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الدليل ـ برلين
يوجد أكثر من  22مليون مسلم موزعين في 28
دولة في االتحاد األوروبي .وقد سجلت نسبة
المسلمين من السكان في جميع أنحاء أوروبا في
الفترة من العام  1990إلى العام  2020زيادة 6
في المئة وفقا لمركز بيو لألبحاث .وتشير التوقعات
أنه بحلول العام  2030ستزيد النسبة التي يمثلها
المسلمون إلى  8في المئة من سكان أوروبا.
ويعيش نحو  4.7مليون مسلم في ألمانيا وهناك
عدد مماثل في فرنسا (يمثلون  7.5في المئة من
السكان) وهي النسبة األكبر بين دول غرب أوروبا.
ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى أكثر من  10في
المئة بحلول العام  .2030ويشكل المسلمون 5.8
في المئة من السكان في ألمانيا و 4.8في المئة في
بريطانيا و 3.7في المئة في إيطاليا .وعلى سبيل
المقارنة يمثل عدد المسلمين في الواليات المتحدة 1
في المئة من السكان.
عودة من بوابة المسلمين
مع ارتفاع عدد المسلمين الالجئين إلى أوروبا خالل
السنوات الماضية ،وصعود شخصيات مسلمة إلى
مناصب رفعية في أوروبا ،باتت أصوات النازيين
تعلو الستهداف المسلمين ،خاصة في ظل الهجمات
التي شنها تنظيم "داعش" في الدول األوروبية بين
حين وآخر .هذا األمر دفع السلطات األمنية في
ألمانيا إلى التحذير من عودة النازية إلى الشارع
األوروبي من خالل استهداف المسلمين ،كما صعدت
في ثالثينيات القرن الماضي من خالل الدعوات إلى
استهداف اليهود وطردهم.
وكان التقرير السنوي لمركز التكوين السياسي
االتحادي األلماني حول نشاط اليمين المتطرّ ف،
لفت إلى أن "النازيين الجدد يدسّ ون سمومهم
المتطرّ فة في قالب ثقافي جذاب وممتع ،بعيداً عن
استعمال الشعارات البالية" ،إذ يقومون باالختباء
وراء واجهة جذابة للتمويه ،تتماشى مع أهواء
الشباب األلمان واهتماماتهم ،وتوجيههم للتطرف
النازي ضد المهاجرين المسلمين.
ً
حاال في بريطانيا ،حيث
كما أن الوضع ليس أفضل
يواجه المسلمون ،بحسب تقرير استخباري بريطاني
خططاً الستهدافهم بشكل مباشر .ويقول التقرير
إن نحو  40شخصاً من النازيين الجدد يخضعون
لتحقيقات من الشرطة ،وسط مخاوف من أنهم
يخططون لهجمات إرهابية ضد المسلمين في مناطق
مختلفة من بريطانيا.
ّ
وأشار التقرير إلى أن النازيين الجدد الذين حُ قق
معهم كانوا "يخططون تمهيدياً" لعملياتهم؛ عبر
التعرّ ف على المؤسسات وممثلي الجاليات المحلية
اإلسالمية.

ويتوقع التقرير أن تواجه البالد مشكالت وهجمات
أكثر من النازيين الجدد ،إذ تصعب عملية متابعتهم
وتحديدهم قياساً بالمتطرفين اإلسالميين.
هل هناك اضطهاد؟
قضيّة شديدة الحساسية بين خطابين يبدوان على
خالف جذري ،رغم وجود مُحاوالت لتخطي هذا
الخالف في أوروبا ،تُسيطر ما بين الحين واآلخر
نبرة حذرة من اآلخر المختلف الغريب ،وما قد يُمثّله
من تهديد للمجتمع األوروبي ،الوقت الحالي من
األحيان التي تسيطر فيها هذه النبرة.
ورغم احتفاء أوروبا بتاريخها الطويل في تنحية
االعتبار الديني على أي مُستوى ،ال تزال النعرات
الدينية حكمًا ووجهة تُؤطر الخطاب الثقافي ،في
أوقات األزمات بخاصة.
ً
إجمال يحكم القانون التعامل مع المسلمين وغيرهم،
سوا ًء مواطنين أو مُقيمين ،هذا على المُستوى
الرسمي الذي يشهد أحيا ًنا َخ ً
رقا لما يمكن اعتباره
قاعدة عامة .أما على المستوى المجتمعي ،فبطبيعة
ً
فضل عن الخطاب
الحال ،تلعب الظروف المحيطة،
اإلعالمي ،دورً ا في تحديد بوصلة التعامل مع
المسلمين.
ال يُمكن القول بالجملة إن المسلمين يُعانون من
االضطهاد في أوروبا أو الغرب عمومًا ،فاآلن
ثمّة مسئولون حكوميون من أصول عربية مُسلمة
في عدة دول ،لكن هناك حاالت كثيرة لالضطهاد
العرقي تحدث دون اإلعالن عنها.
المسلمون في المجتمع
لكن هل يتناسب ذلك الحجم السكاني للمسلمين مع
حجم تمثيلهم في الحياة العامة (السياسية واالقتصادية
واإلعالمية والعلمية على وجه خاص)؟
نسمع بين حين وآخر أخبارا عن وزير من أصول
عربية أو كردية .عن نائبة من أصول شرق أوسطية.
عن زعيم حزب من أصل تركي حقق تقدما في
الحياة السياسية األلمانية.
أما في الجانبين االقتصادي واإلعالمي فإن
المسلمين اخترعوا تجارة ،هي التعبير األمثل عن
عيشتهم في عالمهم القديم .العالم الذي يفهمون لغته
التجارية الخفية ،وهو عالم يقوم خارج حدود قوانين
المعامالت التجارية.
أما المساجد والمراكز اإلسالمية فهي بمثابة مالذ
ثقافي واجتماعي بالنسبة للمسلمين في أوروبا،
وبالنسبة للسلطات فهي كالوسيط بينها وبين المجتمع
المسلم ،لذا لم تكن السلطات األوروبية شديدة التعنت
أمام إقامة تلك المراكز والمساجد ،وبالطبع ال يُمكن
إغفال عاملي الحصر والمراقبة الذين يجعالن منها

ً
نقاطا مثالية لمراقبة العنصر المسلم في المجتمع،
ً
فضل عن احتوائه أو توجيهه إن لزم األمر.
لمن تتبع الجمعيات اإلسالمية؟
باإلضافة إلى النقطة السابقة ،ال يمكن ً
أيضا إغفال
عاملي المال والسياسة في التأثير على المراكز
اإلسالمية في أوروبا وتوجهاتها وتحركاتها ،ولفترة
طويلة كان للسعودية اليد الطولى في إنشاء وإدارة
المراكز اإلسالمية التي دخل بعضها أعضاء
جماعات إسالمية حركية ،استطاعوا السيطرة عليها
واالنطالق منها؛ لعمل تنظيمي أوسع.
بعد سنوات دخلت تركيا على خط إقامة المراكز
اإلسالمية ودعم وتمويل المساجد في أوروبا ،وقد
ساعدها على ذلك انتشار األتراك في أوروبا من
جهة ،ومن أُخرى صورة اإلسالم المعتدل التي كانت
تُحاول اإلدارة التركية تصدير نفسها كممثل له؛
اإلسالم الذي ال يتعارض كثيرً ا مع المبادئ العلمانية
في الحكم.
ومع مشروع قطر الطموح لتأسيس دور فعّال لها
في المنطقة والعالم ،والذي بدأ تحدي ًدا مع الشيخ حمد
بن خليفة آل ثاني ،حاكم قطر السابق ،بدأت قطر
في خلق وجود لها في الساحة اإلسالمية في أوروبا،
ً
بداية من تمويل ودعم ترميم وإعادة إعمار اآلثار
ً
نهاية
اإلسالمية في بعض دول أوروبا الشرقية،
بإنشاء جُ ملة من المراكز والمساجد في دول كانت
تقبع تحت الحكم الشيوعي.
يضاف إلى ذلك دخول إيران على خط بناء المراكز
وتمويلها.
يمكن القول ًإذا ّ
إن هذه الدول هي القوى المسيطرة
بشكل أساسي على المساجد في أوروبا ،باإلضافة
ٍ
إلى جماعات وحركات إسالمية استخدمتها لخلق
حالة نفوذ اجتماعي وثقافي وسياسي في بعض
األحيان ،كجماعة اإلخوان المسلمين ،والتبليغ
والدعوة ،وجماعات صوفية وسلفية وشيعية ...
هذه الجماعات إما أنها في هذه الحالة تمثّل ذراعً ا أو
ً
حليفا لدولة من الدول المذكورة ،أو أنّها
على األقل
ً
تُمثّل نفسها ومشروعها الذي رُ بما يكون مُناهضا
إلحدى هذه الدول ،كجماعة فتح الله كولن المناهضة
لسياسات أردوغان وحزبه الحاكم لتركيا وجماعة
اإلخوان المسلمين المناهضة للدولة المصرية.
هل تُرى من الممكن ـ ونحن على هذه الحال ـ أن
يكون للجالية اإلسالمية وجهة نظر واحدة في أي
من المواضيع التي تهمها ،حتى ولو كانت « كيف
يدرس اإلسالم في المدارس األلمانية؟»
ال أعتقد ...
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دعا خبراء ألمان إلى تعيين المزيد من أفراد الشرطة المنحدرين من أصول
مهاجرة ،وذلك في إطار الجدل المثار حول وجود مظاهر عنصرية ضمن
ممارسات الشرطة .وخالل تقديم مشروع بحثي ،قال رالف بوشر ،المدير في
معهد ماكس-بالنك ألبحاث الجريمة ،اليوم األربعاء (الثامن من يوليو /تموز
 )2020إن مراجعة معايير التعيين والمعوقات القانونية ،أمر منطقي.
وأضاف أنه من أجل منح المتقدمين المنحدرين من أصول مهاجرة ،فرصا
أفضل للتعيين ،من الممكن أن يشيروا إلى قدراتهم اللغوية وخبراتهم المتعلقة
بأطياف وثقافات معينة "في ملف التعريف الذاتي".
يذكر أن مشروع البحث الذي يجري منذ خريف  ،2019يتناول مسألة كيف
يجب إعداد أفراد الشرطة للتعامل مع أصحاب الثقافات واألديان والقيم المختلفة،
وقد أشرفت كلية الشرطة وجامعة فرايبورغ على إعداد الدراسة.
وقال بوشر إنه قد اتضح أن مستوى تدريب أفراد الشرطة في ألمانيا ،والذي
يستمر ثالث سنوات ويتضمن محتويات شديدة التنوع ،يحتل مكانة كبيرة في
حال المقارنة على المستوى الدولي.
ورأى بوشر أن النقاش الراهن حول العنصرية شهد تسرعا في وضع الشرطة
األلمانية على قدم المساواة مع الشرطة األمريكية ،ووصف األمر بأنه غير
مناسب ،مشيرا إلى أنه بالنسبة ألجهزة الشرطة في الواليات المتحدة البالغ
عددها نحو  18ألف
جهاز ،ال توجد
معايير موحدة ،وال
حتى في التعامل مع
العنف .وتابع بوشر
بالقول إنه غالبا ما
يتم تدريب رجال
الشرطة في أمريكا
لبضعة أسابيع فقط.
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تم التخطيط لبناء مسجد في  Friedenstraßeفي برلين ،Mariendorf
مباشرة قبالة كنيسة القرية القديمة ،ويجري بالفعل التخطيط للبناء منذ عدة
سنوات.
وقال عضو مجلس حي تمبلهوف -شونبرغ ،يورن أولتمان (الخضر) ،لقد مُنح
إذن تخطيط لبناء من أربعة طوابق في وقت مبكر من يونيو/حزيران .ومن
المقرر بناء مركز ثقافي تركي في الموقع الذي لم يتم الكشف عنه منذ فترة
طويلة ،والذي سيتم بناء مسجد به قبة ومئذنة على جانب واحد.
وقد تم التخطيط للمشروع بطريقة ال تتعارض مع مجموعة كنيسة القرية
والمقبرة من حيث التخطيط الحضري .وقال مجلس الحي أنه ليس مبنى مهيمنا.
وأصدر مكتب المقاطعة رخصة بناء في أيار/مايو  ،2014وكان يجدده بانتظام
منذ ذلك الحين.
ينتمي مسجد ماريندورفر إلى االتحاد اإلسالمي (التركي) ،كما يمكن قراءته
على الصفحة الرئيسية لجمعية المساجد .ويشمل ذلك أيضاً كل المساجد ،التي
تراعيها الحماية الدستورية في برلين.
في صيف عام  ،2017أثارت حركة الهوية في ماريندورف المزاج ضد
المسجد .وفي عام  ،2018دعا تحالف القوى الديمقراطية أيضاً إلى االحتجاج
ضد المسجد
– بما في
ذلك ملصقات
كبيرة ،لكن
مجلس الحي
لم يرضخ
للتهد يد ا ت
والمظاهرات
المعادية لبناء
ذلك المسجد.

ذكرت مؤسسة برتلسمان اليوم ان حوالى  2.8مليون طفل ومراهق يعيشون
فى فقر ،وهو معدل  21.3فى المائة من جميع الذين تقل سنهم عن  18عاما .
لسنوات طويلة كانت مكافحة فقر األطفال واحدة من أكبر التحديات المجتمعية
في ألمانيا ،ومع ذلك لم يطرأ سوى تحسن ضئيل على المتوسط الوطني منذ
عام  .2014ويتأثر أكثر من مراهق واحد من كل خمسة مراهقين،كما تهدد
أزمة كورونا بتفاقم المشكلة.
وتستند دراسة المؤسسة إلى مقياس مشترك للفقر .ويأخذ في االعتبار أطفال
األسر التي يقل دخلها عن  60في المائة من المتوسط العام لجميع األسر.
وشددت المؤسسة على أن مشكلة فقر األطفال التي لم تحل لها عواقب كبيرة
على النمو والتعليم والفرص المستقبلية.
ً
قائال "إن فقر األطفال في بلدنا الغني فضيحة
وانتقد الناطق باسم حزب اليسار
غير مفهومة ألنها تنطوي على فرص حياة األصغر سناً" .لقد كان إغفاالً
خطيراً من جانب المستشارة أنجيال ميركل والحكومات الفيدرالية في السنوات
األخيرة أال تحقق تحسناً حاسماً هنا.
وحذر يورغ دراغر ،رئيس مجلس إدارة المؤسسة ،من أن هناك أيضاً خطر
حدوث زيادة كبيرة في الفقر .وقد أصابت عواقب الوباء آباء األطفال المحرومين
بشدة خاصة .وكان من المرجح أن يعملوا بدوام جزئي أو كوظيفة صغيرة،
وكانوا جزءا من المجموعة التي كانت أول من فقدوا وظائفهم ،ويحصلون على
إعانة عمل قصيرة أو ال يحصلون عليها على اإلطالق .وفي الوقت نفسه ،فإن
العديد من عروض الدعم للمراهقين المحتاجين ليست متكاملة ،وأضاف "يجب
إعطاء األولوية السياسية لمنع فقر األطفال ،السيما في أزمة كورونا".

اعرب عمدة برلين ميشائيل موللر عن تأييده لتخفيف آثار وباء كورونا وما
ترتب عليه من خسارة فى التجارة ،وذلك بفتح المحالت التجارية أيام اآلحاد.
وقال موللر" :يجب أن يكون رد الفعل بمرونة في هذا الوقت العصيب خالل
أزمة كورونا أيضا بالنسبة
القتصاد برلين .لذلك
يمكنني أن أتخيل أن يوم
األحد المفتوح للبيع ممكن
لفترة محدودة من الزمن.
ويجب التفاوض على ذلك
مع أصحاب المصلحة".

أظهر مسح جديد أعده مركز الكفاءة االتحادي للسياحة بالنيابة عن وزارة
االقتصاد والطاقة األلمانية ،ان السياحة الداخلية بالنسبة لعام  2020سيصل
حجم مبيعاتها إلى  %58مقارنة بعام .2019
وخالل العام القادم  2021من المتوقع الوصول إلى  %86من مستوى
الحجوزات الذي كان قبل األزمة ،وأن مستوى حجوزات  2019سوف نصل
إليه في عام .2023
وبالنسبة للسياحة المصدرة من ألمانيا ،فمن المتوقع خالل عام  2020أن تكون
مستوى الحجوزات حوالي  %43مما كانت عليه قبل األزمة أي عام .2019
وفي العام القادم  2021التوقعات أن مستوى الحجوزات سوف يصل إلى %48
و إلى  %70في عام .2023
وأشار المسح إلى أن هناك ثالث مراحل لتطور السياحة ،حيث تأتى مرحلة
اإلغالق من منتصف مارس حتى أول تخفيف في ألمانيا وفي حركة المرور
األوروبية في منتصف يونيو ،توقعات المبيعات تقع في نطاق منخفض وأكثر
تفاؤال للسياحة الداخلية بنسبة  %15مقارنة بعام .2019
ثم مرحلة التعافي (بين اإلغالق والتطبيع) وتستمر حتى منتصف مارس 2021
في متغير واقعي للسياحة الداخلية وستصل بعد ذلك إلى حوالي  %60من
اإليرادات المحجوزة من الفترة المماثلة في عام  ،2019ثم يستمر االنتعاش
من أبريل حتى شهر أكتوبر  2021ومن المنتظر أن تصل المبيعات خالل تلك
الفترة إلى حوالي  %40مما كانت عليه عام .2019
أما مرحلة التطبيع في المتغير الواقعي للسياحة الداخلية ستستمر حتى نهاية
يونيو  2021مع حجم مبيعات بنسبة  %80تقريبا.
و بالنسبة للسياحة المصدرة من ألمانيا ،تستمر فترة التعافي في السيناريو
الواقعي حتى  31مارس  2021مع حجم مبيعات بنسبة تتراوح من  %70إلى
 %75حتى  31مارس .2022
وتؤكد نتائج الدراسة أن السياحة الداخلية سوف تتعافى بشكل أسرع وأكثر
من السياحة الدولية .في المقابل ،السياحة الدولية تتميز بتطور أكثر تقلبًا بشكل
ملحوظ.
وأدت قيود الدخول العالمية وتحذيرات السفر التي ال تزال سارية في أجزاء
كبيرة من العالم إلى ركود خطير ،وال يزال من غير المؤكد متى يمكن الوصول
إلى مستوى ما قبل األزمة .على الرغم من الرفع الدينامي والتدريجي لقيود
السفر ،إال أن تعافي السياحة سيستغرق بعض الوقت.

تعتزم ألمانيا السماح بفرض تدابير حجر منزلي على المستوى المحلي إزاء
خطر حصول موجة ثانية من اإلصابات بوباء كوفيد ،19-وفق مسودة اتفاق بين
الحكومة الفدرالية والواليات .وستفرض السلطات "حظر الدخول والخروج"
على مستوى مناطق جغرافية محدودة.
وحظر الخروج هو تدبير جديد ضمن اإلجراءات المستخدمة حتى اآلن في هذا
البلد الذي اعتمد حتى اآلن مفهوما مرنا جدا للحجر المنزلي يقوم بشكل أساسي
على االنضباط الذاتي وتعاون المواطنين.
وأوضح مكتب المستشارية أنه ستتم االستعانة بالجيش عند إعالن حجر منزلي
محلي ،موضحا أن هذه التدابير المحلية ستفرض "بشكل أسرع وفي مساحة
محصورة أكثر وبمزيد من الوضوح".
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محمد عبد المنعم
العالقة بين الرئيس األمريكي دونالد ترامب
والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل متوترة ،فقد
اصطدم الرئيس األمريكي دونالد ترامب مع
المستشارة األلمانية أنغيال ميركل بشأن النفوذ
الروسي واإلنفاق على الدفاع .وقال الرئيس
األمريكي إن الواليات المتحدة "يتم استغاللها" من
قبل أعضاء الناتو ،الذي تأسس في عام 1949
لمواجهة االتحاد السوفيتي ،الذي تعتبر روسيا
وريثته الرئيسية.
وقال إن ألمانيا "خاضعة بالكامل لسيطرة روسيا"
بسبب المستوى المرتفع من الغاز الطبيعي الذي
تستورده األولى من األخيرة .واعتبر الرئيس
األمريكي أن هذا أمر "سيء للغاية للناتو".
هجوم مستمر على ميركل
منذ وصوله للبيت األبيض لم يترك ترامب أياً من
حلفاء بالده إال وسخر منه ،واعتبر االتحاد األوروبي
"عدواً تجارياً" ،ووجَّ ه تهديداته إلى حلفاء بالده في
حلف الناتو ،وانسحب من االتفاق النووي مع إيران،
وعقد في الشهور األولى لرئاسته لقاءات قمة مع
الرئيس الروسي فالديمير بوتين والكوري الشمالي
كيم جونغ أون ،لكن كان الفتاً أن ميركل بالتحديد
كانت هدفاً دائماً للتهديدات والسخرية الترامبية.
وتناولت وسائل اإلعالم تلك العالقة وسلطت الضوء
على كل مرة غرد فيها ترامب أو صرح أمام
الكاميرات ،لدرجة أن مجلة The New Yorker
األمريكية خصصت عدداً لتلك العالقة بعنوان "كيف
أعلن ترامب الحرب على ميركل وأوروبا؟" ،تناول
بعض فصول الهجوم الشرس والمتتابع من جانب
الرئيس األمريكي ،في مقابل صمت وصبر من
جانب المستشارة األلمانية.
القصة بدأت من جانب ترامب منذ قمة الناتو التي
حضرها ترامب في بروكسل عام  ،2018وانفجر
خاللها بصورة تفتقد أي قدر من الدبلوماسية،
في وجه زعماء الحلف وقادته ،متهماً إياهم بأنهم
"متطفلون مجانيُّون يستفيدون فقط من قوة أمريكا
دون أن يدفعوا مقابل حمايتهم" ،ومهدداً بأن
"يتصرف بشكل منفرد" إذا لم يدفعوا "فوراً المزيد
من مقابل حمايتهم" ،وكان تركيزه على المستشارة
األلمانية ،أقدم زعيمة منتخبة ديمقراطياً في أوروبا
والتي تحظى باحترام واسع حول العالم ،صارخاً
"أنت يا أنجيال!"
عليها:
ِ
ً
وكان قد غرد عبر تويتر قائال" :ما فائدة الناتو إذا
كانت ألمانيا تدفع لروسيا مليارات الدوالرات مقابل
الغاز والطاقة؟ الواليات المتحدة تدفع مقابل حماية
أوروبا ثم تخسر المليارات بسبب التجارة .البد أن
يدفعوا  %2من ناتجهم القومي فوراً وليس بحلول
."2025

"ال يمكن مكافحة الوباء باألكاذيب"
وطوال سنوات ترامب في البيت األبيض ،لم
يحدث أن ردت ميركل بشكل مباشر على تهديدات
واتهامات الرئيس األمريكي ،ثم جاء وباء كورونا
الذي ضرب العالم بقسوة منذ ظهوره في الصين
العام الماضي ،وانتشاره كجائحة عالمية ،لتنشغل كل
دولة بمكافحة الوباء والتعامل مع تداعياته الكارثية
على األرواح واألرزاق.
بعض الدول نجحت إلى حد كبير في تحجيم خسائر
الوباء ،صحياً واقتصادياً ،بينما فشل البعض اآلخر
بصورة مزرية ،ولو أخذنا أحد نماذج من نجحوا
فستأتي ألمانيا في مرتبة متقدمة من الالئحة وميركل
كزعيمة تحظى بامتنان غالبية الشعب األلماني ،فيما
قد تأتي الواليات المتحدة على رأس قائمة من فشلوا،
مع تحمُّل ترامب الجانب األعظم من اللوم ،بسبب
ذلك الفشل.
وفي تقرير لشبكة  CNNة بعنوان "ال يمكن مكافحة
الوباء باألكاذيب ..أنجيال ميركل تعرف كيف توجه
طعنة بالخنجر" ،تناول كيف أن المستشارة األلمانية
قد ال تصرخ في وجه ترامب عبر الهاتف ،لكنها
تعرف كيف ترد له الصاع صاعين.
"كما نرى من خالل التجربة العملية ،ال يمكن
أن تكافح وباء من خالل األكاذيب والمعلومات
المضللة ،كما ال يمكنك مكافحته بزرع خطاب
الكراهية والتحريض" ،هذا بعض ما قالته ميركل
أمام اجتماع لالتحاد األوروبي ،الخميس  9يوليو/
تموز ،حول مستجدات الحرب ضد وباء كورونا.
وبحسب المراقبين فإن تعليقات ميركل جاءت بمثابة
سهام نقد موجهة إلى ترامب والرئيس البرازيلي
هايير بولسونارو وفالديمير بوتين ،حيث إن الثالثة
متهمون بالتسبب في تفاقم كارثة الوباء ببالدهم.
تناقض بين الشخصيتين
والعبارة األخرى التي أضافتها ميركل حينما قالت:
"لقد انكشفت قيود الشعبوية وإنكار الحقائق األساسية
بصورة تامة (في معركة الوباء)" ،تبدو كما لو أنها

موجهة نحو ترامب تحديداً ،حيث كان من الطبيعي
أن يحدث بينهما تصادم في معركة الوباء.
فمن ناحية ،ميركل عالمة سابقة تتسم بالهدوء والثبات
االنفعالي والحذر والسيطرة على انفعاالتها والتركيز
على الحقائق ورغم حسمها فإنها تبدو هادئة ،ومن
ناحية أخرى ال يتمتع ترامب بأي من تلك الصفات،
وهو ما يفسر مجاهرته بالعداء للمستشارة األلمانية.
لكن تلك العداوة لها جذور ترجع أليام الرئيس
السابق باراك أوباما في البيت األبيض ،الذي ربطته
عالقة قوية مع ميركل وكانت هي دائماً تشير إليه
بـ"العزيز باراك" ،وفي نهاية 2016ـ بعد أن أصبح
ترامب في طريقه للبيت األبيض -قام أوباما بزيارة
أللمانيا بهدف إقناع ميركل بالترشح لفترة أخرى
كمستشارة بعد أن أعلنت أنها لن تفعل.
وبعد أن تولى ترامب منصبه رسمياً ،كان أوباما
يرى أنه على "ميركل أن تقود النظام الدولي
الليبرالي" ،وهذا ما يجعل الصورة أكثر وضوحاً
بشأن محاوالت ترامب الدائمة ،التقليل من شأن
ميركل والهجوم المستمر عليها ،وهو في ذلك متسق
مع هدف استراتيجي يبدو واضحاً تماماً وهو هدم
كل ما عمل أوباما عليه ،وبما أن أوباما وميركل
تمتعا بعالقة قوية وتفاهم فالطبيعي أن ترامب يعتبر
ميركل هدفاً له.
ووصلت األمور إلى مواجهة حادة ،في كندا ،تم
رصدها في صورة انتشرت حول العالم ،حينما
تجاهل ترامب مصافحة ميركل ،كما نشر مراسل
 CCكارل بيرنشتاين ،تقريراً حديثاً حول "عادة
ترامب في التنمر على ميركل حتى إنه نعتها بالغبية
في محادثة هاتفية ،بينما تتصدى النفعاالته المنفلتة
بذكر الحقائق".
لكن بعض المراقبين يعتقدون أن المستشارة التي ال
تخطط للترشح لفترة خامسة ،العام المقبل ،يمكنها
أن تقرأ استطالعات الرأي الحالية ،ورغم أنها
قد ال تعلن ذلك ،فإنها تود أن ترى ترامب يخسر
االنتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر /تشرين
الثاني المقبل.
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د .أمير حمد
في مقال صحفي تحدثت الباحثتان والكاتبتان
"ماريا حنون" و "صوفي سبان" عن تاريخ اإلسالم
والمسلمين في أوروبا ،بالتحديد في أوروبا الغربية
في دول مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بداية القرن
العشرين .وألقى المقال الضوء على المعاملة الجيدة
التي القاها المسلمون من حكومات الدول األوروبية،
وكيف وصلت العالقة بين المسلمين واألوروبيين
إلى ما هي عليه اليوم.
تحدث المقال في بدايته عن مسجد "فيلمرسدورف"
الواقع في جنوب غرب برلين ،وذكر أن المسجد
يبدو خارجيًّا كما كان عليه عندما تم بناؤه في
عشرينات القرن الماضي ،لكن الفرق هو تغير
المؤسسة الدينية الموجودة بالمسجد .أصبح المسجد
ً
هادئا ،فأصبح بمثابة مركز للمعلومات
اليوم مكا ًنا
ً
يزوره أطفال المدارس في رحالت ميدانية أحيانا،
ويستضيف حفالت غذاء تجمع األديان المختلفة،
ويقصده المسلمون بانتظام ألداء صالة الجمعة.
وأشار المقال إلى تغيُّر حال المسجد كثيرً ا عما كان
ً
مركزا حيويًّا لحركة
عليه من قبل ،إذ كان المسجد
الثقافة الروحية المضادة في الجمهورية األلمانية في
عشرينات القرن الماضي ،والتي كان يطلق عليها
جمهورية فايمار.
جذب المبشرون األحمديون الهنديون الذين بنوا
المسجد حش ًدا كبيرً ا من برلين ،وألقوا محاضرات
ناقشت األسئلة الفلسفية الشائعة وقتها ،وتناولوا
مواضيع مثل الفجوة بين الحياة والعقيدة ،ومستقبل
أوروبا ،ومستقبل البشرية بشكل عام .هذه
المحاضرات كان لها أثر كبير في دخول عدد كبير
من األلمان بمختلف أعمارهم في اإلسالم.
أدارت البعثة األحمدية مسج ًدا آخر في أوروبا
الغربية ،وهو مسجد شاه جهان في ووكينغ ،إنجلترا.
جذب المسجد المهتدين للدخول في اإلسالم من
الطبقتين العليا والوسطى في بريطانيا ،الذين لم
يرضوا عن المسيحية والمجتمع الغربي الحديث.
كان من بين المهتدين في ذلك الوقت ،اللورد روالند
هيدلي ،والذي دخل اإلسالم عام  ،1913وغيّر
اسمه ليكون الشيخ رحمة الله الفاروق .أصبح اللورد
هيدلي أشهر المهتدين البريطانيين لإلسالم ،وكتب
عد ًدا من الكتب والمقاالت عن اإلسالم ،حيث كان
ً
واثقا بوجود مستقبل مجيد لإلسالم في بريطانيا.

رد فعل الحكومات األوروبية تجاه اإلسالم
أشار المقال ً
أيضا إلى أن الحكومات األوروبية كذلك
أظهرت تسامحً ا كبيرً ا تجاه اإلسالم ،األمر الذي
قد يدهش القراء المعاصرين .على سبيل المثال،
خالل الحرب العالمية األولى اعتمدت كل من فرنسا
وبريطانيا على العديد من رعاياها المسلمين في
ساحات القتال في أوروبا ،وحصل أولئك المسلمون
كبير من االهتمام ،فكانوا يعطونهم وجبات
قدر
ٍ
على ٍ
ً
أخرى بدل من لحم الخنزير والخمر .أما الحكومة
األلمانية فبنت أول مسجد في بالدهم الستيعاب
األسرى من الجنود المسلمين في فونسدورف
ليُظهروا أن معاملتهم للمسلمين أفضل من معاملة
البريطانيين والفرنسيين لهم.
وأوضح المقال أن الحكومات األوروبية عملت بعد
الحرب على استمالة المسلمين من خالل اإلعالم،
حيث قامت الحكومة الفرنسية في عام  ،1926أي
بعد أكثر من عقدين من تأكيد التزامها بالعلمانية،
بتمويل بناء مسجد باريس الكبير ،األمر الذي أثار
غضب الكاثوليك في البالد .ظاهريًّا كان المسجد
بمثابة تكريم للجنود المسلمين الذين حاربوا من أجل
فرنسا .صرح مسئول بلدية باريس عام  1922عند
وضع حجر أساس المسجد أن المسلمين لم يترددوا
في التضحية بحياتهم من أجل الحضارة ،وأوضح
أن المسجد كان تعبيرً ا عن امتنان فرنسا للجنود
المسلمين الذين سقطوا أثناء دفاعهم عن البالد.
ٌ
دليل
لكن المؤرخين يرون أن بناء هذا المسجد
على الدعاية االستعمارية بهدف تعريف العالم بحكم
اإلمبراطورية اإلسالمية في العالم اإلسالمي.

