
أطلقت هذه السماعات بسعر منافس لنظيرتها في آبل.
مواصفات سماعة هواوي Magic Earbuds
لسماعات هواوي الجديدة الكثير من الميزات العملية مثل تقنية إلغاء الضوضاء
من المحيط الخارجي أثناء إجراء المكالمات أو االستماع للموسيقى وهي ميزة
لم يسبقها إليها أحد ،إذ تقوم بحجب األصوات الخارجية التي يزيد ترددها عن
 32ديسيبل ،ويمكن التحكم بها باللمس أو عبر األوامر الصوتية ،أو السلكياً
من الهاتف عبر البلوتوث.
كما أنها زودت السماعتين الصغيرتين بملحقات مطاطية طرية بعدة مقاسات
تجعلها مناسبة آلذان جميع المستخدمين.
وتضم كل سماعة بطارية داخلية تكفيها لتعمل ألكثر من  3ساعات من
االستخدام ،ويمكن حملها في محفظة بالستيكية خاصة صغيرة ،فيها أيضاً
بطارية يمكنها شحن السماعة  3مرات في اليوم.
تاريخ اإلطالق :هذا الشهر
وزن السماعة الواحدة 5.5 :غرام
وزن العلبة 51 :غراماً
البطارية 31 :مللي أمبير (لكل سماعة) و 410مللي أمبير (علبة الشحن)
وتعمل السماعة مدة  3ساعات في الشحنة الواحدة
مدة شحن السماعات والعلبة 114 :دقيقة
االتصال :بلوتوث  5.0وUSB Type-C
السعر 120 :يورو
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أعلن تحالف بين "فيسبوك" وعدة شركات اتصاالت ،عن خطط ألكبر كابل
بحري في إفريقيا ،األمر الذي من شأنه خفض أسعار البيانات.
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل كابل  2Africaالضخم في عام  2023أو .2024
ويتم بناؤه من قبل اتحاد يضم "فيسبوك" وعدة شركات اتصاالت مثال MTN
الجنوب إفريقية ،وأورانج الفرنسية وفودافون البريطانية وChina Mobile
الصينية ،و STCالسعودية وشركة االتصاالت المصرية وغيرها.
وهذا أول كابل في العالم مصمم لخدمة إفريقيا بأكملها ،وسيقدم أكثر من السعة
اإلجمالية لجميع الكابالت البحرية التي تخدم القارة في الوقت الحالي.

وقال االتحاد" :بطول  37ألف كيلومتر ،ستكون  2Africaواحدة من أكبر
مشاريع الكابالت البحرية في العالم وستربط أوروبا (شرقا عبر مصر)،
والشرق األوسط (عبر السعودية) ،و 21عملية إنزال في  16دولة في إفريقيا".
ويتمتع الكابل بسعة أكبر لأللياف ،ويتم تقديمه لجميع الشبكات في البلدان التي
سينزل فيها .وهذا يعني أنه ال توجد شبكة لديها وصول حصري إلى البيانات.
وسيستمر المشغلون في تحديد األسعار المحلية ،لكن المنافسة المتزايدة وتوافر
البيانات من شأنها أن تجعل أسعار البيانات تنخفض..
وقالت المجموعة المتحدة" :سيدعم هذا تطوير النظام البيئي اإلنترنت بشكل
صحي ،ما يتيح إمكانية الوصول المطلوبة في حين يدعم نمو شبكات الجيل
الرابع ( )4Gوالجيل الخامس ( )5Gمن اإلنترنت والنطاق العريض الثابت
لمئات الماليين من الناس".
ووفقا للشركات المتعاونة ،فإن للكابل سعة قصوى تبلغ  180تيرابايت في
الثانية على األجزاء الرئيسية من النظام و"سيكون الكابل البحري األكثر شموال
لخدمة القارة اإلفريقية ومنطقة الشرق األوسط".
وسيتم بناء الكابل بنسبة  %50أعمق من الكابالت الموجودة حاليا ،وهو ما
سيعني أمال في حدوث انقطاعات أقل في اإلنترنت.

دائما ما يميل البشر إلى تصديق اإلشاعات بشكل
كبير ،بل إن هناك من يؤمن بها ،وفي كل فترة
لألسف تظهر لنا العديد من اإلشاعات والمؤامرات
التي تجد رواجاً بين الناس ،ولألسف هناك من
يدافع عنها من دون وجود أساس علمي أو منطقي
لها ،وإن أردت أن تناقش أي شخص يؤمن بأي
نظرية ستجده متحمساً فوق العادة لها ومن الصعب
الوصول إلى أساس منطقي في النقاش معه ،بل تجد
أن المقابل لك مقتنع بشكل كامل ومؤمن بالمؤامرة
أو اإلشاعة ،وإن سألته عن مصادره ستجده مباشرة
يلجأ إلى مقاله منشورة في اإلنترنت ال وجود ألساس
علمي لها.
ً
ً
آخر هذه المؤامرات التي حققت رواجا كبيرا بين
الناس في الفترة الحالية ،هي أن تقنية  5Gالسبب
الرئيس في مرض كورونا ،وهذه اإلشاعة على
غير العادة منتشرة على نطاق واسع في بريطانيا
والعديد من الدول األوروبية وحتى أستراليا ،وهناك
متحمسون لهذه النظرية ومدافعون عنها بل ولألسف
حتى كتابة هذه المقالة تم إحراق أكثر من  77برجاً
داعماً لتقنية 5Gفي بريطانيا وحدها ،وهناك العديد
من المظاهرات في أستراليا وغيرها من البلدان
تطالب بإيقاف هذه التقنية بشكل كامل .والغريب أن
عدد من يصدقون هذه اإلشاعة في كل يوم يزيد عن
اليوم الذي قبله ،ويتوقعون أن الصين قامت بنشر
العدوى من خالل أبراج . 5G

ساهم التباعد االجتماعي في تغيير نمط وطرق التواصل والتفاعل ،فأصبحت األسر تعتمد على منصات
التواصل االجتماعي لالطالع على األخبار والتواصل مع أهلهم وأقاربهم وأصدقائهم ،باإلضافة إلى الترفيه
خالل فترات التزامهم منازلهم.
وتعمل المنصة الرائدة لمقاطع الفيديو
القصيرة على مستوى العالم “تيك توك”
 TikTokعلى تطوير إعداداتها لألمان
لتعزيز التزامها تجاه راحة وسالمة
مستخدميها وخاصة العائالت ،لتعلن “تيك
توك” عن إطالق خاصية وضع الترابط
العائلي ،والتي تسمح لآلباء واألبناء بتخصيص إعدادات األمان الخاصة بهم ً
وفقا الحتياجاتهم.
بفضل تنمية قدراتهم على استخدام المنصات الرقمية ،يبدأ العديد من المستخدمين رحلتهم للتعبير اإلبداعي
على “تيك توك” في سن  13عامًا ،ويوفر لهم التطبيق مجموعة واسعة من الميزات ،ما يجعل من الصعب
على األهالي متابعة استخدامهم للتطبيق والتحكم في سلوكهم عبر اإلنترنت.
ستسمح خاصية وضع الترابط العائلي ،التي سيتم طرحها خالل األسابيع المقبلة ،لآلباء بربط حسابهم على
“تيك توك” بحساب أبنائهم ووضع ضوابط ،بما في ذلك:
ـ إدارة وقت الشاشة هي خاصية جديدة أطلقتها “تيك توك” لمساعدة العائلة على وضع حدود صارمة للمدة
التي يقضيها أبنائهم على التطبيق كل يوم ،وتحديد وقت معين لتشغيل التطبيق ،والتي تشجع على االستخدام
ً
وخاصة التطبيق.
المعتدل لوسائل التواصل األجتماعية
ـ إخفاء وحظر ظهور المحتوى الذي قد ال يكون مناسبًا لجميع المستخدمين .حتى بدون تمكين وضع الترابط
العائلي ،يمكن لآلباء مساعدة أبنائهم على ضبط إدارة وقت الشاشة ووضع تنقية المحتوى عن طريق التوجه
إلى إعدادات “الرفاهية الرقمية” على التطبيق في أي وقت.
وحرصا على
ـ تحديد من يمكنه إرسال الرسائل إلى الحساب أو إيقاف تشغيل الرسائل المباشرة تمامًا.
ً
سالمة مستخدميها ،بدءًا من  30أبريل ،سيتخذ تطبيق “تيك توك” إجراءات إضافية لحماية مستخدميها من
الفئة العمرية للمراهقين واألطفال على التطبيق ،وذلك بتعطيل الرسائل المباشرة لجميع المستخدمين تحت
سن  16عامًا تلقائيًا.

في تطور هو األول من نوعه ،يعمل فريق من العلماء في جامعة هارفارد ،ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا،
حاليا على تصميم وإنتاج قناع طبي "كمامة" يمكنه رصد اإلصابة بفيروس كورونا الذي يروع العام.
وأفادت الدراسة األولية أن فريق العمل ينفذ تجارب تستهدف أن تضيء األقنعة بإشارة ضوئية "فلورسنت"
حين ترصد تنفس شخص مصاب بكورونا ،أو حين يعطس أو يسعل.
واالختراع المستهدف ،سيساهم ،في حال نجاحه ،في مواجهة المشكالت المرتبطة بطرق الفحص األخرى
لفيروس كورونا ،بما في ذلك قياس درجة الحرارة.
وقال الباحث جيم كولينز لموقع بيزنس إنسايدر" :عندما يتحقق ذلك ،يمكنك أن تتصور استخدام تلك األقنعة
في المطارات بينما ننهي اإلجراءات األمنية ،أو ننتظر ركوب الطائرة"" ..يمكنك أنت أو أنا استخدامه في
الطريق إلى العمل ومنه .يمكن أن تستخدمه المستشفيات للمرضى عند دخولهم ،أو حين االنتظار قبل إجراء
الكشف للمصابين".
كما يمكن استخدام تلك األقنعة حتى بواسطة األطباء إلجراء التشخيص في الموقع ،دون التقيد بفترات انتظار
مرتبطة بإرسال عينات إلى المختبر.
ونظرً ا ألن االختبارات التقليدية للكشف عن فيروس كورونا قد أبطأت محاوالت العديد من البلدان للسيطرة
على تفشي الفيروس الفتاك ،فإن تلك األدوات "المبتكرة" التي يمكنها تشخيص المصابين بسرعة تعد بمثابة
أمر بالغ األهمية.
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اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ ﯾﻛون ﻋن طرﯾﻖ ﻗﺳﯾﻣﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن
ﻣﻛﺗب اﻟﻌﻣل أو وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣل اﻻﺗﺣﺎدي.
ﻣدة اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﮭﺎدة ﻗﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎرة اﻟﻌﺎدﯾﺔ B
Designed by dalil.de

ﻟﻔﺋﺔ ”اﻟﺑﺎص“  6أﺷﮭر.
ﻣدة اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﮭﺎدة ﻗﯾﺎدة اﻟﺑﺎص ﻟﻔﺋﺔ ”ﻋرﺑﺔ
ﺧﻠﻔﯾﺔ  9 “D/DEأﺷﮭر.
ﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟدورة أﯾﺿﺎً ،ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻣﺟﺎل ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺎﻋدك ھذا
ﻋﻠﻰ اﺟﺗﯾﺎز اﻣﺗﺣﺎن ﻏرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ .IHK
ﺷروط اﻟﺗﺄھﯾل:
 دورة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔﻣﺳﺗوى .B1
 -اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻌﻣر  21ﺳﻧﺔ.
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تشهد هذه األيام من السنة موجة من ارتفاع في
درجات الحرارة ،وفي مثل هذه األجواء الحارة
تكون السيارات أكثر عرضة للضرر بفعل التأثير
السلبي ألشعة الشمس.
ولتفادي األعطال والمشاكل الناجمة عن االستخدام
المفرط للسيارة والتأثير السلبي ألشعة الشمس
عليها ،يجب تجهيزها بشكل مسبق.
ويمكن التعرف على كيفية تجيهز السيارة لتفادي
أضرار أشعة الشمس من خالل السطورالتالية:
ضغط اإلطارات
يجب التأكد من ثبات ضغط إطارات السيارة ،وال
بد مراجعتها قبل السفر ،وتقول القاعدة إن كل °10
فهرنهايت تغيير في درجة حرارة الهواء باالرتفاع
أو الهبوط ،يتسبب في تغير ضغط اإلطار بنسبة
 ،PSI 1وتكمن أهمية ضبط هواء اإلطارات إلى
جانب تفادي الحوادث ،رفع كفاءة الجر والمكابح.
وللتعرف إلى ضغط الهواء المثالي لسيارتك
في جميع الظروف البيئية يمكنك مراجعة كتيب
التعليمات الخاص بالسيارة.
زيت المحرك ودرجة لزوجته
تغيير زيت المحرك من اإلجراءات الروتينية التي
يتبعها مالك السياراتً ،
وفقا لعدد الكيلومترات التي
تقطعها السيارة.
ولكن في فصل الصيف يجب توخي الحذر عند
اختيار نوع الزيت ،حيث إن ارتفاع درجة الحرارة
تزيد من سيولة الزيت وهو ما قد يعرض أجزاء
المحرك الفتقار التشحيم الالزم ،ولذلك فإن اختيار
زيت محركات ذو كثافة ولزوجة أعلى سيكون في
صالح السيارة طوال فصل الصيف.
ويمكن التعرف كذلك إلى نوع الزيت األنسب
لمحرك سيارتك عبر مراجعة كتيب التعليمات،
كما أن خبراء السيارات ينصحون بدرجات لزوجة
الزيت تلك ( 5W-30أو  10W-30أو )10W-40
أثناء الصيف.

البطارية
ً
الطقس الحار يضع ضغطا إضافيًا على جهد
البطارية ،ومن الجيد أن هذا الجزء من السيارة
يعطيك إشارة قبل أن يتوقف تمامًا عن العمل،
وأبرز اإلشارات التي تفيد بأن البطارية لم تعد تعمل
بكفاءتها الكاملة خفوت اإلضاءات عند التشغيل
والتحرك ببطء والحاجة إلى تدوير "المارش" أكثر
من مرة قبل أن يعمل المحرك.
وإذا كنت تخطط لرحلة طويلة فإن تغيير البطارية
القديمة بأخرى جديدة مهما ارتفع سعرها ،سيكون
ثمن زهيد ج ًدا يمكن تحمله لتفادي الوقوف في طريق
مفتوح ال يمكن الحصول على المساعدة به بسهولة.
وللتعرف إلى مدى قدرة البطارية ،يمكن زيارة
أقرب فرع لصيانة البطاريات لفحصها والتعرف
على األجزاء التالفة منها ،كما أن المتعارف عليه
فيأن البطارية التي يزيد عمرها عن ثالث سنوات
تكون في طريقها نحو النهاية.
األحزمة والخراطيم
األحزمة أو "السيور" والخراطيم من المكونات التي
تتوقف السيارة عن العمل بمجرد انقطاعها ،فهي
تربط أجزاء المحرك ببعضه وتعنى باستمرار عملية
حركة التروس.
ولذلك يجب التفتيش
على كامل األحزمة
لتغيير
والخراطيم
المتهالك منها قبل
التحرك بالسيارة ،وإذا
كنت ال تتذكر آخرة
مرة قمت في إحالل
األحزمة فيها فمن
األفضل تغييرها تفاديًا
للتعطل على الطريق.

تساقط األمطار خالل هذه األوقات من العام ،ولكن
التأكد من كفاءة مساحات السيارة وتوافر سائل
المسح هو أمر ضروري ،فذلك من األمور الوقائية
بحسب "قانون مورفي" الذي يطالب بعدم ترك شيء
للصدفة.
وللتعرف إلى مدى كفاءة شفرات الممسحة ،يمكن
تشغيلها فإذا تركت بعض الخطوط الدائرية على
ً
جفافا
الزجاج األمامي فهذا يعني أنها أصبحت أكثر
ووجب تغييرها ،كما أن الشفرات عادة ما يكون
عمرها االفتراضي عام واحد.
مبرد المحرك
يجب قبل التحرك خطوة واحدة بالسيارة نحو
الطرق المفتوحة التأكد من مدى كفاءة نظام تبريد
المحرك ،ذلك حتى ال تعرض السيارة ونفسك لخطر
االحتراق.
في األجواء الحارة تحتاج السيارة إلى عمل نظام
التبريد بكامل طاقته ألن السخونة تتكون داخليًا
بفعل الحركة واحتراق الوقود وخارجيًا بفعل ارتفاع
درجة الحرارة.
ويقول خبراء السيارات إن المحركات الحديثة تكون
أكثر سخونة عند التشغيل ،لذا يجب فحص سائل
التبريد دومًا في الصيف.

المساحات
بالرغم من قلة فرص
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على الرغم من األزمة االقتصادية التي اجتاحت العالم في الفترة األخيرة وطالت العديد من القطاعات المختلفة ،إال أن صناعة السيارات ال تعترف بذلك أب ًدا ،كونها أحد العالمات المميزة على الرقي والثر

مكيف الهواء
يعتبر مكيف هواء السيارة من األجهزة األكثر أهمية
في فصل الصيف ،وهي ليست من رفاهيات اليوم
في ظل االرتفاعات الكبيرة في درجات حرارة
األرض عام بعد آخر.
وللتأكد من عمل المكيف بشكل صحيح وعدم حاجته
للصيانة أو شحن الفريون يمكن التوجه ألحد مراكز
خدمة السيارات.
وللتخلص من رائحة العفن التي تتسبب فيها الرطوبة
داخل المكيف ،يمكن تشغيل المراوح فقط لمدة دقائق
قبل االنطالق مع فتح النوافذ األربعة لطرد أي
روائح غير مرغوبة.
الفالتر
في كثير من األحيان تخلف األشياء البسيطة أمور
جسيمة ،ومرشحات "فالتر" السيارة سواء الخاصة
بالزيت أو الهواء أو الوقود قد تؤدي عند إهمال
تغييرها إلى عطب كامل بالسيارة.
لذلك عند التجهيز لعطلة الصيف ،يجب مراجعة
وفاعلية عمل المرشحات وتغيير التالف منها،
ويمكن عمل ذلك ببساطة ويسر داخل مراكز صيانة
السيارات.
حقيبة الطوارئ
من أهم األشياء التي يجب اصطحابها داخل السيارة
حقيبة الطوارئ ،وقد يظن البعض أن (حقيبة
الطوارئ) تقتصر على حقيبة اإلسعافات األولية.
ولكن مفهوم "حقيبة الطوارئ" هو أشمل وأعم،
حيث يتضمن المفكات والكماشات وحبال الجر
وكابالت نقل التيار وسائل غسيل السيارة وزيوت
للمحرك والمكابح ومصباح يدوي ومشاعل ومثلثات
الطريق والقميص العاكس.
ويمكن لكل شخص أن يضيف إلى تلك الحقيبة
األشياء التي يراها هامة ويمكن االستفادة منها في
حاالت الطوارئ.
نظافة السيارة
الخطوة األخيرة والتي قد يراها البعض ليست
بالمهمة لدرجة ذكرها ضمن التجهيزات ،هي
تنظيف السيارة من الخارج.
فالسيارة عند إزالة الرواسب العالقة بها ويجعلها تعمل
بكفاءة أكبر ،كما أن زجاج المصابيح واإلشارات
ً
إشراقا ،ما يعني عملها بشكل أفضل.
تصبح أكثر
ً
أيضا الزجاج األمامي والجانبي والخلفي عند تنظيفه
يمنح السائق رؤية أوضح للطريق.
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إذا لم تكن قد استخدمت سيارتك منذ فترة مع
جائحة كورونا ،فيجب أن تعرف بعض األشياء التي
تحدث لها مع عدم االستخدام ،لتساعدك على تخطي
أي مشاكل قد تقابلها عندما تعود الحياة تدريجياً
لطبيعتها.
فقد البطارية شحنها
مع عدم استخدام السيارة ،تهيأ لنفاد شحن البطارية،
إذ قال جو أكيرز ،مدير العمليات في  Nissanبفرع
مدينة وودبريدج بوالية فيرجينيا ،لمجلة Reader's
 Digestاألمريكية" :تماماً مثل الكمبيوتر المحمول
أو الهاتف الجوال ،تعمل بطارية سيارتك على
تشغيل الكمبيوتر داخل سيارتك في جميع األوقات،
إذا لم ُتقد سيارتك بضعة أسابيع فستتسرب الطاقة
ويفرغ شحن البطارية".
لذلك ينصح أكيرز بتوصيل شاحن بطارية السيارة
()Rickle Charger؛ لضمان إعادة توزيع
تنس أن تزيل شاحن
الكهرباء وشحن البطارية .وال َ
الهاتف وكابالت الكاميرا أو أي أجهزة إلكترونية
موصلة بمنفذ الكهرباء (الذي يشبه
مستهلِكة للطاقة
َّ
والعة السجائر).
السوائل والزيوت قد تتلف
تعتبر السوائل في سيارتك أساسية ،فسائل الفرامل
ً
مثال يمنحها القوة الالزمة إليقاف السيارة ،ومن دونه
ً
ستستمر السيارة في السير قليال بعد الضغط على