أشارت الكاتبتان أن النقاشات حول اإلسالم في
أوروبا اآلن  -حتى الدقيقة منها  -تتناول الدين
ً
ً
دخيلة على
شائكة جديد ًة
اإلسالمي باعتباره ظاهر ًة
الحياة الثقافية والسياسية األوروبية .ولكن إذا نظرنا

مفارقة غريبة
في عام  ،1935قامت الحكومة الفرنسية ببناء
مستشفى مخصص للمسلمين في بلدية صغيرة شمال
شرق باريس تُدعى بوبيني .قدم هذا المستشفى
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إلى فترة ما بعد الموجة األولى من هجرة المسلمين
إلى أوروبا في أعقاب الحرب العالمية األولى ،سنجد
أن العالقة بين اإلسالم وأوروبا كانت مختلفة تمام
االختالف عما هي عليه اآلن.
في ذلك الوقت ،اتسم المواطنون األوروبيون
بالفضول تجاه هذا الدين الجديد على ثقافتهم،
كما قدمت الحكومات األوروبية معاملة خاصة
للمواطنين المسلمين .على سبيل المثال ،أنفقت
الحكومة الفرنسية العلمانية مبالغ كبيرة على بناء
المساجد ،وسعت ألمانيا إلى إثبات أفضلية معاملتها
ً
مقارنة بفرنسا وبريطانيا.
للمسلمين

الطعام الحالل للمرضى ،وصمم المبنى نفسه
الطراز المعماري الشمال
مهندسون فرنسيون على ِ
أفريقي ،باإلضافة لتزويده بقاعات للصالة ،ومدافن
للمسلمين .لكن في الوقت ذاته ،كان هذا المستشفى
سببًا في إبعاد المسلمين عن عنابر المرضى العامة
في باريس ،تزامن ذلك مع إفصاح مواطنين فرنسيين
عن مخاوفهم من أن العمال من شمال أفريقيا
ً
أمراضا تناسلية خطيرة ،فكان ذلك
قد يحملون
ً
المستشفى دليل على عنصرية بعض األوروبيين
في كثير من األحيان .باإلضافة إلى ذلك ،كان هذا
المستشفى ً
مثال واضحً ا على األسلوب الذي اتبعته
الحكومة االستعمارية الفرنسية في ذلك الوقت،
والذي يتمثل في تقديم خدمات للسكان المسلمين
لكسب ُو ّدهم وإخضاعهم لسيطرة الدولة.
في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية وأثناء الحرب
نفسها ،ازدادت جهود الدول األوروبية الستمالة
المسلمين ،حيث ساعدت بريطانيا في تمويل مسجدين
في لندن ،بينما حاول النازيون إقناع المسلمين
ً
خاصة في أوروبا الشرقية باالنضمام لحربهم ضد
السوفييت ،حسبما ذكر المقال.
وألقى المقال الضوء على إحدى المفارقات ،وهي أن
تلك الفترة التي شهدت تودد المواطنين األوروبيين
وحكوماتهم إلى المسلمين واإلسالم ،تنبئ بمعاملة
اإلسالم في أوروبا الغربية اليوم ،إذ إن االهتمام
المُوجّ ه للمسلمين لم يكن عالمة على قبولهم ،بل كان
عالمة على أنهم يمثلون تهدي ًدا للمصالح الوطنية.
نظرة للتاريخ
كان للحرب آثارها على مسجد فيلمرسدورف ببرلين،
حيث تحول إلى ساعة معركة في نهاية الحرب
العالمية الثانية أثناء الغزو الروسي لبرلين ،حيث
فرت خنادق في حدائق المسجد ،وأُطلِقت النيران
حُ ِ
من مآذن المسجد العالية ،وأثناء القتال ُد ِّمرت واحدة
من المآذن ولحق بالمسجد أضرار جسيمة .بالرغم
من ترميم المسجد ،إال أنه لم يعد كما كان من قبل.
في ختام المقال ،أكدت الكاتبتان أن دراستنا للتاريخ
أمرٌ مهم لفهم عالقة اإلسالم بأوروبا الغربية،
فالحكومات األوروبية في ظل سعيها لكسب ود
السكان المسلمين ،قد ساعدت بشكل ما في إرساء
مفهوم االختالف الذي تشعر به أوروبا تجاه اإلسالم
اليوم.
وأضافتا أن تاريخ اإلسالم والمسلمين في أوروبا
ً
وتشابكا مما يعتقد
الغربية هو أقدم وأكثر تعقي ًدا
الكثيرون ،يجب علينا معرفة ذلك واالعتراف به،
إذ إنه سيساعدنا على تصور مستقبل يُنظر فيه

للمسلمين باعتبارهم جزءًا أساسيًّا من الحياة العامة
في أوروباً ،
بدل من اعتبارهم دخالء يشكلون تهدي ًدا
على الحياة األوروبي.
واآلن  ..ثقافة التخويف
تحدى حزب «البديل من أجل ألمانيا» العنصري،
كل األصوات التي تعتبر المسلمين في ألمانيا ،جزءاً
من المجتمع األلماني ،وتسبب في تعميق مستوى
الخالف الشديد ،بشأن اإلسالم والمسلمين في ألمانيا،
بعد تبني مؤتمر الحزب في برنامجه بنداً يعتبر
فيه «االسالم ليس جزءاً من ألمانيا» في غمرة
حرب ثقافية وإعالمية داخلية (قديمة وحديثة) تدور
بشأن قضايا اإلسالم والمسلمين في نطاق الدولة
األلمانية ،وفشل الجهود كافة ،الرامية إلى إزالة
شعور الكراهية الذي يستهدف جميع المسلمين في
ألمانيا ،وخاصة في أوساط األحزاب وقوى المجتمع
العنصرية والنازية.
وعلى رغم أن مواقف حزب «البديل من أجل
ألمانيا» المتشددة والعنصرية جدا ضد اإلسالم
والمسلمين في البالد ،استقطبت كوادر وقواعد
وجماهير األحزاب والمنظمات والقوى العنصرية
والمناهضة للهجرة بشكل واسع النطاق ،فإنها من
جهة أخرى وحَّ دت بصورة أوسع شمل األحزاب
والقوى اليمينية المعتدلة والوسطية واليسارية
ً
ً
طويال من مواقف
تاريخا
والعلمانية ،التي عرفت
التضامن المرتكزة على قواعد القيم والمثل والمبادئ
اإلنسانية.

وال يعد هذا النقاش جديداً ،إذ قال الرئيس األلماني
السابق كريستيان فولف في عام  2010إن "اإلسالم
جزء من ألمانيا ،تماماً مثل اليهودية والمسيحية"،
ثم عادت وقالت المستشارة أنجيال ميركل العبارة
نفسها أكثر من مرة ،وتعرضت النتقادات حتى من
داخل حزبها.
اإلسالم ينتمي ألسس الثقافة األوروبية واأللمانية
هذا وقد اعتبر المؤرخ األلماني ميشائيل بورغولته،
المتخصص في حقبة العصور الوسطى ،أن العلماء
المسلمين ساهموا بشكل كبير في فهم الفلسفة اليونانية
وتقدم العلوم الطبيعة ،وإيصالها إلى أوروبا.
وأوضح بورغولته في لقاء له مع موقع قنطرة رداً
على سؤال حول اعتبار حزب "البديل من أجل
ألمانيا" اليميني الشعبوي أن اإلسال َم ليس جزءاً من
ألمانيا ،أن الحزب المذكور ليس الوحيد الذي يجادل
في هذا الشأن ،بل إن سياسيين آخرين يعتبرون
المسلمين جزءاً من ألمانيا لكن ليس اإلسالم في حد
ذاته ،واصفاً هذا الجدال بأنه غير مفيد ،موضحاً
أنه كمؤرخ متخصص في العصور الوسطى عليه
أن يعكس األولويات ويقول إنه ليس المسلمين من
ينتمون أللمانيا وإنما اإلسالم ينتمي ألسس الثقافة
األوروبية واأللمانية.
ً
وأكد بورغولته الذي يعمل أستاذا بجامعة
"هومبولدت" في برلين ،أنه من دون اإلسالم لما
كان هناك "مدرسية " أو جامعات أو علوم على
النحو الذي عليه في وقتنا الحاضر ،مبيناً أنه من

دون إيصال الممتلكات الثقافية القديمة عبر المسلمين
واليهود لما كان هناك صعود للغرب األوروبي
منذ أوج العصور الوسطى ،مؤكداً أنهم مازالوا
يستفيدون اليوم من العلماء المسلمين.
واآلن  ..لماذا يخاف رجل الشارع األوروبي من
اإلسالم ؟
ال توجد إجابة على ذلك سوى أن التيارات اليمينية
المتطرفة قد نجحت في جعل المواطن األوربي
يخشى على ما يسمى ثقافته أو منجزاته الحضارية
والدستورية والحقوقية من هجمة ظالمية تدعو إلى
ختان اإلناث وقطع يد السارق وذبح اآلخرين وإقامة
الحدود عليهم في الشوارع  ،وهذا لألسف فهمهم
لإلسالم.
كما أن صمت العالم اإلسالمي وضعف الجاليات
العربية واإلسالمية في توضيح حقيقة هذا الدين
والوقوف في وجه من يسبه ويسب رموزه ،كما
تفعل الجاليات اليهودية في كل من يقترب من
" الهولوكوست" ،فتح المجال أمام المزيد من
المكتسبات لهؤالء ليخوضوا المزيد من معارك
الترهيب والتخويف من اإلسالم وهم مطمئنون إلى
ضعف الرد الذي لن يتجاوز بعض "الجعجعة"
هنا أو هناك ،ودعوة إلى مقاطعة منتجات دولة ال
تستمر إال لعدة أيام ،يعود بعدها إخواننا "العرب"
إلى السفر ألوروبا لقضاء األوقات الممتعة أو ترك
ودائع مالية في بنوك هذه الدول.
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عادل فهمي
تنعكس إخفاقات الواليات المتحدة وبريطانيا في
التعامل مع فيروس كورونا المستجد جلياً عند
مقارنتها بالنجاحات التي حققتها ٌ
دول أخرى .إذ أشار
مقال لمجلة The London Review of Books
ينتقد التعامل األمريكي-اإلنجليزي مع الجائحة،
إلى َّ
أن كوريا الجنوبية استحدثت أكشاك فحص
سريع للكشف عن الفيروس في جميع أنحاء الدولة،
واستخدمت سجالت بطاقات االئتمان وبيانات
المواقع من الهواتف المحمولة لتعقب تحركات
المصابين  -وهو التكتيك الذي فشلت بريطانيا في
إتقانه بعد أشهر من المحاوالت ،وأضاف المقال:
"كان أداء دول أخرى في شرق آسيا ،مثل تايوان
وسنغافورة ،أفضل أيضاً بكثير .أما فيتنام فسيطرت
سريعاً على الفيروس".
أضف إلى ذلك َّ
أن الصين ،برغم حوكمتها المثيرة
للجدل وسلوكها خالل الجائحة ،نجحت في كبح
انتشار الفيروس .وعلى النقيض ،الرئيس ترامب لم
ينجح في تسطيح منحنى موجة التفشي األولى الذي
يرتفع في الدولة.
ربما تمثل المعاناة األمريكية منعطفاً تاريخياً :وهي
اللحظة التي اضطرت فيها أبرز قوى العالم للتنازل
عن رؤية معينة إزاء هيمنتها بعدما نجحت دول
أخرى -وباألخص بعض القوى الناشئة في آسيا -في
قيادة الطريق للسيطرة على الجائحة.
لقد كشفت جائحة كوفيدَّ 19-
أن أعظم ديمقراطيات
العالم هي ضحايا لممارسات طويلة من إيذاء
النفس" ،وقد أثبتت أيضاً َّ
أن الدول ذات القدرات
الحكومية القوية كانت أنجح بكثير في وقف انتشار
الفيروس وتبدو أفضل جاهزية للتعامل مع التداعيات
االجتماعية واالقتصادية له.
ويزعم بعض المحللين َّ
أن هذا االفتقار إلى القدرات
الحكومية كان في طور الصنع منذ فترة طويلة.
إذ كتبت صحيفة َّ :The Financial Times
"إن
استجابة أمريكا وبريطانيا الضعيفة لكوفيد19-
يمكن إرجاعها جزئياً إلى تهنئة هاتين الدولتين
لنفسيهما بعد الحرب الباردة بأنه ال يوجد الكثير
مما يمكن تعلمه من بقية العالم .لكن خالل بضعة
أشهر قصيرة ،فضح الميكروب الوجه القبيح
للغطرسة األنجلو -أمريكية".

لذا يمكن اعتبار الجائحة هزة تاريخية أخرى للنظام
العالمي ،تعيد تشكيل طريقة تفكيرنا في مسار
الشؤون العالمية.
وال يتعلق ذلك فحسب بتدهور نفوذ الواليات المتحدة
وال االنقسامات واالختالل الوظيفي الذي تعاني منه.
بل منذ سنوات ،أصبح صانعو السياسة في الواليات
المتحدة يدركون تحول مركز الثقل الجيوسياسي
باتجاه الشرق ،وسعوا إلى "إعادة توجيه" اهتماماتهم
االستراتيجية نحو منطقة تفتخر بأنها تضم غالبية
سكان العالم وقريباً أكبر حصة من إنتاجه االقتصادي.
لكن اآلنً ،
بدال من تحديد شروط "باكس أمريكانا" -
أو السالم األمريكي الذي يشير إلى السالم بين قوى
العالم عقب الحرب العالمية الثانية  -في نصف الكرة
الغربي ،وجدوا أنفسهم يتأقلمون مع الحقائق الجديدة
المُصاغة في مكان آخر.
لكن في عصر فيروس كورونا المستجد ،أصبحت
الدراما اآلسيوية دراما عالمية .إذ َّ
بشرت المواجهة
القاتلة بين القوات الهندية والصينية في جبال
الهيمااليا بظهور خط صدع جديد في القرن الحادي
والعشرين يفصل بين قوتين نوويتين .وقد حشدت
التهديدات الوجودية التي تواجه المجتمعات الحرة
في هونغ كونغ وتايوان الدعم من جميع أنحاء
الغرب .أضف إلى ذلكَّ ،
أن المداوالت المتعثرة في
أوروبا حول مستقبلها السياسي لم يعد من الممكن
إجراؤها من دون النظر إلى الشرق األقصى.

تجربة الصين مع لكورونا

ويتعلق الكثير من هذا ،بالطبع ،بالصين ،التي
نخصها بالذكر بسبب إجراءاتها الحازمة والعدوانية
المتزايدة في الداخل والخارج .واختارت إدارة
ترامب المواجهة ،وشنَّت حرباً تجارية مع بكين،
لكنها أثارت قلق الحلفاء التقليديين في آسيا.

إذ نوهت صحيفة واشنطن بوست بأنه "للمرة األولى
منذ زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون إلى الصين في
عام  ،1972تصبح العالقات الثنائية بين الواليات
المتحدة والصين معادية وغير متوقعة ،ومع ذلك
تقدم واشنطن ألصدقائها في المنطقة تأكيدات أقل من
أي وقت مضى منذ الحرب الكورية قبل  70عاماً".
ويصر المسؤولون الصينيون على َّ
أن مثل هذا
التنافس غير ضروري .وفي محاولة لتخفيف
التوترات مع واشنطن ،قال وزير الخارجية الصيني
وانغ يي" :ال ينبغي النظر إلى العالم من خالل فكر
النظام الثنائي ،وال ينبغي أن تؤدي االختالفات في
األنظمة إلى لعبة محصلتها صفر .فالصين لن تكون
وال تستطيع أن تكون واليات متحدة أخرى".
بيد َّ
أن التنافس بين البلدين ال يمكن إنكاره ويلقي
بظالله على بقية دول آسيا .فق استشهد رئيس
الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ بحديث شهير
في عام  1988بين الزعيم الصيني دنغ شياو بينغ
ورئيس الوزراء الهندي راجيف غاندي ،وقيل َّ
إن
األول أخبر الثاني" :في السنوات األخيرة ،اعتاد
الناس قول َّ
إن القرن القادم سيكون قرن آسيا
ً
والمحيط الهادئ ،كما لو َّ
أن األمر سيتحقق حتما .أنا
اختلف مع هذا الرأي".
وكتب المعلق الهندي رجا موهان" :في مفارقة
مؤسفة ،ربما أدى الصعود الفريد للصين إلى خلق
الظروف نفسها النهيار القرن اآلسيوي .إذ أصبحت
الصين أقوى بكثير من جميع جيرانها اآلسيويين مما
يعني َّ
أن بكين لم تعد ترى الحاجة للتشجيع على
الوحدة اآلسيوية .وبينما تسعى إلى تجاوز الواليات
المتحدة وإظهار صدارتها في العالم ،فليس من
المستغرب أن يتحول تصور بكين إلى بناء قرن
صيني (وليس آسيوي)".

هل حان وقت القرن اآلسيوي؟

منذ أواخر القرن العشرين  -الذي لقبه مؤسس
مجلة  Timeبـ"القرن األمريكي" -ترددت أحاديث
َّ
أن القرن الحادي والعشرين يمكن اعتباره القرن
اآلسيوي .وتطلب األمر العديد من الصدمات
الجيوسياسية لكي تتحقق رؤية القرن "األمريكي"،
بما في ذلك الحرب األكثر دموية في تاريخ البشرية.
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سامي عيد
توصلت دراسة جديدة إلى أن عدد سكان العالم قد
ّ
يبلغ ذروته عند  9.7مليار نسمة في العام ،2064
ثم ينخفض إلى حوالي  8.8مليار نسمة بحلول نهاية
القرن ،إذ تتحسّ ن فرص حصول النساء على التعليم
ووسائل منع الحمل.
وبينما تشهد جميع دول العالم تراجعاً ،فإن أعداد
سكان منطقة الشرق األوسط وإفريقيا مستمرة في
االزدياد ،بل وتشكل مدداً ومورداً بشرياً للدول ذات
الكثافة السكنية المسنة.
قال باحثون من معهد القياسات الصحية والتقييم في
كلية الطب بجامعة واشنطن ،إنه بحلول عام ،2100
لن يكون لدى  183من  195دولة معدالت خصوبة
مطلوبة للحفاظ على السكان الحاليين ،مع توقع
حدوث  2.1والدة لكل امرأة .وستشهد نحو 23
دولة -بما في ذلك اليابان وتايالند وإيطاليا وإسبانيا-
انخفاض عدد السكان بأكثر من .%50
ومع ذلك ،يمكن أن يتضاعف عدد سكان إفريقيا إلى
ثالثة أضعاف ،ما يعني أن أقل من نصف سكان
العالم بقليل سيكونون أفارقة بحلول نهاية القرن.
ونشرت الدراسة  ،2020في مجلة  ،Lancetمع
توقعات بحدوث انخفاضات كبيرة في عدد السكان
في سن العمل ،في دول من بينها الهند والصين ،ما
سيضر بالنمو االقتصادي ،وقد تكون له آثار سلبية
على القوى العاملة وأنظمة الدعم االجتماعي.
وأجرى باحثون في معهد المقاييس الصحية والتقييم
بجامعة واشنطن الدراسة ،وذلك بتمويل من مؤسسة
بيل وميليندا غيتس.
الزيادة السكانية التي تنبّأت بها الدراسة أقل بكثير
من بعض التوقعات األخرى ،وتحديداً توقعات األمم
المتحدة ،بأن يبلغ عدد سكان العالم  11.2مليار
نسمة بحلول عام  ،2100والخوف من أزمة موارد
غذائية تلبي احتياجات هذا العدد.
ولكن مع انخفاض الخصوبة الحظ الباحثون أن
الهجرة يمكن أن تعوض انكماش السكان ،السيما
في البلدان ذات الخصوبة المنخفضة ،مثل الواليات
المتحدة وأستراليا وكندا.
انخفاض العدد بعكس التوقعات
بدوره ،قال الدكتور كريستوفر موراي ،الذي قاد
البحث ،لشبكة " :CNNكان العالم منذ الستينات
يركز على ما يُسمّى باالنفجار السكاني ،وفجأة نرى
اآلن هذا النوع من التحول ،حيث من الواضح جداً
أننا نتحول بسرعة من عدد كبير جداً من األشخاص
إلى عدد قليل جداً" .وباستخدام بيانات من دراسة
"العبء العالمي لألمراض" لعام  ،2017توقع
الباحثون أن أسرع المجموعات السكانية تقلصاً

ستكون في آسيا وشرق ووسط أوروبا.
ويتوقع معدو التقرير أن عدد سكان اليابان سينكمش
من حوالي  128مليون شخص في عام  2017إلى
 60مليوناً في عام  ،2100وستشهد تايالند انكماشاً
من  71إلى  35مليوناً ،وإسبانيا من  46إلى 23
مليوناً ،وإيطاليا من  61إلى  31مليوناً ،والبرتغال
من  11إلى  5ماليين ،وكوريا الجنوبية من  53إلى
 27مليوناً.
ً
ومن المتوقع أيضا أن تشهد  34دولة أخرى  -بما
في ذلك الصين -انخفاض عدد سكانها بنسبة تصل
إلى .%50
تحديات اقتصادية
وقال الدكتور موراي ،إن عدد السكان لن ينكمش
فحسب ،بل سيكون المجتمع عموماً أكبر سناً ،ما
سيكون له تأثير كبير على النمو االقتصادي .وترجم
هذا بوجود "المزيد من الناس الذين يحتاجون إلى
الحصول على إعانات من الحكومة ،سواء كان
ذلك الضمان االجتماعي أو التأمين الصحي ،مقابل
تراجع عدد دافعي الضرائب".
في القارة اإلفريقية ما دون الصحراء الكبرى ،يتوقع
الباحثون أن عدد سكانها سيتضاعف ثالث مرات
على مدار القرن ،من  1.03مليار في عام 2017
إلى  3.07مليار في عام .2100
وستشهد منطقتا شمال إفريقيا والشرق األوسط زيادة
في عدد السكان أيضاً ،ليكون عدد سكانها في العام
 2100أكبر مما كان عليه في العام  ،2017مع
توقع  978مليون مقارنة بـ  600مليون.

وقال الباحثون إن "االنخفاضات الدراماتيكية" لدى
السكان في سن العمل في دول مثل الهند والصين
تعيق النمو االقتصادي ،وتؤدي إلى تحوالت في
القوى العالمية.
وقال الدكتور موراي" :لقد بدأ األمر بالفعل ،هذا
شيء ليس في المستقبل البعيد ،فعدد البالغين في سن
العمل بالصين ينخفض بالفعل".
"ستشكل إفريقيا والعالم العربي مستقبلنا"
ويقترح معدو الدراسة أن انخفاض عدد السكان
يقابله ارتفاع في عدد المهاجرين ،وأن البلدان التي
لديها سياسات هجرة ليبرالية ستكون أكثر قدرة على
الحفاظ على حجم السكان ودعم النمو االقتصادي،
حتى مع انخفاض الخصوبة.
وبالتالي تسعى دول مثل أمريكا وكندا وأستراليا
وألمانيا إلى استقبال المهاجرين لموازنة عدد السكان
المتراجع.
وقال رئيس تحرير مجلة " :Lancetتقدم الدراسة
رؤية للتحوالت الجذرية في القوة الجيوسياسية،
وتتحدى أساطير الهجرة ،وتشدد على أهمية حماية
وتعزيز الحقوق الجنسية واإلنجابية للمرأة .سيشهد
القرن الحادي والعشرين ثورة في قصة حضارتنا
البشرية".
وأضاف" :ستشكل إفريقيا والعالم العربي مستقبلنا،
بينما ينحسر نفوذ أوروبا وآسيا .وبحلول نهاية
القرن ،سيكون العالم متعدد األقطاب ،وستكون الهند
ونيجيريا والصين والواليات المتحدة هي القوى
المهيمنة".

كبار السن أكثر من األطفال
تتوقع الدراسة أيضاً حدوث تغييرات كبيرة
في الهيكل العمري العالمي مع انخفاض
الخصوبة وزيادة متوسط العمر
المتوقع ،حيث يقدر أن يكون عمر
نحو  2.37مليار شخص فوق 65
عاماً على مستوى العالم في عام
 ،2100مقارنة بـ 1.7مليار
تحت سن العشرين.
ويمكن أن يزيد عدد األشخاص
الذين تزيد أعمارهم عن 80
عاماً  6أضعاف ،من 141
مليوناً إلى  866مليوناً.
وفي الوقت نفسه ،من المتوقع
أن ينخفض عدد األطفال دون سن
الخامسة أكثر من  ،%40من 681
مليوناً في عام  2017إلى  401مليون في
عام .2100
15

المهندس فتحي الحبّوبي
المعلوم عن العرب ّأنهم سريعو الغضبّ ،
وأنهم
على درجة عالية في فن اختالق المشاكل التي
قد تعرّض بلدانهم للخطر .وذلك لضحالة دور
مؤسساتهم المدنيّة ولغياب رؤاهم اإلستراتيجيّة،
ولتفرّد ح ّكامهم بالسلطة بما يماهي ويعيد إلى
االذهان السلطة المطلقة لزعيم القبيلة في العرف
البدوي.
وقد حدث ذلك عندما غزا صدام حسين الكويت سنة
 1990بعد سنتين فقط من انتهاء الحرب العراقية
اإليرانية التي أنهكت العراق ماديا وبشريّا بشكل
كبير ال تزال آثاره ماثلة إلى اليوم في المجتمع
العراقي العظيم الذي فقد وزنه العربي واإلقليمي
والدولي جرّ اء مغامرات ّ
حكامه وبداوة تفكيرهم
وسذاجته رغم وطنيتهم المشهود لهم بها وذودهم عن
قضايا العروبة .وهو يحدث اليوم في الحالة السورية
التي يعتمد ّ
حكامها على طائفتهم كشكل من أشكال
إحياء العصبيّات القبليّة المتأصلة في البادية.
ّ
وهو ما يلحّ علينا بالسؤال التالي :هل العرب تخطوا
فعال مرحلة البداوة في تفكيرهم وسلوكهم اليومي؟
والجواب القاطع إنّما هو بالنفي ال باإليجابّ ،
ألن
العرب ال يزالون يتصرّ فون وفق منطق القبيلة و
أعرافها البدويّة المتخلّفة ،ال وفق منطق الدولة
ومؤسساتها العصريّة.
أقول هذا ،بمنأى عن المزايدات العروبيّة والقومجيّة
ذات الشعارات الرنّانة الجوفاء ،وبعيدا عن ترويج
المشاعر الشعوبيّة وإشاعة اليأس من تق ّدم العرب
ّ
وتحضرهم وإمكانية مساهمتهم الفاعلة في بناء
مجتمع المعرفة والحضارة اإلنسانيّة .وذلك اعتبارا
ّ
معتز بعروبتي،
إلى أنّي عَ َر ِب ٌّي ُقحٌّ حتّى النخاع و
ال بل أزعم أنّي أكثر عروبة من القوميين أنفسهم.
ولكنّي أختلف عنهم في قول الحقيقة عارية كما
هي ،وتوصيف ممارسات العرب بمثالبها و الواقع
العربي بجالفته ،دون تجميل وال عنتريات أو
بطوالت دونكشوطية وهميّة /مزعومة .وذلك
من منطلق الشعور بالمرارة واأللم و الحسرة و
االستغراب ممّا أعايشه من الممارسات المتخلّفة
ّ
المتمكنة في الخيال
للعرب التي لها جذورها البدويّة
االجتماعي  /الال وعي الجمعي للعرب كتعبيرة
من تعبيرات سطوة البداوة على الحضارة أو لعلّها
سطوة الماضي البعيد ،الثابت ،الساكن والمحنّط،
على الحاضر القريب ،المتحرّ ك والحي.
تأسيسا على ما سبق ،يمكن القول أنّه بالرغم من
ّ
ّ
وأن أهلها
أن البادية كانت غالبا مهبط األنبياء،
كما يقول ابن خلدون « :أقرب إلى الخير من أهل
ّ
يتوفرون على خصال وعادات
الحضر» .وأنّهم
حميدة تميّزهم ،وال يختلف في شأنها إثنان ،كالكرم
والسخاء والوفاء والمروءة وإيواء عابر السبيل
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وحماية من يطلب اللجوءّ ،
فإن العادات السيّئة التي
تطبع سلوك البدوي عموما ،وال تزال آثارها ماثلة
أمامنا في طول الوطن العربي وعرضه ،كثيرة
وكثيرة ج ّدا ومنها الغلظة والفظاظة في التعامل
وحب الغزو
مع الغير والتوحّ ش والغلوّ في ال ّدين،
ّ
والنهب والسلب وكذا النظرة الدونية للمرأة وسوء
وحب الذات
معاملتها والتفاخر بالحسب والنسب
ّ
وطلب الثأر ،وتمجيد القتل والنزوع إلى اإلقتتال.
حتّى انّهم (أي البدو) إذا لم يجدوا عدوا من غيرهم
قاتلوا أنفسهم كما يقول احمد امين ،وهو تمام ما
نراه اليوم في االئتالف ضد الحوثيين في اليمن وفي
ما يجري في سوريا والعراق و ليبيا ،مع وجود
الفارق بالتأكيد.
ّ
اللفت في األمر ،هو ّ
أن هذه المثالب التي ذكرنا،
قد جعلت البادية ومجمل قيمها مثار جدل واسع
ّ
المفكرين ،بين معجب بها كما هو حال جان
عند
جاك روسو مع بدو بالده ،ومُزدر لها كما هو حال
عبد الرحمن ابن خلدون ،ال فقط مع البدو العرب
الذين يصفهم ب"أهل الوبر" ،بل وأيضا مع الحضر
الذين يصفهم ب"أهل المدر" .ورغم ّ
أن البداوة،
كنمط عيش وكنشاط اقتصاديّ ،
تدل إصطالحا على
أسلوب الحياة في البادية ال في المدينة ،وهو أسلوب
عيش الرعاة الرحّ ل بأغنامهم وخيامهم ،المتميّز
بشظف العيش وكثرة التنقل والترحال ،والعيش
غالبا في عزلة وانكفاء على الذات وقطيعة مع
األنماط الحضارية الكبرى ،ودون تواصل واحتكاك
مع المجتمعات المتطوّرة .ورغم اختالف البداوة
عن البدائية التي تميّز المجتمعات التي لم تعرف
ثقافة الكتابة ،ولم تسع بالتالي إلى تطوير نظمها
االجتماعيّة واالقتصاديّة والسياسيّة فتخلّفت عن
اللحاق بركب التق ّدم والحضارة .رغم هذا وذاكّ ،
فإن
الوضع المفارقي الصارخ ،المبكي المضحك ،تجلّى
أن العرب بعبقريّتهم ّ
الفذة أو سذاجتهم ّ
في ّ
اللمحدودة
ّ
متاكد -قد جمعوا ما بين العيش
 لست أدري والفي المدينة وليس البادية ،وهو شئء طارئ عليهم،
متأصل فيهم ،وهو أسلوب عيش
والحنين إلى ما هو
ّ
البدو والبدائيين الذي ال يزال حاضرا ،بقوّة ،في
الوعي اإلنسان العربي الذي يعيش صراعا حادا
بين ضرورتين ،هما وجوب احترام قوانين الدولة
المدنيّة والسلوك الحضاري الذي تستوجبه ،ووجوب
احترام قيم القبيلة ،وأعرافها ومسلّماتها البدويّة التي
ال تلتزم بالقانون بل هي قد تساهم في نشر الفوضى.
ممّا يجيز لنا القول ،ودون مواربة ّ ،
أن العرب (وليس
ّ
متحضرين" أو "
األعراب فقط) "بدو وبدائيين أشباه
ّ
متحضرين أقرب إلى البدو والبدائيين " .وهو قول،
رغم انّه واقعي يصيب كبد الحقيقة ونعايشه ونرى
ترجمته على أرض الواقع بأم العين ،بكرة وأصيال
وطول اليوم ،في المجتمعات العربية دون استثناء،

والسيما في بلدان الخليج و دول ما يسمّى تجاوزا
بالربيع العربي ،فإنّه قد ال يقبل به علماء االجتماع
ّ
التحضر
الذين يفصلون بين البداوة والبدائية ،وبين
بما هو االستقرار الجغرافي والحضارة بما هي
بلوغ مراحل متق ّدمة من التطوّر الفكري والعلمي
والفنّي تفضي بالضرورة إلى الرقي والتق ّدم في
مختلف مجاالت الحياة.
ولكن بصرف النظر عن ضوابط معايير علم
االجتماع ،فإنّي سأعرض في هذه الورقة ،إلى
نماذج من ممارساتنا اليومية التي ّ
تؤكد وتكرّ س
هذا التوصيف الموضوعي للعرب ،باعتباره مدار
مبحثنا وهتمامنا.
بداية وبالعودة إلى التاريخ ،فقد نستكشف األسباب
الكامنة وراء تواصل بداوة العرب التي تتمظهر في
العقول المنفعلة المتأثّرة ال الفاعلة والمؤثّرة ،وفي
السلوك الهمجي المتوحّ ش والفوضوي المنفلت عن
كل ضابط أو قانون .وهو ما حدا بأحد قادة الفرس،
كما يذكر أحمد امين في كتابه "فجر اإلسالم" ،وكان
ّ
الخطاب ،كيف
يشاهد العرب في عهد عمر بن
يصلّون وهم في حالة اصطفاف ّ
منظم ،بأن يتساءل:
« ليت شعري كيف علّم عمر هؤالء المتوحّ شين
ّ
ولعل من بين أه ّم األسباب التاريخيّة
النظام !».
التى يعود إليها ترسّ خ ظاهرة البداوة ،كما يذكر
المؤرّ خون ومصادرهمّ ،
أن العرب بصنفيهم ،من
العرب العاربة و العرب المستعربة  -باستثناء قبائل
قليلة منهم باليمن و الحجاز كانت مستقرّ ة و تتعاطى
التجارة والحرف  -عندما استوطنوا وإستقرّ وا
زمن الفتوحات االسالمية في البلدان التي فتحوها
كان أغلبهم من البدو /األعراب باعتبارهم أكبر
شريحة من أهالي الجزيرة العربية .وقد أصبحوا
في فترة وجيزة ،ال بل وقياسية ،بفعل عائدات
الخراج والغنائم التي حصلوا عليها ،يعيشون الغنى
ّ
المرفهة بما في ذلك من مجون ولهو« :حتّى
والحياة
في قلب مدينة الرسول ومرقده وفي مهبط الوحي
في مكة» كما يذكر الكاتب العراقي المُجيد عالء
2
الدين صادق األعرجي) ( .وذلك بعد حياة الضنك
والفقر والمجاعة التي كانوا عليها ممّا قد يضطرّ هم
أحيانا في مواسم القحط والجفاف إلى أكل الميّتة
والوبر وما شابه ،ممّا ال يأكله اإلنسان عادة ،بل
تأكله الوحوش والمتوحّ شون فقط .بما يعني انهم
انتقلوا من البوادي إلى المدن ومن الفقر المجدب إلى
الثّراء الفاحش – بطريقة رياضة القفز -دفعة واحدة
ودون المرور بالمراحل الضرورية لذلك ،وأهمّها
مرحلة الزراعة التي تعني االستقرار والتخلّص شيئا
فشيئا من وطأة التمسّ ك بالتقاليد البدوية ،ممّا يساعد
على بناء الشخصيّة المهيّأة نفسيّا لمسايرة السلوك
الحضاري .وذلك قبل بلوغ مرحلة الصناعة والتق ّدم

ّ
ولعل
أس الحضارة.
العلمي والتكنولوجي التي هي ّ
هذه المقاربة ال تبعد كثيرا عمّا ذهب إليه عالء
()3
الدين صادق األعرجي
وأكده الهادي شقرون
ّ
في كتابه "نقد العقلية العربية" .وأكده قبل ذلك أحمد
أمين في كتابه "فجر اإلسالم" حين ذكر أنّه  «:لمّا
فتح العراق وسمع العرب بغناه ،رغبوا في الرحلة
إليه» .وفي هذا المعنى يقول أحمد أمين في موضع
آخر من ذات الكتاب  «:ونال المسلمون من الغنى
في المال والرقيق وزخرف الحياة ما ال عهد لهم به
من قبل .وكانت هذه الممالك غنية ،وكانت مم ّدنة
كأرقى ما تكون المدنيّة في ذلك العصر .».وممّا
يذكره الطبري في هذا السياق ّ
أن عمر بن الخطاب
سال مبعوث أحد عماله في العراق  « :كيف
المسلمون؟ فقال :إنثالت عليهم الدنيا ،فهم يهيلون
ّ
والفضة.» ...
الذهب
ّ
واللفت في األمرّ ،
ان اإلسالم سعى لمعالجة الكثير
كحب الذات
من العادات واألعراف البدوية السيّئة
ّ
والتناحر بين القبائل العربيّة ،والثأر واإلقتتال
والعصبيّة القبليّة وإهانة المرأة ،فتص ّدى لمقاومتها
وإبطال العمل بهاّ ،إل ّأنها استمرت رغم ذلك قائمة
في صميم أعماق اإلنسان العربيّ ،
ألن األنا األعلى
الجاهلية كما المخيال اإلجتماعي العربي واإلسالمي
كانا وال يزاالن إلى اليوم أقوى من أن تمحيهما
التعاليم الدينيّة وفرائض ونواهي الدين .وهو ما
جعل هذه العادات حاضرة ،ال بل ولها سطوتها
أيضا .ذلك أنّها مستقرّ ة في نفوس العرب وتطفو
على السطح بشكل حاد بين الفينة واألخرى ،من
خالل مظاهر التعاطي مع الموروث الجاهلي و
تفعيل القيم القبليّة ذات األصول البدويّة كاألخذ بالثار
من أهل القاتل ،الذي يناقض ما جاء في اآلية الكريمة
من أنّه «ال تزر وازرة وزر اخرى» ،والتي ال
تزال القبائل العربيّة تمارسها ،في تجاوز صارخ
ال لضوابط الدين فحسب بل وكذلك لمبادئ المواطنة
و العيش المشترك في الدولة المدنيّة وللقانون .وذلك
بإتباع قانون الغاب أو باألحرى قانون البداوة كبديل
عنه .وفي هذا المضمار نستحضر جميعا قول
الشاعر العربي المسيحي امرؤ القيس الذي طرده
أبوه إلسرافه في شرب الخمر ولما أتاه خبر مقتل
أبيه وهو يشرب ،واصل الشرب بنهم وعندما صحا
بعد ذلك ،أقسم ان يمتنع عن شرب الخمر لحين أن
يثأر ألبيه ،وقال قولته الشهيرة :
«ضيعني صغيراً وحمـَّلني دمه كبيراً ،ألصحو
اليوم وال أسكر غداً ،اليوم خمرٌ وغدا ً أمرُ »
ليس هذا وحسب ،بل ّ
إن العصبيّة القبليّة مستفحلة
وتسود إلى اليوم ،ال فقط في األوساط البدويّة
ّ
والتحضر/
والمجتمعات العربيّة حديثة العهد بالغنى
اإلستقرار ،كدويالت الخليج التي تستهلك وال تنتج
شيئا بحكم عقليتها المتخلّفة رغم تق ّدمها العمراني
السريع الحادث بفعل الطفرة النفطية واالقتصاد
الريعي ،بل وكذلك في جميع ربوع الوطن العربي
دون استثناء .ممّا يعني ّ
أن هناك إشكاليّة في العقل
العربي قد تصل ح ّد األزمة.

خصص محمد عابد الجابري في
في هذا المعنى فقد ّ
كتابه "تكوين العقل العربي" فصال كامال لما أسماه
« االعرابي صانع العالم العربي» بما يفيد ّ
أن نمط
عيشنا في القرن الحادي والعشرين ال يزال يرسمه
لنا البدويّون! كما أنّه يرمز بمعنى من المعاني إلى
ّ
خفوت ّ
والتحضر وتراجعها
توهج مقوالت المدنيّة
منهزمة أمام زحف وتغوّل قيم البداوة وسطوتها.
وهو ما يعني كذلك ّ
أن قدرنا البائس يقف وراءه
ّ
هؤالء البدو األقرب إلى قطاع الطرق ،الذين
اشتهروا بالخروج عن القانون والشرائع .ومعلوم
بالبداهة ّ
أن األعراب هم بدو العرب ،لذلك فإنّي ال
اعتقد ،كما يذهب إلى ذلك بعض ّ
النقاد والباحثين،
ّ
أن إبن خلدون ال يمي ّز في نصوص خطابه بين
العرب واألعراب ّ
وأنه يقصد األعراب تحديدا في
قوله « :العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها
الخراب ....والسبب في ذلك أنهم أمّة وحشيّة
باستحكام عوائد التوحّ ش وأسبابه فيهم فصار لهم
خلقا وجبلّة» و « ّ
أن العرب ال يتغلّبون إال على
البسائط » كما في قوله « ّ
أن العرب أبعد األمم
أن العرب أبعد ّ
عن سياسة الملك» و« ّ
الناس عن
ّ
الصنائع » بل إنّه يقصد كل العرب الذين يرى أنهم
أبعد النّاس عن الحضارة ،وأنّهم أقرب إلى البدو
والرعاة و الهمج والمتوحشين ؟؟؟ ذلك ّ
أن الحضارة
تصنع باإلنتاج الما ّدي ومراكمته ،فيما العرب ال
ينتجون وال يصنعون شيئأ .فكيف يكون لهم إذن
صلة بصنع الحضارة ومنجزاتها.
وموجز القول وبيت الفرس ّ
أن المآخذ على البدو
ّ
كثيرة وهي ال تشرّ ف العرب حتى قبل اإلسالم،
بدليل اعتبار يوسف عليه السالم في﴿ اآلية ﴾100
من السورة التي تحمل اسمه ّ
أن قدوم أسرته من
البادية إلى مصر مع خروجه من السجن ،هي من
السجْ ِن
نعم الله عليه « َو َق ْد أَحْ َسنَ ِبي إِ ْذ أَ ْخ َر َج ِني ِمنَ ِّ
َو َجا َء ب ُك ْم ِمنَ ْال َب ْدو ِم ْن بعد أَ ْن َن َز َغ َّ
الشي َْط ُ
ان َب ْي ِني
ِ
ِ
َو َبيْنَ إِ ْخ َو ِتي ..» ...وقد تواصل ذلك مع اإلسالم
حيث نقرا في القرآن  ،قوله تعالى في سورة التوبة:
َْ
«العْ َر ُ
اب أَ َش ُّد ُك ْفرً ا َو ِن َف ًاقا َوأَجْ دَرُ أَ َّل َيعْلَمُوا حُ ُدو َد
َّ
َّ
َما أَ ْن َز َل الل ُه عَ لَى َرسُ ولِ ِه َوالل ُه عَ لِي ٌم َح ِكي ٌم».ما يؤلمنا
ويصيبنا بالوجع إنّما هو تمظهرات هذه العادات
البدويّة الكثيرة في سلوكنا اليومي الذي قد يشعر
الفرد الواعي منّا إزاءها باالشمئزاز و اإلحراج في
آن.
ّ
ودون توسّ ع ،فإني أكتفي باشارات سريعة
لممارسات ّ
تؤكد ترسّ خ البداوة ،في عقولنا
الباطنيّة .فإلقاء أعقاب السجائر على
األرض دون مباالة بجماليّة المكان ،وعدم
احترام توقيت رفع الفضالت ،بما يجعل
مدننا أشبه بالمصبّات الكبيرة ،وعدم
احترام األولويّات في الطوابير ومفترقات
الطرقات وأماكن إشارات المرور ،وما
يصاحبها من تالسن بأصوات مرتفعة،
يصل ح ّد الشتائم والتشابك باأليدي والعنف
أحيانا ،إنّما هي سلوكيات تعكس بداوتنا
المكبوتة ،وتشير إلى الصراع الذي نعيشه

في دواخلنا ما بين الحضارة والبداوة و ما بين قشور
تق ّدمنا وعمق تخلّفنا .واحتالل األرصفة من قبل
التجّ ار بشكل فجّ بما يضيّق على حركة المارة ،هو
ّ
تأصل بداوتنا .كما ّ
أن مظاهر
مؤشر على
اآلخر
ّ
االنتصاب الفوضوي في األسواق الشعبية وفي كل
مكان حتّى في األسواق الرسميّة احيانا ،إنّما هي
من مخلّفات البداوة التي ال تزال ّ
تعشش في أدمغتنا.
بل ّ
إن من دالئل عمق بداوتنا كذلك ،إقامة أسواق
بيع األضاحي/الخرفان في أغلب نواحي المدينة
العربيّة وأحيائها  ،بمناسبة حلول عيد اإلضحى ،وما
يصاحب ذلك من انتشار نقاط بيع األعالف والفحم
ونحو ذلك و انبعاث روائح كريهة تزكم األنوف
تشوّه صورة المدينة و تمنحك اإلحساس بالتواجد في
البادية أو في قرية كبيرة ممت ّدة األطراف ،تغيب فيها
ّ
والتحضر والمواطنة.
قيم المدنيّة
وال يقف األمر عند هذا الح ّد ،بل يتع ّداه إلى المجال
ّ
الثقافي حيث إنّي أعتقد ّ
ضخ عرب الخليج أمواال
أن
طائلة إلقامة مهرجانات لسباق الهجن ،ولرقصة
السيف التي ّ
تذكر المشاهد باإلرهاب والعنف وتق ّدم
العرب في شكل فولكلوري متحفي محنّط يستذكر
الماضي البعيد في تجاهل وإهمال تام للراهن
العربي ،إنّما هو سلوك بدوي بامتياز.
ّ
المتحضر ،شديد الوعي بمصلحة أجياله
فالغرب
الصاعدة ،يقيم بدال عن ذلك معارض للسيارات
والطائرات والحواسيب والتقنيّات اإلعالميّة و
اإلتصاليّة ومختلف التكنوليجا الحديثة ذات العالقة،
حصرا ،بالحاضر والمستقبل لفائدة أجيال اليوم
والغد ،وليس لتمجيد الماضي الغابر والتقوقع فيه
دون محاولة تجاوزه نحو ما هو أفضل ،كما يفعل
البدو الخليجيون الذين يهدرون ثرواتهم على حساب
األجيال القادمة بعد نضوب البترول .
ّ
يحق لنا القول ّ
أن العرب ،وإن
بعد هذا وغيره،
سكنوا المدن ،إنّما هم بدو في عقليّتهم و سلوكهم،
ّ
وإن ّ
التحضر وا ّدعوا الحضارة التي يفصلها
توهموا
عنهم سنين ضوئيّة ال تحصى وال تع ّد .أليس كذلك؟
------------------------------------------------------------

( )1جاء في كتاب "الفاخر" ،للمفضل الضبي أن أوّل من قال هذه
المقولة ،هو جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم ،عندما مَرَّ به سعد
بن زيد بن مناة وهو أسير ،إذ خاطبه « :يا أيُّها المرء الكريم ْ
المش ُكوم
انصر أخاك ظالـمًا أو َم ْظلومًا »ّ ،
ففك أسره
ُ
المتأصلة
()2و ( )3أنظر كتاب " األمة العربية الممزقة بين البداوة
ّ
والحضارة الزائفة".
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أحمد الجمال
"قصة خروج اليهود من مصر ،كما وردت في
العهد القديم ـ التوراة ،لم تحدث ،على األرجح ،وهي
مجرد أسطورة".
هذا ما استخلصه عالم اآلثار اإلسرائيلي زئيف
هيرتزوغ ،الذي قال إن "اليهود كانوا بالتأكيد في
إسرائيل قبل  3000سنة ،لكنهم لم يأتوا من مصر".
ويقول البروفسور زئيف هرتزوغ ،الذي عمل في
جامعة تل أبيب ،إن "سنوات السبي الطويلة للشعب
اليهودي في مصر ،والهروب الخارق بقيادة موسى
عبر البحر األحمر ،ومكوثهم  40عاما هي سنوات
التيه في صحراء سيناء ،والتصديق على وعد الرب
للشعب اليهودي على جبل طور سيناء ،وصوال إلى
غزو أرض الميعاد .كل هذه القصة مجرد أسطورة،
هذه هي الخالصة التي توصل إليها .ويضيف" :لم
يكن بنو إسرائيل في مصر .وما يذكر عن ذلك هو
إعادة تركيب لتاريخ لم يحدث مطلقا".
في اتجاه معاكس
علم اآلثار في إسرائيل هو علم مشحون بالتوقعات.
ومنذ القرن التاسع عشر ،يجري التنقيب في األرض
للعثور على أدلة ملموسة حول تاريخ الشعب
اليهودي كما جاء في التوراة .لكن ،بعد مرور قرن،
لم تتوصل الحفائر إلى العثور على ما يؤكد على هذا
التاريخ .بل على العكس من ذلك ،تشير الدالئل إلى
اتجاه معاكس .وتوافق غالبية علماء اآلثار وعلماء
المصريات على أن معظم قصص التوراة لم تحدث
بالفعل ،ويجب اعتبارها مجرد أساطير .وحتى عالم
إسرائيلي مثل زئيف هرتزوغ ،توصل إلى قناعة
بأن البحث عن أشياء ال وجود لها ليس مجديا.

الدموي ألرض الميعاد ،كما جاء ذكره في التوراة.
تواريخ متناقضة
والمتداول أن الخروج حدث في القرن الثالث عشر
قبل الميالد ،لكن علماء اآلثار يفترضون أن هذه
القصة أصغر عمرا من ذلك .ومن المرجح أنها
مستوحاة من قصة السبي البابلي لليهود ،في القرن
السادس قبل الميالد ،وهناك أدلة تاريخية على ذلك.
وربما حدث شيء من هذا القبيل ،في وقت سابق
في مصر مع مجموعة صغيرة من بني إسرائيل،
وتم تضخيمه في بابل ليصبح نوعا من األسطورة
الوطنية.
من أين جاءوا؟
ولكن إذا كانت قصة خروج اليهود من مصر غير
صحيحة ،فمن أين جاءوا؟
األدلة األثرية على وجود بني إسرائيل في مكانهم

الحالي تعود إلى القرن الثالث عشر قبل الميالد .كل
شيء يشير إلى أن جذورهم تعود إلى هذه المنطقة
التي حطوا رحالهم فيها .حضارة أولى المستوطنات
اإلسرائيلية مشابهة لمستوطنات الشعوب الكنعانية
األخرى :تركوا األواني الفخارية نفسها ،واستخدموا
األبجدية نفسها ،وعبدوا اإلله (يهوه) نفسه .الشيء
الوحيد الذي ميزهم عن بقية الشعوب الكنعانية أنهم
ال يأكلون لحم الخنزير.
لكن األمر األكثر إثارة للصدمة لدى المسلمين
والمسيحيين واليهود هو أنهم كانوا يعبدون العديد
من اآللهة.
قال عالم اآلثار هرتزوغ لصحيفة هآرتز عام
" :1999يهوه ،إله إسرائيل ،كانت لديه زوجة،
وهي إلهة تدعى عشيرة  .Asheraكذلك بدأ بنو
إسرائيل بعبادة اإلله الواحد في القرن العاشر قبل
الميالد ،وليس على جبل طور سيناء".

هزيمة بال دليل
والسبب الرئيسي وراء عدم اقتناع معظم علماء
اآلثار بالحقيقة التاريخية لقصة خروج اليهود من
مصر ،كما وردت في التوراة ،هو الغياب التام
لما يشير إلى وجود بني إسرائيل لدى المصريين
القدامى.
الفراعنة حافظوا على تاريخهم بكل عناية في النقوش
والمخطوطات والمراسالت التاريخية .ولكن ال ذكر
في تاريخهم أبدا لمجموعة ضخمة تزيد عن مليوني
إسرائيلي ،جاء ذكرهم في التوراة ،وال عن رحيلهم
المفاجئ ،أو هزيمة الجيش المصري" .ال يوجد في
العديد من الوثائق المصرية القديمة التي عثر عليها
ما يشير إلى إقامة بني إسرائيل في مصر وخروجهم
منها" ،يقول عالم اآلثار هرتزوغ وكذلك لم يعثر
علماء اآلثار على اي أثر لبقائهم تائهين  40عاما
في صحراء سيناء .األمر نفسه ينطبق على الغزو
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إبراهيم بدوي
يُروج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتدخل
بالده العسكري في ليبيا على أنه تدخل شرعي لدعم
ما يقول إنها حكومة شرعية فقط ألن األمم المتحدة
تعترف بها بينما يرفضها شق واسع من الليبيين،
فيما يعتبر أي تدخل مصر في الشأن الليبي تدخال
غير شرعي.
وإذا كان تدخل مصر التي ترتبط بحدود ممتدة مع
ليبيا وتتعرض لخطر اإلرهاب العابر للحدود ،غير
شرعي بمنطق أردوغان ،فأي توصيف يمكن أن
يُطلق على تدخل تركيا التي تفصلها عن ليبيا آالف
الكيلومترات وال يشكل الوضع فيها أي خطر على
األمن القومي التركي وهي الذريعة التي اتخذتها
أنقرة مثال لتبرير غزوها لشمال سوريا واحتالل
أجزاء منها.
ويشكل الوضع في ليبيا مصدر قلق بالنسبة لكل
دول الجوار الليبي بمن فيها مصر التي حصلت
على تفويض من أعيان ومشايخ القبائل الليبية وهي
المكون األساسي لنسيج المجتمع الليبي ورحب
مجلس النواب في طبرق المؤسسة التشريعية
الوحيدة  ،بأي دعم تقدمه القاهرة.
لكن يبدو للرئيس التركي الذي تقوده أطماع استعمارية
والباحث عن استعادة أمجاد اإلمبراطورية العثمانية
في المنطقة ،منطقا آخر في التعاطي مع الشأن الليبي
ال يخرج عن سياق الوصاية التي حصل عليها من
حكومة الوفاق التي يهيمن عليها اإلخوان المسلمون.
ومن المفارقات أيضا أن أردوغان الذي تواجه قواته
في كل من سوريا وليبيا اتهامات بارتكاب جرائم
حرب وجرائم ضد اإلنسانية وهو أيضا الذي أرسل
آالف المرتزقة السوريين للقتال في األراضي الليبية
دعما للميليشيات المتطرفة ،اتهم دولة اإلمارات
بالقرصنة في ليبيا.
والمنطق الذي يتحدث به الرئيس التركي بعيد كل
البعد عن أي تفسير آخر إال ما يتعلق باألطماع
التركية العالقة في ليبيا وهو وضع لخصته قبل أشهر
اإلذاعة النمساوية في تقرير علقت فيه على التحرك
التركي في ليبيا بالقول إنه ال يوجد أدنى موجب وال
حدود بحرية أو برية تستدعي أن تتدخل أنقرة في
األزمة الليبية اللهم أطماع دفينة.
وأشارت إلى أن المسافة الفاصلة بين البلدين في
البحر المتوسط كبيرة للغاية ومن ثم فال يبدو أي
تعيين للحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس يعد أمرا
ضروريا.
واعتبرت أن التفسير الوحيد لمنطق أردوغان هو
أن " على أنقرة أن تجد لها موطئ قدم في ليبيا
ولو عبر وكالء ،استنادا إلى أطماعها في استعادة
ممالك الدولة العثمانية القديمة" وهو تصريح ردده
أردوغان تصريحا وتلميحا في أكثر من مناسبة.

الشرعية على الطريقة التركية
وقد أكد الرئيس التركي هذا المسار بأن نصب نفسه
وصيا على الشأن الليبي بتوزيع وصفة "الشرعية"
على مقاسه وبتأكيده أن بالده "ستواصل تحمل
المسؤولية التي أخذتها على عاتقها في ليبيا ولن
تترك األشقاء الليبيين لوحدهم".
وتابع "عالقاتنا مع ليبيا تمتد ألكثر من  500عام
ولن نترك أشقاءنا الليبيين لوحدهم .سنواصل تحمل
المسؤولية التي أخذناها على عاتقنا في ليبيا كما فعلنا
لغاية اليوم" ،وهي إحالة واضحة لإلرث العثماني
في المنطقة الذي أثقل كاهل دولها.
وبيّن أن تركيا أبرمت اتفاق تعاون للتدريب
العسكري مع ليبيا وأنها بصدد إبرام اتفاق جديد مع
طرابلس بمشاركة األمم المتحدة ،مؤكدا أن الحكومة
الليبية تواصل جهودها في هذا الصدد ،مع تواصل
بالده تضامنها مع طرابلس.
وأشار إلى أن األمر ،هو صراع بين من يقف إلى
جانب حكومة فايز السراج التي وصفها بالشرعية
ومن يقف إلى جانب المشير خليفة حفتر والذي نعته
باالنقالبي و"كل من يقف إلى جانب األخير هو غير
شرعي وغير قانوني".
مصر ـ تركيا
وتعادي تركيا مصر منذ أن عزل الجيش في 2013
حينها الرئيس المنتمي لجماعة اإلخوان المسلمين
وهو العزل الذي فتح باب محاسبة اإلخوان عن
جرائم تقول السلطات القضائية والسياسية إنها جرائم
إرهابية.
وتستضيف أنقرة قيادات من الجماعة المصنفة
إرهابية والمحظورة في مصر ودول خليجية وتقدم
الدعم لوكالئها إلثارة الفوضى وحرضت مرارا
على قلب نظام الحكم في مصر.
ومن الطبيعي أن ال تقبل تركيا بأي تدخل مصري

في الشأن الليبي ،إذ تسعى لفرض سيطرتها وهيمنتها
على مقدرات وثروات الليبيين .كما تسعى لتمكين
جماعة االخوان المسلمين في غرب ليبيا من الهيمنة
على الحكم كوكالء لها خدمة لمصالحها وأجندتها.
وشنت الحكومة المصرية انتقادات واسعة ضد
السياسات التي يعتمدها النظام التركي في تهديد
امن ليبيا والمنطقة العربية بأسرها وذلك عقب تهجم
قياداتها على لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي بزعماء القبائل الليبية.
وعَ بّر المتحدث باسم الخارجية المصرية عن رفض
مصر التدخالت التركية السياسية والعسكرية في
الشأن العربي ،والتي تفتقر إلى أي سند شرعي ،بل
وتنتهك قرارات مجلس األمن ،سواء كان ذلك في
العراق أو في سورية أو في ليبيا.
وأبدى المتحدث اندهاشه إزاء "تصريحات بعض
المسؤولين األتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات
ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة
إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سورية بعد
أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية،
وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية".
كما استغرب المتحدث "مغامرة اإلدارة التركية
بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في
أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب
تيارات معينة ،ال لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها
األيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر
موارد الشعب التركي".
وياتي الموقف المصري للرد على ما يروجه
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ان تدخل
بالده العسكري في ليبيا تدخل شرعي لدعم ما يقول
إنها حكومة شرعية فقط ألن األمم المتحدة تعترف
بها بينما يرفضها شق واسع من الليبيين ،فيما يعتبر
أي تدخل مصر في الشأن الليبي تدخال غير شرعي.