الفرامل .لكن عندما تقف السيارة عن العمل فترة،
قد تتلف السوائل أو تتجمع بمنطقة واحدة ،وتسبب
مشاكل للسيارة تسبب ارتفاع حرارة المحرك.
لذلك من األفضل أن تش ّغل المحرك كل أسبوعين
لمدة  10دقائق تقريباً (أو خذ جولة قصيرة)؛ إلبقاء
ال ِقطع المختلفة تحت غطاء المحرك مشحَّ مة.
خزان البنزين
إذا تركت خزان البنزين خالياً فقد يصدأ ،وإذا مألته
للنهاية فأنت ال تضمن أن يتمدد الزيت بفعل الطقس
ويتسرب ،كما أن أغلب أنواع بنزين السيارات تقل
جودتها بعد فترة قصيرة ،لذلك من األفضل أن تمأل
الخزان ببنزين ال يصل إلى حافة الخزان.
وعند تشغيل السيارة ،يُمكنك إضافة بنزين جديد إلى
الموجود في سيارتك إن كانت هناك مسافة بالخزان،
أو يُمكنك إضافة مُثبّت للوقود اإلنزيمي (Enzyme
)Fuel Stabilizer؛ لمنع أي غازات قديمة من

دخول المحرك مع البنزين .ويُمكنك الحصول عليه
من أي محطة بنزين.
أختام المكيف المطاطية قد تجف
مع الصيف القادم ،قد تجف أختام تكييف الهواء
المطاطية ،ما يعني أنها سربت الفريون ،لذلك
عندما تعيد تشغيل المكيف لن يجدي نفعاً كثيراً
مع الصيف .لذلك ننصحك بتجنب المشكلة بتشغيل
السيارة والمكيف لمدة  10دقائق كل أسبوعين ،أو
ستكون في حاجة لفحص الفريون والتشحيم قبل
إعادة استخدامها.
إطارات السيارة قد تفقد الهواء
وزن السيارة يضغط باستمرار على اإلطارات ،وإذا
ظلت واقفة مكانها فإنها تفقد مقدار واحد إلى اثنين
من الضغط ( PSIقوة الضغط لكل بوصة مربعة)
شهرياً ،لذلك سيكون من المهم استخدام مقياس ضغط
اإلطارات (إذا كنت تملك واحداً أو عند الميكانيكي
أو محطات البنزين) للتحقق من الضغط قبل قيادتها
مرة أخرى ،أو تجنب المشكلة من األساس بتحريك
السيارة مر ًة كل أسبوع أو اثنين.
ـ أشياء أخرى عليك الحذر منها
بقايا البطاطس والعصير الذي أكلته أو أكله أوالدك
في السيارة يعني انتشاراً
ً
محتمال للنمل ،واألشياء
ّ
تخزنها في حقيبة السيارة الخلفية قد
الكثيرة التي
تسبب مشاكل من نوع قريب ،فمالبس الصالة
الرياضية قد يصيبها العفن ً
مثال .لذلك احرص على
أن تترك السيارة نظيفة وخالية.
وإذا لم يكن هناك جراج مغلق للسيارة ،فاحرص
على أال تترك سيارتك تحت الشجر ،ألن ذلك يعني
تساقطاً
ً
محتمال لألوراق وعصارة األشجار ،وكذلك
بقايا الطيور التي تقف على األشجار ،أو على األقل
ضع غطاء عليها.

ة على الرقي والثراء .

ما كان ينظر إليه في يوم من األيام على أنه مستحيل،
سيصبح قريبا حقيقة ،إذ يعكف الخبراء حاليا على
تطوير تقنيات جديدة تسمح للسيارات أن "تتحدث"
مع بعضها البعض وهي تسير على الطرقات.
وسيكون بمقدور سيارات المستقبل استخدام
تكنولوجيا الجيل الخامس من االتصاالت ،الذي يوفر
سرعة إنترنت تفوق الحالية بعشرات المرات.
وسيمكن إنترنت الجيل الخامس السيارات من
التحدث إلى بعضها البعض ،وتوعية السائقين
بالمخاطر على الطريق ،مثل الثلوج والحفر ،كما
يؤكد علماء التكنولوجيا.
وسيسمح اإلنترنت باستخدام تقنية الجيل الخامس
عبر الهاتف النقال من نقل المعلومات بسرعة فائقة،
تجعل االتصال بين السائقين وسيارات أخرى سهال
للغاية.
وتعكف شركات سيارات على دمج تقنية الجيل
الخامس في مركباتها الحديثة ،باعتبارها أداة
للمساعدة في القيادة الذاتية ،وكذلك توليد الطاقة.
ويعتقد الخبراء في جامعة جالسكو كالدونيان ،أن
االتصال عال السرعة باإلنترنت عبر تقنية الجيل
الخامس ،سيحسن أيضا قدرات المركبات اآللية
لتكون أكثر أمانا من سيارات اليوم ،وبالتالي
تخفيض الحوادث المرورية ،والتي تتسبب سنويا
بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية في وفاة مليون
و 300ألف شخص ،ونحو  50مليون إصابة.

ونقلت "ديلي ميل" عن الدكتور ديميتريوس
لياروكابيس ،عضو المجموعة البحثية في مشروع
سيارات المستقبل بالجامعة ،قوله إن سيارات
المستقبل "لن تستخدم فقط أجهزة االستشعار لمعرفة
ما يجري حولها ،بل يمكنها أيضا التحدث إلى
بعضها البعض وتبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة
على مساحة تغطي عدة أميال مربعة".
وأضاف أن "أي شخص كانت لديه تجربة سيئة مع
القيادة في ظروف طقس سيئة ،أو المرور في طرق
وعرة ،سيستفيد من معرفة المخاطر مقدما حتى
يتمكن من تعديل السرعة ،وإن أمكن تجنب بعض
الطرقات".
وبمساعدة تقنية الجيل الخامس ،ستتمكن السيارات
القريبة بما فيه الكفاية من منطقة الخطر من إرسال
رسائل تحذيرية إلى السيارات األخرى من حولها،
ومن ثم ترسل السيارات التي تلقت الرسالة ،الرسالة
نفسها ،إلى سيارات أخرى قريبة منها ،لتشكيل
سلسلة اتصال تشترك فيها مركبات عدة وعلى نطاق
واسع.
وتعمل شركة فورد األميركية للسيارات على دمج
تقنية الجيل الخامس في مركباتها المقبلة ،وفي
وقت سابق هذا العام ،كشفت عن عزمها تزويد
 80في المئة من مركباتها لعام  2020بتقنية تحذر
السائقين من حوادث الطرق وسوء األحوال الجوية
واالزدحامات المرورية.

بدأ بعض صناع السيارات الصينيين في تقديم ميزات
تصميم جديدة يعدون بأنها ستساعد في الحد من انتقال
البكتيريا والفيروسات ،بما في ذلك .Sars-CoV-2
وأطلقت  Geelyمبادرة بقيمة  52مليون دوالر
تسمى "مشروع السيارة الصحية" ،تعد بالعديد من
الميزات الجديدة التي تهدف إلى حماية الركاب من
الفيروسات والبكتيريا.
وستُجهز السيارات المنتجة تحت هذا الشعار الجديد
بنظام خاص لتنقية الهواء يسمى نظام G-Clean
الذكي لتنقية الهواء(  ) ،)IAPSوالذي تزعم �Ge
 elyأنه سيوفر الدرجة نفسها من فحص الجسيمات
والهباء الجوي ،مثل أقنعة الوجه الطبية.
وفي حديثه مع "بي بي سي" ،قال متحدث باسم
" :Geelyيقضي المستهلكون قدرا كبيرا من الوقت
في سياراتهم ،على غرار "المنزل الثاني" .ومن
خالل تصنيع منتجات أكثر صحة يمكننا تلبية طلب
المستهلكين لتحسين نوعية الحياة".
ووعدت الشركة أيضا بطرح "مواد جديدة مستدامة
بيئيا بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات ،يمكن
استخدامها داخل أنظمة مكيفات الهواء وعلى األسطح
التي يتم لمسها كثيرا ،مثل األزرار والمقابض".
وباإلضافة إلى تغييرات التصميم الجديدة ،تروج
 Geelyلخدمة توصيل للمنازل "بدون تالمس"
جديدة ،والتي تستخدم طائرات بدون طيار لتوصيل
مفاتيح السيارة إلى منازل أو شقق العمالء ،لتقليل
التعرض للتعامل مع الموظفين.
وبدأ عدد من شركات تصنيع السيارات األخرى في
الصين في تطوير ميزات التصميم المستوحاة من
أزمة "كوفيد."19-
وتتيح شركة  SAICاآلن للعمالء خيار إضافة
مصباح األشعة فوق البنفسجية ،إلى فتحات تكييف
الهواء للسيارات ،حيث تزعم أنه سيعقم الهواء
المتداول في المقصورة الرئيسية.
كما بدأت  GACومقرها غوانغتشو ،في تعزيز
نظامها الخاص بفلترة الهواء ،والذي تقول إنه
سيساعد على الحماية من الفيروسات والبكتيريا.
وهذه األنواع من ميزات السالمة شائعة في الصين
لسنوات.
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ماهر السعيد
أنيميا نقص الحديد من أنواع األنيميا الشائعة ،وهى
الحالة التى يحدث فيها نقص لكم خاليا الدم الحمراء
الصحية .وكرات الدم الحمراء هى المسئولة عن
توصيل األكسجين ألنسجة الجسم ،و إعطاء الجلد
لونه الحيوي ،وإمداد الجسم بالطاقة.
وكما يتضح من اسم األنيميا فإنها متصلة بنقص
الحديد ،وبدون الكم الكافى من الحديد فلن يستطع
الجسم إنتاج الكم الكافى من الهيموجلوبين،
والهيموجلوبين هى المادة المتواجدة فى كرات الدم
الحمراء التى تمكنها من حمل األكسجين.
وفى حالة اإلصابة بنقص الحديد تظهر على الشخص
أعراض التعب والضعف والشحوب.
ولتصحيح أنيميا نقص الحديد ،يتم إعطاء المصاب
بها مكمالت من الحديد  ..وهناك أنواع أخرى من
العالج تكون ضرورية لعالج أنيميا نقص الحديد
وخاصة إذا كان الشخص يعانى من النزيف الداخلى.
أعراض أنيميا نقص الحديد:
األنيميا غير الحادة ال يشعر الشخص بأعراضها،
ولكن كلما ازداد نقص الحديد فى الجسم كلما ازدادت
أعراض األنيميا سوءً ،ومن بين عالمات األنيميا
وأعراضها:
 إرهاق ،شحوب الجلد ،الضعف - ،قصر النفس، الصداع ،الدوار ،برودة األطراف من القدم واليد،االستثارة ،التهاب أو احتقان اللسان - ،القابلية
المتزايدة لإلصابة بالعدوى واألمراض - ،تقصف
األظافر - ،عدم انتظام فى ضربات القلب .كذلك قلة
الشهية للطعام خاصة عند األطفال الصغار واألطفال
الرضع الذين يعانون من نقص فى الحديد.
أسباب اإلصابة:
يحصل الجسم بشكل طبيعى على احتياجاته من
الحديد من األطعمة التى يتناولها اإلنسان ،أو
يقوم بإعادة تدوير الحديد من خاليا الدم الحمراء
القديمة إلنتاج الهيموجلوبين .والهيموجلوبين جز ًء
من تركيب خاليا كرات الدم الحمراء حيث تكسبها
لونها األحمر وتمكن كرات الدم الحمراء من حمل
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األكسجين إلى كافة أعضاء الجسم.
وإذا لم يكن الشخص يتناول القدر الكافى من الحديد
أو يحدث فقد مفرط منه ،فإن جسده لن يستطيع
إنتاج القدر الكافى من الهيموجلوبين ،وعليه إصابة
اإلنسان بأنيميا نقص الحديد.
من األسباب الشائعة التى تؤدى إلى اإلصابة :
 فقد الدم :السبب األكثر شيوعاً وراء اإلصابةبأنيميا نقص الحديد ،ألن كرات الدم الحمراء تحتوى
على الحديد لذا فقد اإلنسان للدم هذا معناه فقد كم من
الحديد معه.
كما أن اإلناث التى تعانى من غزارة نزول الدورة
الشهرية تزداد لديها احتماالت اإلصابة بأنيميا نقص
الحديد ،نظراً لفقدهم كم كبير من الدم أثناء الدورة
الشهرية.
كما أن بعض االضطرابات الصحية التى يصاحبها
فقد للدم مزمن وبشكل بطيء كما فى حاالت قرحة
المعدة واألمعاء ،سرطان المثانة ،سرطان القولون
أو التليفات الرحمية  ..قد تؤدى إلى اإلصابة بأنيميا
نقص الحديد.
كما أن االستخدام المنتظم لألسبرين واألدوية
المضادة لاللتهابات تحدث النزيف المعدى  ..لذا
البد من إخبار الطبيب إذا الحظ الشخص دم فى
البول أو البراز.
 عدم تناول القدر الكافى من الحديد فى النظامالغذائى :يحصل الجسم على الحديد بشكل منتظم من
الغذاء (ونفس الشيء يسرى على األطفال الصغار
واألطفال الرضع حيث الحديد هام للنمو السليم)،
وبمرور الوقت إذا كان الشخص يحصل على كم
ضئيل من هذا المعدن فى األطعمة ،فإنه بمرور
الوقت تصبح هناك حاجة إلى الحديد.
من أمثلة األطعمة الغنية بالحديد :اللحم ،البيض
ومنتجات األلبان.
 عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد :يمتصالجسم الحديد من األطعمة من خالل مجرى الدم
فى األمعاء الدقيقة ،فى حالة وجود اضطراب فى
األمعاء مثل اإلصابة بداء كرون الذى يؤثر على

قدرة األمعاء على امتصاص األطعمة
أما إذا خضع الشخص لجراحة تحويلية باألمعاء أو
استئصال جزء منها فقد يؤثر على قدرة امتصاص
الجسم للحديد أيضاً ،هناك بعض األدوية التى يتداخل
تأثيرها مع امتصاص الجسم للحديد مثل االستخدام
المنتظم للعقاقير التى تقلل من حمض امعدة تؤدى
إلى اإلصابة بأنيميا نقص الحديد ،فالجسم يحتاج إلى
حامض المعدة  -هذه األدوية تكبح إفرازه  -لتحويل
الحديد إلى الشكل الذى يتم امتصاصه بواسطة
األمعاء الدقيقة.
 الحمل :المرأة التى ال تأخذ مكمالت الحديد أثناءفترة الحمل سوف تعانى من أنيميا نقص الحديد
(الغالبية العظمى منهن) ،ألن المخزون من هذا
المعدن يستخدم لخدمة كم الدم المتزايد وبالمثل
كمصدر لمادة الهيموجلوبين الالزمة لنمو الجنين.
والجنين يكون بحاجة إلى الحديد من أجل نمو خاليا
الدم الحمراء واألوعية الدموية والعضالت بجسمه.
الفئات األكثر تعرضاً لإلصابة:
اإلناث :ألن اإلناث تفقد جز ًء من الدم فى الدورة
الشهرية ،فبوجه عام هن أكثر تعرضاً لإلصابة
بأنيميا نقص الحديد.
 األطفال الرضع والصغار :الطفل المولود حديثاًووزنه أقل من المعدالت الطبيعية أو كان مبتسراً
(أى تمت والدته قبل النضج الكامل له) ،أو لم
يحصل على الكم الكافى من الحديد أثناء رضاعته
من ثدى األم أو من اللبن الصناعى فهو عرضة
لإلصابة بأنيميا نقص الحديد.
األطفال الصغار يحتاجون إلى الحديد فى فترة
الطفولة المبكرة من أجل نمو العضالت ونمو
أعضاء الجسم المختلفة ،والطفل الذى ال يتناول
النظام الغذائى الصحى المكتمل والمتنوع فهو
عرضة لإلصابة بأنيميا نقص الحديد.
 الشخص النباتى :بما أن الشخص النباتى ال يتناولاللحم فى نظامه الغذائى ،فهو يقع ضمن الفئات
األكثر تعرضاً لإلصابة بأنيميا نقص الحديد .أما عن
الحديد المتوافر فى الحبوب والخضراوات فهو ال

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» .