21

www.queen-brautmoden.de

Designed by dalil.de

 ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻷﺯﻳﺎﺀ.
 ﺃﻓﻀﻞ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﻓﺴﺎﺗﻴﻦ ﺍﻷﻋﺮﺍﺱ.
 ﻣﻮﺩﻳﻼﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻔﺴﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺴﻬﺮﺍﺕ.
 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻭﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ.
ﻣﻦ ﺃﺯﻳﺎﺀ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ

Montag- Samstag: 11:00 Uhr – 19:00 Uhr
Sonnenallee 104 – 106
Queen Brautmoden
12045 Berlin
queen.brautmoden.berlin
Tel: +49 306867880
c.durgut@queen-brautmoden.de

جوهر حميد
انطلقت في تونس مفاوضات سياسية ماراتونية قادها
الرئيس قيس سعيّد بحثا عن مرشح توافقي لخالفة
رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ من أجل نيل
ثقة برلمان منقسم بينما تواجه البالد أزمة اجتماعية
خانقة.
وقدم الفخفاخ استقالته على إثر أشهر من خالفات
حادة خرجت للرأي العام بين رأس السلطة الرئيس
قيس سعيّد ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي.
وجاءت استقالة الفخفاخ استجابة لطلب الرئيس إثر
اتهامات تالحقه في ملف تضارب مصالح وتحقق
فيه لجنة برلمانية ،كما تشبث حزب النهضة ذو
المرجعية االسالمية بسحب الثقة منه بسبب هذا
الملف على إثر خالفات معه حيث تقول مصادر
تونسية إن حزب النهضة كان يريد الضغط من
خالل الملف على رئيس الحكومة لكن األخير لم
يرضخ لتلك المحاوالت.
ودفعت النهضة باستقالة الفخفاخ بعد أن فشلت في
اقناعه بتوسيع االئتالف الحاكم وإشراك أحزاب
أخرى وشعرت وكأنها مهمشة داخل الحكومة
التي تضم أحزابا تلتقي مع سعيّد في الدفاع عن
مبادئ ثورة  2011وتختلف مع النهضة في بعض
السياسات.
ويرى مراقبون في هذا السياق أنه بالنسبة للمشهد
السياسي في المستقبل ربما "سنشهد تحو ً
ّال في
التحالفات ،من ما كان يسمى بائتالف الثورة (حكومة
الفخفاخ) الى الشق اآلخر البراغماتي ...االنتقال من
منطق الثورة الى منطق البراغماتية المبنية على
المصلحة السياسية".
وظهر في اآلونة األخير توافق علني بين حزب
النهضة وحزب "قلب تونس" ( 27نائبا) الذي
يترأسه رجل األعمال نبيل القروي الذي كانت تؤيد
اتهامت وجهت له بالفساد خالل حمالتها االنتخابية.
لكن الحركة اإلسالمية أصرّ ت منذ بداية ضمان
أغلبية المقاعد في البرلمان على إشراك "قلب تونس
في الحكم" لكن قوبل طلبها برفض متواصل من
الفخفاخ.
ودفعت استقالة الفخفاخ بالرئيس "أستاذ القانون
الدستوري السابق والمدافع عن مبادئ ثورة ،"2011
من جديد ليكون العبا أساسيا في المشهد السياسي
وفقا لما ينص عليه الدستور ،وليقود مشاورات مع
األحزاب السياسية والكتل النيابة والمنظمات على أن
يقدم مرشحه خالل مهلة عشرة أيام .مرشح الرئيس
سيكون مقيدا وفقا للدستور بتشكيل حكومة خالل
شهر وعرضها على البرلمان لنيل الثقة .غير أن
مهمّة الرئيس لن تكون بالهيّنة إلقناع النهضة (45
نائبا من أصل  )217التي فشل مرشحها لرئاسة
الحكومة الحبيب الجملي مطلع العام  2020في نيل
ثقة البرلمان وتم المرور إلى الفخاخ الذي رشحه

الرئيس وقبلت به درءا النتخابات برلمانية سابقة
ألوانها آنذاك.
هل يُحل البرلمان
وحتى إذا لم توافق حركة النهضة على المرشح
الذي سيقدمه الرئيس فإن األخير ربما يقدم على حل
البرلمان والتوجه إلى انتخابات مبكرة وهي الفكرة
التي دعت لها أكبر نقابة عمالية بشرط تعديل قانون
االنتخابات والقيام باستفتاء على النظام البرلماني
لتجاوز المأزق الذي وضعت فيه األحزاب السياسية
البالد.
وصف نور الدين الطبوبي ،أمين عام االتحاد العام
التونسي للشغل ،النظام البرلماني المعتمد في بالده
بـ"العاجز".
وقال الطبوبي ،خالل مقابلة مع إذاعة "شمس أف
أم" التونسية (خاصة) إن "القانون االنتخابي يجب
مراجعته ( )...هل النظام البرلماني قادر على
إصالح تونسّ ،
وإال ّ
فإن المسألة يهت ّم بها الشعب؟".
ورغم أن طبيعة النّظام السياسي في تونس حاليا
لم تكن واضحة في نص ال ّدستور ،إال أن توزيع
الصالحيات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،
جعل منه نظاما شبه برلماني خلق في االنتخابات
األخيرة كتال هجينة أربكت عمل المؤسسة التشريعية
األولى في البالد.
ودعا الطبوبي ّ
كل المنظمات والجمعيات الوطنية
واألطراف الفاعلة في المجتمع المدني الديمقراطي،
الذي ينبذ العنف ويكرّ س الحريات ،إلى الضغط
ّ
ّ
والمؤطر لتعديل الخيارات نحو
والمنظم
اإليجابي
المصلحة الوطنية ،وفق تعبيره.
ورأى أن النظام البرلماني عاجز اليوم عن تقديم
مقترحات لمصلحة البالد وإيجاد حلول ،كما ّ
أن
القانون االنتخابي به مشكل كبير.
وتعتمد االنتخابات في تونس على التمثيل النسبي،
أي توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة حسب نسبة
األصوات التي حصلت عليها كل قائمة ،وتقتضي
تحديد "الحاصل االنتخابي" ،بقسمة عدد األصوات
في كل دائرة على عدد المقاعد المخصص لها.
وأردف الطبوبي أن "األحزاب البرلمانيّة مهتمّة فقط
بالمناكافات والغوغائية وتسجيل نقاط على حساب
بعضها البعض ،ومختلف النواب يعتمدون في
ّ
السب والشتم".
أسلوب ِحوارهم في البرلمان على
هذا ويشهد البرلمان ،منذ فترة ،تجاذبا مستمرا بين
كتلة "الدستوري الحر" (16نائبا) وبقية الكتل،
وخاصة "النهضة".
ويصف المحلل السياسي صالح الدين الجورشي
وضع الرئيس التونسي مثل الشخص الذي "يمشي
على خيط رفيع" ،مبينا أنه أصبح في وضعية حرجة
ألنه يجب أن يحسن اختيار مرشحه لرئاسة الحكومة

هذه المرة حتى يتمكن من الحصول على األغلبية
البرلمانية ...وإن فشل في ذلك سيعرض البالد الى
مرحلة دقيقة وربما انتخابات مبكرة".
وليس باألمر األمر الهين تحديد توجه الرئيس
التونسي الختيار مرشحه .فقد عبّر في أكثر من
مناسبة عن كرهه الشديد للمناورات السياسية "داخل
الغرف السوداء" كما أن له كامل الصالحيات في أن
يفرض شخصية ربما ال تفضلها األحزاب.
ويقول أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني إن
الرئيس "يملك صالحية ّ
حل" البرلمان بينما "ستخسر
الكتل النيابية الكثير" إن تم اقرار انتخابات مبكرة.
في انتظار النتائج ...
وقد أظهرت استطالعات للرأي تم نشرها في وسائل
اعالم محلية مطلع األسبوع الحالي تقدم "الحزب
الدستوري الحرّ " في نوايا التصويت .وتقود هذا
الحزب المحامية والمدافعة عن نظام الرئيس األسبق
الراحل زين العابدين بن علي ،عبير موسي.
وتقود موسي حملة ضد حزب النهضة وراشد
الغنوشي وتتهمه بالتسبب في تأزم الوضع في البالد
منذ الثورة.وقامت كذلك باالحتجاج في مقر البرلمان
وعطلت سير جلسة كانت مخصصة النتخاب
أعضاء المحكمة الدستورية.
وهذا مؤشر آخر على أن التجاذبات السياسية
والخالفات داخل البرلمان ستكون فاصلة في عملية
منح الثقة للمرشح الجديد.
وفي حال فشل مرشح الرئيس سعيّد في كسب ثقة
البرلمان بـ  109أصوات  ،فتتعزز فرضية المرور
إلى انتخابات نيابية مبكرة نهاية العام  2020والبالد
لم تخرج بعد من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.
وتتواصل في الجنوب التونسي منذ أسابيع احتجاجات
اجتماعية للمطالبة بالتشغيل بالقرب من حقول
الستخراج النفط والغاز كما استطاع المحتجون
إيقاف االنتاج في منشآت نفطية في والية تطاوين.
كما أثرت أزمة كوفيد  19على اقتصاد البالد المهدد
بانكماش قد تبلغ نسبته  6.8في المئة وبخسارة
أكثر من  130ألف شخص وظائفهم ،حسب
تقديرات رسمية .بينما يقدر اقتصاديون أن األرقام
ربما تتجاوز المعلن عنه بكثير مع تواصل غياب
االستقرار الحكومي.
بالموازاة مع ذلك ،فإن المفاوضات مع المانحين
الدوليين ربما تتأثر بتغير المسؤولين والبالد في
حاجة مستمرة لتمويالت خارجية الصالح وضع
المالية العمومية وقد أقرّ الفخفاخ سابقا بأن غالبية
الشركات الحكومية مفلسة تقريبا.
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عاطف عبد العظيم
إن االحتجاجات واسعة النطاق في شوارع لبنان ضد
الفساد والمحسوبية المتغلغلة في البالد أدت إلى تفاقم
التدهور وشلَّت االقتصاد ألسابيع طويلة .ثم جاءت
عملية اإلغالق التي استمرت سبعة أسابيع الحتواء
فيروس كورونا لتزيد من حدة األزمة.
ولم تفعل إعادة فتح االقتصاد ً
شيئا يُذكر لوقف ما
يتحول بسرعة إلى انهيار اقتصادي كبير يهدد
بزعزعة استقرار المنطقة المضطربة بالفعل.
وكانت االحتجاجات المتقطعة ضد الحكومة لفشلها
في وقف السقوط المالي الحر بمثابة تذكير باحتمال
اندالع اضطرابات اجتماعية أكبر.
وعلقت صحيفة «الجارديان» البريطانية على
األوضاع المتردية في لبنان بسبب االنهيار
االقتصادي ،الذي تتسارع وتيرته على نحو كارثي؛
إذ تتهاوى قيمة العملة المحلية (الليرة اللبنانيّة) يوميًا،
فيما ارتفعت أسعار األغذية األساسية حتى أصبحت
بعيدة عن متناول الكثيرين ،وأُعيقت المحادثات التي
كان بمقدورها إطالق خطة اإلنقاذ الالزمة بسبب ما
وصفه النقاد بأنه إصرار من الطبقة الحاكمة على
حماية النظام المتصدع.
تقول الصحيفة« :إن االنهيار الذي تشهده البالد أدى
إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج ثالثة أضعاف،
باإلضافة إلى ندرة الوقود والدقيق .وتتفاقم األزمة
من جراء بيع اإلمدادات المدعومة حكوميًا إلى
سوريا المجاورة بأسعار أعلى ،مما سبب زيادة حادة
في معدالت الجوع.
اللبنانيون يبيعون أثاثهم ليأكلوا
وعددت الصحيفة البريطانية مظاهر االنهيار
االقتصادي ،ومنها إلغاء البروتين من قائمة األغذية
في ثكنات الجيش اللبناني ،ولجوء المواطنين
العاديين إلى بيع أثاثهم من أجل جمع ما يكفي من
المال لشراء الطعام ،فيما أغلقت سلسلة واسعة من
متاجر البيع بالتجزئة أبوابها جماعيًا ،في الوقت التي
ظلت فيه جميع فنادق البالد تقريبًا مغلقة.
وأضاف التقرير« :أما آمال انتعاش السياحة
الصيفية فتالشت من جراء جائحة كوفيد  ،19وتزايد
المخاوف األمنية في سائر أنحاء البالد ..ويبدو أن
اليأس المسيطر على البالد بسبب األزمة هو ما دفع
شخصين لبنانيين إلزهاق روحيهما بأيديهما».

الحرب األهلية  ..نموذج للصراع القادم
ونقلت الصحيفة عن أحد السياسيين البارزين قوله
«عندما تصل األمور إلى ذروتها ،فسيأتي وقت
التسوية ودفع فاتورة الحساب… وإذا ما تحطم ما
بُني منذ سنوات الحرب ،سندخل في صراع آخر
يمكن أن تكون حرب عام  1982بالنسبة له بروفة».
المأزق الذي تعيشه البالد والمثير لليأس محل تركيز
شديد حول العالم ،إذ دق صندوق النقد الدولي ناقوس
الخطر بشأن المحادثات المتوقفة ،والتي يمكن أن
توفر ما يصل إلى  5مليارات دوالر من المساعدات،
وتكون سببًا في تمهيد الطريق لتلقي التبرعات من
فرنسا ،واالتحاد األوروبي ،ودول الخليج وجميعهم
كانوا من المانحين للبنان ،لكنهم أصبحوا يخشون
ضخ المزيد من األموال في شرايين البلد.
ويلفت التقرير إلى أن اإلصالح الشامل ألنظمة
المحسوبية ،التي رسخت أقدام جنراالت الحرب في
نهاية النزاع الذي استمر قرابة  15عامًا ،وحولت
جميع مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات ،أصبح
المطلب الرئيس لصندوق النقد الدولي والمجتمع
الدولي.
الدولة الفاشلة..
وفي هذا الصدد يقول دبلوماسي أوروبي بارز« :لن
تتصور كيف كان األمر صعبًا ،لقد توسلنا إليهم
ليتصرفوا كدولة طبيعية ،لكنهم تصرفوا وكأنهم
يبيعون لنا سجا ًدا» .بينما أشار دبلوماسي كبير آخر،
رفض الكشف عن اسمه ،إلى «أن لبنان لم يعد يمتلك
ً
شيئا جذابًا ذا قيمة ،بل يبدو وكأنه دولة فاشلة».
يتابع كاتب التقرير :إن الطريق إلى التعافي تبدو
واضحة أمام هؤالء الذين خرجوا إلى الشوارع منذ
أكتوبر (تشرين األول) الماضي ،إذ طالبوا بإصالح
شامل لنظام متصلب ،يراه كثيرون سببًا في إضعاف
البالد من خالل ترسيخ الفساد واسع االنتشار،
وحرمانهم من فرص العمل – على أساس الجدارة
– وتحويل المواطنين إلى رعايا خاضعين.

مدوّ للعملة
انهيار ٍ
استمر االنهيار المدوي لليرة اللبنانية حتى وصل
إلى  10آالف ليرة تقريبًا للدوالر ،مقارنة بسعر
الصرف الثابت  1500ليرة للدوالر الواحد ،الذي
استقر على هذا الوضع منذ عام .1991
ويكمن القلق المتنامي بشأن العملة في انهيارها
المتواصل بال توقف ،ألنه ال يوجد ما يمكنه تجديد
الثقة في االقتصاد المتداعي .وطالما أن الدولة ال
تؤدي واجبها ،سيُبتلَع كل دوالر يُوضع في النظام.
وتستشهد صحيفة «الجارديان» في نهاية تقريرها
بما قاله لبناني من منطقة جونيه في شمال بيروت:
«إن الحديث عن أحزاب معينة هنا خطأ؛ ألنه
قد يورطك في مشاكل .لكنه ً
حقا وقت الحساب
واسترداد الحقوق؛ إذ كيف نسمح لهؤالء الذين
يحتجزون البالد رهينة أن يفروا بثرواتها ،بل ينبغي
لنا أن نضع ح ًدا لنظام المحسوبية ،وكذلك األحزاب
التي تضع (مصلحتها) فوق رفاهية الدولة».
تعثر محاوالت اإلنقاذ
وتسعى الحكومة إلى الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة
 10مليارات دوالر من صندوق النقد الدولي ،لكن
المحادثات التي بدأت في فبراير (شباط) الماضي لم
تتقدم بعد إلى ما هو أبعد من المراحل األولية.
وأضافت أن اإلصالحات التي وعدت بها الحكومة
لم تُنفذ ،بدءًا من إصالح هياكلها غير العملية ،وحتى
الدعم المُكلف الذي تقدمه للمستلزمات األساسية
مثل الوقود والقمح ،بسبب عدم التوصل إلى اتفاق
سياسي.
في غضون ذلك ،توقفت اإليرادات الحكومية بسبب
عمليات اإلغالق والتراجع االقتصادي ،مما اضطر
البنك المركزي إلى طباعة ليرات لبنانية لتمويل
النفقات الحكومية ،بما في ذلك رواتب قطاع الخدمة
المدنية المتضخم .لم يعد هناك أي قيمة ثابتة لليرة
ولبنان يذهب إلى المجهول».

ويقول قادة المجتمع المدني ،واثنان من أعضاء
الفريق الذي قاد محادثات مع صندوق النقد الدولي
في محاولة للحصول على مليارات الدوالرات من
المساعدات العالمية« :إن شبكات المحسوبية التي
تدير الحكومة وتُثري قادتها يُنظر إليها على أنها
أكبر قيمة من حماية الدولة نفسها».
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الصادر مؤخراً عن دار الدليل
عنوان الكتاب
ّ
للطباعة والنشر في برلين
يقع الكتاب في مئة وعشرين صفحة من القطع
المتوسّ ط للمؤلفة المصريّة نورا أمين
الشرقي
في الكتاب تتبع نورا أمين مسيرة الرّ قص
ّ
ُ
منذ نشاته األولى ،وكيف هاجرحاملوا هذه الفكرة
الجماليّة ،ليعبروا بها أصقاع األرض ،بحثا لها عن
منبت جدي ٍد ،بعد ْ
أن ضاقت بهم السّ بل في شمال
ٍ
الهند.
في رقص الم ّ
حركات
ُضطهدين ،ترصد المؤلفة
ِ
ّ
وهن يعبرن دروب
ولفتات الراقصات األوائل
ِ
العذاب من أقاصي األرض ليس في عبر طرق
الجبال مع قبائلهن المهاجرة فحسب ،بل إلى فضاء
الحريّة والكينونة ،إلى حيّز الوجود العام ،كيف
ّ
مجتمعاتهن ليتربّعن
خرجن عن السّ لطة األبويّة في
منصات التّتويج العالميّة ،أو يخونهن القدر
حيناً على ّ
ْ
ُستعملن ،ويصبحن ألعوبة في يد السياسيين ،هي
في
سيرة عبور الجمال في تركيبت ِه الحركيّة والجسديّة
والموسيقيّة والروحيّة أيضاً إلى حيّز الوجود العام،
رغم ّ
ْ
لحقت
كل اآلاللم والمواجع ،والمكائد التي
ّات الخصور النّاعمة.
برب ِ
ً
ّ
في رقص المضطهدين تركز المؤلفة دائما على
انتصار الجسد ،على قيد السلطة بكل محدداتها في
المجتمع.
قسّ مت أمين كتابها إلى ع ّدة عناوين فرعية وهي
حسب التسلسل ( الرّ قص ،هجين ،الرّ قص كهويّة،
الرّ قص األنثويّ كتهدي ٍد سياسي ،كباريهات القاهرة
صناعة الرّ قص الم ّ
ُبكرة ،تسليع الرّ قص ،السينما و
تحوّل جديد للهويّة ،تحيّة كاريوكا ،سُ عاد حسني،
تصميم الرقص ،االجنبانيّة في الرّ قص البلدي اليوم)
باالضافة الى مجموعة من النّصوص الشعريّة
النثريّة للمؤلفة في آخر الكتاب ومجموعة من
الصور لراقصات مشهورات.
تفتتح المؤلفة الفصل األول بالسؤال التالي ما
الرقص؟ هل هو الجس ُد المُتحرّ ك حركة ايقاعيّة،
أو الجسد المحتفي بنفسه هل هو الجسد بكامل
كينونته ،من خالل ذلك تعرّ ف الباحثة الرّ قص من
مُختلف احتماالته وجوانبه إلى أن تصل إلى المُسمّى
الشرقي أو البلديّ .
المعروف اليوم بالرقص
ّ
العربي هوالحركة السّ عيدة
حسب مخيالنا
فالرّ قص
َ
ّ
ال َمصحوبة بالموسيقا ،يرتبط دائماً بالفرح والسّ عادة
وخصب الحياة ،في حين أنّه ارتبط في بعض
الثقافات القديمة بالموت أو النّحيب أو الطقوس
الدينيّة المقدسة.
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الجمعي عن الرّ قص ّ
ترى المؤلفة ّ
تشكل
أن الخيال َ
الرقمي ،ومن خالل العروض
من خالل اإلعالم
ّ
الحيّة ،ومن خالل المسرح والسينما أيضاً.
مكانياً تُعتبر القاهرة عبرالزمن ِقبلة الرّ قص الشرقي،
قياساً بعواص َم أخرى في شمال إفريقيا وتركيا فقد
الشرقي في القاهرة بالتّسلية والترفيه،
ارتبط الرّ قص
ّ
ّ
حصولهن على
هي َمقصد مئات المُتدرّ بات من أجل
األسلوب المصريّ للرقص.
احترافي في
تدريب
ّ
ٍ
ِ
ُ
كانت التّ
الحين واآلخر تبعاً للحالة
بين
تختلف
سميات
ِ
الشرقي والرقص
البطن ،والرقص
فرقص
السائد ِة،
ُ
ّ
ِ
البلدي...
الرقص المصري هجين هكذا ترى المؤلفة في مكان
آخر من الكتاب فحسب رأيها إن بعض حركاته
مستوحاة من الرقص الهندي ،فيمكن مالحظة ذلك
من خالل حركة الرقبة والرأس واألصابع واليدين.
في الهند كانت البدايات وفي إطار البحث عن ذلك
تبرّ ر المؤلفة قلّة المعلومات حول أُصول الرّ قص
الشرقي بقلّة ال َمصادرالتي تطرّ قت لهكذا بحث ،كيف
ّ
انتقل هذا النوع من الرّ قص من شمال الهند إلى
شمال أفريقيا؟!
ترى ّ
الروماني" من بالدهم
أن تاريخ هجر ِة "الهنود
ّ
وطردهم كقبائل ،حجر أساس ٍ للتّعرّ ف على حلق ِة
الوصل الغائب ِة في تاريخ الرّ قص البلديّ المصريّ ،
ِ
فحسب رأيهاّ ،
فإن جود بعض الحركات في الرقص
ْ
البلديّ
ليست مُستوحاة من الرّ قص الهنديّ وإنّما
ِ
ُ
ْ
وليست
نتيجة "تناسج" هذه الحركات من الهند
هي
تأثيرات ثقافيّة مُتبادلة.
نتيجة
ٍ
وماني القادمون من الهند لم يظلوا غربا َء
فمهاجرو الرّ
ّ
بل كانوا يختلطون ،ويكتشفون األماكن ويتفاعلون
َ
ُ
تناس ْ
حركات أجسادهم مع
جت
نتيجة ذلك
معها،
َ
الواقع " تصرّ المؤلفة على استخدام مُصطلح التناسج
ْ
وتماهت
الروماني
" في هذه الحالة تع ّدلت رقصات
ّ
مع األمكنة التي مرّ وا بها وظهرت هذه الحركات
كهجين حسب مواقع ترحالهم.
بالعودة إلى أصول تلك القبائل "الروما أو الروماني"
والتي كانت تعيش في شمال الهند وتحديداً في
(راجاستان وهاريانا وبونجاب) هذه الجماعة فرّ ت
األصلي ُ
منذ قرابة ألف وخمسمئة عام
من موطنها
ّ
ْ
فهجر ُة هذ ِه القبائل كانت قسريّة ،بسبب ما تعرّ ضت
له من إبادة جماعيّة وتهجير ،هذه الهجرة الم ّ
ُتقطعة
ّ
يحطون رحالهم في
والتي كان المهاجرون فيها
البلدان التي يرتاحون فيها ،ويجدون مصدر رزقهم،
فقد وصلوا إلى العراق ،وتركيا ،ومصر ،ومنهم من

وصل إلى أوربا الشرقيّة.
ففي مصر استقرت جماعة "دوم" وهي إحدى
القبائل الهنديّة المهاجرة ُ
الحلب،
وقسمت إلى "ال َن َورَ ،
وال َغجر "
ً
يُقال أن الغجر اندمجوا سريعا في المُجتمع المصريّ ،
أمّا ال َن َور فظلّوا مُنغلقين واحترفوا السّ رقة والنشل
الحلب إلى الرّ قص والموسيقا ،ويرجّ ح
بينما تحوّل َ
ّ
أن الرقص البلديّ ولد عند هذه الطائفة.
ّ
ْ
تاريخ
اسهمت هذه الجماعات بكافة تقسيماتها في بنا ِء
ِ
الرّ قص البلديّ في مصرمن خالل مشاركتهم في
األفراح واالحتفاالت ومن خالل تجوالهم وإقامتهم
خارج المدن ،وعملهم في الرقص والوشم وقراءة
الحلب ّ
هن المسؤالت
الطالع ،في حين كانت نساء َ
ّ
عن إعالة األسرة ،وقد أطلق عليهن (الغوازي).
ترى الباحثة ّ
أن كلمة غوازي ليست من الجذر
ّ
اللغويّ "غزا ،يغزو" وإنما من اللفظة الهنديّة
فناني البونجاب!!..
(جوار) التي كانت تُطلق على
ّ
ً
من جهة أخرى بعد أن كان الرقص البلديّ نشطا في
مؤسساتي،
الرّ يف ،يتحوّل إلى المُدن ،ويغدو شبه
ّ
ففي عام  1834يصدر محمد علي باشا حاكم مصر
مرسوماً يحظر فيه رقص الغوازي في شوارع
القاهرة ألنّ ّ
هن يُشكلن تهديداً على األخالق العامة،
هنا تظهر تسمية جديدة ّ
لهن " عَ والم "فقد غيّرن
من لباسهن ورحن يبتعدنَ عن الفضاء العمومي
فالرقص ،صار في السيرك والمولد ،لينتقل بعدها
إلى الكباريهات والمالهي الليلة.
القانوني المصريّ يَحرم
في حين كان النظام
ّ
الراقصة من ّ
حقها المشروع كمواطن ٍة كامل ِة األهلية،
فال يُعت ّد بشهادتها في المحاكم.
في مكان آخر من الكتاب تتحدث أمين عن الرقص
سياسي
كهويّة والرقص األنثويّ كتهدي ٍد
ّ
في هذه المرحلة ،راح يُنظر إلى رقص النساء في
العمومي على أنّه تهدي ٌد لألخالق العامّة،
الفضاء
ّ
ُ
ففي هذه المرحلة يدخل الرقص في مواجه ٍة مع
السياسي بين ماهو مسموحٌ ومحظورٌ  ،فراح
الفعل
ّ
ّ
ّ
السّ لطويّ ينظر إلى رقصهن على أنه تمرّ د على
واضح من خالل
عام وتح ٍّد
سلطته األبويّة
ٍ
ٍ
بشكل ٍ
أجسادهن.
في خيمة المولد يولد استقرارٌ جدي ٌد "للغوازي"
ُ
ٌ
ّ
ٌ
حيث صار ّ
فعلهن الجمالي
ثابت ألداء
مكان
لهن
واالتصال بالجمهور ..
رغم اختالف المكانين -الشارع وخيمة المولد -إالّ
ّ
أن الثاني يع ّد مرحلة جديدة في ادخالهن المنظومة
التجارية ..هنا في هذه المرحلة تدخل الراقصة

السياسي واالجتماعي
مرحلة األداة األليفة بعد أن قلّ َم
ّ
أظافرها ،وجعلها طي ً
السياسي
ّعة ،ترتبط بالفعل
ّ
بشكل عام ٍ.
والثقافي والتجاريّ للمجتمع
ّ
ٍ
ً
السلبي في الشارع إلى
ج
م
ال
ّل
و
تح
أيضا
هنا
ُتفرّ
ّ
ً
ُ
يطلب راقصة بعينها تأتي إلى قصر ِه
عميل تجاريّ ،
ٍ
أو إلى منزل ِه لترقص في حضر ِة ضيوف ِه ،ويبقى
كمصدر أليف للمُتعة
التصوراألبوي للجسد األنثوي
ٍ
ُ
حيث الجسد المؤدي إلى التسلية.

من جهة أخرى وفي عنوان آخر ألحد فصول
الكتاب ترى المؤلفة أن للكباريهات دورٌ في صناعة
الرّ قص المُبكر في القاهرة هذه الكباريهات ْ
نمت مع
صناعة الترفيه بالتدريج خالل النصف األوّل من
القرن العشرين ،هذه النظام المُستعار من الغرب
كان على عكس نظام العائلة الترفيهي ،كما كان في
السابق في المولد واألعراس والحفالت ،والسرك
والكباريه بنظامه الجديد وما يحويه من صناع ٍة
ترفيهيّة موسيقا،غناء ،وترفيه ،رقص ،طعام،
مونولوجّ ،
االستهالكي
كل ذلك دخل ضمن السّ وق
ّ
ّ
َ
التجاريّ تزامن ذلك كله مع ما اصطلحت عليه
السلطة آنذاك بتحديث مصر أو تحويلها إلى باريس
أخرى ،في هذا السّ ياق يُذكر ّ
أن الخديوي اسماعيل
حاول إظهار ِمصر بالمظهر الحضاريّ مُجاراة
للغرب كما فعل في حفل افتتاح قناة السويس حين
استقدم أوبّرا عايدة "لفيردي" وكذلك بناء أول دار
أوبرا مصريّة " ترى نورا أمين في استقدام فنانين
انتقاص من قيمة ّ
الفن المصري،
غربيين لهكذا حدث
ٌ
ّ
الفن المصري بالفرجويّة
وسلباً لهويته ووصف
والغير حداثيّة.
من جهة أخرى ترى المؤلفة ّ
أن حقبة الخديوي
اسماعيل كانت فترة مهمة للرقص الشرقي حيث
دعا الخديوي "ال َع ْالمة شوق" للرقص في إحدى
مشروع على
حفالته ،لتظهر شوق كفنانة صاحبة
ٍ
عكس صورة الراقصة األداة في مرحلة الحقة تأتي
شفيقة القبطية والتي ليست من أصول الروما وإنّما
ً
تحوال الفتاً في تاريخ
ابنة أسرة مصريّة وهذا يعد
الرقص البلديّ  ،حيث قامت شفيقة بجولة في أوروبا
ورقصت في باريس وظهرت صورتها برداء
الرقص كأوّل صورة عالميّة للراقصة المصريّة
وهي محفوظة في أرشيف المكتبات األلمانيّة.
في مكان آخر من الكتاب ترى المؤلفة أن دخول
الرقص عالم الكباريهات أدخله الطابع التجاريّ
وصار ضمن منظومة العرض والطلب ،وغدا شارع
عماد أمين مقصداً ،لكن االضطهاد من قبل المجتمع
للمرأة الراقصة ّ
ً
ماثال في وجدان السلطة األبوية
ظل
من خالل الوصم ،النبذ والعقاب الجماعي .
و يدخل الرقص باب السياسية وتغدو الراقصات
ضمن أالعيب الجاسوسية ،هنا يظهر اسم "بديعة
مصابني" وقصتها المعروفة عندما كان يرتاد أحد

الجواسيس البريطانين إلى ملهاها في حين فشل
عمالء هتلر في كسب و ّدها ،وكذلك الراقصة
حكمت فهمي أيضاً التي اتهمت بالتجسس لصالح
ألمانيا وقد حكم عليها بالسجن عام  1942هنا نرى
أن الراقصة طرقت باباً جديداً وهو باب العمل في
الحربي لكنها لم تكن سوى أداة لتحقيق نزوات
الشأن
ّ
ومطامع الساسة والعسكريين.
بعد ذلك تتحدث الباحثة عن رائدات الرقص البلدي
في مصر مثل تحية كاريوكا وسعاد حسني تتحدث
باعجاب وانبهارعن تجربة هاتين الشخصيتين،
ترصد بعض الخفايا في عالقاتهن مع السلطوي
المخابراتي وخاصة القضية التي اشتهرت باسم
"انحرافات المخابرات العامة" في مصرعام
 1957ففي فترة استقالل مصر وانتقالها الى النظام
الجمهوري كان الرقص شأنه شأن الفنون األخرى
خاضعاً للسلطة تلك النظرة التي تعطي للحاكم
األحقيّة في امتالك النساء لخدمة النظام.
تنتقل الباحثة بعد ذلك للخوض في تحليل تصميم
الرقص بحرفية وخبرة عالية تتحدث عن آليات
وحركات الراقصات واالستراتيجيات المُتبعة على
الخشبة ،تتحدث باسهاب عن حريّة هذا الجسد
وخروجه من شرنقة السلطة وانتقاله إلى الفضاء
الحريّة ،فضاء ما تحركه األنا الداخلية للراقصة
ومن خالل روحها وذاتها ال من خالل ما تفرضه
عليها المؤثرات الخارجيّة واالجتماعية السلطوية
واالتسليعية في هذا السياق تتحدث عن تاريخ تأسيس
فرقة "األخوان رضا" للرقص الشعبي هذه الفرقة
التي قدمت الكثير في خدمة ّ
الفن الشعبي المصريّ ،
وقد استطاعت تقديم نموذج مغايرعن صورة المرأة
الراقصة.
في نهاية الكتاب ترى الباحثة ّ
أن الرقص البلدي
ت ّم تغريب ُه واحتالله من قبل األجساد البيضاء ،بعد

 2011حيث دخلت طائفة من الراقصات الغربيات
على ّ
الشرقي ،الراقصات الجدد أتين
خط الرقص
ّ
ببع ٍد جدي ٍد مغاير وهو وضع الجسد األنثوي األبيض
الغربي في مقدمة مظاهر ُ
الفرجة والطلب باالضافة
إلى ّ
أن هذه المرحلة تشهد ظهور حركات ايحائية
أكثر جرأة .
المؤلفة بذلت جهداً كبيراً في رصد تاريخ الرقص
الشرقي ،ليس ذلك فحسب بل إن القارى يرى أن
ّ
نورا أمين تكتب بعين المُحب ،وقلب الملهوف
وبخبرة مهنية عالية بموضوعها ،لكنني كنت أتمنى
عليها -الناحية الفنيّة  -في كتابها أن تراعي بعض
القضايا منها ّ
أن فقرات الكتاب جاءت دون ترتيب
أو تسلسل ،كان يمكن تقسيم الكتاب إلى فصول أو
ً
يتمية مفردة ،من
أقسام ،فقد جاءت عناوين الفقرات
فهرس لموضوعاته،
جهة ثانية الكتاب يخلو من
ٍ
وكذلك أسماء المراجع التي اعتمدت عليها ،خاصة
وأنّها ذكرت في متن الكتاب بعض هذه المصادر ،ثم
أنني أفهم تماماً احتفاء الباحثة بقضايا تحرير جسد
المرأة وكيانها وذاتها لكن جاءت بعض النصوص
النثرية " الشعريّة " اقحاماً كان يمكن أن يُفرد لها
فالنصوص تخدم فكر َة الكتاب بال ّ
ٌ
ٌ
شك.
مستقل
فصل
ُ
من جهة أخرى تح ّدثت الباحثة بانبهارعن شجاعة
(تحية كاريوكا) في أغلب مواقفها عبر مسيرة
حياتها الفنية والشخصية ،حسب رأيي قرار ارتداء
ّ
اليقل أهميّة عن بقية
تحية كاريوكا الحجاب كحدث
قراراتها وهذا ما أغفلته الباحثة؟
ٌ
ُ
يردف
وثيقة وجه ٌد كبير
في المُحصلة الكتاب
المكتبة العامة بموضوع له خصوصيته على الصعيد
الثقافي والفني والتاريخي.
نورا أمين :كاتبة ومخرجة مسرحية ومصممة
رقص مصرية مقيمة في برلين.
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قال موقع ايليت دايلي المتخصص في أمور المرأة إن االرتباط بالمرأة الناضجة أفضل من الفتاة الصغيرة حتى ولو بدت أكثر جماال  ..وأشار الى
أن اهتمامات المرأة تتغير بمرور السنوات وتصبح أكثر نضجا في اتخاذ القرارات وتعامالتها مع المواقف المختلفة وطريقة تفكيرها وطريقتها فى
الحياة  .و مثلما يصعب على الرجل الوصول لمرأة ناضجة فإن المرأة تواجه نفس الصعوبة والمشكلة حين تختار شريكها  ..واعتبر ان اختيار
الرجل للمرأة األقل نضجاً يعتبر أسوأ قرار فى حياتهما معا .
هنا يجب مراعاة أن النضج غير مرتبط بالعمر ،فهناك سيدات على مشارف العام الخمسين ويتصرفن على أنهن في منتصف العشرين من العمر
ورصد الموقع عشر طرق لمعرفة المرأة االكثر
نضجاً جاءت كالتالي :
ً
 -1تحاول المرأة األقل نضجا ارتداء مالبس كاشفة
بهدف محاولة لفت األنظار إليها ،بينما المرأة األكثر
نضجاً تعرف أنها جذابة بغض النظر عما ترتديه
وذلك ألن ثقتها بنفسها عالية بحيث ال تهتم بماذا
ترتدي لتأكدها بأنها جذابة فى أى مالبس .
 -2تنتظر المرأة األقل نضجاً  -خاصة صغيرات
السن  -من حبيبها أن يعرف بماذا تفكر وبماذا تشعر
وذلك العتقادها أن الرجل يجب أن يفهم ببساطة ماذا
تشعر وماذا تريد وما الذي تلَمح إليه ،بينما المرأة
األكثر نضجاً تتحدث بما تشعر  ..وال تترك األمور
لالستنتاج .وأغلب الرجال لألسف ال يلتقطون هذه
اإلشارات ،وهذا يجعل المرأة األقل نضجاً محبطة،
بينما المرأة األكثر نضجاً تتقبل هذا القصور من
الرجل ،ولذلك تتكلم بما تشعر .
 -3تتوقع منك الفتاة الصغيرة األقل نضجاً دفع
الفواتير واالعتناء بها ،بينما المرأة األكثر نضجاً
مستقلة مالياً وتترك الرجل يقوم بدفع الفاتورة من
حين آلخر ولكنها تدفع لكالهما أحياناً .وتذكر المرأة
"األكثر نضجاً" حبيبها أنها ترتبط به ألنه يحترمها
ويعاملها معاملة حسنة وأنها ال تحتاج ألمواله .
 - 4المرأة األقل نضجاً ال تطيق االنتظار لتحديث
حالتها االجتماعية على موقع التواصل االجتماعي

فيسبوك إلى " في عالقة " ،بينما المرأة األكثر
نضجاً تنسى أن لديها حساب على الفيس بوك حيث
أنها مشغولة بحياتها الواقعية أكثر من تحديث حالتها
على فيسبوك .
 - 5المرأة األقل نضجاً تشاهد أشياء تافهة على
التلفاز ،بينما المرأة األكثر نضجاً تنتقي أشياء قيمة
لمشاهدتها باإلضافة إلى تمضية وقتها في قراءة
الكتب والمجالت ذات القيمة ،حيث أنها ال تستمتع
بملء حياتها بأشياء ال معنى لها .
 6ـ المرأة األقل نضجاً تتحدث عن األمور التافهة،
بينما المرأة األكثر نضجاً يكون حديثها مثير
ومحمس .
وتعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق المستخدمة
فى التمييز بين المرأة األقل نضجاً والمرأة األكثر
نضجاً ،حيث تعتبر المرأة األقل نضجا سيئة فى
اختيار أحاديثها حيث أنها غير مواكبة لألحداث
العالمية ،وليس لديها أى هوايات أو اهتمامات
وحتى اآلراء التى تتحدث بها ليست ملكها حيث أنها
تسمعها من أحاديث بعض األشخاص.
ً
ولذلك تعتبر أحاديث المرأة األقل نضجا مملة ،بينما
المرأة األكثر نضجاً أحاديثها مثيرة .

السلطات  ..فهي تأكل الطعام الصحي للحفاظ على
جسدها الحترامها لصحتها ،بينما المرأة األقل نضجاً
تأكل الطعام الصحي حتى تتباهى بذلك. .

 - 8المرأة األقل نضجاً تتمسك بما تعرفه وال تحاول
توسيع دائرة خبراتها فى الحياة  ،عكس المرأة األكثر
نضجاً ،حيث أن المرأة األكثر نضجاً تعرف اهمية
اكتساب خبرات جديدة فى الحياة ومعرفة إناس جدد،
ولديها شغف فى الحياة .
والمرأة األقل نضجاً ال تعرف ما هو هدفها وتتمنى
إيجاد الرجل الذى يريها الطريق.
 - 9المرأة األقل نضجاً تحتاج لشخص وصي عليها.

ويؤكد الموقع إنه ال يوجد شيء جذاب أكثر من
امرأة ناضجة تستطيع االعتناء بنفسها وتأخذ كل
شيء تريده وال تحتاج أى مساعدة فى الحصول على
ما تحتاجه ،وتعتبر قوية ولديها ثقة ومستقلة بذاتها،
ولذلك المرأة األكثر نضجاً هى المستقبل ،والمرأة
األقل نضجاً هى الماضي .

 - 7المرأة األقل نضجاً تأكل السلطة أمام الرجل
ثم تعود للمنزل لتأكل نصف لتر أيس كريم ،بينما
المرأة األكثر نضجاً تأكل أي شيء تريده ومن بينها
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قد يشعر األهل باإلحراج أحياناً عندما يالحظون أن
مقصر
أحد أطفالهم موهوب جداً ،فيما أخوه أو أخته ّ
في واجباته المدرسية أو نشاطاته الرياضية ...ما
العمل في حالة كهذه؟
طفل متفوق في صفه ،ويعزف على البيانو بشكل
مذهل ومبدع ،وحصد عدداً كبيراً من الميداليات
نتيجة فوزه في المباريات الرياضية .لكن أخاه
مقصر في واجباته المدرسية ،وال يبرع في أي من
ّ
النشاطات الترفيهية التي تقام خارج الدوام المدرسي.
قد يصعب على األهل أحياناً تقبل مثل هذا االختالف
بين أوالدهم ،بذريعة أن أوالدهم جميعاً يتلقون
التربية نفسها والحنان نفسه واالهتمام نفسه .لكن ال
بد من اإلشارة إلى أن أصابع اليد ال تشبه بعضها
البعض ،وال بد من بعض االختالف ضمن أوالد
العائلة الواحدة.
ال للمقارنة
يعمد الكثير من األهل إلى مقارنة أداء أوالدهم
بطريقة ال إرادية ،خصوصاً إذا كان أداء األوالد
متناقضاً بشكل الفت بحيث أن األول يبرع في شتى
مقصر في كل شيء.
المجاالت فيما اآلخر ّ
هكذا ،يصبح الطفل الموهوب نموذجاً مثالياً يجدر
باآلخرين أن يحذوا حذوه ،أو يتم التقليل من أهمية
مواهب ذلك الطفل بهدف تضييق الفجوة الموجودة
بينه وبين إخوته.
والهدف من هذه المقارنات الإلرادية تمويه التباينات
بين اإلخوة وتوليد إحساس التجانس العائلي .وفي
هذه الحالة ،يشعر الطفل الموهوب بالقهر ألنه تم
إنكار تميزه.
حبذا لو يمتنع األهل عن إجراء المقارنات بين
أوالدهم ،أو يحاولون على األقل أال تفضي تلك
المقارنات إلى تحديد مراتب لكل طفل ،وإنما تترافق
المقارنات دوماً مع كلمات تشجيع وتقدير لكل طفل
على حدة.
وال بد من اإلشارة إلى أن المقارنة الدائمة بين
اإلخوة تولّد نوعاً من االتكالية بينهم ،بحيث يعجز
األول عن إثبات نفسه إال في عيون اآلخرين .وهذا
االحتباس العاطفي يجعل الطفل حتماً عدائياً.
لكل طفل احتياجاته
في حال وجود ولدين ال يملكان االهتمامات نفسها
أو المواهب نفسها ،قد يحاول األهل عدم التمييز
بين االحتياجات المختلفة لكل طفل .فليس من السهل
دوماً التكيف باستمرار مع المتطلبات الفردية لكل
طفل.
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وفي الالوعي ،يخاف األهل من االختالفات .فهم
برأيهم يحبون أطفالهم بالدرجة نفسها والطريقة
نفسها ،وال بد بالتالي من منحهم األشياء نفسها.
إال أن فرض أمور معينة على طفل ال تعني له تلك
األمور أي شيء على اإلطالق سيدفع حتماً ذلك
الطفل إلى الرفض والعدائية.
حبذا لو يحاول األهل تخصيص برنامج منفصل
لكل طفل على حدة ،وتخصيص وقت محدد له دون
سواه ،ومشاركته في نشاطاته التي يحبها حتى لو
كان إخوته رافضين لما يقوم به ذلك الطفل تحديداً.
وال حاجة أبداً لتكريس مزيد من الوقت للطفل
الموهوب ،وتشجيعه دون سواه على ممارسة
الهوايات والنشاطات غير المدرسية.
يشدد علماء النفس على ضرورة تلبية احتياجات
كل طفل على حدة ،وإنما بطريقة ال تهدد االنسجام
العائلي .فهذا االحترام لالختالف وتشجيع كل طفل
على حدة سيجعالن حتماً الطفل أكثر استقاللية
بالنسبة إلى أهله.
ً
بالفعل ،ال يكون الطفل واقعا في شرك االعتماد
الكلي على عائلته ،وال أسير الرفض الفظ والقاهر،
ويسود االنسجام والتكافؤ في العالقات العائلية.
أبعد من األداء
يعمد األهل أحياناً إلى «لصق» صفة محددة بكل
واحد من أطفالهم .هذا هو الطفل الموهوب وذاك
هو الطفل غير الموهوب .والواقع أن هذه الصفات
ترتكز في األغلب على مزايا معينة ،مثل األداء
المدرسي أو الرياضي أو الموسيقي ،ألن مثل هذا
األداء محط تقدير اجتماعي ويتطابق مع الصورة
التي يرسمها العديد من األهل للطفل الناجح والالمع.
إال أنه قد يتم إهمال مزايا أخرى مثل الحنان،
والقدرة على التخيل أو االبتكار ،وحسن التكيف
االجتماعي ألن هذه المزايا ليست محط أهمية مثل
عوامل النجاح.
يجدر باألهل أن ينظروا إلى أطفالهم من دون أي
انحياز أو توقعات معينة أو أولويات محددة للتمكن
من اكتشاف مواهب موجودة حتماً وإنما ال تزال
مخبأة ربما .وال بد حتماً من تفادي إحساس الطفل
غير الموهوب بعقدة النقص تفادياً
لوقوعه في شرك االكتئاب.
لذا ،يجدر باألهل تشجيع كل
واحد من أطفالهم بطريقة مختلفة
وتفادي جعل الموهوب أو المتفوق
صاحب سلطة مميزة أو متفوقة
على إخوته.

ينتاب العديد من النساء والرجال ،في فترة الحياة
بين  40و 50عاما ،نوع من اإلحباط بسبب دخولهم
سن اليأس.
وتزيد تغيرات الحياة اليومية من حدة هذه المرحلة،
عندما يصل األطفال إلى سن البلوغ ويصبحون
قادرين على االعتماد على أنفسهم ،ما يشكل بالنسبة
للكثير من النساء وخاصة ربات البيوت فراغا تاما،
وتصبح بالتالي عواقب معاناتهن من هذا الفراغ
وخيمة .وتعاني بعض النساء من عدم الشعور
بالراحة الجسدية والعاطفية وشعورها بفقدان قيمتها
كامرأة مع فقدان خصوبتها.

وحسب موقع 'فراون تسيمر' األلماني المهتم بشئون
المرأة ،تبدأ النساء فجأة في التساؤل عن مغزى
الحياة ومعناها ،ويقمن بالبحث عن أنشطة جديدة،
وتستيقظ فيهن روح االعتماد على النفس وتحقيق
الذات والتركيز على مجاالت تثير اهتمامهن بنوع
من األنانية ،األمر الذي يدفعهن إلى إهمال واجباتهن
اليومية والزوجية في بعض األحيان.
ويضيف الموقع أن الرجل يعيش هو اآلخر سن
اليأس ،وال يتفهم غالبا ما يحدث لشريكة حياته
ويشعر بإساءة فهمه وإهمالها له ،رغم أن الرجل
يرى في نفسه الشاب الوسيم المقبول تماما وصاحب
الوظيفة الجيدة والمال الكافي والسيارة الفاخرة
ويرى أن هذا كاف لجلب انتباه الشابات اليافعات.
أسباب يُمكن أن تؤدي ال محالة بالكثير من العالقات
الزوجية إلى نهايتها بعد عيش سنوات في قفص
الزوجية .وربما قد يتبع مرحلة سن اليأس اكتئاب
أو بصيص أمل لبداية حياة جديدة بعد االنفصال أو
الطالق ،أو يُمكن للزوجين التغلب على هذه المرحلة
وتخطيها بسالم والبقاء معا حتى النهاية الحتمية.

في حين أننا جميعاً نعلم أن نجاح الشراكة الزوجية يقوم على الصراحة بين الطرفين إال أن نسب
كبيرة من الرجال يميلون إلى االحتفاظ ببعض األسرار عن زوجاتهم.
فما هي األسرار التي يخفيها الرجال عادة عن زوجاتهم والتي على كل امرأة ً
فعال معرفتها؟.
"ال نستطيع أال ننظر إلى الفتيات األخريات"
عادة ما يكون من الصعب على الرجال أال ينظروا
إلى الفتاة التي تمر من أمامهم على الطريق.
وعندما يكون إلى جانب زوجته وتمر فتاة من
أمامهما فإن المرأة وبشكل طبيعي تسأل زوجها إن
كان ينظر إليها.
ويعتقد الرجل هنا أنه يكون من األفضل أن يخفي
هذه الحقيقة عن زوجته لتلطيف الموقف.
ولكن على النساء معرفة هذا السر الذي يحاول
الرجال إخفائه واالدعاء بأنهم ال ينظرون أبداً ألي
امرأة تمر في الطريق.
ورغم أن الرجل ال يمكنه االستغناء عن زوجته إال
أنه ال يمتلك القدرة على عدم النظر إلى األخريات.
"كسبنا للمال يشعرنا بأهميتنا"
يعتبر المال بالنسبة للرجل مصدر قوة أمام عائلته،
ومنذ صغره يتعلم أنه هو من ينبغي أن يكون السند
األساسي لعائلته.
وكلما زادت نسبة المال التي يقدمها لعائلته ازداد
شعوره بالثقة بالنفس وبأهميته لدى زوجته .ويسعى
كل رجل إلى أن يثبت لنفسه ولآلخرين من حوله أنه
قادر على تحمل مسؤولية عائلته .ومن الضروري
أن تعرف كل امرأة هذا السر الذي يحاول الرجل
إخفائه.
وعلى المرأة أن تؤكد لزوجها أنه هو األساس في

العائلة وليست النقود التي يجنيها فقط.
ً
فعال
ويرغب كل زوج أن يشعر أن زوجته تثق به
وتثق بقدراته وأنه قادر على تحقيق الحياة السعيدة
لعائلته.
"نخشى من أن نسلمك مفاتيح السيارة"
يخشى الكثير من الرجال االعتراف بهذا السر إال
أنهم في الواقع يخشون من تسليم مفاتيح سياراتهم
لزوجتهم.
عادة ال يثق الرجل بأن زوجته قادرة على أن تقود
السيارة بشكل جيد ويخشى من أن ترتكب أي حادث
مروري وبالتالي يتجنب تسليمها مفاتيح سيارته.
"نتمنى أن نعود إلى سن الـ"25
يحتفظ الكثير من الرجال بهذا السر عن زوجاتهم،
وفي حين أن الرجل يكون سعيداً بزواجه إال أنه في
سره يتمنى أحياناً العودة إلى سنين بداية الشباب قبل
أن يتزوج عندما كان أعزباً.
ويرى الرجال في تلك األيام على أنها أيام الشباب
والحرية من قيود الزواج حيث كانت أيام خالية من
المسؤوليات وااللتزامات.
وعلى المرأة أن تتأكد من أن هذا السر لن يؤذي
زواجها فمن الطبيعي أن يحن الزوج لأليام الشباب
الماضية قبل أن يتعرف عليها ويتحمل مسؤولية
األسرة ،الذي هو سعيد اآلن في تحملها.

 قد يجمع المال غير آكله  . .ويأكل المال غير منجمعه
 أصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله . .فالنارتأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله
 ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت  . .وكنتأظنها ال تفرج
ً
 ومن رعى غنما فى أرض مسبع ٍة ونام عنها تولىرعيها األس ُد
ً
ألول
منزل فى األرض يألفه الفتى وحنينه أبدا
 كمٍ
ِ
منزل
ِ
 ما ال ي ْدرك كله ال يترك كله كيف أعاهدك وهذا أثر فأسك ،يقال لمن يغدر فىعهده
 أُ ُكلت يو َم أُكل الثورُ األبيض ،يقال لمن يعطى
لغيره الفرصة لينال منه
 َرجع ِب ُخ َّف ِى حُ نين ،يقال لمن يفشل فى مهمتهويرجع بالخيبة
 قطعت َج ِه َيزة قول كل خطيب ،يقال لمن يأتى
جدال أو خالفاً
ً
بقول يحسم
 ما أرخص الجمل لوال الهرةال يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين القشة التى قصمت ظهر البعير من مأمنة يُؤ َتى ْالحذر  ،أي ال ينفع حذر من قدر
 رُ ب أخ لك لم تلده أمك إن كنت ال تدرى فتلك مصيبة أو كنت تدرىفالمصيبة أعظم
 أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رمانى ..وكم علمته نظم القوافي
فلما قال قافية هجاني
 ال يسلم الشرف الرفيع من األذى حتى يراق علىجوانبه الد ُم
 أال ليت الشباب يعود يوماً  . .فأخبره بما فعلُ
المشيب
 قم للمعلم وفه التبجيال كاد المعلم أن يكون رسوال كن النخيل عن األحقاد مرتفعاً  . .يرمى بالصخرفيُلقى بأطيب الثمر
ً
ـ كل طفل فنان ..المشكلة هي كيف يظل فنانا عندما
يكبر.
ً
ـ كن راغبا في رؤية نور الطفل البريء الذي
بداخلك.
ـ إن دموع الطفل ألشد إيالما من دموع الرجال.
ـ الطفل الذي يعيش في أجواء األمن يتعلم الثقة
بالنفس.

www.dalil.de
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ولد فهد بالن عام  1933في السويداء وكان والده حمود من مشاهير القوة الجسدية والكرم ولكن بعد تفتت
أسرة فهد بالن غادر مع والدته من قرية ملح .وعمل فهد بالن في كثير من األعمال الجسدية ،ومن أحد
األعمال أن عمل مرافق سائق باص من وإلى دمشق ،اشترك في مسابقة فنية وادى أغنية الفنان الكبير فريد
األطرش في أغنية (تطلع يا قمر بالليل) ونجح بشكل كبير .بعد ذلك في دمشق تقدم إلى اإلذاعة السورية
وعمل في كورس اإلذاعة إلى حين كانت أغنيته األولى مع سحر (أه يا قليبي) وبعدها (أه يا غزال الربى)
التي لحنت من قبل رجل غير موسيقي على إيقاع عزف من قبله على الطاولة.
تعرف فهد على الملحن الرائع واألب الموسيقي الحقيقي للظاهرة الفنية في األغنية العربية
والسورية عبد الفتاح سكر الذي لحن له مجموعة من األغاني الشهيرة مثل "واشرح لها"،
و"جس الطبيب" ،و"الركب حدك يالماتور" ،و" تحت التفاحة" ،و"يا عيني ال تدمعي"،
و"هاألكحل العينين" ،و"يا سالمة" و"يا ساحر العينين" و"يا بنات المكال" .ويعتبر هو وراء
نجومية المطرب فهد بالن وعلى هذا الموتور الفضائي أصبح فهد بالن صاروخاً فنية
استطاع أن يصل النجومية بأسرع بكثير من سرعة الضوء .وأصبح أحد المطربين المميزين
في سوريا وقدم في االذاعة السورية الكثير من االغاني ومن الجدير بالذكر أنه سافر إلى مصر يحمل
بجعبته الفنية األغاني التالية التي كانت مسجلة في اذاعة دمشق (االذاعة السورية)  :الموتور ،واشرح لها،
أه يا قليبي ،يا سالمة ،ألفين سالم .حجزت صاالت العرض في القاهرة ألسابيع مقدماً مع العلم بأن عمالقة
الفن العربي كانوا جميعهم على قيد الحياة .حتى فترة قصيرة أصبح يعد أحد المطربين العشرة األوائل في
الوطن العربي.
ودخلت حياة فهد بالن منعطفاً جديداً عام  1964عندما انتقل إلى القاهرة عاصمة الفن والتقى فيها خالل تسع
سنوات تعتبر من أهم سنوات حياته الفنية بالعديد من عمالقة الفن العربي مثل فريد األطرش وبليغ حمدي
الذي لحن له أغاني عديدة منها على كفي  ،بحر الهوى  ،ومحمود شريف أغنية القدس والمسجد األقصى
وخالد األمير األغنية الشهيرة ركبنا على الحصان إضافة لظهوره بعدة أفالم سينمائية.
ومن أبرز الشهادات التي قيلت بـ فهد بالن في تلك المرحلة ما قاله الشيخ سيد مكاوي أنت تعطي فهد اللحن
شجرة عارية فتسمع منه اللحن مزهواً بأجمل األزهار ،وكذلك ما قالته سيدة الغناء العربي أم كلثوم فهد بالن
لون جديد وأداء جديد ومغنى جديد في الغناء العربي.
وفي منتصف السبعينيات من القرن الماضي عاد فهد بالن إلى وطنه سورية ليمضي بقية حياته ورحلته الفنية
حيث أسس فرع المنطقة الجنوبية لنقابة الفنانين .
كان سعدو الذيب كاتباً وملحنا لكوكبة من أغانيه أشهرها يوم على يوم لو طالت الفرقة وغالي علينا يا جبل
بأغان وطنية حملت معها حبه
،كما لحن له  ،رياض البندك أغنية سورية الدرب للوحدة العربية وظهر
ٍ
وعشقه لوطنه منها  ،تهانينا يا عربي من ألحان رفيق شكري ويا رب تبارك سورية للملحن إيلي شويري،
و فارس التصحيح وغيرها الكثير.
وفي صباح يوم األربعاء الموافق  1997/12/24رحل فهد بالن إثر نزيف دماغي حاد وبرحيله فقدت
الساحة الفنية السورية والعربية أحد أهم أركانها.
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تعرضت الفنانة سالف فواخرجي النتقادات عديدة فور طرح بوستر مسلسلها
الجديدة “شارع شيكاغو” الذي أثار الجدل عبر وسائل التواصل االجتماعي
بسبب جرأة اللقطة التي ظهرت النجمة فيها.
وفي التفاصيل ظهرت سالف في تصوير قبلة مع بطل العمل ،فاعتبر بعض
الرواد أن هذه الجرأة ال تناسب الفنانة التي طالما قدمت أروع المسلسالت
واألدوار من دون الظهور بمشاهد مبتذلة ،بينما دافع البعض اآلخر عن النجمة
السورية معتبرين أنه من غير المنصف الهجوم عليها وانتقادها بهذا الشكل
الجارح.
وردت سالف على جميع
االنتقادات من خالل إعادة
نشر بوستر فيلم “أبي فوق
الشجرة” للراحل عبدالحليم
حافظ وأرفقته بتعليق جاء
فيه“ :أفيشات أشهر أفالم
والستينيات
الخمسينيات
بطولة كبار النجوم ،في زمن
كان كل إنسان رقيب على
نفسه ،زمن كان فيه أخالق
وتربية وتذوق للفن والفهم
واالستيعاب ،واألهم ال كان
فيه قلة أخالق وال تحرش وال
الجرائم اللي كل يوم نسمع
عنها” .وأضافت“ :ربنا ميز
اإلنسان بالعقل من أجل أن
يفكر ويعقل ويتدبر ويتذوق،
والفن عموماً يوصل رسالة،
وكل متلقي يستوعب الرسالة حسب خلفيته وإدراكه”.
وإستنكر مخرج مسلسل "شارع شيكاغو" محمد عبد العزيز إنهيار المجتمع
بسبب قبلة غير مفتعلة في صورة غير حية ،بحسب ما وصف تعليقاً على الجدل
الكبير الذي أثير بسبب بوستر العمل الذي ظهرت فيه الممثلة سالف فواخرجي
والممثل مهيار خضور في لقطة رومنسية.
وأضاف أن هناك قبالت يقوم بها األبطال داخل العمل وهي جوهرية ونابعة من
حاالت درامية بين الشخصيات ولها دالالت تبعا لطبيعة المشهد.
وعن سبب اختيار بوستر العمل قال محمد عبد العزيز إن العمل يحاكي فترة
الستينيات حيث كانت الحريات االجتماعية سائدة حينها قبل انغالق المجتمع
على ذاته وتسلم حركات جهادية زمام األمور فيها.

فرنسا تمنح الفنان اللبناني سامي خياط وسام الفنون واآلداب من رتبة ضابط،
و"الممثلة اللبنانية عايدة صبرا تقرّ ر الهجرة الى كندا" ..عنوانان يختصران
أمثلة كثيرة عن الحالة ،التي وصل إليها في لبنان.
عنوانان متناقضان كثيراً ،يكشفان ما وصل إليه لبنان على كافة األصعدة،
فنياً وسياسياً وإجتماعياً وإقتصادياً ،هذا ما باتت تعيشه األكثرية الساحقة من
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اللبنانيين كل يوم.
لبنان الغارق في عتمته وفساده لم يعد فيه متسع لهؤالء ،فلماذا ننتقدهم إذا
قرروا الهجرة؟
فكل شخص حر برأيه ،وال يخلو األمر من وجود أناس متمسكين في الوطن
بمحبتهم له ،وهم من سيعمرونه.
سامي خياط الممثل والكاتب المسرحي اللبناني الذي أضحكنا لسنوات عديدة،
تكريمه من فرنسا وإهمال الدولة اللبنانية له وألمثاله من المبدعين ،وهجرة
عايدة صبرا الى كندا ،كلها أمثلة عن حقيقة واحدة هي أن الوجع بات يجمع
كل اللبنانيين.

يبدو أن اإلجراءات االحترازية للحد من تفشي فايروس كورونا التي اعتمدتها
السلطات المصرية منذ مارس الماضي ،أرخت بظاللها على المشهد السينمائي
في البالد ،وأثرت سلبا على صناعة السينما بفعل إغالق دور العرض وتوقيف
تصوير العشرات من األعمال السينمائية ،مما كبد القطاع خسائر كبيرة.
فدور العرض السينمائي في مصر تحقق عائدات مهمة خالل فترة األعياد التي
تعد مناسبة للتنافس بين النجوم في كسب أعلى اإليرادات وجذب الجمهور،
وضمان أطول فترة عرض داخل القاعات ،إذ كان من المفترض أن يتم خالل
عطلة عيد الفطر الماضي عرض أشرطة جديدة رصدت لها ميزانيات ضخمة
ومثل فيها أبرز نجوم السينما المصرية.

هي المرة األولى في تاريخ السينما المصرية ،ومنذ عقود طويلة ،التي حرم
فيها جمهور الشاشة الكبيرة ،خالل أيام العيد من متابعة جديد اإلنتاج السينمائي
للموسم ،بعدما أوصدت أبواب قاعات العروض تنفيذا لإلجراءات االحترازية
للحد من تفشي وباء كورونا.
ولم يقتصر تأثير الوباء القاتل على إغالق دور العرض فحسب ،فحتى تصوير
العديد من األعمال السينمائية توقف إلى إشعار آخر ،واألفالم التي كانت على
وشك االكتمال تم تأجيل تصوير مشاهدها النهائية ،مما كبد المنتجين والمعلنين
على حد سواء خسائر مادية جسيمة.

باالعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشأن البرنامج ،إلى محكمة جنح القاهرة
االقتصادية ،الختصاصها في جرائم قانون حماية الملكية الفكرية.
وقال صالح بخيت ،المحامي ،خالل الدعوى ،إن موكلته هيام كمال ،هي
صاحبة فكرة البرنامج ،وتواصلت مع فريق إعداد «رامز» ومدير أعماله،
ومدير البرنامج ،للتعاون معها ،وأخذ فكرتها المسجّ لة والمحمية ً
وفقا لقانون
الملكية الفكرية ،وسرقوا الفكرة المكتوبة للمصنف ،والعمل بها حرفيًا ،بعد أن
تفصيلي.
تحصلوا عليها بشكل
ّ
وذكر المحامي أن موكلته سجّ لت فكرتها المكتوبة ،وما ارتكب بحقها يعد من
محمي ً
طبقا ألحكام القانون ،وطرحه للتداول دون إذن
جرائم تداول مصنف
ّ
ً
محمي طبقا ألحكام القانون عبر
مصنف
ونشر
المؤلف،
كتابي مسبق من
ّ
ّ
التليفزيون ،وأجهزة الحاسب اآللى ،وشبكات اإلنترنت دون إذن كتابي مسبق
من المؤلف.