يتم امتصاصه بنفس الكم الذى يمتصه الجسم من
اللحوم.
عادة ما يشير نقص الحديد عند الذكور األصحاء أو
عند المرأة فى سن انقطاع الدورة الشهرية إلى وجود
نزيف داخلى.
التبرع بالدم ال يسبب أنيميا نقص الحديد ،إال
فى حالة قيام الشخص بالتبرع عدة مرات على
مدار فترة قصيرة من الزمن .وهناك البعض من
األشخاص تعانى من معدالت هيموجلوبين منخفضة
والتى تعنى إصابتهم باألنيميا  ..لكنهم يصرون على
التبرع بالدم ،وتكون حالة االنخفاض هنا مؤقتة
حيث يتم عالجها بتناول األطعمة الغنية بالحديد,
وقد يكون االنخفاض فى الهيموجلوبين بسبب وجود
نزيف داخلى لذا البد من إخبار الطبيب للموافقة عى
التبرع بالدم من عدمه.
المضاعفات:
أنيميا نقص الحديد التى تتراوح أعراضها ما بين
البسيطة والمتوسطة ال تسبب أية مضاعفات ،ال
تصاحبها المضاعفات  ..لكن ترك الحالة بدون تقديم
العالج المناسب لها يؤدى إلى ظهور المضاعفات
التالية:
 مشاكل فى القلب :عدم انتظام أو سرعة ضرباتالقلب ،ألن القلب يقوم بضخ المزيد من الدم لتعويض
نقص األكسجين فيه عندما يكون الشخص مصاباً
باألنيميا .وفى حالة مرضى الشرايين التاجية حيث
ضيق الشرايين التى تغذى القلب بالدم فعدم اكتشاف
األنيميا يؤدى إلى إصابتهم بالذبحة الصدرية –
الذبحة الصدرية هى اآلالم التى تحدث فى منطقة
الصدر نتيجة لقلة التدفق الدموى واألكسجين لعضلة
القلب.
 مشاكل الحمل :أنيميا نقص الحديد تؤدى إلىالوالدة المبتسرة للجنين أو والدته بوزن أقل من
المعدالت الطبيعية ،ويمكن تجنب ذلك بأخذ المرأة
لمكمالت الحديد كجزء من خطوات العناية المطلوبة
لها أثناء فترة الحمل.
 مشاكل النمو :أنيميا نقص الحديد عند األطفالالرضع واألطفال الصغار تؤدى إلى إصابتهم
باألنيميا أو بمشاكل تتصل بنموهم الطبيعى .كما أن
ترك أنيميا نقص الحديد بدون تقديم عالج لها يسبب
تأخر فى النمو الجسدى والعقلى كالتأخر فى المشى

أو الكالم.
ترتبط أنيميا نقص الحديد ارتباطاً وثيقاً بتعرض
األطفال للتسمم بالرصاص ،والقابلية للعدوى
باألمراض المختلفة.
العالج والعقاقير:
إذا تم تشخيص أنيميا نقص الحديد عند الشخص
فالعالج كون بتكثيف تناول األطعمة الغنية بالحديد
باإلضافة إلى أخذ مكمالت الحديد التى يصفها
الطبيب ،كما أن هذه المكمالت تفيد المرأة الحامل
وتفيد جنينها بالمثل.
يوصى األطباء لألطفال وللبالغين بأقراص
الحديد التى تؤخذ عن طريق الفم (أقراص متعددة
الفيتامينات) ،ومن أجل االمتصاص األفضل للحديد
يوصى بأخذها والمعدة خاوية  ..إال أنها على
الجانب اآلخر تسبب استثارة للمعدة ،وحينها يوصى
بأخذها مع األطعمة األخرى وخاصة أثناء تناول
األطعمة التى تحتوى على فيتامين(ج) وفى مقدمتها
شرب عصير البرتقال .أما مع مضادات الحموضة
فيوصى بأخذ أقراص الحديد قبل أخذ هذه المضادات
بساعتين أو بعد أخذها بأربعة ساعات.
يمكن إعطاء الحديد عن طريق الحقن ،لكنه فى
العادة ال يكون ضرورياً.
أنيميا نقص الحديد ال تُصحح بين عشية وضحاها
وإنما تحتاج لفترة من الزمن قد تمتد ألشهر عديدة أو
أطول من ذلك الستعادة الجسم مخزونه من الحديد،
ويبدأ الشخص فى مالحظة التحسن بعد مرور
أسبوع من أخذ مكمالت الحديد.
تستمر المرأة الحامل فى أخذ مكمالت الحديد طول
فترة حملها ،ويوصى
الطبيب لها بإجراء اختبار
للدم بين الحين واآلخر
للتأكد من تحسن حالة
األنيميا لديها.
اعتماداً على النظام
الغذائى لألم التى تقوم
بالرضاعة الطبيعية لطفلها
الرضيع ،واعتماداً على
لبن الثدى نفسه فقد يكون
الحديد الذى يوجد به غير
كافياً ،أما اللبن الصناعى

وكاف الحتياجات الطفل
فهو يحتوى على كم مالئم
ٍ
الرضيع  ..إال أنه أيضاً هناك البعض من األطفال
قد يكونوا بحاجة إلى المزيد  ..لكنه البد من سؤال
الطبيب قبل اإلقدام على إعطاء الطفل مكمالت من
الحديد إضافية.
ـ إذا كانت أنيميا نقص الحديد حادة ،فالعالج يكون
بنقل الدم إلحالل الحديد والهيموجلوبين سريعاً.
الوقاية:
يمكن لإلنسان وقاية نفسه من اإلصابة بأنيميا نقص
الحديد من خالل تناول األطعمة الغنية بهذا المعدن
الحيوى كجزء من نظامهم الغذائى ،وخاصة الفئات
األكثر عرضة لإلصابة بهذه األنيميا:
 اللحم األحمر  -فواكه البحر  -البيض  -لحومالطيور الداجنة  -المكسرات  -البسلة  -الخضراوات
الورقية ذات اللون األخضر الداكن مثل السبانخ.
 الحبوب والخبز المكرونة المدعمة بالحديد. البقوليات  -الفاكهة المجففة مثل الزبيب والمشمش.من أجل امتصاص أفضل للحديد فى األطعمة التى
تحتوى عليه ،يتم شرب العصائر الحمضية لوجود
فيتامين (ج) الذى يعمل على امتصاص أفضل
للحديد.
من المصادر الغنية بفيتامين (ج):
 الشمام  -الفراولة  -المشمش  -الكيوى  -المانجو. البروكلى  -الفلفل  -الطماطم  -الكرنب  -البطاطس. -الخضراوات الورقية.
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den und die Qualität der Dienstleistungen verbessern.
Dazu brauchen wir eine steigende Kundenorientierung
und einen besseren Zugang zu allen Kundinnen und
Kunden. Auch Kreativität und Innovation kann der Öffentliche Dienst gut vertragen. Dazu benötigen wir viel
stärker als bisher die Sichtweisen, Kenntnisse und Potenziale von Menschen mit Migrationshintergrund.
Nach erfolgreich durchlaufener Ausbildung beim Land
Berlin können die jungen Menschen eine wichtige und
zukunftssichernde Aufgabe übernehmen.

Liebe junge Leserin, lieber Leser,
die Berliner Verwaltung braucht Sie – hier können Sie
die Zukunft Berlins mitgestalten.
Werden Sie Azubi im Öffentlichen Dienst!
Mit dieser Botschaft und ein paar Argumenten möchte
ich mich heute an Sie wenden.
Wussten Sie, dass die Berliner Verwaltung der
größte Arbeitgeber des Landes Berlin ist?
Migrationshintergrund ist in unserer bunten Stadt ein
Vorteil – man sollte diesen auch geschickt nutzen und
einsetzen. Das geht beispielsweise bei einer Ausbildung im Öffentlichen Dienst, denn wir haben noch
längst nicht genügend junge Menschen mit Migrationshintergrund in der Berliner Verwaltung. Wir brauchen
jeden jungen Menschen, der sich hier einbringen und
verwirklichen will - zum Nutzen unserer Stadt und ihrer
Bürgerinnen und Bürger!
Jeder 5. Azubi im Öffentlichen Dienst hat Einwanderungsgeschichte. Diese Quote wollen und müssen wir
steigern. Daher auch mein Appell, eine Ausbildung im
Land Berlin ins Auge zu fassen. In einigen Bereichen
gibt es bereits eine gute Quote, wie z. B. bei der Polizei. Andere Bereiche dagegen haben großen Nachholbedarf, wie z. B. der Justizvollzugsdienst, die Gerichte
und auch die Berliner Feuerwehr.
Warum sollte jemand eine Ausbildung gerade im
Öffentlichen Dienst des Landes Berlin machen,
wird in so manchen Familien gefragt?
Darauf möchte ich folgendes antworten: Im Öffentlichen Dienst entspricht der Anteil der Berlinerinnen und
Berliner mit Migrationshintergrund noch lange nicht
dem in der Bevölkerung. Hier müssen wir aufholen.
Wir wollen in der Verwaltung außerdem effektiver wer47

Ein vom BWK Bildungswerk in Kreuzberg angebotener
Kurs zur Ausbildungsvorbereitung im Öffentlichen
Dienst leistet einen sehr wertvollen und entscheidenden Beitrag dazu. Mit Hilfe der Vorbereitungskurse
werden für die Jugendlichen ganz reale Maßnahmen
kreiert, damit diese in der eigentlichen Bewerbungsphase besser ankommen und diese erfolgreich absolvieren. Schließlich geht es zum Beispiel darum, einen
Ausbildungsvertrag zu unterschreiben und diese Ausbildung dann mit viel Motivation absolvieren. Mit acht
Monaten intensivem Training samt Persönlichkeitsbildung schafft es das BWK Bildungswerk in Kreuzberg
seit Jahren, eine Einmündungsquote in duale Ausbildung von 75 % zu erreichen. Das ist erfreulich.
Zukunftssicherung in einem Beruf im Öffentlichen
Dienst zu erleben, bedeutet aber nicht nur, sich in die
Gesellschaft einzubringen. Es bedeutet auch, etwas
für die ganz eigene persönliche Entwicklung zu tun.
Die Zukunftsperspektiven von Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichte sind sehr gut. In allen Ausbildungsberufen des Öffentlichen Dienstes wird von den
Menschen ein wichtiger Beitrag für das Funktionieren
unseres Rechtsstaates und das Zusammenleben innerhalb unserer vielfältigen Gesellschaft geleistet.
Ich freue mich, wenn meine Worte geholfen haben,
sich für eine Ausbildung im Öffentlichen Dienst zu entscheiden. Der Öffentlich Dienst freut sich auf Sie!
Ihre Elke Breitenbach
Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales

Infos und Bewerbung: schuelein@bwk-berlin.de
030 617 929-96
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Sonnenallee 44, 12045, Berlin
Tel.: 0176 62076772 | 0176 22108723

رحمة فخري
تقدم السيناتور الجمهوري عن والية تكساس
تيد كروز بمشروع قانون يحظر على الحكومة
األميركية تقديم مساعدات ألي حكومة تتأثر بـ
"حزب الله" أو يسيطر عليها.
مشروع القانون المعروف بـ" "3691.Sغير
واضح المعالم ومضمونه غير معروف ،وفق
ما أفاد مصدر في السفارة اللبنانية في واشنطن
مكلف بمتابعة القضية .حتى على الصفحة الرسمية
للكونغرس ،نجد العنوان من دون النص الكامل.
فهل هو تحذير مطلوب اآلن قابل للتوسع وفق
الظروف المستقبلية المتعلقة بأداء الحكومة اللبنانية
والمرتبطة بالضغوط األميركية على "حزب الله"
ومن خالله على إيران؟
المعروف عن السيناتور ،صاحب مشروع القانون،
والمقرب من الرئيس األميركي دونالد ترمب ،تشدده
ومواقفه الحادة تجاه "حزب الله" ،وهو مقرب أيضاً
من إسرائيل ويدور في فلك اللوبي اإلسرائيلي في
أميركا .وهذه ليست المرة األولى التي يثير فيها
كروز مسألة المساعدات األميركية إلى لبنان ،وقد
طالب مراراً خالل مناقشات لجنة الشؤون الخارجية
في الكونغرس بوقف المساعدات المرسلة إلى
الجيش اللبناني ،معتبراً أنه مقيد من "حزب الله".
بعد توقيف عامر الفاخوري في مطار رفيق الحريري
الدولي ،بتهمة العمالة إلسرائيل ،تقدم كروز في
أكتوبر (تشرين األول) مع زميله السيناتور جان
شاهين ،اللبناني األصل ،بمشروع قانون عُ رف
بـ ،Global Hostage Actيقضي بمعاقبة
المسؤولين اللبنانيين الذين يحتجزون مواطنين
أميركيين .وصحيح أن مشروع القانون سقط ،لكن
الهدف منه تحقق بحيث أخلي سبيل الفاخوري وعاد
إلى الواليات المتحدة األميركية ،بعدما تخوف
مسؤولون لبنانيون من العقوبات التي يمكن أن
تطالهم ،ومنهم وزير الخارجية السابق جبران باسيل
الذي عمل على إقناع رئيس الجمهورية و"حزب
الله" بإخالء سبيل الفاخوري بحجة سقوط التهمة
بمرور الزمن.
وبحسب مصدر لبناني ،يمكن لمشروع قانون كروز
الجديد أن يتفاعل ويحظى بتأييد واسع من أعضاء

مجلس الشيوخ ،فيصدر بالتوازي مشروع مماثل
في مجلس النواب ،فيحظى القانونان بتوقيع الرئيس
األميركي ويدخالن حيز التنفيذ .لكن أيضاً يمكن
لمشروع قانون وقف المساعدات للبنان أن يسقط
ويكون مصيره كمشروع قانون معاقبة اللبنانيين
الذين يحتجزون مواطنين أميركيين ،لكن األكيد
وحتى اتضاح مصيره سيكون سيفاً مسلطاً وورقة
في يد األميركيين للضغط على الحكومة اللبنانية في
مسألة اإلصالحات االقتصادية والسياسية المطلوبة
منها ،وفي مقدمها الحد من دور "حزب الله" في
المؤسسات الرسمية.
ال يمكن عزل مشروع قانون السيناتور األميركي
المتشدد عن سلسلة أحداث ومواقف وتطورات تصب
كلها في خانة الضغط األميركي على "حزب الله".
فمشروع كروز ،تزامن مع موقف ملفت لألمين
العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ،في مناقشة
مغلقة في مجلس األمن ،دعا فيها الحكومة والجيش
اللبنانيين إلى نزع سالح "حزب الله" و"اتخاذ جميع
التدابير الالزمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة
األخرى من الحصول على األسلحة وبناء القدرات
شبه العسكرية خارج سلطة الدولة".
كما تزامن الكالم عن مشروع قانون كروز مع زيارة
وزير خارجية أميركا مايك بومبيو إلى إسرائيل،
خارقاً للمرة األولى قرار وقف السفر والزيارات
الدبلوماسية نتيجة فيروس كورونا .ويأتي المشروع
األميركي أيضاً على وقع انضمام ألمانيا إلى الدول
األوروبية والغربية والعربية في تصنيف "حزب
الله" ،بجناحيه العسكري والسياسي ،منظمة إرهابية.
فهل هذا يعني تغييراً في الموقف األميركي من
حكومة حسان دياب ،بعد قرار منحها فرصة بانتظار
أفعالها؟
قبل أيام كان مساعد وزير الخارجية األميركي
لشؤون الشرق األدنى ديفيد شنكر حاسماً عندما قال
إن "واشنطن تنظر في خطة الحكومة االقتصادية،
لكن األمر متوقف على مدى استعداد الحكومة
اللبنانية على القيام بالخطوات الالزمة للحصول
على المساعدات" .واألهم أن شنكر حدد خريطة

طريق الشروط األميركية ،بالقول إن "السيطرة
على الحدود وإغالق المعابر غير الشرعية ومكافحة
التهرب الجمركي تمثل جزءاً من اإلصالحات التي
يطلبها المجتمع الدولي والقادرة على تقويض نفوذ
حزب الله".
الموقف نفسه أبلغته السفيرة األميركية في لبنان
دوروثي شيا إلى رئيس الجمهورية ميشال عون
خالل اجتماع مجموعة الدعم الدولية الذي عقد في
 4أبريل (نيسان) الماضي في القصر الرئاسي،
حيث أكدت أن المساعدات لن تحصل إال في ظل
إصالحات حقيقية تلبي ما يطالب به الشعب اللبناني،
إضافة إلى إجراءات فعلية ،خصوصاً في الكهرباء
والمرفأ والمطار والمعابر البرية مع سوريا ،وهي
قطاعات ممسوكة إما من "حزب الله" أو من حليفه
التيار الوطني الحر.
لكن هناك مصادر تؤكد أن اإلدارة األميركية يمكن
أن تستفيد من مشروع قانون السيناتور الجمهوري
والتلويح به لحث الحكومة اللبنانية على تنفيذ
اإلصالحات والتحرر من قبضة "حزب الله" في
المرافئ والمعابر ،وهو ما يعكسه الصراع الدائر
حالياً في لبنان بين فريق سياسي يطالب بوقف
التهريب عبر المعابر غير الشرعية ،وفي مقدمه
حزب القوات اللبنانية ،وموقف األمين العام لحزب
الله األخير الداعي إلى التنسيق مع النظام السوري
في شأن التهريب ،رافضاً إقفال المعابر ،التي تعد
ً
وصوال إلى العراق ثم
ممراً آمنا له عبر سوريا
إيران.
في أروقة البيت األبيض في واشنطن كالم أن الرئيس
ترمب ،وبعد االنتهاء من فيروس كورونا ،سيعود
إلى الملفات السياسية وفي مقدمها ملف "حزب الله".
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ھل ﺗرﯾدﯾن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﺷرة راﺋﻌﺔ؟ ﺣﺳﻧﺎً ،ﻛﻔﺎك ﺑﺣﺛﺎ ً ﻟدﯾﻧﺎ ﺳﺗُﺷﺎرك ﺧﺑﯾرة اﻟﺑﺷرة ﻧﺻﺎﺋﺣﮭﺎ اﻟﺳرﯾّﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح
ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﺷرة وﺳﺗﺗﺑﺎھﯾن ﺑﺑﺷرة راﺋﻌﺔ ﻛﻌﺎرﺿﺎت اﻷزﯾﺎء ،ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوع ﺑﺷرﺗك ،ﻟذﻟك ﻧﻘدم ﻟك ﻋزﯾزﺗﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻣن ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﺷرة ﻋﻠﻰ أﯾدي ﻣﺧﺗﺻﯾن.
Designed by dalil.de

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

ﻟﻧﺣت وﺷد اﻟوﺟﺔ واﻟﺟﺳم.
اﻟﺑﻼزﻣﺎ اﻟﺑﺎردة ﻟﻌﻼج ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﺷرة وﺗﺣﻔﯾز اﻟﻛوﻻﺟﯾن .
اﻟدﯾرﻣﺎﺑن ﻟﻌﻼج اﻟﺣﻔر ،اﻟﻧدﺑﺎت ،ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻛوﻻﺟﯾن ،اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﺟﺎﻋﯾد وإﻋﺎدة ﻧﺿﺎرة اﻟﺑﺷرة.
اﻟﺗﻘﺷﯾر اﻟﻣﺎﺳﻲ ،ﺗﻘﺷﯾر ﺳطﺣﻲ ﻹزاﻟﺔ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﻘرﻧﺔ ﻋن طرﯾﻖ ﺑﻠورات أﻛﺳﯾد اﻷﻟﻣﻧﯾوم.
ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺎت اﻟﺻوﺗﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﺟﺎﻋﯾد واﻟﺧطوط اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺷرة.
أﺣﻣﺎض اﻟﻔواﻛﮫ ﻋﻼج ﺑﺗرﻛﯾزات ﻣﺧﺗﻠﻘﺔ ذو ﻧﺗﺎﺋﺞ راﺋﻌﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻣﺷﺎﻛل ﺣﺑوب اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺑﺷرة اﻟدھﻧﯾﺔ.
اﻟﺑﯾﺑﻲ ﺟﻠو ﻟﺗوﺣﯾد ﻟون اﻟﺑﺷرة وﺗﻔﺗﯾﺣﮭﺎ وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎﻋﯾد.
اﻟﻣوﺟﺎت اﻟﺻوﺗﯾﺔ ﻹﻧﻌﺎش اﻟﺑﺷرة اﻟﺑﺎھﺗﺔ ﻋن طرﯾﻖ ﺗزوﯾد اﻟﺟﻠد ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻣﻐذﯾﺔ واﻻﻛﺳﺟﯾن.
اﻟﺑﻼزﻣﺎ ﺑن ) ﺑدﯾل اﻟﺟراﺣﺔ( ﻟرﻓﻊ وﺷد اﻟﺟﻔون واﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺗﺟﺎﻋﯾد ﻋن طرﯾﻖ طﺎﻗﺔ اﻟﺑﻼزﻣﺎ.
ﻗﻧﺎع اﻟذھب ﻋﯾﺎر  24ﻗراط ﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺑﺷرة وأﻋطﺎﺋﮭﺎ اﻟﻧﺿﺎرة واﻟﺣﯾوﯾﺔ.

أوﻗﺎت اﻟدوام:
ﻣن اﻹﺛﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  ۹ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺳﺎﻋﺔ ۳٫۳۰
ﯾوم اﻟﺳﺑت ﻟﻠﻣواﻋﯾد اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ
Öﬀnungszeiten:
Mo. - Fr.: 09:00 - 15:30 Uhr
Sa.: nach Vereinbarung

 ﻛﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻟدﯾﻧﺎ ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺗﺧﺳﯾس ﺑدون اﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔوﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻌﺎﻟﺔ.
 -ﻧﻘدم ﻟزﺑﺎﺋﻧﻧﺎ ﻛذﻟك ﻓﺣص ﺑﺷرة ﻣﺟﺎﻧﻲ.
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 إﻋﻼﻧﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ، ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ،ﻣواﻗﯾت اﻟﺻﻼة
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Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Wir suchen für unsere Praxis eine

arabisch sprechende Frauenärztin
für 2 Tage pro Woche
ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﺒﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴ ًﺎ

Kinder- & Familienpraxis
Für unsere Praxis suchen wir:
1- Ergotherapeuten
2- Arzthilferin
3- Auszubildende, Voraussetzung deutsche & arabische Sprachen

BONN +31, COTTBUS -2, DRESDEN +1, POTSDAM +2, ROSTOCK +2

FRANKFURT/M +24, MAINZ +25, DÜSSELDORF +28

NOTDIENSTE
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

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

ﻟﻼﺳﺗﻌﻼم

Tel.: 0176-4033 3466

Designer

LEIPZIG +3, MAGDEBURG +9, KIEL +11, HAMBURG +12, MÜNCHEN +14,
HANNOVER +15, BREMEN +17, SAARBRÜCKEN +21, STUTTGART +23,

ﻟﻼﺳﺘﻌﻼﻡ

Tel.: 0173-849 89 06

ﻧﺑﺣث ﻋن ﻣﺻﻣم ﺟراﻓﯾك
ﺷرط اﻟﺗﺣدث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ وإﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
Tel.: 0177- 2164304

Mo. bis Fr. : 11:00 -15:00 Uhr

Landeseinwohneramt gﬁ^q˘]<·ÁÚç<gj”⁄

D∞÷ÜeE

Ausländerangelegenheiten
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
^m¯n÷]Ê<∞ﬂm˜]
ãÈ€§]
10.00 - 18.00 Uhr
�
D^ÈÀi^‚<Ÿ^íi˝]E<Ì√€¢]Ê<^√eÖ˘]
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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

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. Elisabeth 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

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

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
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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.
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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

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

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
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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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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste
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

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 MainhausenMainflingen, 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
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste
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 Mönchengladbach
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 Mönchengladbach 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

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

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

Juwelier
Juwelier Dubai
Reithausplatz 5, 71634 Ludwigsburg
Te.: 0714-16434772, Telefax: 19743663

IDSTEIN

Moscheen
Arabischer Kulturverein
Bismarckstr. 120 A
67059 Ludwigshafen am Rhein

KAARST

LUDWIGSHAFEN

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

Botschaften
Sudan
Lanaer Straße 1, 65510 Idstein
Tel.: 06126-94 15 11
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

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
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste
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

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

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.: 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
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Jordanische Gemeinde-Berlinـ الجالية األردنية
Postfach 410426, 12114 Berlin,براندبورغ/برلين
Tel. 030-8529691
Jordanische Gemeinde Deutschland
Warthestr. 72,
ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا
12051 Berlin,
Libanesisch - deutsche
جمعية و مدرسةAl - Rissala e.V
الرسالة اللبنانية األلمانية
Schulstr. 112, 13347 Berlin
MAG,
ـ الجمعية الطبية العربية
Kaiserdamm 17, 14057 Berlin,
Tel. 030-3255825
ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
NTLSV,
Hermannstr. 130, 12051 Berlin
Tel. 0176-67244544
ـ نادي شباب
Palästina Jugendclub e.V.,
فلسطين
Prinz-Eugen-Str. 12, 13347 Berlin
Tel./ Fax: 030-46065549
 التجمع الفلسطيني في ألمانياPGD,
Wissmannstr. 9, 12049 Berlin
Tel. 030-89398835/6
 جمعية السالمSalam e.V.,
Lützowstr. 57, 10785 Berlin,
Tel. 030-98296968
ـ مركز الشبيبة الرياضي
SC Integra e.V.,
اإلندماجي
Steinmetzstr. 63, 10783 Berlin,
Tel: 0172-1588910
ـ الجالية السودانية
SGBB,
Holsteinische Str. 30, Steglitz
Tel. 030-84306040
ـ الصالت
Silat Tayba,
الطيبة السودانية
c/o Selbsthilfe Kontakt
Perleberger Str. 44,
10559 Berlin, Tel. 030-67514678
ـ النادي السوداني
SUDANCLIB,
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin,
Tel. 030-29784248
Vereinigte Jordanische Gemeinde ـ الجالية
Tel.: 0176-40545041
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

ـ لمرضى اإليدز
A.I.D.S.-Hilfe,
Dieffenbachstr. 33,Kreuzberg
Tel.690 08 70
ـ للمعوقين
Behinderten,
Bizetstr. 51-53, Tel. 92 70 36-0
Dreiklang Afro-Arabisches
ـ لتأهيل الشباب
Mediencenter,
Franz-Mehring-Plaz 1, 10243 Berlin,
Tel. 030-29784248
ـ استشارة للنساء
Elisi Evi,
Skalitzer Str. 50/51, 10997 Berlin,
Tel. 030-6187383
ـ جمعية األسرة
Familie e.V.,
Paul-Lincke-Ufer 34, 10999 Berlin
Tel. 030-61627507
ـ استشارت لكل األسرة
Familienberatung,
Pohlstr. 74, 10758 Berlin,
Tel. 23005583
ـ لكل المعوقين
Händikap e.V.,
Berliner Infodienst für alle Behinderten
Tel. 84 31 09 08
ـ استشارة
Interkulturelle Familienberatung,
Boppstr. 10, 10967 Berlin األسرة و المدرسة
Tel. 030-259006/57
ـ إستشارات
Jugendwohnen im Kiez e.V.,
إجتماعية
Waldemarstr. 57, 10997 Berlin
Tel. 030-32517806
Jugend-/ Familienberatung, ـ للشباب والعائالت
Bruno-Bauer-Str. 10, Neukölln
Tel. 030-8219945
ـ مركز عالج
Kindertherapie Zentrum,
األطفال
Paul-Lincke-Ufer 41, 10999 Berlin
Tel. 030-6122043
ـ لالجئين
KuB,
Beratungsstelle f. ausländische Flüchtlinge,
Oranienstr. 159, Kreuzberg
Tel. 61 49 40-0
ـ للسكان
Mieterverein e.V.,
Wilhelmstr. 74, Mitte
Tel. 030-226 26-0
ـ إستشارات قانونية لألجانب
Rechtsberatung,
für Ausländer, Rathaus Schöneberg
Tel. 030-75606263
ـ لمرضى السرطان
Selbsthilfe Krebs e.V.,
Albrecht-Achilles-Str. 65,
Wilmersdorf , Tel. 891 40 49
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Al Karama,
ـ الكرامة
Wilhelmshavener Str. 22, 10551 Berlin
Tel. 030-39035516
Al Karmel,
ـ الكرمل
Großbeerenstr. 28d, 10965 Berlin
Tel. 030-76765386
Al-Mabarat e.V.,
ـ جمعية المبرات الخيرية
Sonnenallee 69, 12045 Berlin
Tel./ Fax: 030-62725564
Al Nadi,
ـ النادي
Rheunstr. 54, 12161 Berlin,
Tel. 030-8520602
Al Yarmouk
ـ جمعية أصدقاء اليرموك
Freundschaftsgesellschaft Berlin
Tel. 0163-6032158 / 0176-77144020
ww.ayfg.de
Arabisch-Deututscher ـ الجمعية العربية األلمانية
Kulturaustausch e.V.,
للتبادل الثقافي
Nogatstr. 15, 12051 Berlin,
Tel. 030-80573788
ArDIF e.V.,
ـ معهد البحوث اإلجتماعية
Pohlstr. 60-62, 10785 Berlin,
Tel. 030-257572752
DAUG e.V,
ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة
Wipperstr. 14,12055 Berlin,
Tel. 030-56825972
Deutsch-Arabisches Zentrum ـ المركز العربي
Uthmannstr. 23, 12043 Berlin
األلماني
Tel. 030-56826648
Deutsch- Libanesische
ـ جمعية الرسالة
Al Rissala
اللبنانية األلمانية
Schulstr. 122, 13347 Berlin.
Tel.: 030-45028289
Deutsch-Libanesische ـ جسر الصداقة األلماني
Freundschaftsbrücke
اللبناني
Friedrich-Franz-Str. 11 B, 12103 Berlin
Tel. 030-78714650
Deutsch-Libanesische Gemeinde
ـ الرابطة
Curtiusstr. 23, 12205 Berlin
اللبنانية
Tel. 030-8335332
Deutsch-Libanesische Union ـ اإلتحاد اللبناني
für Reform & Wandel e.V. األلماني لإلصالح
Tel. 0163-9133787
Die Brücke,
ـ جمعية الجسر
Puttbusser Str. 27,13355 Berlin,
Tel. 030-50344148
Deutsch-Syrischer Verein
رابطة المغتربين
Postfach 440520, 12005 Berlin
السوريين
Tel. 0176-66699777
El Kantara,
ـ القنطرة
Schierkerstr. 20, 12051 Berlin
Tel. 030-49808868
FVM,
ـ الصداقة المغربية
Glasgower Str. 33, 13349 Berln
Tel. 030-45020107
GDÄF,
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية
Hessenallee 7, 14052 Berlin
Tel. 030-3057307
Ghorfa,
ـ الغرفة
Garnisonskirchplatz 1, 10178 Berlin
Tel. 030-2789070
Haus der deutsch- ـ بيت الشباب العربي األلماني
arabischen Jugend,
Kirchhofstr. 19, 12051 Berlin,
Tel. 0179-9162567
IDFAD,
ـ إدفاد
Seydelstr. 28, 10117 Berlin,
Tel. 030-20649898
IKRA,
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin,
Tel. 030-97888763 / 4/ 5
Inssan,
ـ مؤسسة إنسان
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin,
Tel. 030-20619639
Irakische Gemeinde,
ـ الجالية العراقية
Postfach 410362, 12113 Berlin,
Tel. 0174-4172863
Irakischer Kulturverein,
ـ الرافدين
Karl-Marx-Str. 204, 12055 Berlin,
Tel.030-29006689.
Islamic Relief,
ـ اإلغاثة اإلسالمية
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin,
Tel. 030-6112600
Jenin,
ـ جنين
Gerichtstr. 60, 13347 Berlin,
Tel. 0179-7718304
JFZ e.V.,
ـ مركز األسرة والشباب
Jugend & Familien Zentrum
Haberstr. 3, 12057 Berlin, Tel. 56823914
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Neukölln
 مسجد المركز اإلسالميFinowstr. 27, 12045 Berlin, Tel. 68088490
U-Bhf. Rathaus Neukölln Bus M41/104/167
Neukölln
 مركز الحسنينGlasower Str. 54, 12051 Berlin,
U-Bhf. Grenzallee Bus 344
Reinickendorf
 مسجد الوداديةOllenhauerstr. 114, 13403 Berlin, Tel. 03045020107 U-Bhf. Kurt-Schumacher-Platz
Bus M21 / X21 / 122
 مسجد دار الحكمةTiergarten
Rathenower Str. 16, 10559 Berlin, Tel. 0303957629
Bus 123/178
ـ مركز التراث
Tempelhof
Manteufelstr. 4, 12103 Berlin
U-Bhf. Alt-Tempelhof Bus M 46/246/140
Tempelhof
ـ الخليل إبراهيم
Colditzstr. 27/29, 12099 Berlin
Te.: 030-73728274
U-Bhf Ullsteinstr., Bus 170
Wedding
 مسجد المركز الثقافيDrontheimerstr. 32 A, 13359 Berlin, Tel.030
49500803 U-Bhf. Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
 مسجد الرحمنTromsöerstr. 6, 13359 Berlin, Tel: 030- 978
88763 U-Bhf. Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
 مسجد باللDrontheimer Str. 16, 13356 Berlin, Tel. 03049912704 U-Bhf. Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
ـ مسجد الصحابة
Torfstr. 14, 13353 Berlin, Tel. 0177-5268716
U-Bhf. Amrumer Str. Bus 142/ 221
Wedding
ـ مسجد الرسالة
Brunnenstr. 70-71, 13355 Berlin, Tel. 030-46
309555
U-Bhf. Voltastr. Bus 247 Tram 10
Wedding
مسجد الفردوس
Al-Firdaus , Brüsseler Str. 39, 13353 Berlin
U-Bhf. Leopoldplatz / Seestr.
Bus 120/ 106/142/221/247/327/M13/N6/N9

Kreuzberg
 الكنيسة الكاثوليكيةMittenwalder Str.15,10961 Berlin
U-Bhf. Gneisenaustr. Bus M41
Lichtenberg
 الكنيسة القبطية المصريةReodeliusplatz 1, 10365 Berlin, Tel. 03055491013 U-Bhf. Magdalenenstr. Bus 240
Zehlendorf
 كنيسة الروم األرثدوكسLudwigsfelder Str. 30, 14165 Berlin
Tel. 030-80498820 Bus 101/115/623

Ägyptische-Deutsche Freundschaft الصداقة
Donaustr. 131, 12043 Berlin المصرية األلمانية
Tel.: 0176-3155 2490
ADKV,
ـ االتحاد الثقافي العربي
Alt-Marienfelde 46, 12277 Berlin,
Tel. 030-75512515
AKI e.V.,
ـ المعهد الثقافي العربي
Falkstr. 23, 12053 Berlin,
Tel. 030-68081472
A. Eltern-Union,
ـ إتحاد اآلباء العرب
Urbanstr. 44, 13359 Berlin,
Tel. 030-61625073
Alettehad e. V.
ـ االتحاد
Sparrstr. 20, 13353 Berlin,
Tel.: 030-45492536
Atadamon e.V.,
ـ جمعية التضامن الخيرية
Beusselstr. 3, 10553 Berlin,
Tel. 030-39844946
Al-Balagh,
ـ البالغ
Yorckstr. 35, 10967 Berlin,
Tel. 030-21753679
Al-Dar e.V.,
ـ الدار
Glasower Str. 44, 12051 Berlin,
Tel. 030-78709521
Al-Diwan,
ـ الديوان
Rostocker Str. 17, 15553 Berlin,
Tel. 030-39480910
Al-Huleh,
ـ الحولة
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 030-6214959
Al-Irschad e.V. Berlin,
ـ اإلرشاد
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin
Tel./Fax: 030-62705116

Ägypten,
مصر
Stauffenbergstr. 6-7, 10785 Berlin,
Tel. 030-477 547-0
Bus 129/ 248
Algerien,
 الجزائرGörschstr. 45, 13187 Berlin,
Tel. 030-437370 Bus 250/ 227
Bahrain,
ـ البحرين
Klingelhöferstr. 7, 10785 Berlin
Tel. 030-86877777
Bus 129/187/100/341
ـ جيبوتي
Dschibuti
Kurfrüstenstr. 84, 10787 Belin, Tel.:03026390157 U-Bhf. Kurfürstenstr. Bus 100
Eritrea,
ـ اريتريا
Stavangerstr. 18, 10439 Berlin,
Tel. 030-4467460 U-Bhf. Vinetastr.
Jemen,
 اليمنBudapester Str. 37, 10787 Berlin, Tel.0308973050 Bus 129/ 210 S-&U-Bhf. Zoo
Jordanien,
 األردنHeerstr. 201, 13595 Berlin,
Tel. 030-3699600 Bus 149/ 349/X34 / X49
Irak,
ـ العراق
Pacelliallee 19 - 21, 14195 Berlin, Tel. 030814880 Bus 110 U-Bhf. Podbielskiallee
Katar,
 قطرHagenstr. 56, 14193 Berlin,
Tel. 030-862060 Bus M29, 249, X10
Kuwait,
 الكويتGriegstr. 5-7, 14193 Berlin,
Tel. 030-897300-0 Bus 186
Libanon,
 لبنانBerliner Str. 127, 13187 Berlin, Tel.0304749860 Bus 155/ 250/255 U-Bhf. Pankow
Libyen,
ـ ليبيا
Podbielskiallee 42, 14195 Berlin, Tel.0302005960
U-Bhf. Breitenbachplatz
Marokko,
 المغربNiederwallstr. 39, 10117 Berlin, Tel. 03020612412 Bus 147 U-Bhf. Spittelmarkt
Mauretanien,
 موريتانياKommandantstr. 80, 10117 Berlin, Tel. 0302065883 Bus 240/143 U-Bhf. Spittelmarkt
Oman,
ـ عمان
Clayalle 82, 14195 Berlin, Tel. 030-8100501
Bus 115 U-Bhf. Dahlem Dorf
Palästina,
 فلسطينRheinbabenallee 8, 14199 Berlin,
Tel. 030-2061770 Bus M29,115,186,249
Saudi Arabien,
 السعوديةTiergartenstr. 33-34, 10785 Berlin
Tel. 030-88704984 Bus 100/106/187/200
Sudan,
 السودانKurfürstendamm 151, 10709 Berlin, Tel.0308906980 Bus 110/119 U-Bhf. Adnauer Platz
Syrien,
 سوريةRauchstr. 25, 10787 Berlin,
Tel. 030-501770 Bus 29/ 187
Tunesien,
 تونسLindenallee 16, 14050 Berlin,
Tel. 030-3641070 Bus 139/ X21
V.A. Emirate,
ـ اإلمارات
Hiroshimastr. 18-20, 10785 Berlin,
Tel. 030-516516
Bus M29, 200
Arabische Liga,
ـ الجامعة العربية
Schützenstr. 18, 10117 Berlin, Tel. 03020622890 Bus M29 U-Bhf. Kochstr.