محمد رمضان يتسلم درع ماسي من
يوتيوب
احتفل الفنان محمد رمضان باستالمه الدرع الماسي من موقع "يوتيوب" ،إذ
نشر عبر حسابه بموقع "فيسبوك" فيديو له أثناء تسلمه الدرع وفى الخلفية
أغنيته "نمبر وان".
وعلق رمضان على الفيديو ً
قائل" :وصول أول درع ماسي من يوتيوب
لجمهورية مصر العربية".
وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر قد أصدرت بيانا إرشاديا ناشدت فيه
شركات اإلنتاج تأجيل تصوير أعمالها السينمائية والدرامية إلى ما بعد زوال
جائحة كورونا ،محذرة في السياق ذاته من تفشي الوباء في فضاءات التصوير،
وهو ما رحبت به أغلب األطراف الفاعلة في القطاع من منتجين وممثلين
وأصحاب قاعات السينما .ومهما يكن من أمر ،فإن قطاع صناعة السينما في
مصر تكبد خسائر مالية كبيرة.
إن دعم الدولة لصناعة السينما في مصر أمر حتمي والحاجة إليه باتت مضاعفة
في الوقت الراهن.

ً
وكيال
محام
أحالت محكمة جنح العجوزة في الجيزة ،الدعوى المُقامة من
ٍ
عن طالبة ،ضد مالك قناة «إم بي سي» ،والفنان رامز جالل مقدم برنامج
رسمي» على القناة خالل شهر رمضان الماضي ،التهامهما
«رامز مجنون
ّ

يشار إلى أن محمد رمضان ،طرح فيديو كليب أحدث أغنياته بعنوان «تيك
توك» ،والذي يتعاون فيه مع مغني الراب األمريكي سوبر ساكو ،واألغنية
من كلمات وألحان فرغلي بالكس ،وتوزيع سوبر ساكو ،ومن إخراج حسام
الحسيني.
واستطاع الكليب أن يحقق أكثر من  3ماليين مشاهدة حتى اآلن عبر القناة
الخاصة برمضان عبر موقع يوتيوب.
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عاد ًة ما يكشف مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي على اإلنترنت ،مثل الفيس
بوك وجوجل بلس ،عن الكثير من تفاصيل حياتهم الشخصية؛ لذلك فإنهم سرعان ما
يصبحون أهدافاً سهلة لقراصنة الكمبيوتر واإلنترنت.
ويوضح الخبراء فيما يلي أشهر األساليب والطرق التي يستخدمها المحتالون والقراصنة
لإليقاع بضحاياهم ،باإلضافة إلى بعض السُ بل واإلرشادات التي قد تحمي المستخدم من
الوقوع فريسة لمثل هذه الهجمات اإللكترونية:
سرقة الهوية
يتم تمويل شبكات التواصل االجتماعي على اإلنترنت عن طريق البيانات الشخصية
للمستخدمين ،التي توجد في صفحات التعريف الشخصي ،كما أنها تكون شاملة بدرجة كبيرة
ويسهل الوصول إليها .ويحذر أندرياس ماير ،من مركز منع الجرائم اإللكترونية التابع للحكومة
االتحادية بالعاصمة برلين ،من أن االنفتاح الزائد على شبكة اإلنترنت يمكن أن يُشكل خطورة؛
ألن القراصنة قد يتجسسون على األسماء والعناوين وتواريخ الميالد ،ويقومون بتنزيل الصور
الخاصة بالمستخدم.
ويتم استخدام البيانات المسروقة إلنشاء صفحات تعريف جديدة تُعرف باسم “الحسابات الوهمية”،
فعلى سبيل المثال يتمكن القراصنة من استعمال بيانات المستخدم على موقع الفيس بوك إلنشاء
حساب جديد على موقع غوغل بالس ،وبعد ذلك يحاول اكتساب ثقة أصدقاء الضحية لالحتيال عليهم
وسلب أموالهم أو ابتزار المعارف عن طريق كشف األسرار الحميمية.
وللحماية من مثل هذه الهجمات يتعين على المستخدم التعامل بحساسية مع بياناته الخاصة ،بحيث ال
ينشر في صفحته الشخصية سوى المعلومات والصور الضرورية فقط .وباإلضافة إلى ذلك يتعين
على المستخدم مراجعة بند القائمة اختصارات الخصوصية « ،»Privacy Shortcutsوضبط
اإلعدادات ،وتحديد من يحق له االطالع على البيانات الشخصية.
االستيالء على الحساب
عندما يتمكن قراصنة الكمبيوتر واإلنترنت من الوصول إلى كلمة المرور الخاصة بحساب
المستخدم ،فإنهم يسيطرون على صفحة التعريف الشخصي ،وهو ما يُعرف باسم االستيالء على
الحساب ( .)Account Takeoverوبعد ذلك يقوم القراصنة بكتابة رسائل إلى أصدقاء ومعارف
الضحية ،وفي أسوأ الحاالت يتم ارتكاب جرائم إلكترونية تحت اسم مستعار .ويتظاهر القراصنة
ً
أمواال أو يرسلون رسائل التصيد
ألصحاب المستخدم بأنهم في مواقف طارئة ويطلبون منهم
اإللكتروني ،التي يحاولون فيها الحصول على البيانات الحساسة من المستخدمين اآلخرين.
ويمكن لكلمات المرور اآلمنة أن تحمي المستخدم من التعرض لهجمات االحتيال والقرصنة
اإللكترونية .ويشدد الخبراء على أن كلمة المرور اآلمنة يجب أن تكون من وحي الخيال
ومكونة من عشرة عالمات على األقل ،بحيث تشتمل على حروف كبيرة وصغيرة باإلضافة
إلى أرقام وعالمات خاصة.
التصيد اإللكتروني
يسعى قراصنة الكمبيوتر واإلنترنت من خالل عمليات التصيد اإللكتروني إلى
الحصول على بيانات تسجيل الدخول الخاصة بالحسابات المصرفية على اإلنترنت
بصفة خاصة ،حيث إنهم يطلبون من المستخدمين عن طريق رسائل وهمية إدخال
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بيانات تسجيل الدخول وكلمات المرور الخاصة بحساباتهم المصرفية .وغالباً ما
تحتوي رسائل التصيد على رابط يقود المستخدم إلى موقع إلكتروني مزيف يحاكي
الصفحة الرئيسية للبنوك المعنية.
وللحماية من هجمات التصيد اإللكتروني ينصح الخبراء بعدم النقر على الروابط
بدون التحقق منها ،عالوة على أنه ال يجوز بأي حال من األحوال كشف المعلومات
الشخصية أو البيانات المصرفية في مواقع اإلنترنت ،ويقول الخبير األلماني ماير ”:ال
يمكن ألي بنك االستفسار عن البيانات المصرفية ،مثل مجموعة  PINأو أرقام ،TAN
عن طريق مواقع التواصل االجتماعي مثل الفيس بوك أو الرسائل اإللكترونية”.
االحتيال الرومانسي
تكثر عمليات االحتيال هذه عن طريق مواقع التعارف على اإلنترنت ،كما يمكن أن
تحدث أيضاً عبر مواقع التواصل االجتماعي مثل الفيس بوك وغوغل بالس .ويعتمد
القراصنة في عمليات االحتيال الرومانسي على الصور المسروقة والبيانات المزيفة
لإليقاع بضحاياهم من المستخدمين الباحثين عن الحب والرومانسية عبر اإلنترنت،
ويستمرون في خداع الضحايا بقصص حب وهمية لمدة أسابيع ،وبعد ذلك يدعي
المحتالون فجأة أنهم في حاجة إلى المال بسبب التعرض لحادث أليم أو اإلصابة
بمرض عضال بشكل مفاجئ ،ومن ثم يطلبون المساعدة من الحبيب الجديد .وإذا لم
يدفع المستخدم ،فإنه يتم قطع العالقة العاطفية على الفور.
وحتى ال يقع المستخدم في فخ االحتيال الرومانسي ينبغي عليه أن يشك في جميع
الرسائل اإللكترونية التي ترد من األشخاص الغرباء ،مع ضرورة اإلبالغ عن
الرسائل المشبوهة لدى الشركات المشغلة للخدمة .وإذا لم يُدرك الضحية عملية
االحتيال هذه بوضوح فينبغي على األقارب إبالغ الشرطة.
المهاجمة اإللكترونية
غالباً ما يقع األطفال والشباب بصفة خاصة ضحية لعمليات التهكم واالزدراء في
شبكات التواصل االجتماعي؛ حيث تنشر بها الشائعات والمضايقات بصورة أسرع
على اإلنترنت .ويمكن أن تتسبب هذه المضايقات أو المهاجمة اإللكترونية في حدوث
أضرار نفسية واضطرابات شديدة للمستخدم ،قد تصل إلى حد التفكير في االنتحار.
وعلى الرغم من أن المهاجمة اإللكترونية ال تعتبر جريمة في حد ذاتها ،إال أنها قد
تصبح جريمة إذا كانت مقترنة بالتهكم واالزدراء والسخرية من اآلخرين ،حيث تكثر
في اإلنترنت عبارات القذف والتشهير ،وتحميل الصور على المواقع اإللكترونية
رغماً عن أصحابها.
وينصح الخبراء بضرورة تدخل اآلباء بشكل مبكر إذا تعرض األطفال أو الشباب
بصفة خاصة للمضايقات أو المهاجمة اإللكترونية ،حيث يمكن إبالغ الشركات
المشغلة للمواقع اإللكترونية لتوجيه اللوم للمهاجمين .باإلضافة إلى ذلك يتعين على
المستخدم أخذ لقطات شاشة لجميع عبارات وتعليقات المهاجمين ،حتى يمكن إثبات
ذلك أمام المحكمة إذا لزم األمر .وفي حالة وقوع جريمة فيجب إبالغ الشرطة على
الفور.
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يلجأ المستخدم إلى الكتابة على لوحة المفاتيح الصغيرة أو االفتراضية
كأحد الحلول االضطرارية أثناء التنقل والتجول .ولكن الباحثون بمعهد
ً
تساؤال ؛ لماذا ال يتمكن
كارلسروهه ( ألمانيا) للتكنولوجيا يطرحون
المستخدم من كتابة رسائله النصية في الهواء ؟.
وتحقيقاً لهذا الهدف قام العلماء األلمان بتطوير قفاز مُزود بمستشعر يقوم
بتسجيل حركات األيدي وينقلها السلكياً إلى برنامج التعرف على الحركة
بالجهاز المعني ،لتظهر النصوص بعد ذلك على شاشته.
ويسعى العلماء األلمان حالياً لتطوير مكونات تقنية الكتابة على الهواء
 ،Airwritingبحيث يمكن تركيبها في سوار حول المعصم ،وال تكون
ملفتة لألنظار .باإلضافة إلى أنهم يخططون لدمج هذه التقنية الجديدة في
الهواتف الذكية ،حتى يتمكن المستخدم من كتابة النصوص على الجهاز
مباشرة من خالل تحريك األيدي في الهواء.

ويفكر العلماء أيضاً في تطوير نظارات خاصة تشتمل على شاشة صغيرة
في مجال رؤية المستخدم لتظهر عليها النصوص المكتوبة.
وبالطبع ال تقوم تقنية الكتابة على الهواء  Airwritingبتسجيل جميع
حركات اليد؛ حيث إنها تتجاهل جميع الحركات غير المماثلة لحروف
الكتابة ،مثل التلويح والمصافحة والحركة والتوجيه.
وتتخطى تقنية الكتابة على الهواء النهج السابق الخاص باإليماءات
المرتبطة بفئات األوامر ،وتتعرف هذه التقنية الجديدة على الحروف
األبجدية مع مراعاة الفروق الفردية في الكتابة.
وأوضح الخبراء األلمان أن نسبة الخطأ تبلغ  ،% 11لكنها تنخفض إلى 3
 %بمجرد أن يتعرف النظام على طريقة الكتابة الخاصة بالمستخدم.

إذا كنت تشعر بالحزن والكآبة فما عليك سوى ارتداء "المعطف اإللكتروني"،
لكي تزول عنك أحاسيس الكآبة والحزنً ،
وفقا لمخترعي ذلك المعطف.
ففي اليابان ،تم اختراع معطف إلكتروني لمن يعانون الوحدة ،بحيث يمنح من
يرتديه شعورً ا مماثال لما يشعر به أثناء العناق ،مع ما يصاحب ذلك من سعادة
تغمر صاحب المعطف.
وتعتمد آلية عمل المعطف على منح مرتديه شعور العناق الجميل ،من خالل
ذبذبات ونبضات إلكترونية ،تؤثر على من يلبسه.

وكان علماء ألمان من معهد كارلسوه ،قد أعلنوا في وقت سابق عن اختراعهم
معطف ثالثي األبعاد ،يجعل من يرتديه غير مرئي للناظرين.
وأكد نيكوالس شنتجير ،أنه نجح مع زميله تولجا إيرجين ،بصنع ذلك المعطف،
من خالل تغيير مسار األشعة تحت الحمراء.
ويعتمد االكتشاف بشكل أساسي على تقنية النانو ،إذ يحتاج العلماء إلى ما يعرف
بـ" ميتا ماتريال" أو المواد وراء الطبيعة ،والتي يستطعيون بمساعدتها التأثير
على انتشار الموجات الضوئية ،وتحويلها إلى مسارات جديدة ،وال تتوفر هذه
المواد في الطبيعة ،ولكن يمكن صناعتها.

أمرت إحدى محاكم مدينة ميونيخ شركة صناعة السيارات الكهربائية األمريكية
تيسال بوقف استخدام عبارة "ذاتية القيادة" في الدعاية لسياراتها.
وذكرت المحكمة إن تسال تجاوزت الواقع باستخدام عبارة "ذاتية القيادة" في
الدعاية لسياراتها.
وكانت هيئة مكافحة المنافسة غير العادلة في ألمانيا قد أقامت دعوى ضد
الشركة األمريكية ،حيث اعترضت المحكمة أيضا على استخدام الشركة لعدد
من العبارات اإلعالنية مرتبطة بتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.
وتقول هيئة مكافحة المنافسة غير العادلة في ألمانيا إن تسال أعطت انطباعا
بأن "تكنولوجيا مساعدة السائق" في سياراتها " ستكون قادرة على قيادة السيارة

بدون سائق بنهاية ."2019
وأضافت الهيئة أن سيارات "تسال" ال تحتوي على التكنولوجيا المطلوبة للقيادة
الذاتية ،ولم تحصل على تصريح قانوني باستخدام هذه التكنولوجيا في ألمانيا،
وهو ما أدى إلى شكاوى عديدة من تضليل اإلعالنات.

اللغة المصرية القديمة ،أو اللغة الهيروغليفية ،من اللغات التي يصعب تعلمها
ودراستها .لكن شركة غوغل قررت االحتفال بذكرى اكتشاف حجر رشيد،
وهو الحجر الذي يحتوي على مفاتيح رموز اللغة الهيروغليفية ،بجعل هذه
اللغة متاحة للجميع عن طريق إصدار تطبيق ( )Fabriciusالذي سيمثل أداة
مساعدة للعلماء في فك ألغاز اللغة الهيروغليفية.
كما سيساعد هذا المترجم على تعريف جمهور أوسع بالحضارة المصرية
القديمة بشكل مبسط وتفاعلي كما نقل الموقع األلماني (.)FutureZone
ونشرت شركة غوغل المترجم االفتراضي الجديد على منصة "الفنون والثقافة"
المجانية التابعة لها ،والتي تسمح للمستخدم بالتعرف على مقتنيات أثرية وغيرها
من المعلومات لدى أكثر من ألفي مؤسسة ثقافية حول العالم.
وأضاف الموقع أن األداة الرقمية الجديدة متاحة لترجمة الهيروغليفية إلى اللغة
اإلنكليزية والعربية.
التطبيق يسمح للمستخدم بتحميل صور رسوم هيروغليفية ومعالجتها رقمياً
حتى يستطيع قراءتها بوضوح .كما يقوم التطبيق بتنقيح وإصالح النصوص
الهيروغليفية غير الواضحة ،وهو ما تأمل غوغل أن يؤدي إلى اكتشاف
معلومات تاريخية جديدة.
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عاد ًة ما يضطر كثيرٌ من األشخاص ذوي الميزانيات
المحدودة إلى شراء سيارة مستعملة؛ الرتفاع أسعار
الموديالت الجديدة .وأوضح خبراء السيارات من
الهيئة الفنية األلمانية لمراقبة الجودة ( )TÜVومن
نادي السيارات ( )ADACوكذلك من جمعية الفحص
التقني ( ،)GTÜبعض الخطوات واإلجراءات التي
تُمكن هؤالء األشخاص من التمييز بين الموديالت
التي تزخر بها أسواق السيارات المستعملة؛ ألن
جسم السيارة قد يخفي العديد من المشكالت والعيوب
التقنية ،حتى إذا كانت السيارة تبدو بمظهر نظيف
والمع مثل الموديالت الجديدة.
ـ االستعداد للشراء :وجود تصورات محددة ودقيقة
عن موديل السيارة وسنة الصنع ومتوسط السعر،
يُسهل على المستهلك عملية البحث عن سيارة جيدة
في أسواق السيارات المستعملة.
ـ معاينة السيارة :إذا تم العثور على سيارة مستعملة
مناسبة ،فتبدأ من هنا عملية البحث عن أوجه
القصور والعيوب من خالل معاينة السيارة من
جميع جوانبها .وفي حالة وجود اختالف في أبعاد
الفجوات والفتحات بالمصادم واألبواب واألجزاء
التركيبية األخرى بالسيارة ،فإن ذلك يُشير في
أغلب األحيان إلى أضرار ناتجة عن وقوع حادث.
وينطبق نفس األمر في حالة عدم مطابقة تاريخ
اإلنتاج المدون على المصابيح والكشافات مع سنة
صنع السيارة ،حيث إن ذلك يدل أيضاً على تغيير
المصابيح وتجهيزات اإلضاءة في وقت ما بسبب
تعرض السيارة لحادث.
ـ فحص مستندات السيارة :يجب أن تكون أعمال
الصيانة التي تم إجراؤها على السيارة مُسجلة في
دفتر الخدمة بشكل كامل .ومن األمور التي تدعو
إلى الشك والريبة تغيير مالك السيارة مرتين خالل
مدة قصيرة.
ـ فحص حيز المحرك :وجود أجزاء متساقطة من
الطالء في حيز المحرك مع ظهور أضرار بالبراغي
(المسامير) ووصالت ربط أجزاء جسم السيارة
يمكن أن تشير إلى إجراء إصالحات كبيرة على

السيارة .كما أن آثار تسريب الزيت وبقع الماء في
حيز المحرك تؤكد أن سالمة تشغيل السيارة لم تعد
مضمونة .ولكن نظافة حيز المحرك بشكل مبالغ فيه
يجب أيضاً أن تثير الشكوك لدى الراغب في شراء
سيارة مستعملة؛ حيث يتمكن صاحب السيارة عن
طريق غسل المحرك من إخفاء العيوب والقضاء
على آثار التسريب بحيز المحرك.
ـ البحث عن مواضع الصدأ :للبحث عن المواضع
المتضررة في السيارة بفعل الصدأ ،يمكن للمشتري
أن يلقى نظرة أسفل سجاد حيز األمتعة أو خلف
الغطاء الخارجي لخزان الوقود أو في مبيت
العجالت ،كما أنه يتمكن من تلمس آثار الصدأ خلف
العتبات والقضبان بأصابعه .وفي حالة ظهور رائحة
عفن بالسيارة ،فيمكنه البحث عن المواضع الرطبة
والمبتلة في حيز األقدام.
ـ فحص الطالء :عادة ال يتمكن المشتري من
التعرف بالعين المجردة على مواضع الطالء التي
تعرضت لحادث وتم إصالحها ،ولكن هناك بعض
المؤشرات التي تدل على ذلك مثل آثار األلوان على
األجزاء غير المطلية مثل عناصر اإلحكام المطاطية
أو أعمدة نظام التعليق أو اختالف مواضع الطالء
سواء كانت المعة أو مطفأة .وفي حالة وجود شكوك
بشأن إعادة طالء بعض المواضع بالسيارة ،فيمكن
إجراء قياس لسُ مك الطالء لدى إحدى الورش الفنية
المتخصصة.
ـ اختبار النظام :قبل االنطالق في قيادة تجريبية
يتعين على المشتري اختبار جميع وظائف السيارة،
بدءاً من مكيف الهواء ومروراً بالمرايا الجانبية
ً
ووصوال إلى نظام
الكهربائية أو تدفئة المقاعد
الراديو .وأثناء السير يجب إيقاف الموسيقى؛ ألن
صوتها قد يطغى على الضجيج واألصوات المريبة
التي قد تظهر أثناء القيادة.
وعند تشغيل اإلشعال يجب أن تضيء جميع مصابيح
الكنترول في مقصورة القيادة لوهلة قصيرة ،مثل
مصابيح الكنترول الخاصة بنظام الفرامل المانع
النغالق العجالت ( )ABSوبرنامج تعزيز االتزان

اإللكتروني ( )ESPأو مصابيح الكنترول الخاصة
بالوسادات الهوائية .وباإلضافة إلى ذلك يجب أن
تنطفئ هذه المصابيح عند إدارة المحرك.
ـ قيادة تجريبية :ال تكفي مجرد جولة حول المنزل
الختبار السيارة المراد شرائها حيث البد أثناء القيادة
التجريبية من السير بسرعة  80كلم/ساعة إلى 120
كلم/ساعة على الطرق السريعة من أجل اختبار
مدى سالمة السيارة؛ ألنه ال يمكن مالحظة انحراف
المسار أو عيوب المصادم في أغلب األحيان إال عند
السير بسرعات عالية.
وفي هذه الحالة قد تميل السيارة إلى الجانب أو
يشعر السائق بأنها تعوم على الطريق ،أو أنها تجتاز
المنحنيات والمنعطفات بشكل سيء للغاية .وعند
ظهور صعوبة في التعشيق أو اهتزازات أو حركات
ارتجاج شديدة ،فإن ذلك يُشير إلى وجود مشكالت
في منظومة دفع السيارة.
ـ قراءة عداد الكيلومترات :يمكن أن يحدث تالعب
في قراءة عداد الكيلومترات خاصة في السيارات
القديمة ،التي يظهر عليها آثار الزمن وكثرة
االستخدام .كما أن بيانات الكيلومترات المدونة
في دفتر الخدمة والفحص أو على ملصق تغيير
الزيت في حيز المحرك ربما تكون تمويه لعمليات
النصب واالحتيال .ويمكن للمشتري الحصول على
المعلومات الخاصة بقراءة عداد الكيلومترات من
أصحاب السيارة السابقين.
وبمجرد أن ينتاب المشتري أدنى شك بأن السيارة
المستعملة لم تتعرض للحوادث أو أن تجهيزاتها
التقنية على ما يرام ،فينبغي عليه عرض السيارة
على خبير سيارات مستقل قبل شرائها .وعادة ما
يتم االتفاق على إجراء قيادة تجريبية للسيارة .وإذا
رفض البائع هذا األمر ،فمن األفضل االبتعاد عن
هذه السيارة؛ ألن البائع قد يكون لديه أشياء يريد
إخفاؤها عن المشتري.
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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

"دوار السفر" لدى األطفال
يعاني بعض األطفال من دوار السفر أثناء الرحالت
الطويلة بالسيارة .وفي المعتاد ال يعد هذا الدوار أمراً
خطيراً ،ولكنه يتسبب في إزعاج الطفل واألسرة
بأكملها أثناء الرحلة.
ولم يتوصل األطباء إلى سبب عام إلصابة األطفال
بهذا الدوار ،موضحاً« :عضو التوازن يكون لدى
بعض األطفال حساساً للغاية لدرجة تصيبهم بنوبات
غثيان بفعل قوى الطرد المركزي أثناء اجتياز
المنحنيات».
وعندما ينظر الطفل أثناء تحرك السيارة إلى شيء
ثابت في يديه مثل جهاز ألعاب أو كتاب مصوّ ر،
ُترسل العينان حينئ ٍذ إشارة إلى المخ بأنها في
وضعية «سكون» في نفس الوقت الذي يُرسل
فيه عضو التوازن بالجسم إشارة بأنه في وضعية
«حركة» نتيجة تحرك السيارة؛ ومن ث ّم يُصاب
المخ بنوع من فقدان القدرة على توجيه الجسم ،ما
يؤدي إلى اإلصابة بدوار وغثيان.
وإذا شعر الطفل بالغثيان والدوار أثناء السفر،
فينبغي حينئذ إيقاف السيارة وأخذ فترة من الراحة،
وذلك من أجل إتاحة فرصة كافية للطفل للتحرك من
خالل النزول من السيارة والسير لبضع دقائق.
ولوقاية الطفل من نوبات الدوار من األساس،
أوصى الطبيب بإتباع أسلوب قيادة هادئ وحذر،
على أن يتخلل الرحلة عدة وقفات في الهواء الطلق،
مؤكداً أنه من األفضل أن ينظر الطفل أثناء الرحلة
بالسيارة عبر النافذة ً
بدال من النظر إلى شيء ثابت
في يديه ،مع العلم بأن تحويل ذهن الطفل بالغناء
ً
مثال أو باالستماع إلى الراديو أو إلى أسطوانة
أو غيرها يتمتع بفائدة كبيرة في حماية الطفل من
اإلصابة بالغثيان والدوار.
كما شد ّد كال على ضرورة أال يتناول األطفال
المعرضون لخطر اإلصابة بدوار السفر كميات
كبيرة من الطعام قبل الخروج في الرحالت الطويلة
بالسيارة ،على أال يتم استخدام األدوية لعالج هذه
األعراض مع األطفال إال في الحاالت االستثنائية
فحسب؛ نظراً إلمكانية حدوث آثار جانبية للطفل
بفعل هذه األدوية.
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مع مرور الوقت تزداد االتساخات في المقصورة
الداخلية للسيارة .وعلى الرغم من أن هذا أمر ال
يدعو للقلق ،إال أنه في بعض األحيان يستلزم التدخل
بسرعة حتى يسهل التخلص من االتساخات.
وبشكل عام ينصح الخبراء باالعتماد على المواد
المتخصصة واالبتعاد عن المنظفات الشديدة ،التي
قد تضر بتجهيزات السيارة الداخلية.
أوضح خبير العناية بالسيارات األلماني كريستيان
بيتزولت أنه كلما كان وقت التعرض أقصر ،كان
من األسهل إزالة االتساخات.
وأسهل طرق إزالة االتساخات العنيدة مثل العلكة أو
الشوكوالتة أو األطعمة األخرى هي استخدام سبراي
تجميد من الصيدلية .ويتم الرش ببساطة حتى تزول
االتساخات ،ثم يتم تنظيف المواضع المتضررة
بفرشاة ومسحها.

التنظيف من الفرش وكسوة المقاعد بشكل جيد.
ويوصي الخبراء باالبتعاد عن الصابون ومواد
التنظيف الشديدة والمواد المنزلية ،حتى ال تهاجم
األسطح الداخلية ،فعلى الرغم من نتائجها المرضية،
إال أنها ستهاجم هذه المواد بعد ذلك.
وينصح الخبراء باستعمال منظفات ومواد العناية
الخاصة بالسيارات ،والتي تحتوي على مواد واقية
من األشعة فوق البنفسجية ،وهو األمر الهام عند
الوضع في االعتبار أن السيارة تقف أوقاتا طويلة
تحت أشعة الشمس المباشرة.
وينصح فيليب باالس خبير فرش السيارات باالعتماد
على اسفنجة وبعض من سائل التنظيف اللطيف أو
المعتدل واالبتعاد عن المنتجات الكيميائية والكحول،
كما أن المقاعد الجلدية يكفي بعض الصابون إلزالة
االتساخات من عليها.

منظفات بيولوجية
وتساعد المنظفات البيولوجية ،التي تحتوي على
كائنات دقيقة ،ضد بقع الحليب أو البول أو الدم أو
القيء .ويتم رش هذه المنظفات على الفور ،وبعد يوم
أو يومين تكون المنطقة نظيفة وخالية من الرائحة،
وتموت الكائنات الحية الدقيقة .ويمكن التخلص من
شعر الحيوانات عن طريق المكنسة الكهربائية.
والشيء بالشيء يذكر ،فعند الرغبة في الحصول
على مقصورة داخلية جيدة ونظيفة البد أن تبدأ
عملية العناية بالمكنسة الكهربائية والتي تسحب
األتربة واالتساخات الصلبة الصغيرة ،فضال عن
حبات الرمل ،مع تجنب الفرش الخشنة أو أي معدات
صلبة حتى ال تضر األسطح الداخلية.
وينصح بيتزولت أوال
بوضع المنظفات أو
منتجات العناية على
قطعة قماش وعدم رشها
مباشرة على أجزاء
السيارة ،تجنبا لتسلل
هذه المواد للمفاتيح
والمكونات الكهربائية
وإتالفها ،مع العلم
بأن الماء الزائد قد
يسبب انكماشا ال يمكن
إصالحه مع الجلد.
وينصح بيتزولت بعد
التنظيف بإزالة مادة

من أعلى إلى أسفل
وينصح ماركوس هيرمان ،رئيس الجمعية االتحادية
للعناية بالسيارات ،بالتنظيف من أعلى إلى أسفل ،لذا
يتم البدء بالمقاعد أوال ثم السجاد وكسوة األرضية.
وبالنسبة لالتساخات الصعبة بشكل خاص ،يمكن
العمل باستخدام مجفف رطوبة وخل؛ حيث تلتقط
المكنسة الكهربائية الرطوبة ومعها الكثير من
االتساخات وتنظف السجادة بسهولة .بعد ذلك يمكن
مسح المنطقة بمنشفة مبللة بالماء والخل حتى يتم
تدمير البكتيريا المتكونة عليها.
وإلزالة الراوئح الكريهة داخل السيارة يمكن وضع
بعض من الماء والخل في وعاء صغير؛ حيث
يساعد هذا على قتل البكتيريا الضارة الموجودة.

ة على الرقي والثراء .