Kreuzberg,
ـ مسجد عمر
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin, Tel. 0306126961 Bus M29 U-Bhf. Görlizer Str.
Kreuzberg
 مركز اإلمام الصدرYorckstr. 35, 10965 Berlin.
U-Bhf. Yorckstr. Bus M19
Neukölln
 مسجد النورHaberstr. 3, 12057 Berlin, Tel. 030-68083610
S-Bhf. Köllnische Heide Bus 170
Neukölln
 مركز القائمFlughafenstr. 79-81, 12049 Berlin, Tel.03062705116 U-Bhf. Boddin Str. Bus 104/ 167
Neukölln
 مسجد دار السالمFlughafenstr. 43, 12053 Berlin, Tel.03062731998 U-Bhf. Boddin Str. Bus 104/ 167
Neukölln
 مركز المصطفىKienitzer Str. 98. 12049 Berlin, Tel.: 01723962858 U-Bhf. Leinestr.
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ﺟراﺣﺔ اﻟﻔم واﻷﺳﻧﺎن  /زرع اﻷﺳﻧﺎن  /ﺗﻧظﯾف ،ﺗﺑﯾﯾض وﺗﺟﻣﯾل اﻷﺳﻧﺎن
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﺳﻧﺎن اﻷطﻔﺎل )ﺣﺷوات ﻣﻠوﻧﺔ( ﺣﺳب رﻏﺑﺔ اﻟطﻔل
ﺗﻠﺑﯾس اﻷﺳﻧﺎن ﺑﺎﻟﺗﯾﺟﺎن واﻟﺟﺳور  /ﺗرﻛﯾب اﻷﺳﻧﺎن وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﻣراض اﻟﻠﺛﺔ
ﺗﺑدﯾل ﺣﺷو اﻷﺳﻧﺎن :ﺳﯾراﻣﯾك  /ذھب  /ﺣﺷوات ﺿوﺋﯾﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧوف ﻣن طﺑﯾب اﻷﺳﻧﺎن
ﺟدﯾد - :أﺷﻌﺔ رﻗﻣﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب اﻷﺳﻧﺎن ﺑدون طﺑﻌﺎت و ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة

ﻣواﻋﯾد اﻟﻌﻣل
Sprechzeiten

اﻹﺛﻧﯾن ،اﻷرﺑﻌﺎء واﻟﺟﻣﻌﺔ۱۷ - ۹ :
۱٦ - ۹
اﻟﺛﻼﺛﺎء واﻟﺧﻣﯾس:
Mo. - Mi. - Fr.: 09:00 - 17:00
Di., Do.:
09:00 - 16:00

ّ

   ،
   

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

اﻟﻌﻧوان اﻟﺟدﯾد

Neue Adresse

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

أطباء

Ärzte

Tel. 030-6251007
Dr. Muna Zaghloul-Abu Dakah  منى/ـ دة
Stendaler Str. 24, 12627 Berlinزغلول أبو دقة
Tel. 030-9927790
 زمزم/ـ دة
Zamzam Abushowaisha
Hellersdorfer Str. 237, 12627 Berlin
Tel. 030-99400694

030 625 10 07

Hermann Quartier

Tel

(S- & U-Bhf. Hermannsraße)

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

Hermannstraße 158A
12051 Berlin

 حنجرة، أذن،أنف
HALS, NASEN,
OHREN
 باسم/ـ د
Basem Abu-Lubdeh
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin,
Tel. 030-62989828
 هاشم/ـ د
Hachem
Bismarckstr. 63, 13585 Berlin.
Tel. 3335848
 موسى/ـ د
Mousa
Tempelhofer Damm 139, 12099 Berlin, Tel.: 030-7514064
باطنية
INNERE MEDIZIN
 خليل/ دAyade Khalil
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel.030- 785 23 36
 خليلي/ـ د
Khalili, A.
Senftenberger Ring 3a,13439 Berlin,
Tel. 030-41937041
 لطيف سعيد/ـ د
Saeed, Latef
Karl-Marx-Str. 239, 12055 Berlin,
Tel. 030-68087670
أطفال
KINDERÄRZTE
 ذكرى/  دةDekra AL-Saidi
Grammestr. 15, 13629 Berlin,
Tel. 030-38304442
 نجيب/  دNajeeb Al-Saidi
Braunschweiger Str. 14, 12055 Berlin
Tel.: 030-5329237
 سناء/ـ دة
Sana Ayade
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel. 030-785 23 36
جراحة أطفال
KINDERCHIRURGIE
 علي معروف/ـ د
Dr. med. Ali Maarouf
Oranienstr. 158, 10969 Berlin,
Tel. 030-6141619
 بسام غنام/ـ د
Dr. Gannam
Nürnberger Str. 67, 10787 Berlin
Tel.: 030- 21021840
KINDERPSYCHIA. طب نفسي لألطفال
 نجيب/ـ د
Najeeb Al-Saidi
Hänselstr. 45, 12437 Berlin
Tel.: 030-5329237
أمراض الصدرية
LUNGEN- &
BRONCHIALHEILKUNDE
 بدر عسكر/ـ د
Dr. Med. Bader Askar
Rotkamp 2, 13053 Berlin, Tel. 03096200700
طب األعصاب
NEUROLOGIE
 كمال الدين/ـ د
Omar Kamal Eddin
Manfred-von-Richthofen-Str. 15,
12101 Berlin, Tel. 030-7863037
 مصري/ـ د
Said Masri
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin, Tel. 030-7513632
عظام
ORTHOPÄDIE
Abd El-Aziz, Ashraf  أشرف عبد العزيز/ـ د
Litzenburger Str. 54,10719 Berlin
Tel. 030887133950
Dr. Uni. PD Amro Homssi عمرو حمصي/ـ د
Greifswalder Str. 137-138, 10409
Berlin , Tel.: 030-44 33 99 0
 دهشان/ـ د
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681
Berlin, Tel. 030-5415021
 محمود عاطف/ـ د
Mahmoud Atef
Havemannstr. 24,12689 Berlin,
Tel. 030 / 93523437
Raslan,Tarek
 رسالن/ـ د
Prinzenallee 90, 13357 Berlin,
Tel. 030-49915110
طب رياضي
SPORTMEDIZIN
 دهشان/ـ د
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681
Berlin, Tel. 030-5415021
مسالك بولية
UROLOGIE
 فرج هللا/ دEid Ali Faragallah
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin,
Tel. 030/ 6866504
 السويفي/ دEl-Seweifi Aref
Karl-Marx-Str.88, 12043 Berlin,
Tel. 030/ 23937904
 حسن/ دHasan Igde
Bergmannstr. 5-7, 10961 Berlin,
Tel. 030-2621424
 حجازي/د
Hegazy, Houssam
Badstr. 12, 13357 Berlin,
Tel. 030-4626070

ALLGEMEINMEDIZIN
 عباسيAbbassi
Joachim-Gottschalk-Weg 13,
12353 Berlin. Tel. 030-68 80 97 56
 ذكرى/دة
Al-SAidi Dekra
Grammestr. 15, 13629 Berlin
Tel.: 030-38304442
 باي/ـ د
Bae Hamid
Kaiserin-Augusta-Str. 11, 12103
Berlin,
Tel. 030 / 751 01 01

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

 شبارق/ـ د
Chabarek Abdul Aziz
Kongostr. 52-54, 13351 Berlin,
Tel./ Fax: 030-4525102
 غطاس/ـ د
Ghattas Fathi
Skalitzer Str. 33, 10999 Berlin
Tel. 030-61 23 794
 حدرج/ـ د
Hodroj A
Nansenstr. 2, 12047 Berlin,
Tel. 030-62300 80
 محمد/ـ د
Mohamed Jamal
Karl-Marx-Str. 214, 12055 Berlin,
Tel. 628 38 31
 الراعي/ـ د
Mohamed Al-Raai
Alt-Rudow 70, 12355 Berlin
Tel.: 030-5350535
 رافعي/ دRafii
Schildhornstr. 85, 12163 Berlin.
Tel.: 030/7 91 43 46
 رامز/ـ د
Ramez Jalal
Herzbergerstr.30, 12055 Berlin
Tel. 030 / 687 12 20
 ترابي/د
Torabi
Sonnenallee 73, 12045 Berlin,
Tel. 030-6234702
Ästhetische Medizin الطب التجميلي
 أنيت/دة
Docure
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
 شذي/ـ دة
Shadha Balgon
Heerstr 2, 14059 Berlin
Tel.: 030-97987641
عيون
AUGENÄRZTE
 مأمون/ـ د
Mamoun Schuches
Tauenzienstr. 1, 10789 Berlin,
Tel. 030-2188088
جراحة
CHIRURGIE
 دهشان/ـ د
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681
Berlin, Tel. 030-5415021
 عابد دومه/ دDr. med. A. Domah
Hohenzollendamm 124, 14199 Berlin,
Tel. 030-2522569
 محجوب/ـ د
Dr. med. M. Mahjoub
Joachimstaler Str. 21, 10719 Berlin
Tel. 030-8816333
 منذر/ دDr. med. Munther Sabarini
Paulsborner Straße 2, 10709 Berlin
Tel. 030/2360830
 سليمان/د
Dr. Sulayman
Ringbahnstr. 50, 12103 Berlin
Tel. 030-75 7777 50
نساء
FRAUENÄRZTE
 هنادي عوادة/ ـ دة
Awwadeh
Leipziger Platz 7, 10117 Berlin,
Tel. 030-2008950-0
 خالد الشرافي/  دEl-Sharafi Khaled
Prinzenallee 84, 13357 Berlin
Tel. 030-4941044
 سمّان/ ـ دة
F. Samman
Hermannstr. 158A, 12051 Berlin
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ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻷﺳﻧﺎن

kein Knochen für Implantate!!!wir haben die Lösung!!!!
extra kurze Implantate ab 5mm

Müllerstraße 151, 13353 Berlin
Tel.: 030 453 80 89 | Fax: 030 454 921 58
m.lagrou@t-online.de
Mo.: 10:00 - 18:00 | Di.,Do.: 11:00 - 19:00 Uhr | Mi.,Fr.: 08:00 - 13:00

أطباء

Ärzte

Soraya Jalali
 ثريا جاللي/ ـ دة
Wilmersdorfer Str. 55,10627 Berlin,
Tel.030-3139800
 طارق/د
Dr. Tarek Karasholi
Storkower Str. 207B, 10369 Berlin
Tel.: 030-9720150
 طارق التتر/ـ د
Tarik Teter
Mecklenburgische Str. 17, 10713
Berlin. Tel.: 030-8243402
Tuffaha, Mushtaq
 مشتاق تفاحة/ـ د
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin,
Tel. 030-2161073
Omar Shalabi
 عمر/د
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
 زينة/ دةZeina Wehbe
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin
Tel.: 030-3198055
KIEFERORTHOPÄDIE تقويم األسنان
Dr. Yanal Alla-Rachi
 ينال اله رشي/ـ د
Dörpfeldstr. 11, 12489 Berlin,
Tel.: 030- 6713793
 محيي الدين.د
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
 نادين محجوب/دة
Dr. Nadin Mahjoub
Briesestr. 8, 12053 Berlin
Tel.: 030-6862233

أسنان
ZAHNÄRZTE
Amin Hafiz
 أمين حافظ/ـ د
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60
 نجم. ع/ـ د
A. Najm
Waldenserstr. 7a, 10551 Berlin
Tel. 030-3957071
 يوسف/ـ د
Alkhodor Youssef
Oranienstr. 16, 10997 Berlin
Tel. 030-6152222
 الصوري/ ـ دة
Al-Souri, Asmaa
Mehringdamm 47, 10961 Berlin,
Tel. 030-6930393
 عمار شاكر/ـ د
Amar Shakir
Karl-Marx-Str. 110, 12043 Berlin,
Tel. 030-68053524
 منى السمارائي/ـ دة
Birgit Samarrai
Sophia-Charlotten-Str. 73-74, 14059
Berlin, Tel. 030-31996710
 دويداري/ دDouedari G.
Bundesallee 120, 12161 Berlin
Tel. 030/8531362
 عماد عبود/ دEmad Abboud
Donaustr. 100, 12043 Berlin
030-49968158
 حنان حافظ/ـ دة
Hanan Hafez-Holz
Wilmersdorter Str. 112, 10627 Berlin
Tel.030-8560940
 إبتسام إسحاق/ ـ دة
Ishaq, Ibtisam,
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172

Mo-Do: 09:00-13:00 Uhr
14:00-18:00 Uhr
Fr.: 09:00-12:00 Uhr

Tel.: 030-23937904
Karl-Marx-Str. 88, 12043 Berlin

Dr. Houssam Hegazy
Arzt für Urologie



   



 

. أﻣراض اﻟﺑروﺳﺗﺎﺗﺎ واﺣﺗﺑﺎس اﻟﺑول. اﻟﺿﻌف اﻟﺟﻧﺳﻲ واﻟﻘذف اﻟﺳرﯾﻊ وآﻻم اﻟﺧﺻﯾﺔ. اﻟﺗﺑول اﻟﻼإرادي ﻟﻠﻛﺑﺎر واﻷطﻔﺎل. أﻣراض اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻟﺣﺻوة واﻻﻟﺗﮭﺎﺑﺎت. اﻟﻣﻧﺎظﯾر واﻟﺧﺗﺎن ﺑﺎﻟﺗﺧدﯾر اﻟﻣوﺿﻌﻲ■ Urologische Krankheitsbilder ■ Steinerkrankungen
■ Uro-Onkologie ■ Onkologische Rehabilitation
■ Kinderurologie ■ Uro-Gynäkologie ■ Neuro-Urologie
■ Harninkontinenz ■ Krebsvorsorge & Anti-Aging
■ Ultraschall & Blasenspiegelung ■ Potenz- &
Errektionsstörungen ■ Fruchtbarkeit ■ Phimose
■ Genitalwarzen.
Badstr. 12, 13357 Berlin

Tel.: 030 4626070 | Fax: 030 4626080
E-Mail: Urologie-Hegazy@gmx.de
info@allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de
Sprechzeiten:
Mo., Di., Mi., Do. und Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo., Di., und Do.
: 15:00 - 18:00 Uhr
www.allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de

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.

Privat & Alle Kassen

Khalouf Emad
 عماد خلوف/ـ د
Badstr. 19, 13357 Berlin,
Tel.030-4932050
 ليلي/ـ دة
Layla Hussaen
Kottbusser Damm 72, 10967 Berlin
030-6941112
 حجازي/ـ د
Mohammad Hijazi
Berliner Str. 25, 13507 Berlin (Tegel)
Tel. 030-4374 8465
 أبو حمادة.ـ د
Mohamed Abu Hamada
 أبو ورد.ـ د
Rami Abu Ward
Finowstr. 25a, 12045 Berlin,
Tel.:030- 687 5077
Mohammed-Wael Alah Raschi  وائل/ـ د
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
 محيي الدين/ـ د
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
 محمد/د
Mohamad Anis Almohamad
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
 أبو نبوت/د
Muhannad Abou Nabout
Zossener Str. 36, 10961 Berlin
030-47050452

‡{È÷Üe<ª<oËÇ{£]<9�÷]<à{{{“Üπ]
Dr. med. A. Domah

‰⁄ÊÅ<Çe^¬<ÖÁj“Ç÷]<Ö^éjäπ]

Ì⁄^¬<Ìu]ÜqÊ<›^¬<gõ
Facharzt für Allgemeine Chirurgie
pÅ]ÁuÊ<l^ ^√â]
Unfallchirurgie / Gefäßchirurgie
ÂÅÖÊ˘]Ê<∞Ë]Üé÷]<Ìu]ÜqÊ<›^ø√÷]<Ìu]Üq
Notfallarzt / Durchgangarzt
Ÿ^Àõ˘]<4„�i<l^È◊€¬Ê<l^È◊€¬
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

Mukhtar Daiban
 مختار/د
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Mustapha Lagrou
 مصطفى/ـ د
Müllerstr. 151, 13353 Berlin,
Tel. 030-4538089
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اﻟﺪﮐﺘﻮر ﻋﻠﯽ ﻋﺒﻮد

Designed by dalil.de

 اﻟﻌﯿﺎدة اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﮥ اﻟﻤﺘﮑﺎﻣﻠﮥ ﻟﻠﻄﺐ اﻟﺒﺎﻃﻨﯽ... ﻻ ﻟﺴﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﻈﺎر اﻟﻄﻮﯾﻠﮥ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻓﯽ ﺑﻌﺪ اﻟﯿﻮم

Neueröffnung der Spezillen Praxis für Innere Medizin.
Unter Führung Dr. Ali Abboud
Es freut uns Sie darüber informieren zu können, dass die erste Praxis für Innere Medizin in Neukölln mit
Kompaktleistung demnächst zur Ihren Verfügung stehen wird.
Unsere Leistungspektrum:
- Echokardiographie.
- Abdomen-Sonographie.
- Schilddrüsensonographie.
- EKG, Belastung-EKG, Langzeit-EKG.
- langzeit- Blutdruckmessung.
- Lungenfunktiosuntersuchung.
- Inhalations-, und Infusionstherapie.
- Labor.
- Allgemeine Gesundheitsuntersuchung.
- Impfen, Reisemedizin.
- DMP-Studien für chronische Patienten (wie Z.B Koronareherzkrankheit,
Diabetusmelitus- Typ- II, Chronische obstruktive Lungenkrankheit, Asthma).
- Haus- und Heimbesuche.

:ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ

.ـ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﺝ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
.ـ ﺍﻟﻤﻮﺟﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﻦ
.ـ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻐﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻗﻴﺔ
.ـ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ
.ـ ﻗﻴﺎﺱ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺪﻯ
. ﻣﺨﺘﺒﺮ، ﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﺘﺴﺮﻳﺐ،ـ ﻓﺤﺺ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺮﺋﺔ
.ـ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
. ﻃﺐ ﺍﻟﺴﻔﺮ،ـ ﺍﻟﺘﻄﻌﻴﻢ
 ﻣﺮﺽ، ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﻴﻦ )ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺟﻲDMP ـ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
.( ﺍﻟﺮﺑﻮ، ﻣﺮﺽ ﺍﻻﻧﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﺮﺋﻮﻱ ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ،ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
.ـ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ
Karl- Marx-Straße.112, 12043 Berlin | Tel.: 030 68900298 | Mob.: 0176 30743108

Ärzte

أطباء

kfo
Viktoriapark

Dr.

M. Duncker

Dipl.
Stom.

A. Al-Souri

Fachpraxis für Kieferorthopädie
Zahnregulierung für

Kinder und Erwachsene
- Schnelle und schmerzarme
Kieferorthopädie

- Fast unsichtbare Zahnspangen
- Sportschutz

- Individualprophylaxe

- Professionelle Zahnreinigung
- Zahnschmuck

- Kombinierte kieferorthopädischkieferchirurgische Behandlung

Methfesselstraße 50
10965 Berlin-Kreuzberg

Tel.: 030 693 03 93
Fax: 030 693 65 21

info@kfo-viktoriapark.de
www.kfo-viktoriapark.de

Di - Do 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18:00
Fr

08:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
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MUHANNAD ABOU NABOUT

Praxis für moderne Zahnheilkunde

ahn
www.z

Designed by dalil.de

Zahnimplantate
Zahnersatz und Füllungen
Zahnfleischbehandlung
Zahnreinigung, Bleaching
Kinderbehandlung
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زراﻋﺔ اﻷﺳﻧﺎن وﻓﻖ أﺣدث اﻟطرق
ﺗﺑﯾﯾض اﻷﺳﻧﺎن ﺑﺄﺣدث اﻟطرق اﻵﻣﻧﺔ
اﻟﺣﺷوات اﻟﺿوﺋﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻠﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب اﻷﺳﻧﺎن اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ
ﻋﻼج أﻣراض اﻟﻠﺛﺔ ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ اﻟﺣﺎدة واﻟﻣزﻣﻧﺔ
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن رواﺋﺢ اﻟﻔم ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺑﺑﺔ
ﻋﻼج اﻷﻟم ﺑدون ﺧوف
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷطﻔﺎل

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

U Gneisenaustraße

MUHANNAD. ABOU NABOUT

Praxis für moderne Zahnheilkunde

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

أطباء

Ärzte

Designed By Dalil

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

Prophylaxe

·^ﬂâ˙÷<<ÌË^ŒÊ<s⁄^ﬁÜe
·^ﬂâ_<ãÈf◊i<
Kronen- und Brückenversorgung
·^ﬂâ_<gÈ“Üi
Zahnprothesen
Ÿ^Àõ˘]<·^ﬂâ_<Ì¢^√⁄
Kinderzahnheilkunde
Ìn◊÷]<Ì¢^√⁄
Zahnfleischbehandlung
Spezielle Zahnreinigung und Politur <·^ﬂâ˘]<ƒÈ€◊iÊ<ÃÈøﬂi
Anbringen von Zahnschmuck ·^ﬂâ˙÷<ÕÖ^}à÷]Ê<Í◊£]<gÈ“Üi
·^ﬂâ˘]<òÈÈfi
Bleaching (Zahnaufhellung)
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العيادة السنية التخصصية لزراعة
األسنان والجراحة الفموية

Dr. Manfred Böhm

د .مانفرد بوم

Dr. Tarek Karasholi

د .طارق قرشويل.
Dr. Franziska Krätzig

د .فرانسيسكا كريتزيغ

Rasha Kabbani

د .رشا قباين

مطلوب موظفني وموظفات ،ومتدربات

www.oralchirurgie-im-storkowerbogen.de/karriere

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

Designed by dalil.de

:ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ
. ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻭﺍﻷﺭﺩﺍﻑ ﺑﺎﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮﻥ ﺃﻭ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺪﻫﻦ. ﺷﺪ ﻭﺗﺼﻐﻴﺮ ﺍﻟﺼﺪﺭ. ﺷﺪ ﺍﻟﺒﻄﻦ ﻭﺗﺮﻫﻼﺕ ﺍﻟﺠﺴﻢ. ﺷﻔﻂ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ. ﺷﺪ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﺠﻔﻮﻥ. ﺗﺠﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ-

Chirurgisches Leistungsspektrum
- Ästhetische Brustchirurgie
- Ästhetische Gesichtschirurgie
- Körperkonturierung
- Intimchirurgie
Ästhetische Medizin
- Hautaufhellung
- Fetttwegspritze
- Lippenvergrösserung mittels
Hyaluronsäure
- Faltenbehandlung (Botulinum,
Hyaluronsäure, Fetttransplantation,
Fadenlifting)
- Behandlung Haarausfall mittels PRP
und Wachstumsfaktoren
- Nur Selbstzahler
- Terminvereinbarung erbeten
- Wir bieten faire Preise und
exzellenten Service.
- Langjährige Erfahrung auf dem
Gebiet der ästhetischen Chirurgie
und Medizin
- Weibliches Personal

Balgon Aesthetics
MeaOffice, 1. Etage
Heerstr 2, 14052 Berlin
030 97 98 76 41
0176 23 14 92 62
info@balgon-aesthetics.de
www.balgon-aesthetics.de

SHADHA BALGON

Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie

:ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ
. ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ. ﺇﺑﺮﺓ ﺇﺫﺍﺑﺔ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ.( ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺸﻔﺎﻳﻒ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺣﻘﻦ ﺍﻟﻔﻴﻠﺮ )ﻫﻴﺎﻟﻮﺭﻭﻥ، ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺪﻫﻦ، ﺑﻮﺗﻮﻛﺲ، ﺷﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ )ﺗﻌﺒﺌﺔ.(ﺍﻟﺸﺪ ﺑﺎﻟﺨﻴﻮﻁ
. ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺴﺎﻗﻂ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺒﻼﺯﻣﺎ ﻭﻣﺤﻔﺰﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ-

. ﻻ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ. ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ. ﺃﺳﻌﺎﺭﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺧﺪﻣﺘﻨﺎ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ. ﺧﺒﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ. ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻧﺴﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞab 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 ﺑﺎﻟﺒﻼﺯﻣﺎ

ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺎد ﻋﺒﻮد
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻨﺎن ﺧﻼل  24ﺳﺎﻋﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻼج
زراﻋﺔ أﺳﻨﺎن ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ اﻟﻤﺮﻳﺢ
ﺗﺒﻴﻴﺾ وﺗﺠﻤﻴﻞ اﻷﺳﻨﺎن

ﻧ
ﺤﻦ
ﻧ
ﺘ
ﺤ
ﺪث:
ا
ﻟ
ﻌﺮﺑ
ﻴﺔ -
ا
ﻷ
ﻟ
ﻤﺎﻧﻴﺔ

 اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻴﺠﺎن وﺟﺴﻮر
ﺣﺸﻮات أﺳﻨﺎن ﺑﻴﻀﺎء ﻟﻴﺰرﻳﺔ
ﺳﺤﺐ ﻋﺼﺐ ﺑﺪون أﻟﻢ
أﺣﺪث أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺪون أﻟﻢ

ﻣﻄﻠﻮب
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻃﺒﻴﺐ أﺳﻨﺎن
ﻣﻮﻇﻔﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل
Öﬀnungszeiten:
Mo. - Do.: 09:00 - 19:00 Uhr
Fr.
: 09:00 - 14:00 Uhr

اﻟﻌﻴﺎدة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻧﻮﻳﻜﻮﻟﻦ

Designed by dalil.de

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

ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﻻﺩﺓ
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:ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
. ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭﻓﺤﺺ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﺒﻜﺮn
u
. ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺤﻤﻞfn ln ﺍﻓﺘ
f
. ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﻞ، ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺤﻤﻞö öl ﺘﺎﺡ
r
e uk ﺟﺪﻳ
. ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﻌﻘﻢ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻹﻧﺠﺎﺏu
ﺪ
e
. ﻭﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ، ﻓﺤﻮﺻﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮN
Ne ﻓﻲ ﻧ
. ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺳﻦ ﺍﻟﻴﺄﺱﻮﻳﻜ

ﻮﻟﻦ

Leistungsspektrum:

Designed by dalil.de

• Mädchen Sprechstunde.
• Beratung zur Verhütung.
• Mutterschaftsvorsorge.
• Kinderwunsch Beratung.
• Krebsvorsorge und Nachsorge.
• Wechseljahre Betreuung.

Sonnenallee 132
12059 Berlin
Tel: 030-6875042
Fax: 030-6869091

Verbindungen:
Bus M41, Geyger Str.
S-Bahn Sonnenallee
U-Bahnhof Rathaus Neukölln

Öﬀnungszeiten:
Mo. und Do. von 8-14 und 15-18 Uhr
Di. und Fr. von 8-14 Uhr
Mi. nach Vereinbarung

Design by Dalil.de

Zahnarzt
Mohamad Anis Almohamad

 ﻣﺣﻣد أﻧﯾس اﻟﻣﺣﻣد.د
Zahnarzt
Omar Shalabi

 ﻋﻣر ﺷﻠﺑﻲ.د

Fachzahnarzt für Oralchirurgie
Mukhtar Daiban

 ﻣﺧﺗﺎر ذﯾﺑﺎن.د
اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ ﺟراﺣﺔ أﺳﻧﺎن

 اﻟﺧﻣﯾس- اﻹﺛﻧﯾن

 اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ،ﻧﺗﺣدث اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ

Mo. - Do.:
08:00 - 20:00 Uhr

اﻟﺟﻣﻌﺔ

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

Tel.: 030 606 41 52
www.zahnarztpraxis-neukoelln.de

اﻟﺳﺑت

Fr.:
Sa.:
08:00 - 18:00 Uhr 10:00 - 16:00 Uhr

ھﯾرﻣﺎن ﺷﺗراﺳﮫ

ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻮﻇﻔﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺗﺠﻴﺪ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ
ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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Öﬀnungszeiten: Mo., Di., und Do.: 09:00 - 17:00 Uhr | Mi.: 11:00 - 19:00 Uhr | Fr.: 09:00 - 14:00 Uhr

Tel.: 030 493 40 60

Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Gesundbrunnen

Designed by dalil.de

- 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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ﻋﯾﺎدة طب اﻷﺳﻧﺎن ﻟﻠﺻﻐﺎر

Für ängstliche Kinder bieten wir die Behandlung unter
Sedierung oder Vollnarkose an.
اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋﻧد ﺧوف اﻻطﻔﺎل ﺗﺣت اﻟدواء اﻟﻣﮭدئ او اﻟﺗﺧدﯾر اﻟﻌﺎم

ﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ اﻟطﺑﯾﺔ

Praxisschwerpunkte

 ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ آﻻم اﻻﺳﻧﺎن واﻟرﺿوض ﺗﻧظﯾف اﻻﺳﻧﺎن واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﺿد اﻟﺗﺳوس اﺳﺗﺷﺎرة ﺗﻐذﯾﺔ ﺣﺷوات ﺑﻠون اﻟﺳن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﮭﺎب ﻋﺻب اﺳﻧﺎن اﻟﺣﻠﯾب ﺗﻠﺑﯾﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﻧﺎن اﻻطﻔﺎل ﺣﺎﻓظ ﻣﻛﺎن ﺛﺎﺑت وﻣﺗﺣرك ﺗﻘوﯾم اﻻﺳﻧﺎن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﮭدﺋﺔ او اﻟﺗﺧدﯾر اﻟﻌﺎم-

- Schmerz- und Traumabehandlung
- Kinderprophylaxe
- Ernährungsberatung
- Zahnfarbene Füllungsmaterialien
- Wurzelkanalbehandlung bei Milchzähnen
- Kinderkronen
- Herausnehmbare und festsitzende Platzhalter
- Kieferorthopädie
- Behandlung unter Sedierung und Vollnarkose
Unsere Zahnärzte:
 زﯾﻧﺔ وھﺑﻲ.د
 ﻛﺎﺳﺎﻧدرا ﻓون ھوﺑﻔﻐﺎرﺗن.د
 ﯾﺎﻧﺎ ﻏوﺑﺎدﯾﺎن.د
Öﬀnungszeiten:
Mo. - Fr. 8 - 19 Uhr | Sa. 9 - 17 Uhr

Zeina Wehbe
Cassandra von Hopﬀgarten
Jana Ghobadian

Im Einkaufszentrum Tempelhofer Hafen
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin
Telefon: 319 80 55 30 oder 319 80 55 20 U6 Ullsteinstr.

Designed by dalil.de

Milchzahnbehandlung auf dem neusten wissenschaftlichen Stand der Kinderzahnheilkunde.
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺳوس اﺳﻧﺎن اﻟﺣﻠﯾب وﻓﻘﺎ ً ﻻﺣدث اﻟدراﺳﺎت واﻟﻣﺳﺗوى اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
طب اﺳﻧﺎن اﻻطﻔﺎل

 تأمينات، عالج طبيعي، صيدليات،مستشفيات

Krankenhäuser, Apotheken, Naturheilkunde, Versicherungen

ZAHNARZTPRAXIS

B i rgit S a ma rra i

ﻋياﺩﺓ ﻃﺐ اﻷسﻨاﻥ
 مﻨﻰ السامﺮاﺋي.ﺩ

Sophie Charlottenstraße 73-74,
14059 Berlin
Tel.:
030 31996710
E-Mail:
b.samarrai@t-online.de

Physiotherapie,
 محمد محمد/ دWilmersdorfer Str. 39, 10627 Berlin
Tel.: 030-31802711
Physiotherapie & Massage, ـ عدنان المحضر
Joachimsthaler Str. 21, 10719 BerlinCharlottenburg, Tel.: 030 236 23 482
Physiotherapie Bilal
ـ بالل للعالج الطبيعي
Residenzstr. 153, 13409 Berlin
Tel.: 030-41727171 / 0176-70765060

BRILLENSTUDIO
ABDALLAH
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Blissestrasse 5, 10713 Berlin
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Tel 030 861 06 86 Fax 030 861 06 87
Designed By Dalil

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

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 - Zehlendorf, Tel. 81 81 0-0, U-Bahn: U1 Krumme
Lanke, Bus: 112, 211, 629
Krankenhaus Zehlendorf
Gimpelsteig 9, 14165 Berlin Tel. 8102-0

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel
Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice
Beratung & Versorgung
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Manfred von Richthofen Straße 24
Tel

030 788 97 955
Mobil

Fax

12101 Berlin
030 788 97 956

0171 991 81 96

Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

E-Mail info@abdul-ot.de
Akazien Apotheke,
 أشرف خويطر/ صHauptstr. 19, 10827 Berlin
Tel. 030-76768777
Am Gartenplatz,
 عبد الناصر السقا/ صFeldstr. 10, 13355 Berlin
Tel. 030-4639855
 نبيل الدسوقي/ صBerg Apotheke,
Skalitzer Str. 133, 10999 Berlin,
Tel. 030-61609999
 عالء الحلو/ـ ص
Herzapotheke
Badstr. 57-58, 13357 Berlin,
Tel.: 030- 4614079
Kaiserdamm Apotheke,
 محمد نوفل/ـ ص
Kaiserdamm 114, 14057 Berlin
Tel. 030-32602142
 مالك فاعور/ـ ص
Konradin,
Friedrich-Karl-Str. 23, 12103 Berlin,
Tel. 030-7525717
Lukas Apotheke,
 ياسين مطر/ صWrangelstr. 78, 10997 Berlin,
Tel. 030-6123950
 سمير حسنى/ صOrchideen Apotheke,
Britzer Damm 67, 12347 Berlin,
Tel. 030-6065062
Potsdamer-Platz-Apotheke,
 أنيا/ صLinkstr. 4, 10785 Berlin,
Tel. 030-2559220
 نهاد األشقر/ صRathaus Apotheke,
Großbeerenstr. 26, 10963 Berlin,
Tel. 030-2158084
 محمد العزوزي/ـ ص
Sonnen-Apotheke
Sonnenallee 76, 12045 Berlin
Tel. 030-6272 8330
 العريان/ـ ص
Spree-Apotheke
Alt Moabit 89, 10559 Berlin
Tel.: 030-39903380
 إبراهيم نصار. دTannenberg Apotheke,
Birkbuschstr. 59, 12107 Berlin
Tel. 030-7718824
Wildenbruch Apotheke,  موسى مسالمة/ صSonnenallee 105, 12045 Berlin,
Tel. 030-6872124

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

مستشفى إبن سينا
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 K
ِ önigin 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
82

Physiotherapie Zentrum

Stosswellentherapie

Joachimsthaler Str. 21, 10719 Berlin-Charlottenburg
Tel.: 030 236 23 482 , Fax: 030 236 23 484
Handy: 0178 6105378 SMS+Whatsapp
www.praxis-almahdar.de | info@ praxis-almahdar.de
Mo.- Fr.: 09.00 - 18.00 Uhr, Sa. nach Vereinbarung
U-Bhf. Kurfürstendamm ( U9) , Bus 204, 249 , M 19, M 29

Designed by dalil.de

.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

 أعمال النظافة، نظارات،محامون

Anwälte, Optiker, Reinigung

Brillen Studio,
Blissestr. 5, 10713 Berlin
Tel. 030-8610686

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

U-Bhf. Leopoldplatz
Tel 030 469 062 822
Fax 030 469 062 829

Designed By Dalil

Müllerstraße 156 A
13353 Berlin
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SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,
Strafrecht, Ausländer- & Asylrecht

 عبد هللا/ د-

ـ أميركو
للتجارة

BGR,Gebäudereinigung  شركة برلين للنظافةCarstennstr. 29 a, 12205 Berlin,
Tel. 030-81490342
 شركة لحامLaham
Wrangelstr. 100, 10997 Berlin, 030-61043213

Abokal Najat
 نجاة أبوقال/ـ اة
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
Ahmed Abed
أحمد عابد/ـ ا
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
 حسام ابراهيم/ـ ا
Ibrahim Housam
Müllerstr. 156 A, 13353 Berlin,
Tel. 030-469062822
 عماد جوابرة/ـ ا
Jawabreh, Imad
Kurfürstendamm 152, 10709 Berlin,
Tel. 030-3974470
 ناصر منصور/ـ ا
Naser Mansour
Meinekestr. 8, 10719 Berlin,
Tel. 030-69532914
 يوسف ناصر الدين/ـ ا
Nasereddin Josef
Bastianstr. 5, 13357 Berlin
Tel.: 030-66403045
 رياض خليل/ــ ا
Riad Khalil
Meinekestr. 8, 10719 Berlin,
Tel. 030-37584248
 طارق العبيد/ـ ا
Tarig Elobied
Alt Moabit 108a, 10559 Berlin,
Tel.030-330999990
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Elektronik, Reisebüro, Übersetzer und Dolmetscher ......

Firma Mattar
 شركة مطرTel. 0176-26888250
Hajjir Umzüge
ـ نقليات حجير
0176-70739151
IL Dienstleistung
ـ عبد هللا سعد
Kottbusser Damm 70, 10967 Berlin
Tel.: 030-9838845
ـ مطر للنقليات
Mattar Transport
0176-61799437

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

AliTel
ـ علي لالتصاالت
Brisestr. 5, 12053 Berlin
Tel.: 0176-71050656
Bassal-Shop
 هواتف بصلSonnenallee 36, 12045 Berlin
Tel. 030-62725201
City Phone
 هولتف المدينةSonnenalle 42, 12045Berlin
Tel. 030-62989399
ـ عالم الموبيل
Handy World
Karl-Marx-Platz 1, 12043 Berlin
Tel.: 030-50915236
Handy & Technik
 رمضانErkstr. 7, 12043 Berlin
Tel. 030-33029960
ـ عبد هللا سعد
I like Handy
Kottbusser Damm 70, 10967 Berlin,
Tel.: 030-6807 0391
 طم طمTam Tam
- Karl-Marx-Str. 65,12043 Berlin
Tel. 03087339250
- Karl-Marx-Str. 175, 12051 Berlin
Tel. 030-68088030

Al Basrawy :
ـ البصراوي لألجهزة
Waschmaschinen, Geschirrspüler,
المنزلية
Trockner
والكهربائية
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

ـ
ـ

cab24 Taxischule
٢٤ ـ كاب
Dominicusstr. 11, 10823 Berlin, Tel.:
030-47399222
Die Smarte Fahrschule
ـ سمارت
Klosterstr. 28, 13581 Berlin, Tel.: 015780556115
Exakt Fahrschule
 إكسزاكتAnzengruberstr. 6, 12043 Berlin, Tel.:03023536205
Sonnen Fahrschule
 محمد/ ـ أ
- Sonnenallee 82, 12045 Berlin, Tel.:
030-68072096
- Karl-Marx-Str. 163, 12043 Berlin, Tel.:
030-98409549
- Tempelhofer Damm 214, 12099 Berlin,
Tel.: 030-55596711
 حبيب/  أTurbo Fahrschule
- Bredowstr. 2,10551 Berlin, Tel. 03039837537
- Donaustr. 101, 12043 Berlin, Tel. 03056821280

ـ فوتو فريد
ـ ستوديو ميديا

 ﺃﺣـﻤﺪ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ/ﺩ

HTC-Harb
ـ مكتب حرب
Potsdamer Str. 93, 10785 Berlin, Tel.
030-2651627
ـ مكتب القدس
Kudus Reisen
Gneisenaustr. 90, 10961 Berlin, Tel.
030-6948974
ـ سفريات المشاريع
Maschari Reisen
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin, Tel.
030-61621767
ـ سفريات الوطن
Watan Reisen GmbH
Sonnenallee 55, 12045 Berlin, Tel. 03056828971-73
ـ سفريات الصفا
Safa Reisen
Baruther Str. 1, 10961 Berlin, Tel.
030-61202799
ـ تاون ترافيل
Town Travel
Sonnenallee 122, 12045 Berlin, Tel.
030-2363 2927

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

Abdelwahed
عبد الواحد/ـ ا
Alt-Lietzow 22, 10587 Berlin,
Tel.: 030 / 3413512
Al-Salihi, Nour-Al-Din
ـ نور الدين الصالحي
Afrikanische Str. 153D,
13351 Berlin, Tel. 030-45081540
Al-Samarai
 السامرائي/ـ ا
Ermslebener Weg 4, 10713 Berlin,
Tel. 030 / 8246968
Amado
 أمادو/ـ ا
Pariser Str. 63, 10719 Berlin,
Tel. 030/8851895
 بشرى الحجيل/ـ أة
Bouchra El Hajyel
Beusselstr. 77, 10553 Berlin, Tel. 03091574731
 صالح/ـ ا
Choraka Saleh
Lüderitzstr. 79, 13351 Berlin,
Tel.030- 4528656
Dr. Elektiar A.
 أحمد اإلختيار/ـ د
Aachener Str 40, 10713 Berlin,
Tel. 030-2138830
 فؤاد موسى/ـ ا
Fouad Moussa
Bundesallee 32, 10717 Berlin, Tel.: 01767005 5678
 إسماعيل/ـ ا
Ismail Khalil
Weichsel Str. 7, 12043 Berlin,
Tel. 0177-5987984