يبحث الكثير من مالكي السيارات عن الطرق األمثل للعناية باإلطارات
خالل فصل الصيف ،ذلك باعتبارها من أكثر األجزاء عرضة للتأثر
بالعوامل الخارجية ودرجات الحرارة المرتفعة.
وحماية إطارات السيارة من التأثيرات السلبية الناتجة عن الحرارة
المرتفعة ،ال يقي اإلطارات فقط من التلف ،بل ً
أيضا يحافظ على ركاب
السيارة من مجابهة حوادث قد تكون كارثية ،خاصة إذا انفجر أحد
اإلطارات أثناء السير.
وقال نائب رئيس شركة ميشالن إن هناك عدد من التدابير التي يجب
اتخاذها في األوقات التي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة للحفاظ
على اإلطارات بعي ًدا عن أية مشاكل.
ويمكن من خالل السطور التالية التعرف على تدابير حماية اإلطارات
في فصل الصيف:
فحص اإلطارات
الفحص المنتظم إلطارات السيارة األربعة باإلضافة إلى اإلطار االحتياطي من
األمور الهامة للغاية ،حيث يمكن من خالل هذا اإلجراء اكتشاف أي أضرار أو
تمزق باإلطار أو برزو األسالك الداعمة.
ضغط الهواء
يقول جرانزوتو أن فحص ضغط اإلطارات من األمور التي يجب مراجعتها
مرة واحدة على األقل شهريًا ،وذلك كون انخفاض الضغط باإلطار يؤثر على
كفاءتها والقدرة على التحكم بالسيارة بواسطة المكابح ،كما أن ضغط المرتفع
خاصة عند ملء اإلطارات بالهواء وليس النيتروجين يسبب انبعاجات باإلطار،
كما تسبب مع االحتكاك بالطريق في تلفه.
التوازن
فحص اتزان اإلطارات من األمور التي يجب مراجعتها عند اإلحساس
باهتزازات أثناء السير ،فالحفاظ على توازن اإلطارات يسهم في إطالة عمرها
االفتراضي.
أحمال زائدة
األحمال الزائدة بالسيارة من أكثر
األمور التي تسرع من عملية
تلف اإلطارات بشكل عام ،حيث
أن ذلك يؤثر عليها عند االحتكاك
بالطريق وارتفاع الحرارة الناجمة
ً
فضل عن ضعف
عن االحتكاك،
قدرة المكابح واستهالك أكبر
للوقود.
مجموعة التعليق
عند الشعور بميل أو انحراف
أثناء القيادة ،يجب فحص ميزان
العجالت ،ألن ذلك يؤثر في سالمة
أدوات التعليق وخلل ميزانها  ،ما
يؤثر على كفاءة اإلطارات.

أوصت مجلة "أوتو تسايتونج" بالعناية بالمقاعد الجلدية في السيارة بشكل منتظم
وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ،حتى تظل محتفظة بمرونتها ورونقها.
وأوضحت مجلة السيارات األلمانية أنه في حين يكفي في السنوات األولى من
عمر السيارة (حتى  3سنوات) تنظيف الفرش الجلدي والعناية به مرة كل
عام ،فإن الجلد األقدم في العمر يحتاج إلى المزيد من العناية؛ حيث يتعين على
صاحب السيارة تنظيف المقاعد الجلدية والعناية بها بمعدل مرتين في السنة.
وقد يزيد هذا المعدل مع الفرش الجلدي فاتح اللون؛ نظرا ألنه أكثر عرضة
لالتساخ .لذا يوصى أن تتم العناية به كل  3أشهر ،وخاصة مقعد قائد السيارة.
العناية الصحيحة
وتتم عملية العناية الصحيحة بإزالة االتساخات واألتربة في البداية عن طريق
المكنسة الكهربائية ،مع التأكد من عدم خدش الفرش الجلدي ،بعد ذلك يتم
تنظيف الجلد بواسطة قطعة إسفنجية ومادة تنظيف معتدلة ،مع مراعاة أن يتم
المسح بالقطعة اإلسفنجية في اتجاه واحد.
ويتعين مسح الجلد مرة أخرى بقطعة قماشية مبللة بعد استخدام منظف الجلود.
وهنا يحذر الخبراء من استخدام المنظفات المنزلية حتى ولو كانت مخففة،
والتي قد تؤدي في النهاية لتشقق الجلد وتلفه.
وتحتاج المقاعد الجلدية ،التي يزيد عمرها عن  3سنوات ،إلى عناية إضافية؛
حيث ينبغي معالجتها بمادة مرطبة بعد تنظيفها مرة إلى مرتين في العام ،لمنع
تصلب الجلد وتشققه وتلفه .وتتوفر منتجات العناية الخاصة هذه في متاجر
الملحقات والعناية بالسيارات.
وبالنسبة لمقاعد موديالت الكابريو المكشوفة ،ينصح الخبراء باستخدام مواد
العناية المزودة بواقيات للحماية من األشعة فوق البنفسجية .وينصح الخبراء
قبل البدء باختبار مادة العناية والتنظيف على قطعة جلدية لمعرفة عدم إضرارها
بالجلد وعدم تسببها في تغير لونه.
وبوجه عام يجب اتباع تعليمات الشركة المنتجة بدقة واستخدام منتجات العناية
بالمقادير المحددة ،بعدها يتم تلميع المقعد الجلدي بقطعة قماش ناعمة من
األلياف الدقيقة حتى تتم إزالة الكميات الزائدة من منتج العناية.
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االجهاد هو حالة تعب بدني تحدث رد فعل لمتاعب حقيقية أو متوقعة في الحياة .وكثيراً ما يعاني الناس االجهاد نتيجة ألحداث كبرى في حياتهم،
كموت أحد األقارب أو احد االخوان أو احد االوالد أو عزيز حميم ،أو الطالق أو فقد وظيفة أو فقد فرصة تتعلق بمستقبله كان يبني عليها أشياء
كثيرة أو ظلم وقع عليه من احد االقارب أو الزمالء وخالف ذلك ،وقد يحدث االجهاد أيضاً رد فعل لمشاكل يومية مثل قيادة السيارة وسط زحام شديد
أو التعرض إلزعاج من شخص ما أو نتيجة لتصرف رجل مرور تنقصه الخبرة أو المحاباة في اتخاذ قرار معين وهكذا .باإلضافة إلى ذلك فقد يعاني
الناس االجهاد فيما يواجهون تهديداً لحياتهم مثال ،وقد يصاب باالجهاد أي انسان يشعر بأنه ال يستطيع الخروج من مأزق.
من عالمات االجهاد زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم ،وتوتر االعصاب ،والخمول الذهني وكثرة االخطاء في أمور العمل نتيجة لوقف القدرة
على التركيز ،وربما يؤدي االجهاد إلى حتى عدم النوم والقلق الزائد .ومن بين ردود الفعل لالجهاد االنعزال االجتماعي ،والشعور بالعجز عن
اصالح الحال.
ما هي اسباب االجهاد ودواعيه؟
 ينشأ االجهاد من ضغوط خارجية تلقى على جسماإلنسان اموراً ليست في حدود قدرته ،وهناك خمسة
انواع من دواعي االجهاد الرئيسية هي:
 المتغيرات الحيوية (البايولوجية) ،الظروف البيئية،االوضاع المعيشية ،التصرفات ،النشاطات الحسية.
وتؤثر المتغيرات الحيوية على حالة اإلنسان البدنية،
وتشمل المرض واإلرهاق البدني ،والظروف البيئية
هي ضغوط تأتي من محيط اإلنسان مثل االزعاج
وشدة الزحام والفقر والكوارث الطبيعية ،وتشمل
االوضاع المعيشية االحداث المرهقة ،كوفاة صديق
حميم أو العيش بين الغرباء ،ومن التصرفات التي
قد تؤدي إلى االجهاد عادة التدخين ،وسوء التغذية،
وتشمل النشاطات الحسية والفكرية التي قد تحدث
االجهاد الخضوع الختبار أو التركيز على احراز
سبق كبير في لعبة منافسة.
ال يؤثر االجهاد على كل شخص بالطريقة نفسها،
ففي موقف معين قد يظل شخص هادئاً على حين
تبدو على شخص آخر عالمات االجهاد بوضوح،
وقد يكون االختالف بين االثنين ان االول يشعر بأنه
يسيطر على الموقف ،ويرى فيه تحدياً يتعين التغلب
عليه ،اما الثاني فال يشعر بأنه يسيطر على الموقف
وانه يواجه فيه تهديداً له ،وال يريد اال الهروب من
مواجهته.
ما هو تأثير االجهاد على جسم اإلنسان؟
 يثير االجهاد رد فعل تحذيرياً في جسم اإلنسان.وفي اثناء رد الفعل يزداد افراز مادة كيميائية معينة
تسمى "الهرمونات" في مجرى الدم زيادة كبيرة.
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ً
اوال :تتلقى مساحة صغيرة في قاع الدماغ تسمى
"الوطاء" وهي ما يعرف بتحت المهاد ،اشارات من
اجزاء الدماغ االخرى .وتزيد االشارات من افراز
قشرة الكظر (الغدة فوق الكلوية) لهرمون اطالق
موجة قشرة الكظر فيؤثر هذا الهرمون على الغدة
النخامية ،ويجعلها تفرز الهرمون الموجه لقشرة
الكظر ،في مجرى الدم ،ثم ينتقل هذا الهرمون إلى
قشرة الكظر ،وتفرز الغدة الكظرية هورمونات
تسمى القشرانيات السكرية ،وتوفر هذه الهرمونات
طاقة فورية وتوقف نشاط الجهاز المناعي بالجسم.
وفي نفس الوقت ،تفرز الغدد الكظرية هورمونات
اخرى ،أهم هذه الهورمونات هو االدرينالين الذي
يزيد معدل ضربات القلب وضغط الدم.
وإذا طال االجهاد تبدأ مرحلة المقاومة في الجسم
فتصل المقاومة البدنية إلى قمتها اثناء هذه الفترة.
غير ان مقاومة الضغوط االخرى تميل إلى
االنخفاض دون مستواها العادي ،وهذا يفسر لماذا
يصبح الناس الذين يعانون من ضغط في العمل،
اكثر عرضة لالصابة بنزالت البرد واالنفلونزا،
وإذا استمر التعرض لالجهاد يفقد الجسم قدرته على
التالؤم مع الحياة ،فيدخل مرحلة االنهاك ،واثناء هذه
الفترة تتدنى المقاومة للضغوط إلى حد بعيد.
ما هي االمراض المتصلة باالجهاد؟
ً
 يعتقد األطباء والبحاث ان انواعا عديدة مناألمراض المختلفة قد تنتج عن االجهاد الطويل
أو تكرار حدوثه ،وكثيراً ما تعلل امراض المعدة
واألمعاء مثل القرحات الخاصة بالمعدة واالثنى
عشر ،والتهاب غشاء القولون باإلجهاد ،وتحدث

أحياناً اضطرابات ضربات القلب ،بل ان النوبات
القلبية تكون بسبب حاالت االجهاد الشديدة ،كما
يعوق االجهاد ايضاً مقدرة الجسم على مقاومة
اإلمراض ،فأمراض مثل الرشح (االنفلونزا)
والحمى الغدية والهربس (الحال) وهو ما يظهر على
الشفه من بثور بعد المرض ،وبعض انواع السرطان
ثبت انها تتأثر باالجهاد.
ما هي طرق مقاومة االجهاد؟
 يحتاج الشخص لقدر من الجهد لتحسين ادائه ،لكناالجهاد البالغ يؤدي إلى كثير من اآلثار السلبية ،لذلك
يبحث الناس عن طريق مقاومة االجهاد في حياتهم،
حيث يمارس بعض الناس اسلوب االسترخاء مثل
حاالت التأمل ،كما يمكن تخفيف حاالت االجهاد
بالتفكير في االمور التي تبعث على االجهاد بطريقة
مختلفة ،مثال :يستطيع الناس تخفيف االجهاد بتقبل
االحداث كما هي إذا جاءت بخالف ما كانوا يشتهون
والرياضة المنتظمة والغذاء الجيد يخففان كثيراً من
االجهاد.
ما هي االدوية العشبية التي تستعمل ضد االجهاد؟
 يوجد عدد من االودية العشبية والمشتقات الحيوانيةلها تأثير كبير في تخفيف االجهاد أو القضاء عليه
ومن أهما ما يلي:
 البصل  :البصل له من خواص متميزة في شفاءكثير من االمراض فهو ينقي الدم وينظم دورته
ويدر البول ويزيل االرق واإلجهاد ومضاد للجلطات
ومضاد جيد لعدد كبير من انواع البكتيريا ،ومفيد
لعالج كثير من امراض الرئة والحمى القرمزية

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» .

وتناول بصلة متوسطة مع طعام الفطور واخرى
مع الغداء أو العشاء يفيد الجسم كثيراً في اكسابه
المناعة والقوة على حد سواء وهو يخفف االجهاد
بشكل كبير.
 التفاح  :يعتبر التفاح من أفضل الفواكه من الناحيةالصحية فهو غذاء وعالج فهو يكافح االمساك
واإلسهال عند األطفال ويقلل من حمض البولينا
ويخفف من آالم الطمث وينشط الكبد ويطرد البلغم
وينشط القلب ويخفف آالم االعصاب ويحافظ على
األوعية الدموية ويزيل الشعور باالجهاد والتعب كما
انه مفيد جداً آلالم الروماتزم والنقرس وتناول تفاحة
واحدة يومياً كاملة بقشورها له تأثير ال يعادله شيء
في تخفيف االجهاد والتخلص منه.
 الحلبة مع العسل  :من منا ال يعرف الحلبة والعسلفهناك مقولة تقول "لو علم الناس بما في الفريكة
 الحلبة  -من فوائد الشتروها بوزنها ذهباً" ،فهيعالج للكثير من االمراض فعالوة على تخفيضها
للسكر في الدم وإدرارها للحليب ومقاومتها لكثير
من االمراض فإنها تخفف االجهاد بشكل منقطع
النظير ،وإذا نظرنا إلى العسل المصاحب للحلبة
لوجدنا االكتمال ،فالعسل مشهور بقيمته الغذائية
والدوائية .والطريقة ان يؤخذ حوالي نصف كيلو
من الحلبة البلدي وتنظف جيداً ثم تسحق وتوضع
في علبة يفضل ان يكون لونها بني (عنبري) ويؤخذ
منها مليء ملعقة متوسطة تضاف إلى مليء ملعقة
اكل عسل نقي وتمزج جيداً وتلعق بعد كل وجبة.
 االقحوان  :نبات عشبي يصل ارتفاعه إلى حواليمتر ونصف المتر وهو يشبه إلى حد ما نبات
البابونج ولكنه يختلف عنه في المحتويات الكيميائية
وكذلك التأثير.
وقد استخدم اقحوان الحدائق في الصين منذ آالف
السنين كعالج وشراب منعش ،ويعتبر من االدوية
العشبية الجيدة لعالج االجهاد والطريقة ان يؤخذ
ملء ملعقة اكل من االزهار في كوب ثم يصب
عليها الماء المغلي وتقلب جيداً ثم تحلى بملعقة سكر
ويفضل عليه العسل ويمكن االستغناء عن التحلية في
حالة مرضى السكر ويشرب هذا المشروب مرة في
الصباح واخرى في المساء ويستمر عليه الشخص
لمدة اربعة اسابيع.

 البقدونس :يحتوي البقدونس على زيتطيار يتكون من مركب الميريستيسن واالبيول
وفالفونيدات وفتاليدات وكومارينات وفيتامينات أ،
ج،ه وكميات كبيرة من المعادن مثل الحديد.
تعتبر االوراق مكملة فيتامينيا ومعدنياً طبيعياً
لإلنسان وللبذور مفعول مدر للبول اقوى بكثير من
مفعول االوراق ويمكن استعمالها لعالج مرضى
النقرس والتهاب المفاصل ،وحيث ان البقدونس
يحتوي على فالفونيدات فيعتبر من أفضل المواد
مضادة لاللتهابات ومضادة لالكسدة ،كما ان الزيت
الموجود فيه يعتبر من المواد الجيدة لطرد الغازات
وازالة المغص وخاصة المغص المعوي وانتفاخ
البطن وهو منبه للرحم ايضاً .وحيث ان البقدونس
األخضر يعتبر من أفضل المواد المانعة لالجهاد
حيث يؤخذ حزمة من البقدونس وتنظف جيداً
وتؤكل مع السلطة في الغذاء والعشاء وتكفي الحزمة
الواحدة ليوم كامل ،ويجب عدم استعمال البذور من
قبل المرأة الحامل.
 الكسبرة :الكزبرة نبات حولي يصل ارتفاعهإلى 50سم الموطن االصلي لها جنوبي اوروبا
وغربي آسيا وتزرع حالياً في جميع انحاء العالم
وتعرف علمياً باسم coriandrum sativum
الجزء المستعمل االوراق والبذور والزيت العطري
المفصول من البذور.
المحتويات الكيميائية
تحتوي البذور على
زيت طيار الذي
دلتا
من
يتكون
اللينالول والفا الباينين
والتربنين وفالفو نيدات
وكومارنيات وفتا ليدات
واحماض فينوليه.

يعرف علمياً باسم  Anthemis nobilisويعرف
بالبابونج الروماني واآلخر باسم Matrecaria
 chamomellaويعرف بالبابونج االلماني.
زهرة اآلالم الحمراء Passi Flora

زهرة اآلالم الحمراء هي لنبات عريشي يشبه
العنب يصل ارتفاعه إلى 9أمتار .له أوراق ثالثية
الفصوص وأزهار جميلة مزخرفة .الموطن األصلي
للنبات جنوبي الواليات المتحدة األمريكية وأمريكا
الوسطى والجنوبية وتزرع اليوم على نطاق واسع
في أوروبا وباألخص في إيطاليا.
تعرف علمياً باسم  Passi Floraوالجزء المستعمل
من النبات جميع أجزاء النبات عدا الجذور.
يحتوي النبات على فالفونيدات ومن أهمها مركب
االبيجسنين ومالثول وجلوكوزيدات سيانوجينية
وقلويدات من مجموعة االندول وأهمها هارمان.
يستعمل النبات كمهدئ وتجلب النوم وهي جيدة
للتوتر واالجهاد واألرق وهي تقلل من فرط
االجهاد العصبي كما تستخدم لحاالت معينة من
الربو وارتفاع ضغط الدم وأهم تأثيراتها تخفيف
االنفعاالت واالضطراب .وتؤخذ على هيئة مغلي
حيث يوخذ ملء ملعقة متوسطة وتوضع في كوب
ويضاف لها الماء المغلي ثم تترك 5دقائق وتصفى
وتشرب مرة واحدة في الصباح وأخرى عند النوم.

 البابونج :هو نباتعشبي معمر عطري
يصل ارتفاعه إلى
حوالي 50سم ،الموطن
االصل للنبات غربي
اوروبا ويزرع اليوم
في كل ارجاء العالم،
يوجد منه نوعان االول
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يرتبط ماضي األردن وحاضره ومستقبله ارتباطا
وثيقا بقضية فلسطين ،أكثر من أي دولة عربية
أخرى .ويعد هذا اإلرث الذي يتحمله األردن أحد
النتائج المباشرة لإلمبريالية البريطانية ،التي فرضت
“وعد بلفور” سيئ السمعة والمشروع االستعماري
االستيطاني الصهيوني على السكان األصليين
لفلسطين والمنطقة.
لقد كان االستعمار االستيطاني جوهر قضية
فلسطين ،وكل شيء آخر بعد ذلك كان ثانويا .ولقد
خرج األردن الذي نعرفه اليوم من رحم هذا الواقع
التاريخي ،وبالتالي سيكون حاضره ومستقبله دائما
مرتبطا بهذا التاريخ.
ونجح مؤسس األردن “عبدالله بن الحسين” ،في
كسب السيادة على إمارة شرق األردن ضمن
حدود فلسطين االنتدابية .لكن هذا كان ممكنا فقط
بسبب تعاونه مع بريطانيا و”تواطئه” مع االستعمار
الصهيوني.
وأدت هذه العالقة الضمنية إلى ضبط النفس المتبادل
بين األردن و إسرائيل ،حتى في أزمان مواجهاتهما
العسكرية المباشرة.
األمن القومي
وفي عام  ،1994وقع األردن و(إسرائيل) معاهدة
“وادي عربة” للسالم ،التي حولت تفاهماتهما
الضمنية وعالقتهما السرية إلى سالم رسمي ،حتى
لو لم يحظ هذا السالم بدعم شعبي.
وكان من غير الممكن تصور معاهدة السالم هذه
بدون “اتفاق أوسلو” لعام  ،1993والوعد الضمني
بانسحاب (إسرائيل) من الضفة الغربية وغزة،
اللتين احتلتهما (إسرائيل) عام  1967من األردن
ومصر على التوالي ،إلقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وتحتل إعادة األراضي وإقامة الدولة الفلسطينية
مكانة متقدمة من منظور المصالح األمنية الوطنية
لألردن .وفقط بتحقيق هذين الشرطين يمكن وقف
سيولة حدود الدولة اإلسرائيلية وتوسعها شرقا ،وهو
التوسع الذي يشكل تهديدات جغرافية وديموغرافية
جسيمة للمملكة الهاشمية.
وإلى جانب األهمية االستراتيجية ،ستسمح الدولة
الفلسطينية لعدد كبير من الالجئين الفلسطينيين الذين
تم تشريدهم عام  1967بالعودة إلى الضفة الغربية،
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وفقا لقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم
.237
ومع ذلك ،لم يتم تحقيق أي من الشرطين ،وتغيرت
السياسية اإلقليمية والدولية منذ عام .1994
وفي (إسرائيل) ،تحول المشهد السياسي بشكل
كبير إلى أقصى اليمين؛ مما غذى الممارسات
االستعمارية االستيطانية ،التي خلقت “حقائق جديدة
على األرض” جعل من مستقبل الدولة الفلسطينية
وتقرير المصير عبر “عملية السالم” مجرد خيال.
وتكتمل التطورات السياسية والمادية على أرض
الواقع بسياسات إقليمية ودولية معقدة .على وجه
الخصوص ،اتخذت إدارة الرئيس األمريكي “دونالد
ترامب” نهجا جديدا تجاه معظم النزاعات الدولية،
وخاصة في الشرق األوسط.
وتعزز خطة “ترامب” ورئيس الوزراء اإلسرائيلي
“بنيامين نتنياهو” المزعومة للسالم ،المعروفة باسم
“صفقة القرن” ،االستعمار اإلسرائيلي وتشرعن ضم
إسرائيل للضفة الغربية وفرض سيادتها على كامل
فلسطين التاريخية ،باإلضافة إلى مرتفعات الجوالن
السورية.
تحول جيوسياسي
واألسوأ من ذلك لألردنيين والفلسطينيين ،أن هذه
الخطة تتمتع بدعم الدول العربية المؤثرة في الخليج،
التي كثفت من تقاربهما السياسي وتطبيعهما مع
إسرائيل.
وراع لما
قوي
مؤيد
وهو
األوروبي،
االتحاد
وفشل
ٍ
يسمى بعملية السالم وحل الدولتين ،ليس فقط في
التوصل إلى موقف مشترك بشأن الخطة األمريكية،
ولكن أيضا في إدانة خطط إسرائيل لضم أي جزء
من الضفة الغربية رسميا.
ووسط السياسات الدولية واإلقليمية المتغيرة،
كان تحالف األردن مع الواليات المتحدة واالتحاد
األوروبي خيانة للقضية.
وأصبح األردن ضحية لسياسته الخارجية واألمنية
الخاصة ،التي ارتبطت بشكل وثيق مع الواليات
المتحدة ،ومؤخرا مع االتحاد األوروبي.
وفي حين أن نصف هذا التحالف ،أي الواليات
المتحدة ،يشجع ضم إسرائيل وسيادتها على فلسطين،

فإن النصف اآلخر ،وهو االتحاد األوروبي ،غير
راغب في المواجهة بشكل حاسم.
ومن المقرر أن يتم الضم في الوقت الذي ينشغل فيه
العالم بأسره ،بمن في ذلك األردنيون والفلسطينيون،
ووسائل اإلعالم العالمية ،بجائحة أخرى.
ورسخ فيروس “كورونا” المبادئ التي يروج لها
القوميون في الشرق األوسط .وحتى قبل تفشي
المرض ،كان العالم العربي منشغال بالمخاوف
المحلية ،حيث أظهر القليل من القلق من خطة
“ترامب” و”نتنياهو” ،ولم يب ِد اهتماما حتى باعتراف
الواليات المتحدة بسيادة (إسرائيل) على القدس
ومرتفعات الجوالن.
توسع إسرائيلي
شجَّ ع رد الفعل العربي الضعيف ،بما في ذلك
من قبل الفلسطينيين واألردنيين ،وكذلك الصمت
الدولي ،على اعتراف الواليات المتحدة بالقدس
عاصمة إلسرائيل ،ونقل السفارة األمريكية من تل
أبيب إلى القدس ،شجَّ ع إسرائيل والواليات المتحدة
على المضي قدما وتسريع خططها لفرض السيادة
الفعلية على كامل فلسطين.
وفي حين أن هذا كله يبقى غير قانوني بموجب
القانون الدولي ،فقد علمنا التاريخ أن القانون الدولي
يخضع في النهاية للواقع المفروض على األرض.
ومنذ عام  ،1967ترتكز االستراتيجية اإلسرائيلية
على عنصرين متوازيين ،هما االحتالل الفعلي
لألرض ،إلى جانب حمالت العالقات العامة التي
تروج “للسالم والمفاوضات” إلخفاء توجهاتها
االستعمارية واالستيطانية.
وبهذه االستراتيجية ،تمددت إسرائيل في المنطقة
على األرض ،من خالل االستيالء الفعلي على
األراضي العربية ،وتوسعت سياسيا من خالل
العالقات العلنية والسرية مع معظم الدول العربية.
ولم يبق أمام إسرائيل شيئا لتفعله سوى الضم
الرسمي لألراضي والتخلص التدريجي من
الفلسطينيين.
وينسف الضم الرسمي للضفة الغربية ،وخاصة
وادي األردن ،رسميا استراتيجية األردن الخارجية
واألمنية التي تم تطويرها بعقود بموافقة الواليات

المتحدة وأوروبا والحركة الصهيونية ،ونصت
على أن يعقد األردن وإسرائيل سالما رسميا،
على أنه تكون هناك دولة فلسطينية عازلة بين
البلدين.
تطهير عرقي
ً
يضع الواقع الجديد األردن وجها لوجه مع
عواقب خرائطية وديمغرافية مثيرة للقلق.
وتصبح فرص حدوث تطهير عرقي آخر
احتماال واضحا بموجب صيغة الضم الرسمي
وخطط إقامة دولة يهودية في كامل فلسطين،
كما هو موضح في قانون الدولة القومية لعام
 ،2018الذي يهدف إلى ضمان األغلبية
اليهودية في الدولة اإلسرائيلية.
ويرتبط هذا ارتباطا وثيقا بالمخاوف األردنية
التي كانت قائمة في السابق بعامي 1948
و ،1967والتجارب الحالية للهجرة القسرية في
الشرق األوسط.
وإزاء هذه الخلفية ،فإن حدوث تطهير عرقي
آخر في الضفة الغربية ،يجبر عددا كبيرا
من الفلسطينيين على الفرار إلى األردن ،يعد
احتماال حقيقيا.
وال يزال نقل وطرد الفلسطينيين من فلسطين
جزءا ال يتجزأ من البنية االستعمارية
االستيطانية للدولة اإلسرائيلية ،التي تنظر إلى
األردن كوطن بديل للفلسطينيين.
وفي حين أن نزوحا سكانيا آخر سيكون كارثيا
للفلسطينيين ،فإنه سيؤثر بشكل سلبي أيضا على
استقرار األردن ومستقبله.
وباإلضافة إلى الضم ،يشهد النظام الهاشمي
تشكيكا في جدوى رعايته للمقدسات اإلسالمية
والمسيحية في القدس ،التي تشكل مصدرا هاما
لشرعية النظام.
وحتى في هذا الصدد ،تحدد الخطة األمريكية
إسرائيل بشكل ال لبس فيه على أنها “الوصي
على القدس”.
وبعد  5عقود ،أصبحت قبضة إسرائيل مُحكمة
على كل مكان في الضفة الغربية .ويتم ضم
معظم مناطق الضفة الغربية وتهويدها بشكل
عملي ،وخاصة وادي األردن .وهكذا ،أصبح
التظاهر باستمرار عملية السالم والمفاوضات
أمرا ال معنى له.

النظر في الخيارات
ووفق هذه الخلفية ،يمكن للمرء أن يفهم عمق
الخوف الذي يكمن وراء تحذير الملك “عبدالله
الثاني” من أن الضم اإلسرائيلي سيؤدي إلى
“صراع كبير” مع األردن ،وأنه “يفكر في جميع
الخيارات” ردا على ذلك.
لكن ال يكشف هذا التحذير عن استراتيجية للرد
على ما يشكل “تهديدا مباشرا لسيادة األردن
واستقالله” ،على حد تعبير وزير الخارجية
األردني السابق “مروان المعشر”.
ومع ذلك ،فإنه يكشف مدى صعوبة الموقف
الذي يواجهه األردن .وفي الواقع ،كان الملك
“حسين” على استعداد لوقف معاهدة السالم
األردنية اإلسرائيلية ،حال رفضت إسرائيل
توفير الترياق للسم الذي استخدمه عمالؤها في
محاولة اغتيال “خالد مشعل” ،الرئيس السابق
للمكتب السياسي لحركة “حماس” ،عام .1997
ويبقى أن نرى ما إذا كان إنهاء أو تعليق هذه
المعاهدة وإعادة تنظيم التحالفات هي خيارات
متاحة حاليا على أجندة األردن.
وكانت جائحة كورونا قد خلقت نقاشا شعبيا
فريدا حول الدولة ،وهي فرصة مثالية إلجراء
إصالحات جادة للقضاء على الفساد وإشراك
المواطنين في عملية صنع القرار ،من أجل
صياغة استجابة ذات أساس وطني ضد خطط
الضم اإلسرائيلية.
على المحك
تاريخيا ،كان بقاء المملكة الهاشمية على المحك
عدة مرات .لكن األردن يجد نفسه اليوم في حالة
طوارئ سياسية وأمنية واقتصادية وصحية غير
مسبوقة.
ومهما كانت القرارات المحلية أو االقتصادية،
أو القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية ،التي
يتخذها األردن ،أو يتردد فيها ،فمن المرجح
أن تترك أثرا طويل األمد على مستقبل
األردن وقضية فلسطين .ويجب أن يتم اتخاذ
هذه القرارات الوجودية بشكل جماعي ،إلى
توافق وطني أوسع نطاقا ومشاركة حقيقية من
المواطنين.

مريم الشكيليه  /سلطنة عمان
مرهفة هي كلماتك وهي تهوي في قاع مسمعي...
كأنني معها أطفو فوق سماوات ورقك األبيض....
الزلت أستظل تحت شجيراتك أحتمي بثمان
وعشرون حرفاً ضبابيا....
ال تزال رائحة كتاباتك تفوح من قناني كعطر
تحالف مع نبضي....
ال زلت أجد ظلك في األمكنة التي إعتادت
خطواتي...
ووجعك الذي علق بجدارية مخيلتي كلما تنفس
الحبر في صدر أسطري.....
أنت كل هزائمي المتسربة من فوهه قلمك وكأنك
تعيدني إلى تواريخ أزمنتك....
عندما نعبر منعطفات إنكساراتنا نغدو أكثر صمتا
وأكثر هدوءا....
لست سوى أنثى بثوب أحرف مخملية تقيم في
دهاليز الورق.....
وتغتسل من بحيرات مدمعك وتقطف من حوض
مبسمك أقدار وتمنيات....
عندما تطفو الكلمات محدثة وقع الدهشة في
محراب الورق.....
تصدر مفرداتك صخبا في جزيئات دمي ورنين
قلمي...