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

 إلكترونيك لين إلكترو فن موبيل سات ريكسـ ساتكوم

Dr. A. Elektiar
dolmetscher

Designed By Dalil

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

REPARATUR
ASD Auto Design u. Service GmbH
Koloniestr. 104, 13359 Berlin,
Tel. 030-4926372
Chebli, Hikmet u. Ghazi
Koloniestr. 127, 13359 Berlin,
Tel. 030-4939073
BAG, Belal Ahmed
بالل أحمد
Schierker Str. 28, 12051 Berlin
Tel.: 030-62900013 Funk: 0177-4725337
KFZ-Gutachter, El-Amassi محمد العمصي
Osloer Str. 112, 13359 Berlin.
Tel.: 030-52134969 Funk: 0176-76778115
KFZ-Ingenieurbüro AS
على عواضة
Mariendorfer Damm 45, 12109
Belin, Tel.: 030-89000201
سامر دهان
Samer dahan
Hohenzollerdamm 157, 10713 Berlin,
Tel.: 030-33 988 148
يزيد و فاضل
SVS, Abotair & Biary
Klausingring 1, 13627 Berlin
Tel.: 030-49207543

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

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

AN- & VERKAUF

KFZ-GUTACHTER

Khadem , Mustapha
مصطفى/ـ ا
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin,
Tel. 030-2517742
Hatem El-Batta
 حاتم البطة/ـ أ
Swinemünder Str. 48B, 13355 Berlin,
Tel. 030-7914857
Khleif, Moussa
 موسى/ـ ا
Greifenhagener Str. 48, 10437 Berlin,
Tel. 030- 4455725
نعيم عاشور/ـ ا
Naim Ashour
Schöneberger Str. 5a, 10963 Berlin
Tel. 030-33986886
 صدقي حمدان/ـ ا
Sudgi Hamdan
Kurfürstenstr. 37a, 12249 Berlin-Lankwitz,
Tel. 030- 81001323 / 0163-7280250
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(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
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Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliere

Al Afrah
ـ مجوهرات األفراح
Karl-Marx-Str. 71,
12043 Berlin, Tel.: 030-85977769
Al Aman
ـ مجوهرات األمان
Hermannstr. 39
Tel. 030- 6213477
ـ الهادي
Al Hadi
Hermannstr. 177, 12051 Berlin, Tel.
030-23911508
Al Hanan
ـ مجوهرات الحنان
Sonnenallee 98, 12045 Berlin
Tel. 030-6875793
Al Hanan
ـ مجوهرات الحنان
Badstr. 28, 13357 Berlin,
Tel. 030-75631605
El-Reda
ـ مجوهرات الرضا
Huttenstr. 110553 Berlin
Tel. 030-3995991
Dubai
ـ مجوهرات دبي
Turmstr. 47a, 10551 Berlin
Tel. 030-39493541
Gulf
ـ مجوهرات الخليج
Turmstr. 15, 10559 Berlin,
Tel. 030-3944280
Nehme
 نعمةHermannstr.12049 Berlin
Tel. 0176-77500064

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

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

Barbar Aga
ـ بربر أغا
Karl-Marx-Str. 46, 12045 Berlin
Tel. 030-62985881
El-Salam
ـ السالم
Sonnenallee 44, 12045 Berlin, Tel.
62726510
Goldene Shicha
ـ الشيشة الذهبية
Graefestr. 65a, 10967 Berlin
Tel. 0176-29873909
Sahara
ـ صحارى
Boddinstr. 4, 12053 Berlin,
Tel. 62989528
Sehraya
ـ سهراية
Großbeerenstr. 79, 10963 Berlin
Tel. 030-25938733
Tausend und eine Nacht
ــ ألف ليلة و ليلة
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin
Tel. 030-32890986
Um Kalthum
ـ أم كلثوم
Sonnenallee 40/70, 12045 Berlin,
Tel. 030-2732509
Ya Hala
ـ ياهال
Pankstr. 51, 13357 Berlin,
Tel. 030-46905038

 مجوهرات، مقاه عربية، مواد غذائية، أفران وحلويات،مطاعم
Tel. 030-25931818
ـ نور
Nour
Kaiserdamm 89, 14057 Berlin,
Tel. 03033008145
ـ قدموس
Qadmous
Am Friedrichshain 1, 10407 Berlin
Tel.030-4246255
ـ روشة
Rousche
Putbusser Str. 44, 13355 Berlin
Tel.: 030-34722645
ـ سبيل
Sabil
Boxhagener Str. 28, Friedrichshein
Tel. 030-29009227
ـ سالم
Salam
Rankstr. 3, 10789 Berlin
Tel. 030-8813461
ـ سالمات
Salamat
Dunnckerstr.18, 10437 Berlin
Tel.030-4443136
 سلسبيلSalsabil 1
- Göhrener Str. 6, 10437 Berlin
Tel. 030-44053504
- Wörther Str. 16 10405 Berlin
Tel. 030-44046073
ـ سنابل
Sanabel
Gabriel-Max-str. 16, 10245 Berlin
Tel. 030-29000699
ـ سكارابيوس
Scarabeo
Ludwigkirchstr. 6, 10719 Berlin
Tel. 030-8850616
ـ سمسم
Sesam
Gneisenaustr. 22, 10961 Berlin
Tel. 030-6946801
Shaam Restaurant
ـ شام
Karl-Marx-Str. 177, 12043 Berlin
Tel.: 030-68084054
ـ شهرزاد
Sharazad
Dahlmannstr. 27, 10629 Berlin
Tel. 030-53216767
Tiba
ـ طيبة
Karl-Marx-Str. 175, 12043 Berlin
Tel. 030-68087535
Ya Hala
ـ ياهال
Pankstr. 51, 13357 Berlin
Tel. 030-46067274
Um Kalthoum
ـ أم كلثوم
Sonnenallee 34, 12045 Berlin
Tel.: 0151-45012777

Abu Laila,
ـ أبو ليلى
Beusselstr. 68, 10553 Berlin
Tel. 030-39848063
Albascha
 الباشاHuttenstr. 5, 10553 Berlin
Al Iman
اإليمانSchierker str. 33, 12051 Berlin
Tel. 030-6272 8443
Aljazeera
ـ الجزيرة
Sonnenallee 15,12047 Berlin
Tel.: 030-62725489
ـ المنار
Al Manar
Lüderitzstr. 10, 13351 Berlin,
Tel.: 030-4514818
Goldene Bäckerei
ـ المخبز الذهبي
Kiehlufer 115, 12059 Berlin
Tel.: 030-6808 1077
ــ حبيبي
Habibi
Erkstr. 6, 12043 Berlin, Tel. 030-6820381
Nuss Depot
ـ المحمصة العربية
Sonnenallee 73,12045 Berlin,
Tel. 030-62727797
ـ أم كلثوم
Um Kulthum
Sonnenallee 50, 12045 Berlin, Tel. 62734399

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

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

90

تعد بلجيكا مقصدا سياحيا ذو شعبية كبيرة ومن أهم الوجهات السياحية في أوروبا ،ذلك لما تحويه من عوامل جذب ال حصر لها ،كما أنها واحدة
من أهم عواصم األزياء في العالم ،فضالً عن ما تشهر به من مناظر طبيعية خالبة وشواطئ ساحرة تنتشر في العديد من أجمل مدن بلجيكا.
تقع مملكة بلجيكا في غرب أوربا و لها حدود مشتركة مع فرنسا ,هولندا ,ألمانيا و لوكسمبرغ .يحدها شماال بحر الشمال و هي من الدول الست
المؤسسة لالتحاد األوربي .اللغات الرسمية في البلد هي ثالث  :الفرنسية األلمانية و الهولندية و هو ما أعطاها تنوعًا فريدًا يستحق االستكشاف.
يبلغ عدد سكانها  12مليون نسمة و تلعب السياحة في بلجيكا دورا ها ًما في االقتصاد حيث تزخر البالد بالعديد من المعالم السياحية التي تعود
الى حضارات غابرة و هندسة معمارية فريدة.
ولعل أكثر المدن شعبية في بلجيكا هي بروكسل وأنتويرب وغنت وبروج ،ولكن تلك البلد الجميل لديها أكثر من ذلك لتقدمه للسائحين ،بما في ذلك
التاريخ والعمارة والثقافة والطبيعية واألنشطة الرياضية باإلضافة إلى الطعام الجيد ،وبفضل مساحة بلجيكا الصغيرة نسبيا ً فإنه من السهل للزوار
القيام بزيارة عدد ال بأس به من أجمل مدن بلجيكا خالل رحلتهم.

 -1بروكسل ..عاصمة أوروبا

بروكسل إقليم يتبع األراضي البلجيكية ويتمتع
بأهمية سياسية واستراتيجية ُكبرى ضمن مجموعة
دول االتحاد األوروبي لكونه هو العاصمة غير
الرسمية لها ومقر استضافة جلساته وجلسات حلف
شمال األطلنطي.
بروكسل ُمصنّفة كأكبر األقاليم الحضرية في بلجيكا
بارتفاع يصل إلى  70متر فوق مستوى سطح البحر
وتقسيم إداري يضم  19بلدية وتاريخ يرجع للقرن
 10الميالدي
هي أكبر مدينة في بلجيكا فضالً عن أهميتها كونها
المركز اإلداري لالتحاد األوروبي ولذلك تسمى
“عاصمة أوروبا” وتعتبر من أجمل  10مدن
أوروبية لالستمتاع بعطلة عائلية ،بروكسل مدينة
عالمية مكلفة للغاية يختلط فيها الماضي مع الحاضر
حيث تقع قلعة ريماننتس األثرية وسط المباني
التجارية الشاهقة ،وتقدم أيضا أفضل البطاطس
المقلية والفطائر في العالم.
عد مدينة بروكسل المتواضعة عاصمة ك ٍل من
بلجيكا وإقليم فالندرز وأوروبا بأكملها .ويتميز
ميدان جراند بالس ،الذي يعود تاريخه للعصور
مبان ترجع
الوسطى ،بكبر مساحته واحتوائه على
ٍ
للقرن السابع عشر وأسواق األزهار المتفتحة التي
تباع يوميًا .هذا إلى جانب أتوميوم ،الذي يحمل
نفس مكانة برج إيفل في فرنسا وأعيد افتتاحه
في عام  ،2006حيث يقدم مناظر رائعة ،سواء
داخله أو خارجه .أما عشاق الهندسة المعمارية،
فيمكنهم زيارة متحف هورتا ،وهو منزل المهندس
المعماري البلجيكي الشهير فيكتور هورتا .هذا
إلى جانب نوادي ومالهي سانت جراي المزدحمة
بالزوار طوال العام .كما تزخر منطقة سانت كاثرين
بمطاعم الوجبات السريعة من المأكوالت البحرية.
وينصح بالسير على األقدام في الشوارع الضيقة،
بدالً من ازدحام المرور.
تاون هول ” : ” Town Hall
ويعد من أشهر االماكن السياحية في بلجيكا ،يوجد
في العاصمة بروكسيل في الساحة الواسعة .ويمثل
المبني الشهير فيه التاريخ منذ القرن الخامس عشر.
وهو من أجمل االبنية التى يمكنك زيارتها فى
بروكسيل ،حيث دقة الفن في نحت التماثيل التي
تعود الي الفن القوطي الفاخر ودقة الفن األوربي
القديم.
حديقة سينكونت ناير ” : ” Cinquatenair
من اجمل المزارات الترفيهية المناسبة للعائالت
واالطفال في بلجيكا .تجذب الكثير من الزوار
يومياً ،حيث أجمل أنواع النباتات واألشجار
والزهور المختلفة من حول العالم .فهي مكان
جميل يحبه األطفال جداً ،حيث المرح واللعب
والمساحات الخضراء الواسعة .يمكنك هناك التقاط
أروع الصور التذكارية لك وألسرتك فهى من اجمل
االماكن السياحية في بلجيكا على االطالق.
القصر الملكي ” : ” The Royal Palace
أحد أبرز االماكن السياحية في بلجيكا ،فهو عبارة

بروكسل
عن مبني ضخم كبير فيه تقام كل شئون الملكية،
وفيه مقر الملك ويمكن للشعب زيارتة ليشاهدون
المتاحف الموجودة فيه و التجوال بين الغرف
الخاصة باألشياء الملكية .ويحيط بالقصر حديقة
خاصة .وكما يعتبر القصر عامل جذب سياحي
 ،إال انه ايضا ً من االماكن ال ُمحببة لسكان بلجيكا
المحليين.
الميدان الكبير ” : ” Grand Place
يوجد في مدينة بروكسيل ويُعد من أجمل االماكن
السياحية في بلجيكا .يمكنك التجول وسط شوارعه،
فهو ميدان كبير به الكثير من األبنية االثرية التي
تمثل عنصر مهم لجذب السياحة في بلجيكا.
فإكتشف بلجيكا بنفسك من خالل التجوال في ذلك
الميدان الذي يوجد فيه العديد من المطاعم والمقاهي،
التي تستقبل كل يوم اعداد كبيرة من السائحين وتقدم

لهم نكهات متعددة من الشكوالتة التي تشتهر بجمال
مذاقها هناك

 -2بروج..فينيسيا الشمال

من أجمل مدن بلجيكا فضال عن كونها واحدة من
أجمل عشر مدن في أوروبا ،مدينة صغيرة يسهل
التنقل فيها سيرا ً على األقدام ،ويطلق عليها “فينيسيا
الشمال” ألنها تضم عددا من القنوات المائية الخالبة
والجسور الحجرية مما يجعلها مدينة رومانسية
ومناسبة لألزواج ،الهندسة المعمارية الجميلة في
بروج تجلب إليها سنويا ً أكثر من مليوني سائح،
كذلك منطقة وسط المدينة تم إدراجها كموقع
للتراث العالمي ،ناهيك عن عدد من طواحين الهواء
والبجع والطيور المائية األخرى وعدد من المتاجر
المخصصة فقط للشكوالتة.

بروج

 -3أنتويرب ..عاصمة األلماس

مدينة عصرية جدا تعرف بـ”عاصمة األلماس”
نظرا ً لكونها المركز العالمي لصناعة األلماس حيث
أربع من كل خمس ماسات خام تمر عبرها ،فضالً
عن محالت األلماس تمتلئ المدينة بمحالت األزياء
وتشتهر باستضافة عروض األزياء العالمية وفي
الوقت ذاته يبقى سحر وجاذبية العالم القديم متجليا ً
في الكنائس التي يعود تاريخها إلى عصر النهضة.

 -4غنت ..ومهرجاناتها الكبرى

تقع عند التقاء نهري شيلدت واليس ،خالل العصور
الوسطى كانت المدينة من أغنى وأكبر مدن أوروبا،
واآلن تشتهر بمهرجاناتها الكبرى التي تجذب
الماليين من الزوار كل عام ،كما تزخر بالكثير من
العمارة التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى
وتم الحفاظ عليها بشكل جيد ،فضال عن عدد من
المتاحف.

 -5دينانت ..وأجمل الكهوف في أوروبا

بال شك هي واحدة من أجمل مدن بلجيكا ،دينانت
تبدو وكأنها جزء من قصة خيالية حيث تقع على
هضبة صخرية فوق نهر ميزو ،تقدم صورة طبيعية
خالبة تعود إلى العصور الوسطى ،وتمتلك مجموعة
من أكبر وأجمل الكهوف في أوروبا ،بعضها موطن
لعدد من الحيوانات والطيور النادرة مما يجعلها تبدو
كمحمية طبيعية.

 -6دامه ..سوق الكتاب الشهري

مدينة الميناء من القرون الوسطى ،تقع على ضفاف

انتويرب
قناة دامسي فارت ذات المناظر الخالبة التي يصطف
على جانبيها األشجار الرائعة ،والتي تتدفق عبر
المدينة وتستمر في دولة هولندا المجاورة ،وتعتبر
دامه موطنًا لسوق الكتاب الشهري وتحتضن عددا
من المكتبات الكبرى.

 -7سبا ..مدينة الينابيع الساخنة

تقع وسط التالل والغابات الخضراء وتشتهر
بمصادر المياه الطبيعية والينابيع الساخنة التي
يعتقد أن لها خصائص شفائية ،لذلك تتركز معالم

الجذب واالنشطة التي تجلب السياح حول الينابيع
والمنتجعات.

 -8فيرن ..الهندسة المعمارية المذهلة

تجذب فيرن هواة الهندسة المعمارية بمبانيها المذهلة
وخاصة في ساحة البلدة التي تضم عددا من المعالم
السياحية الفريدة من نوعها ،بما في ذلك كنيسة
القديس والبرغا التي يعود تاريخها إلى القرون
الوسطى.

فيرن

بويلون ..على ضفاف نهر سيمويز

تنام المدينة على ضفاف نهر سيمويز ،على بعد
بضعة كيلومترات من الحدود مع فرنسا ،تحتضن
عددا من المناظر الطبيعية الساحرة بما في ذلك قلعة
تعود إلى القرن الثامن ،والتي تقع على منعطف
صخري يمر النهر من خالله.

في بلجيكا مترامية االطراف في حديقة الورود
واألبراج جميلة يمكنك معرفة كل شيء عن التاريخ
هناك داخل متحف صغير ولكن بحالة جيدة ويحتوي
علي العديد من المعالم التاريخية بداخلة جولة بداخل
هذه القلعة ستأخذك الى عالم اخر .
القلعة الفلمنكية غروت برابانت :

طبيعية ويمكن القيام برحلة الي القلعة من بروكسل

قلعة شاتو دو بيلويل هينو:

وهي بقعة تحيط بها المياة مع االبراج وتعتبر شاتو
دو بيلويل في الونيا بانها من القالع الرائعة وكانت
واحدة من افضل القالع في بلجكيا وهي مكان مميز
اللتقاط الصور التذكارية

لييج موداف شاتو دو :

تعرف قلعة لييج موداف شاتو دو بروعة تصميمها
الداخلي وقد فازت القلعة بجائزة افضل تصميم
داخلي في بلجيكا ويمكن االحتفال بالعطالت الرسمية
في القلعة وتتميز القلعة بالروح االحتفالية دائما

بويلون

القلعة الفلمنكية بويت فورت :

تتميز القلعة بقيمامها بنشاطات تطوعية بعيدة عن
النشاطات المألوفة في القالع فتتميز القلعة بتقديم
االكالت المشهورة في بلجيكا وخصوصا وجبة
الحمام وتحتوي القلعة علي اماكن فاخرة لتقديم
الحمام.

قلعة ” : ” chateau-de-warou

 -10دربي ..وقلعتها الفاخرة

أصغر مدينة في العالم وواحدة من أجمل مدن بلجيكا
 ،تبهر زوارها بهندستها المعمارية وتاللها الخضراء
وشوارعها الضيقة المرصوفة بالحصى ،ينصح
الزوار بأخذ جولة سيرا ً على األقدام الستكشاف
شوارع دربي الخالبة ومشاهدة المحالت التجارية
الغريبة ،كما يوجد على ضفاف نهر أورز “قلعة
دربي” الفاخرة والتي تعود للقرن  ،17كذلك هناك
حديقة توبياري والتي تتميز بالنباتات المنحوت على
أشكال البشر والحيوانات.

فيما يلى مجموعة من اهم معالم الجذب
السياحى في بلجيكا …
قلعة غرافنستين او كما تسمى ” جنت” بمدينة

فالندرز الشرقية :
تعرف قلعة غرافنستين باسم قلعة جنت وتقع في
مدينة الفلمنكية غنت وتحتوي على كل المتعلقات
التاريخية من القرون الوسطى وتوجد هناك
التحصينات الحجرية القوية وأبراج وخنادق كما
يوجد متحف تعذيب مخيف من الداخل .وهى من
اشهر قالع بلجيكا التى تجذب السياحة هناك.

قلعة نامور في :
تمتد قلعة نامور في بجانب نهر ميوز في محافظة
نامور والونيا وتم بناء القلعة علي الطريقة الفرنسية
من الجانب االخر من النهر في الحديقة الرسمية.
قلعة ليمبورغ :
قلعة ليمبورغ فالندرز هي اكثر قلعة رومانسية

فازت القلعة الفلمكنية غروت برابانت بجائزة اجمل
قلعة ذات حديقة في بلجيكا وهي المنافس االول لقلعة
كيوكينهوف في هولندا وتعتبر القلعة قريبة جدا من
بروكسل ولكنها تكون مفتوحة للجمهور بضعة
اسابيع في فصل الربيع فقط.

قلعة فالمس برابانت:

تعرف قلعة فالمس بانها ذات حكاية خرافية لالمير
االزرق علي حصانة االبيض وهي قصة خيالية
مشهورة وتجد في القلعة متحف رائع وحديقة

تعد القلعة معرض للفن في بلجيكا حيث تحتوي
بداخلها علي معرض العمال الفنان شاغال وقد
بنيت القلعة في حلقة مفرغة وتتميز القلعة بعمارتها
الفريدة من نوعها التي تميزها عن القالع االخري
وتتميز القلعة بتقديم وجبات السمك الفاخرة التي
تميزها عن القالع االخري
قلعة نامور :
توجد القلعة في مقاطعة نامور نفسها وهي تتميز انها
محاطة بمناظر طبيعية ساحرة وتعرف بمساحتها
الكبيرة التي تعطي فرصة المشي لمسافات طويلة
والتمتع بالمناظر الطبيعية الخالبة.

قلعة غرافنستين

10.06. – 13.06.2020
Domotex : Weltleitmesse für
12.06.2020
Winter-Zoo Hannover
Teppiche und Bodenbeläge
03.06.2020
Hochzeitsmesse
Erlebnis-Zoo Hannover, Adenau- Messegelände, 30521 Hannover
German Wrestling Federation
Festsaal Kreuzberg, Am Flutgra- Areal Böhler, Alte Schmiedehal- erallee 3, 30175 Hannover
le, Hansaallee 321, 40549 Düsselben 2, 12435 Berlin-Treptow
dorf
05.06. – 06.06.2020
Feuerwerk der Turnkunst –
OPUS
Arena, Mercedes-Platz 1, 10243
Berlin
17.06. - 26.06.2020
Internationale Grüne Woche
Messedamm 22, 14055 Berlin
24.06. – 26.06.2020
HIPPOLOGICA
Das
Reitsport-Event der Grünen
Woche
Messedamm 22, 14055 Berlin
25.06. – 27.06.2020
Japan Festival Berlin
Urania Berlin, An der Urania 17,
10787 Berlin-Schöneberg
29.06. – 31.06.2020
Snooker: German Masters 2020
Tempodrom, Möckernstraße 10,
10963 Berlin-Kreuzberg

01.06. – 11.06.2020
Lichtkunst: Winterleuchten
Westfalenpark,
An
der
Buschmühle 3, 44139 Dortmund
04.06. – 05.06.2020
Deutsche Brieftauben-Ausstellung
Westfalenhallen,
Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund
18.06. – 19.06.2020
Messe: Brille & Co
Westfalenhallen,
Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund
18.06. – 19.06.2020
Hochzeitstage 2020
Westfalenhallen,
Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund
28.06. – 31.06.2020
Wild Food Festival 2020
Westfalenhallen,
Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund

18.06. - 26.06.2020
Messe: boot 2020
Messegelände,
Stockumer
Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf
24.06. – 25.06.2020
Messe: Supreme - Women&Men 01.06.2020
B1, Bennigsen Platz 1, 40474 05.06.2020 - 08.06.2020
düsseldorf
05.06.2020 - 08.06.2020
05.06.2020 - 08.06.2020
25.06. – 26.06.2020
05.06.2020 - 08.06.2020
Hochzeitsmesse
05.06.2020 - 08.06.2020
Museum
für
Gartenkunst, 05.06.2020 - 08.06.2020
Benrather Schlossallee 100-106, 05.06.2020 - 08.06.2020
40597 Düsseldorf
05.06.2020 - 08.06.2020
05.06.2020 - 08.06.2020
12.06.2020 - 14.06.2020
12.06.2020 - 14.06.2020
12.06.2020 - 14.06.2020
07.01. – 10.01.2020
12.06.2020 - 14.06.2020
Messe: Heimtextil
12.06.2020 - 14.06.2020
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 12.06.2020 - 14.06.2020
60327 Frankfurt – Westend
12.06.2020 - 14.06.2020
12.06.2020 - 14.06.2020
15.06. – 19.06.2020
12.06.2020 - 14.06.2020
InterDive: Internationale Tauch-, 16.06.2020 - 17.06.2020
Schnorchel- und Reisemesse
16.06.2020 - 17.06.2020
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 16.06.2020 - 17.06.2020
60327 Frankfurt – Westend
16.06.2020 - 17.06.2020
16.06.2020 - 17.06.2020
18.06. – 19.06.2020
16.06.2020 - 17.06.2020
Trau Dich! – Die Hochzeitsmesse 16.06.2020 - 17.06.2020
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 16.06.2020 - 17.06.2020
60327 Frankfurt – Westend
16.06.2020 - 17.06.2020
20.06.2020
25.06. – 28.06.2020
20.06.2020
Creativeworld
20.06.2020
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 20.06.2020
60327 Frankfurt – Westend
20.06.2020
20.06.2020
20.06.2020
20.06.2020
18.06. – 19.06.2020
20.06.2020
Hochzeitstage Hamburg
27.06.2020
Messe und Congress, Messe- 27.06.2020
platz 1, 20357 Hamburg
27.06.2020
27.06.2020
24.06. – 26.06.2020
27.06.2020
home²: Immobilien
27.06.2020
Messe und Congress, Messe- 27.06.2020
platz 1, 20357 Hamburg
27.06.2020
27.06.2020
01.01.

– 31.01.2020

Juni 2020
- : - Leipzig
Köln
- : - Hertha BSC
Dortmund
- : - Paderborn
Leipzig
- : - München
Leverkusen
- : - Mainz
Frankfurt
- : - Wolfsburg
Bremen
- : - Hoffenheim
Düsseldorf
- : - Mönchengladbach
Freiburg
- : - Köln
Augsburg
- : - Schalke 04
Union Berlin
- : - Mönchengladbach
München
- : - Freiburg
Wolfsburg
- : - Leipzig
Hoffenheim
- : - Dortmund
Düsseldorf
- : - Frankfurt
Hertha BSC
- : - Augsburg
Mainz
- : - Leverkusen
Schalke
- : - Union Berlin
Köln
- : - Bremen
Paderborn
- : - Mainz 05
Dortmund
- : - Düsseldorf
Leipzig
- : - Köln
Leverkusen
Mönchengladbach - : - Wolfsburg
- : - Schalke
Frankfurt
- : - München
Bremen
- : - Hertha BSC
Freiburg
- : - Hoffenheim
Augsburg
- : - Paderborn
Union Berlin
- : - Freiburg
München
- : - Dortmund
Leipzig
- : - Union Berlin
Hoffenheim
- : - Augsburg
Düsseldorf
- : - Leverkusen
Hertha BSC
- : - Bremen
Mainz
- : - Wolfsburg
Schalke
- : - Frankfurt
Köln
- : - Mönchengladbach
Paderborn
- : -- Hoffenheim
Dortmund
: - Mainz
Leverkusen
Mönchengladbach - : - Hertha BSC
- : - München
Wolfsburg
- : - Paderborn
Frankfurt
- : - Köln
Bremen
- : - Schalke
Freiburg
- : - Leipzig
Augsburg
- : - Düsseldorf
Union Berlin
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أفقي
 - 01مطرب عراقي.
 - 02بلدة أمريكية في فرجينيا انتصر فيها واشنطن على اإلنكليز.
 - 03طبيب نمساوي ومؤسس علم التحليل النفساني.
 - 04للنداء  -حرف جر  -عائلة عالم جراثيم فرنسي راحل اكتشف
جرثومة الطاعون
 - 05صاحبة األمر والسلطة على بالد  -أنهى األمر.
 - 06نزع الشعر أو الريش  -للتعريف  -فريق غنائي سويدي معتزل.
 - 07بلدة لبنانية بقضاء المتن.
 - 08عاصمة بشكيريا الروسية  -عكسها صرخة وجع  -سقي.
 - 09نوتة موسيقية  -عاصمة أمريكية.
 - 10رئيس كتلة نيابية برلمانية لبناني.

رأسي
 - 01أعلى قمة في إفريقيا على حدود كينيا.
 - 02حرف عطف  -جعل قضية وطن على المستوى الدولي.
 - 03بيت الرسالة  -أعمى.
 - 04عمل خير  -والد سليمان الحكيم.
 - 05مايوقد فيه النار لتصير الحجارة كلسا ً  -للتأوه  -اضرم وتلهب.
 - 06كذبة باألجنبية  -خالف األنعم.
 - 07منطقة جبلية شمال شرقي بوهيميا احتلتها ألمانيا بعد الحرب
العالمية الثانية  -لحم الخروف باألجنبية.
 - 08حرف نصب  -مابلي من العظام  -ندى.
 - 09خلط بالزيت أو السمن  -قطعنا.
 - 10سياسي ورئيس جمهورية إيراني سابق.

7x

بين الصورتين
توجد سبعة فوارق
حاول أن تجدها في
دقيقتين

أنا ممثل
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01
02
03
04
05
06

العاصمة

07
08
09
10

دولة أمريكية؟
ما اسم الدولة؟
ماهي العاصمة؟
من يحكمها؟

 -1أول من سمى القران الكريم مصحفاً؟
 -2أول معجم الف في اللغة العربية؟
 -3أول من استعمل الكيمياء في صناعة
الدواء؟
 -4أول من اكتشف الصابون؟
 -5أول مدينة اسالمية بناها العرب خارج
الجزيرة العربية؟
 -6أول من بنى قبة الصخرة المشرفة
ونقش عليها اسمه سنة  72هـ؟
 -7أول سفير في االسالم؟
 -8أول مؤسـس لعلم االجتماع؟
 -9أول من استخدم الغاز السام؟
 -10أول من استخدم الدنانير والدراهم
في االسالم؟

سؤال يحتاج جواب ...
 .1أين يقع المقر الرسمي لمنظمة
األوبك؟
 -2من مؤلف كتاب الكافية و
الشافية في النحو؟
 -3أين يمكن ان يكون وزنك أكثر
من الوزن الطبيعي؟
 -4من أشهر المؤرخين في العصر
العثماني؟
 -5من الذي اطلق على البحر
االسود هذا اإلسم؟
 -6من السيدة التي آشتهرت
بالخيزران؟
 -7ما هو البحر الذي يفصل بين
قارتين و يقع بين بحرين؟
 -8كم فترة النوم في العادة لدى
الماعز؟
 -9أين توجد منطقة بحر الهدوء؟
 -10هل يجوز القصر في صالة
المغرب؟
 -11ما اسم ابنتي الرسول اللتي
تزوجهما عثمان بن عفان؟
 -12ما نظام الحكم باليابان؟
 -13من أي بلد السيدة هاجر؟
 -14ماهو مفرد كواعب؟
 -15كم عدد أصابع القط؟
 -16في أي عام أستخدم اول خط
مترو انفاق في مصر؟
 -17في أي عام تأسست جامعة
الدول العربية؟
 -18في أي دولة تقع عين جالوت؟
 -19في أي عام فرض الصيام؟
 -20في أي مدين يقع قبر آمنة
بنت وهب؟
 -21ماهو نظام الحكم في منغوليا؟
 -22ما معنى كلمة الحول؟
 -23ماذا يطلق على علماء
اليهود؟

 -24كم عدد أبواب المسجد الحرام؟
 -25في أي سنة تم إصدار قرار طرد
جميع اليهود من بريطانيا؟
 -26أين صنعت اول مطبعة بالعالم؟
 -27كم عدد اللغات المستعملة
بالعالم؟
 -28ما هي اول مجلة صدرت في
الخليج العربي؟
 -29كم يساوي اليوم في كوكب
عطارد؟
 -30كم عدد الدول التي تتمتع بحق
الفيتو في مجلس األمن؟
 -31من هو أبو الجن؟
 -32من هو مخترع محرك السيارة؟
 -33أيهما اكثر ملوحة دموع الفرح
او دموع الحزن؟
 -34مما يؤخد أفضل انواع الصوف؟
 -35ما هي العصارة التي تقوم
بتحويل المواد الكربوهيدراتية إلى
سكر؟
 -36في أي دولة يقع ميناء رأس
تنورة؟
 -37من زوجة الرسول التي أهداها
إليه المقوقس أنجبت له ابراهيم؟
 -38متى منحت او ل جائزة نوبل
في العالم؟
 -39ما جنسية الرحالة فاسكو دي
غاما؟
 -40من مؤلف كتاب الديمقراطية
في اإلسالم؟
 -41ما هو الحيوان صاحب اكبر
عدد من االسنان؟
 -42ما هي الشجرة المقدسة عن
الهندوس؟
 -43ما عدد االشهر الحرام؟
 -44ما معنى األدرد؟
 -45من مؤسس باكستان؟

أقوال مأثورة

Sprüche

Bertrand Russell
برتراند راسل

فكر واحسب !!

ولعها  ...ولع

حرك أحد أعواد الثقاب لتصبح النتيجة صحيحة
ّ

21.04-20.05

ربما تكون تعيس الحظ اليوم خاصة في األمور العاطفية
وربما تشعر أنك بحاجة إلى نوع من التجديد والتغيير .أفضل
حل بالنسبة لك اآلن هو االسترخاء في المنزل وانتظار
اللحظة المناسبة التي يمكنك فيها التعبير عن حبك للشريك.

عليك أن تحقق التوازن بين حياتك العاطفية والمهنية .ابذل
كل جهدك حتى يعم السالم داخل منزلك .تجاهلت رغباتك
منذ فترة من أجل إسعاد شخص ما ،ولذلك عليك أن تهتم
بها اليوم.
ليس لديك أي مشكلة اليوم ،فال تصر على خلق المشكالت
ما دامت األجواء مستقرة هل تحاول أن تثبت لشخص ما أنك
تستطيع التعامل مع أي قضية؟ عليك إيجاد حلول للمشاكل
ولكن ليس لمجرد إثبات شيء ما لآلخرين.
لديك طاقة بدنية مذهلة .رغبتك في االلتقاء بشريك الحياة
تزداد يوما بعد يوم .ال يستطيع أي فرد أن يقف في طريقك.
تأكد أن الشخص الذي ستختاره يستحق حبك واهتمامك.
ارتبط بشخص يقدر حبك ومشاعرك.

إذا الحظت أن األمور ال تسير على ما يرام في حياتك
العاطفية ،ال تلومن إال نفسك .الشراكة أو الصداقة أو الحب
أو أي عالقة بين طرفين تستلزم اهتماما من كال الطرفين
وليس طرفا واحدا.

21.01-20.02

ال تفكر في أي شيء اليوم سوى الحب .ربما تشعر بالغضب
أحيانا عندما تتحدث مع بعض األشخاص المستفزين .إذا
لم تكن مرتبطا عاطفيا ،فقد حان الوقت اآلن التخاذ خطوة
حاسمة.

21.02-20.03

قم ببعض الخطوات الالزمة لتجديد حياتك العاطفية حتى ال
تشعر بالملل .أنت شخص مغامر بطبعك ولذلك تبدو جريئا وال
تخشى المصاعب .كن واثقا في نفسك وال تكن متصنعا خاصة
في عالقتك مع الحبيب.

الحوت

الدلو

الجدي

القوس

تبدو متحمسا اليوم لتحسن وضعك العاطفي بالتحديد .حبك
الزائد وعاطفتك تجاه الحبيب في زيادة مستمرة .تشارك
الحبيب اليوم في معظم نشاطاته فكل منكما لديه روح
المغامرة .تحتاج لشخص ما يشاركك في كل نشاط تقوم به.

22.12-20.01

األمور العاطفية ال تسير بشكل طبيعي اليوم .تتعامل بشكل
عنيف وعدواني مع الحبيب .تبدو مندفعا جدا وتصرفاتك
طائشة .تزداد حدة التوتر ولذلك يزداد كرهك للحبيب بدال
من حبك له .عليك أن تعيد التفكير في عالقتك به من جديد.

23.11-21.12

24.10-22.11

العقرب

24.090-23.10

الميزان

24.08-23.09

العذراء

األسد

السرطان

إذا لم تحصل على الحب الذي تبحث عنه خالل الفترة
األخيرة ،فربما يكون ذلك بسبب عدم اهتمامك باألمر .إذا
كنت مرتبطا بشخص ما ،توقع اليوم التحدث معه عن رغباتك
واحتياجاتك واألمور التي تسعدك بشكل عام.

23.07-23.08

أجواء رومانسية وعاطفية ولذلك يومك يبعث على التفاؤل.
تستمتع بوجودك بقرب الشريك .انتبه فربما تتحول هذه
الرومانسية والحب والعاطفة إلى سلوك عدواني مخيف
بسبب حدوث موقف ما.

22.06-22.07

21.05-21.06

الجوزاء

الثور

الحمل

21.03-20.04

الصراعات التي حدثت في الفترة األخيرة قد تسبب لك
الغضب والتوتر .قد يؤدي شعورك بالغضب لوقت طويل إلى
مشاجرة بينك وبين الطرف اآلخر .استغل طاقتك في القيام
بنشاط ما مع الحبيب لتحسين وضعك العاطفي.

الكلمات المتقاطعة
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الفوارق السبعة

أنا مين؟

عادل إمام

أنا فين؟

جمهورية هندوراس  /تيجوسيجالبا  /خوان أورالندو هيرنانديز

فرافيش

 -1أبو بكر الصديق -2 / .معجم العين ،الخليل بن أحمد الفراهيدي -3 / .الرازي-4 / .
الفرنسيون -5 / .البصرة في العراق -6 / .عبد الملك بن مروان -7 / .مصعب بن عمير.
 -8 /ابن خلدون -9 / .األلمان في الحرب العالمية الثانية -10 / .عبد الملك بن مروان.
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 .1فيينا  .2 /ابن الحاجب  .3 /في القطبين  .4 /عبد الرحمن الجبرتي  .5 /األتراك /
 .6أم هارون الرشيد  .7 /البحر الميت  8 .8 /ساعات  .9 /على سطح القمر /
 .10ال  .11 /رقية وأم كلثوم  .12 /امبراطوري  .13 /إثيوبيا  .14/كاعب .15 /
 .18 / 1945 .17 / 1987 .16/ .18فلسطين  2 .19 /هـ  .20 /األبواء .21/
جمهوري  .22 /السنة  .23 /أحبار .26 /1290 .25/ 25 .24 /ألمانيا 860 .27 /
لغة  .28 /الكويت  59 .29 /يوما ً  5 .30 /دول  .31/إبليس  .32 /ديزل  .33 /دموع
الحزن  .34/من حيوان الالما  .35 /اللعاب  .36 /السعودية  .37 /ماريا القبطية /
 .39 / 1901 .38برتغالي  .40 /عباس العقاد  .41 /التمساح  .42 /التين 4 .43 /
شهور  .44 /من ليس في فمه أسنانا ً  .45 /محمد علي جناح.

فكر واحسب:

ولعها  ...ولع:

DÜSSELDORF

www.gutachten-amawi.de

Egal ob Tag oder Nacht. WIR sind immer für SIE da!
365 Tage im Jahr an 24 Stunden täglich
Unsere Dienstleistungen:
- Unfallgutachten
- Wertgutachten
- Kaskogutachten
- Gasanlagengutachten
- Gebrauchtwagencheck
- kostenlose technische Beratung

ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ

Amawi
Bruchstraße 76
D-40235 Düsseldorf
Telefon 0211-301 76 220, Telefax 0211-301 76 222, Mobil 0177-567 57 62