------------------------------------المصدر ميدل إيست آي
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نجاح /ام صدام
في حفل بهيج وتحت رعاية المعهد الثقافي العربي في برلين
 /نويكولن تم االحتفال بتوقيع رواية الكاتبة والشاعرة باسلة
الصبيحي.
عنوان الرواية هو (شظايا امرأة شرقية) والتي صدرت
عن دار الدليل للطباعة والنشر قبل شهرين ،ولكن بسبب
ظروف الكورونا والوضع الذي كان سائدا تأجل توقيع
الرواية وتوزيعها وابصارها النور.
وقد قام الكاتب والصحفي موسى الزعيم بتقديم الرواية
وتلخيصها والشرح والتوضيح لما ورد فيها من حاالت
الصراع الذي يدور في عقل وقلب المرأة الشرقية من أجل
وجودها وكينونتها خاصه في بالد المهجر .وقد شارك
الدكتور نزار محمود بالتقديم والتعليق على الرواية.
وقد كان الحضور الفتا للنظر ومشرفا حيث امتألت القاعة
بالضيوف المميزين خاصة من السفارة الفلسطينية وممثلي
الروابط والجمعيات وعدد ال بأس به من محبي الشعر
والثقافة .تخلل الحفل وصالت موسيقية جميلة للفنانين
كريم منصور ومحمود فيومي .وقام بالتصوير االعالمي
والمصور الفلسطيني البارع عبد خطار.
اخيرا وليس آخرا قامت صاحبة الشأن الشاعرة والكاتبة
الصبيحي بإلقاء كلمة الختام والتي شكرت من خاللها جميع
الحضور وجميع القائمين على تنظيم الحفل وخاصة كادر
واعضاء المعهد الثقافي العربي وفي مقدمتهم السيد االستاذ
نادر خليل مدير المعهد.

48

عقدت لحنة الوقايه والتضامن مؤتمرها التأسيسي
بحضور لفيف من المؤسسات والجمعيات والفعاليات
واألعضاء وقدم االستاذ علي قواطين كلمه ترحيبه
بالحضور وقدم لمحه عن عمل لحنة الوقايه
والتضامن
وعن عملها في ألمانيا ابتداءا بتقديم مذكره الى
المستشاره االلمانيه وعمدة مدينة برلين وإلى
الدفاع المدني األلماني والصليب األحمر األلماني
موقعه من 22مؤسسه تأكد المذكرة التزامنا بالتوحه
والقرارات التب تتخءها الكومه االلمانيه والحاهات
المختصه لمكافحة جانحة فايروس كيرونا وقامت
اللحنه بالعديد من النشاطات منها مؤازه ومناصرة
االسرى وشاركت اللجنه في جميع التحركات
لمناصرة األسرى والمطالبة باإلفراج الفوري عن
االسرى ورفعت وقع عليها العديد من االتحادات
والمؤسسات والفلسطينية والعربيه وارسلت المذكره
إلى الحكومه االلمانيه واالتحاد األوروبي والمجتمع
الدولي للمطالبة بتامين الحمايه من وباء كيرونا
واإلفراج الفوري عن االسرى البواسل
وتم تقديم شرح عن عمل لجنة الوقايه والتضامن
بدعم واغاثه شعبنا في المخيمات الفلسطينية وقطاع
غزه وسوريا ومخيمات لبنان باإلشتراك و التعاون
مع اتحاد الجاليات والفعاليات الفلسطينيه واللجنة
الطبية االلمانية الفلسطينية والتحالف االوروبي

لمناصرة اسرى فلسطين وقدمت اللجنه دعما
لخمسين عائلة من عائالت ااالسرى الكرام بمناسبة
عيدالفطر عبر لحنة تنسيق غزه للتحالف االوروبي
لمناصرة أسرى فلسطين بالتعاون مع جمعية المرأه
الفلسطينيه في غرب ألمانيا وتم تقديم مساعدات
طبية للعديد من للحاالت المرضية المستعصية في
مخيمات لبنان
وأعلنت اللجنه االستمرار بحمالتها االغاثيه لشعبنا
وإطالق الحمله الثانيه لدعم شعبنا في المخيمات
الفلسطينيه وقدم الحضور العديد من الكلمات
والمداخالت القيمه التي أكدت على ضرورة تشكيل
جمعيه ثقافيه اجتماعيه وتم انتخاب لجنة تأسيسه
لجمعية الوقايه والتضامن التي ستعمل للتحضير
الجمعيه العموميه وفي النهايه شكر الرفيق
علي قواطين الحضور وكذلك حميعوالمؤسسات
والفعاليات والمفاءاتةالشبابيه الذين قدموا كل الدعم
لعمل اللجنة ووجهه الشكر والتقدير لجميع من
تبرع وساهم ودعم إلغاثة شعبنا دعما معنويا وماليا.
وخيا الحاضرين نضال شعبنا الفلسطيني وأكدوا
على وجدة العمل والتنسيق من احل إسقاط حميع
المؤامرات وفي مقدمتها صفقة القرن التي تهدف
إلى تصفية القضيه الفلسطينيه و شطب قرار 194
عاشت التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.

القدس

عاصمة فلسطين
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BONN +31, COTTBUS -2, DRESDEN +1, POTSDAM +2, ROSTOCK +2
LEIPZIG +3, MAGDEBURG +9, KIEL +11, HAMBURG +12, MÜNCHEN +14,
HANNOVER +15, BREMEN +17, SAARBRÜCKEN +21, STUTTGART +23,
FRANKFURT/M +24, MAINZ +25, DÜSSELDORF +28

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

Kinder- & Familienpraxis
Für unsere Praxis suchen wir:
1- Ergotherapeuten
2- Arzthilferin
3- Auszubildende, Voraussetzung deutsche & arabische Sprachen
Tel.: 0176-4033 3466

ﻟﻼﺳﺗﻌﻼم

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˘]
09.00 - 12.00 Uhr

Außenﬆelle:

gﬁ^q˘]<·ÁÚé÷<Í¬ÜÀ÷]<gj”π]
D∞÷ÜeE
Keplerﬆr. 2, 10589 Berlin
U.-Bhf. Mierendorﬀplatz
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste

53117 Bonn
Dr. med. Dent. Kathrin El Khaldi
Theaterplatz 2
53177 Bonn
Dr. Hosain El Karkani
Kinderarzt - Allergologie
Pfeilstr.1, 53919 Weilerswist
Dr. Khaled Hamam
Kinder- & Jugendmedizin / Kinderkardiologie
Marktstr. 101, 56564 Neuwied
Tel.: 02631/31713

Physiotherapie

Jalal Al Suleiman
Beueler Bahnhofplatz 26, 53225 Bonn
Tel. 0228-471317

Apotheken

Herz Apotheke
Apotheker Maher Hamam
Oppelnerstr. 130, 53119 Bonn
Tel.: 022897626845
Rhein Apotheke
Apotheker Al-Hafez
Gerhard-von-Are-Str. 4-6
53111 Bonn
Hofgarten Apotheke
Kaiserplatz 16
53113 Bonn
Ahorn Apotheke
Reichsstr. 51
53125 Bonn
Apotheke Theaterpassage
Koblenzer Str. 60
53173 Bonn
Alte Apotheke
Koblenzerstr. 58
53173 Bonn
Einzelhandel
Agadir Shop
Bonnerstr. 3,53173 Bonn
Asif Pervaiz Asian Food Shop
Stiftsplatz 2, 53111 Bonn
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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

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

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

AACHEN
Moscheen
Arrahman Moschee
Brabantstr. 8, 52070 Aachen

BOCHUM

Moscheen
Islamische Gemeinde e.V.
Dibergstr. 37, 44789 Bochum
Tel.: 0234-300182

BONN

Botschaften
Algerien
Rheinallee 32-34, 53173 Bonn
Tel.: 0228-94 37 60
Katar
Godesberger Allee 77 -81, 53175 Bonn
Tel.: 0228/36 78 50
Tunesien
Godesberger Allee 103, 53175 Bonn
Tel.: 0228-8 48 96 00
V.A.Emirate
Erste Fährgasse 6, 53113 Bonn
Tel.: 0228-26 70 70
Moscheen
Al Ansar Moschee
Bonnerstr. 93
53173Bonn
Al-Muhadschirin Moschee
Theaterstr. 12
53111 Bonn
Al-Muhsinin
Schwarzer Weg 41
53227 Bonn
Ar-Rahmah
Galileistraße 226
53177 Bonn
Assonnah-Moschee
Siemensstraße 102
53121 Bonn
Vereine
Arabien Sport- und Culture Verein e.V.
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste
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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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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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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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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Botschaften, Moscheen, Kirchen, Vereine, Beratungen

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

 استشــــارات، جمعيــــــات، كنــائس، مســــاجد،ســـــفارت

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
Ali Abboud
 علي عبود/  دKarl-Marx-Str. 112,12043 Berlin
Tel.:03068900298
 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
Najeeb Al-Saidi
 نجيب/  دBraunschweiger Str. 14, 12055 Berlin
Tel.: 030-5329237
Sana Ayade
 سناء/ـ دة
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel. 030-785 23 36
KINDERCHIRURGIE
جراحة أطفال
Dr. med. Ali Maarouf
 علي معروف/ـ د
Oranienstr. 158, 10969 Berlin,
Tel. 030-6141619
Dr. Gannam
 بسام غنام/ـ د
Nürnberger Str. 67, 10787 Berlin
Tel.: 030- 21021840
KINDERPSYCHIA. طب نفسي لألطفال
Najeeb Al-Saidi
 نجيب/ـ د
Hänselstr. 45, 12437 Berlin
Tel.: 030-5329237
LUNGEN- &
أمراض الصدرية
BRONCHIALHEILKUNDE
Dr. Med. Bader Askar
 بدر عسكر/ـ د
Rotkamp 2, 13053 Berlin, Tel. 03096200700
NEUROLOGIE
طب األعصاب
Omar Kamal Eddin
 كمال الدين/ـ د
Manfred-von-Richthofen-Str. 15,
12101 Berlin, Tel. 030-7863037
Said Masri
 مصري/ـ د
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin, Tel. 030-7513632
ORTHOPÄDIE
عظام
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
Dr. Dahshan
 دهشان/ـ د
Allee der Kosmonauten 47, 12681
Berlin, Tel. 030-5415021
Mahmoud Atef
 محمود عاطف/ـ د
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
UROLOGIE
مسالك بولية
Eid Ali Faragallah
 فرج هللا/ دKarl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin,
Tel. 030/ 6866504
 السويفي/ دEl-Seweifi Aref
Karl-Marx-Str.88, 12043 Berlin,
Tel. 030/ 23937904
Hasan Igde
 حسن/ دBergmannstr. 5-7, 10961 Berlin,
Tel. 030-2621424
Hegazy, Houssam

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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MUHANNAD ABOU NABOUT

Praxis für moderne Zahnheilkunde
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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

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.

Tel.:030-6064152
Mustapha Lagrou
 مصطفى/ـ د
Müllerstr. 151, 13353 Berlin,
Tel. 030-4538089
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

Badstr. 12, 13357 Berlin,
Tel. 030-4626070

 حجازي/د

أسنان
ZAHNÄRZTE
 أمين حافظ/ـ د
Amin Hafiz
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

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

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

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

Ishaq, Ibtisam,
 إبتسام إسحاق/ ـ دة
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172
 عماد خلوف/ـ د
Khalouf Emad
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.
 أبو نبوت/د

‡{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

Tel.:030-6064152
Muhannad Abou Nabout
Zossener Str. 36, 10961 Berlin
030-47050452
Mukhtar Daiban
 مختار/د
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
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أطباء

Ärzte

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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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

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

ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﻻﺩﺓ
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u
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. ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﻞ، ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺤﻤﻞö öl ﺘﺎﺡ
r
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. 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

- Notfallbehandlung.

Designed by dalil.de

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.

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
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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

ZAHNARZTPRAXIS

Mustapha Lagrou M.Sc

Design by dalil.de

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

KINDERWUNSCHZENTRUM
am Potsdamer platz

Dr. med.

Hanadi Awwadeh
Dr. med.

Anja Mutz

IUI
IVF
ICSI
MESA TESE
Assisted Hatching

Leipziger Platz 7, 10117 Berlin
S-& U-Bhf: Potsdamer platz

Tel 030 200 89 50-0 Fax 030 200 89 50-99
www.kinderwunsch-potsdamerplatz.de
e-mail: info@kinderwunsch-potsdamerplatz.de

الدكتور علي عبود

MFA ht
uc
ges

Die spezille 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.
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 العيادة التخصصية المتكاملة للطب الباطني... ال لساعات االنتظار الطويلة بالمشافي بعد اليوم

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 باألمواج 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، االستنشاق والعالج بالتسريب،ـ فحص وظائف الرئة
.ـ الفحص الصحي العام
. طب السفر،ـ التطعيم
 مرض، للمرضى المزمنين (مثل مرض الشريان التاجيDMP ـ دراسات
.) الربو، مرض االنسداد الرئوي المزمن،السكري من النوع الثاني
.ـ زيارات منزلية
Karl- Marx-Straße.112, 12043 Berlin | Tel.: 030 68900298

 تأمينات، عالج طبيعي، صيدليات،مستشفيات

Krankenhäuser, Apotheken, Naturheilkunde, Versicherungen
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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l^æ^ÀuÊ<ÌÈfõ<hÖ]Áq
Ì{{{{Èﬁ^•<Ì{{{È÷àﬂ⁄<l]Ö^Ëá
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

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

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
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 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
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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 فوتو فريد
ـ ستوديو ميديا

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

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
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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

 ﺃﺣـﻤﺪ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ/ﺩ

VERMIETUNG

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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Aachener Str. 40, 10713 Berlin

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

(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

 تليفونات، أعمال البناء، عقارات، رياض أطفال،مدارس

Schulen, Kindergärten, Immobilien, Baufirmen, Mobilfunk

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

Al Atlal
ـ األطالل
Tel. 030-3424988
Dj. Al-Afrah
ـ األفراح
Tel. 030-85977769 / 01761-63886003
Dj. Farid
ـ فريد
Tel. 030-60507180
Dj. Hanin
ـ حنين
Tel. 0176-22045953
Dj. Zakareya
ـ زكريا
Tel. 0171-8792784
Essam
ـ عصام زمبيبال
Tel. 0162-3523883
Nagham
ـ نغم
Tel. 0173-6178173
Ronaldo
ـ ممدوح
Tel.0179-5571314

FESTSAAL

ـ صالة األفراح
Alafrah Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin,
Tel 0176-63886003
ـ صالة األمل واألحالم
AWA Saal
Wiebestr. 49, 10553 Berlin
Tel. 030-88531058
ـ صالة كاريزما
Charisma Festsaal
Colditzstr. 29, 12099 Berlin
Tel. 0173-2059765
ـ صالة األناقة
Elegance Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447181-83
ـ صالة كونتراست
Kontrast Festsäle
Handwerkerstr. 33, 15366 Berlin
Tel.: 0151-66505050
ـ صالة لوكس
LUX Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin,
Tel.: 030-536 04 033
ـ صالة الشرق
Orient Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
ـ صالة الملكة
Queen Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin, ِ(Seitenflügel)
Tel. 030-75447183
ـ الصالة الملكية
Royal Event Center
Am Juliusturm 55, 13559 Berlin
Tel.: 03036757709
صالة زفير
Saphire Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Sato Festsaal
ـ صالة شاتو
Neuköllnische Allee 25, 12057 Berlin
Tel. 030-68055036
Sultan Event Center
ـ صالة سلطان
Puderstr. 8, 12435 Berlin,
Tel.: 030-536 04 033

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

Allgemeiner Sozialer Dienst (Tiergarten)
Gotzkowskystraße 8 in 10555 Berlin
Zugang über Zwinglistraße
Telefon: 3 48 03 - 1 63
Allgemeine Soziale Dienste (Wedding)
Neue Hochstraße 21 in 13347 Berlin
Telefon: 46 90 19 - 50
Rechtsambulanz Sozialhilfe
Exerzierstraße 23 in 13357 Berlin
Telefon: 46 06 75 34
Rechtsberatung zu Arbeitslosengeld II
und Sozialhilfe für einkommensschwache Personen.
NEUKÖLLN
Caritasverband
CARIsatt-Beratung Allgemeine Soziale
Beratung
Dieselstraße 11 in 12057 Berlin
Telefon: 66 63 37 90
Diakoniewerk Simeon
Soziale Beratung
Morusstraße 18 A in 12053 Berlin
Telefon: 68 24 77 - 11
Migrantensozialdienst
für Ratsuchende nicht-deutscher
Herkunft
- Morusstraße 18 A in 12053 Berlin
Telefon: 68 24 77 - 18
- Joachim-Gottschalk-Weg 41 in12353
Berlin
Telefon: 66 09 09 17
mitHilfe
Boddinstraße 58 in 12053 Berlin
Telefon: 68 97 71 50 / 68 40 92 30
Beratung in existenziellen Notlagen
zur Vermeidung oder Behebung von
Wohnungsnot
Nachbarschaftsheim Neukölln
Sozialberatung
Schierker Straße 53 in 12051 Berlin
PANKOW
Beratung + Leben
Sozialberatung Pankow
Zelterstraße 14 in 10439 Berlin
Telefon: 41 72 20 33
Caritasverband
Allgemeine Soziale Beratung
Dänenstraße 19 in 10439 Berlin
Telefon: 4 45 74 30
REINICKENDORF
Rathaus Reinickendorf
Eichborndamm 215 - 239 in 13437
Berlin
Raum 119 B
Kostenlose Rechtsberatung für Einkommensschwache.
HVD Neustart
Beratung und Wohnunterstützung
Alt-Reinickendorf 7 in 13407 Berlin
Telefon: 4 14 68 74
SPANDAU
Beratung + Leben
Sozialberatung Spandau
Hasenmark 3 in 13585 Berlin
Telefon: 3 31 30 21
Deutsches Rotes Kreuz
Allgemeiner Sozialer Dienst
Galenstraße 29 in 13597 Berlin
Telefon: 43 72 89-95
Gemeinwesenverein Heerstraße Nord
Beratungsstelle Treffpunkt
Obstallee 22 d in 13593 Berlin
Telefon: 3 63 41 12
HÎNBÛN
Internationales Bildungs- und Beratungszentrum für Frauen und ihre
Familien
Brunsbütteler Damm 17 in 13581 Berlin
Telefon 3 36 66 62
Treffpunkt Regenbogen
Lynarstraße 9 in 13585 Berlin
Telefon: 3 36 10 36
STEGLITZ-ZEHLENDORF
Diakonisches Werk Steglitz und TeltowZehlendorf
Johanna-Stegen-Straße 8 in 12167
Berlin
Telefon: 7 71 09 72
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Arbeit und Leben (DGB/VHS)

CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF
Caritasverband
Allgemeine Soziale Beratung
Pfalzburger Straße 18 in 10719 Berlin
Telefon: 66 63 3 - 9 60
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Brandenburgische Straße 80 in 10713
Berlin
Kostenlose Rechtsberatung Mi 14 16:30 Uhr
FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG
Berliner Mietergemeinschaft
Möckernstraße 92/Ecke Yorckstraße in
10963 Berlin
Beratungszeit: Di ab 19 Uhr
GEBEWO pro
Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle
und Existenzsicherung
Gneisenaustraße 2 / 3. Etage VH in
10961 Berlin, Telefon:53 15 68 50
mitHilfe
Rigaer Straße 62 in 10247 Berlin
Telefon: 41 72 18 79
Beratung in existenziellen Notlagen
zur Vermeidung oder Behebung von
Wohnungsnot
RuDi Nachbarschaftszentrum
Hartz-IV-Beratung
Modersohnstraße 55 in 10245 Berlin
Telefon 29 49 20 25
Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte
TAM – Interkulturelles Familienzentrum
Wilhelmstraße 116-117 in 10963 Berlin
Telefon: 2 61 19 93
Beratung für Familien in Kreuzberg
Rechtsberatung mit einem Anwalt:
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von
15 - 18 Uhr
in der St. Thomas-Gemeinde, Bethaniendamm 23-29 in 10997 Berlin
LICHTENBERG-HOHENSCHÖNHAUSEN
Arbeitslosenverband
Bürger-Kommunikations-CenterLandsberger Allee 180 c-d in 10369 Berlin
Telefon: 97 60 51 98
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Rathaus Lichtenberg
Möllendorffstr.6, 10367 Berlin
Di 15–18 (ohne Voranmeldung)
Ball e.V.
Beratung und Wohnunterstützung
Sozialberatung
Marchwitzastr. 24–26 in 12681 Berlin
Telefon: 5 42 21 55
Völkerball
Interkulturelle Begegnungsstätte BerlinLichtenberg
Josef-Orlopp-Straße 52 in 10365 Berlin
Telefon: 55 49 20 45
MARZAHN-HELLERSDORF
Arbeitslosenverband ALZ Marzahn
Glambecker Ring 80 - 82 in 12679
Berlin
Telefon: 93 49 65 04
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Beratung + Leben
Allgemeine Soziale Beratung und Migrationserstberatung für Erwachsene
Landsberger Allee 400 in 12681 Berlin
Telefon: 9 35 20 63
Gewerkschaftlicher KIEZ-Treff
Mehrower Allee 28-32 in 12687 Berlin
Telefon: 93 66 50 66
ALG II Beratung
MITTE (Mitte, Tiergarten, Wedding)
Arbeiterwohlfahrt
Zentrum für Migration und Integration
Stettiner Straße 12 in 13357 Berlin
Telefon: 66 64 39 - 0
Berliner Arbeitslosenzentrum (BALZ)
Nazarethkirchstraße 50 in 13347 Berlin
(direkt am U-Bhf. Leopoldplatz)
Telefon: 45 60 60 15
Beratung auch zum Arbeitslosengeld I.
Caritasverband
Allgemeine Soziale Beratung
Oldenburger Straße 47 in 10551 Berlin
Tel.: 6 66 33 - 71 70
Deutsches Rotes Kreuz

AKI
ـ المعهد الثقافي العربي
Falkstr. 23, 12053 Berlin, Tel.68081472
Alfalah
ـ الفالح
Koloniestr. 30, 13359 Berlin
Tel. 41719694
Al-Baian
ـ البيان
Huttenstr. 31, 10553 Berlin,
Tel. 34357644
Alphabet
ـ مدارس ألفابت
- Nehringstr. 8, 14059 Berlin
- Crellstr. 38, 10824 Berlin
Tel.: 01520151947
Al-Huleh
ـ الحولة
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 6214959
ـ اإلرشاد
Al-Irschad eV.
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin,
Tel. 030-62983410
Arabischer Unterricht
ـ تعليم اللغة العربية
Uthmannstr. 23, 12043 berlin
Tel. 030- 21806954
Al Andalus
ـ مدرسة األندلس
Falkstr. 22, 12053 Berlin,
Tel. 030-68054435
Cordoba
ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات
- Finowstr. 27, 12045 Berlin;
Tel. 030-51630581
- Drontheimer Str. 32a, 13359 Berlin,
Tel. 030-49908859
- Flughafenstr. 43, 12053 Berlin
Tel. 030-62731998
Deutsch-Libanesische Gemeinde
ـ الرابطة
Kurmärkische Str. 1-3,
اللبنانية
10783 Berlin, Tel. 030-8335332
El-Nur
ـ مدرسة النور
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 03056823914
Haus der Weisheit
ـ دار الحكمة
Rathenower Str. 16, 10533 Berlin, Tel.
030-39808625
 الكرامة/ المدرسة العربية
Karame e. V.
Puttkamer Str. 19, 10969 Berlin, Tel.
0176- 40198574
Palästina Sportvereine e.V.  مدرسة فلسطينPrinz-Eugen-Str. 17, 13347 Berlin,
Tel. 030-2111562

Safina
 سفينة الحكمةRathenower Str. 16, 10553 Berlin,
Tel. 030-39480386
Traum Insel
 الناصرةWilhelmstr. 15, 10963 Berlin
Tel.: 030-25923697
Traum Insel
 بيت لحمWilhelmstr. 3, 10963 Berlin
Tel.: 030-25938954

Jamil, Kamal
 كمال جميل/  مWolframstr.5, 12105 Berlin, Tel. 030-7511433
Khadem, Mustapha
 مصطفى خادم/  مGroßbeerenstr. 67, 10963 Berlin,
Tel. 030-2517742
Nouri, Noureddine
 نور الدين نوري/  مLinienstr. 46, 10119 Berlin,
Tel. 030-28879659
Safadi
 حاتم الصفدي/  مHardenbergplatz 2, 10623 Berlin,
Tel. 030-20454766
Firma A. Khellouf
 خلوف ألعمال الدهانBraunschweiger Str. 68, 12055 Berlin,
Tel. 030-6834583
Firma KS tec
 صفصوف للنقل واإلعمارTel. 030-48826242 / 0176-61799437
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 أزياء، تجميل، استيراد وتصدير،احتفاالت

Festkichkeiten, Im- & Export,، Kosmetik, Textilien

Al-Ahram,
ـ جريدة األهرام
Schiffbauerndamm 40, 10117 Berlin,
Tel. 030-2064690
Iraq Network,
ـ شبكة األخبار العراقية
Postfach 1456, 63128 Dietzenbach
www.aliraqnews.com
webmaster@aliraqnews.net
Tel. 0178-9712017
ـ وكالة األنباء الكويتية
KUNA,
Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin,
Tel. 030-20913695
ـ وكالة األنباء المغربية
Maghreb Presse,
Dricksenstr. 50, 10171 Berlin,
Tel. 030-2096172

Adil Mode
ـ أزياء عادل
Südstern 4, 10961 Berlin
Kottbusser Damm 103, 10967 Berlin
Tel./ Fax: 030-69507373
Al-Hanan
ـ الحنان
Sonnenallee 98, 12045 Berlin
Tel. 030- 56822927
Tabarak
ـ تبارك
Erkstr. 4, 12043 Berlin,
Tel. 030-68080633

Nour

Sonnenallee 92, 12045 Berlin
Tel.: 0179-1319048

Al-Muhammadawi
 المحمداوي للسياراتEinemstr. 4, 10787 Berlin
Tel. 030-25358338-9
Ramadan Maschinenhandel
 رمضانTel. 030-40713701
Munkari, Kutayba
 قطيبةAhrweilerstr. 22, 14197 Berlin
Tel. 030-8213222

Braunschweiger Str. 82, 12055 Berlin
Tel.: 030 615 76 70
Fax: 030 616 53 889
Mail: post@dalil.de
Web: www.dalil.de

Ahmad
ـ صالون أحمد
Weisestr. 8, 12049 Berlin,
Tel. 030-21803302
Alouisal
)ـ صالون الوصال ( أبو الخير
Sonnenallee 99, 12045 Berlin
Te. 0176-85247263
Alouisal
)ـ صالون الوصال ( سليم
Weichselstr. 56, 12045 Berlin
Tel.: 030-6130 9162
Al-Faisal
ـ صالون الفيصل
Exerzierstr. 3, 13357 Berlin
Tel. 030-69525178
Aamir
ـ صالون أمير
Voltastr. 35, 13355 Berlin,
Tel. 030-46456799
Belal
ـ صالون بالل
Gotzkowskystr. 32, 10555 Berlin
Tel. 030-20953282
ـ صالون بون بون
BON BON
Sonnenallee 68, 12045 Berlin
Tel.: 030-22460787
ـ صالون بيبلوس
Byblos
Scharnweber Str. 122, 13405 Berlin
Tel. 0176-67667070
ـ صالون كليوبترا
Kleopatra
Fritschestr. 49, 10627 Berlin, Tel. 03037591085
Elegance
ـ األناقة
Sonnenallee 112, 12045 Berlin
Tel. 030/6872483
El-Sufara
ـ السفراء
Maxstr. 15, 13347 Berlin
Tel.030-81799075
Vandam
ـ حسين فاندام
Tel.: 015759643529
Goldene Finger
ـ األصابع الذهبية
Sonnenallee 13, 12047 Berlin
Tel. 030-62985725
ـ هيثم
Haissam
Gneisenaustr. 83, 10961 Berlin
Tel. 0173-8248026
ـ كوافير حسين
Hussein coiffeur
Prinzenallee 36, 13359 Berlin
Tel. 030-21471352

Flyer - Falzflyer - Visitenkarten
Klappkarten - Plakate - Broschüren
Mappen - Kataloge - Blöcke
Briefpapier - Postkarten
und Vieles mehr!

Flyer
Stempel

Visitenkarten
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ـ فساتين نور

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

A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Din-Lang Art CD Oval Maxi Rund Q6 Q5 Q4 Q3

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

Biomedizinische Kosmetik
ـ ريم اسماعيل
Kadiner Str. 23, 10243 Berlin,
Tel. 030-42021213
Docure
ـ زهرة بوركادي
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
Khaled Salebi
ـ مركز خالد صليبي للتجميل
Mainzer Str. 12, 10715 Berlin
Tel. 030-8536521
Kleopatra
ـ كليوبترا
Feitschestr. 49, 10627 Berlin,
Tel. 030-20093965

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

Kund

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
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العاصمة لشبونة اكبر مدن البرتغال وتحوي اكبر عدد من المعالم السياحية التاريخية في البلاد حيث تضم العديد من المتاحف والقصور
والقلاع الاثرية كما انها تضم منتزهات رائعة

تلقب لشبونة بمدينة التلال السبعة نظراً لموقعها حيث بنيت على سبعة تلال منحدرة وهو ماأكسبها موقعاً فريداً واستراتيجياًde

اليونان
اليونان بلد االساطير من اجمل الوجهات السياحية في اوروبا لما تتمتع به من غنى باالماكن الطبيعية
الساحرة والمعالم االثرية الموغلة في ال ِقدم ،تتألف اليونان من مئات الجزر يبلغ عددها حوالي 2000
جزيرة البعض منها مأهول بالس ّكان.
تدعم السياحة في اليونان االقتصاد الوطني بنحو  %20وتاريخها قديم بدرجة قدم اليونان نفسها ،فالحضارة
اليونانية واحدة من أقدم الحضارات في العالم حيث تضم عدة أماكن أثرية تعود إلى زمن اإلغريق
والرومان والبيزنطيين.
تستقطب الجزر اليونانية الكثير من السياح حول العالم لما توفره من منتجعات فاخرة على الرمال الذهبية
والشواطئ الرائعة.

اثينا
السياحة في اثينا تجمع بين االماكن الطبيعية الساحرة
والمعالم االثرية الخالدة والفن والثقافة ،تعتبر
العاصمة اليونانية مدينة اثينا من افضل وجهات
السياحة في اليونان فال يمكنك التعرف على تاريخ
اليونان وثقافتها وجمالها مالم تزر عاصمتها أثينا.
أكروبوليس أثينا أو االكروبول Acropolis of
 Athensيعتبر األشهر بين معالم اثينا واليونان
بشكل عام وتكاد ال تخلو رحلة سياحية متجهة
الى اليونان اال تكون زيارة هذا المكان من ضمن
أولوياتها.
يرتفع االكروبوليس في وسط مدينة اثينا حوالي
 152متر عن سطح البحر وهو عبارة عن جبل
صخري اقيم على قمته مجموعة من المعابد لآللهة
اليونانية القديمة ومن اهمها معبد البارثنون والذى
يعتبر أيقونة معابد اليونان والعالم القديم على حد
سواء.
افضل االنشطة في أكروبوليس أثينا:
بوابة بروبيلين وهي المدخل الرئيسي ألكروبوليس
أثينا يمكنك أن تشاهد لوحات جدارية ضخمة
وزخارف وأعمدة عالية .والذي يعتبر من اجمل
اماكن السياحة في اليونان.

سانتوريني

سانتوريني من اجمل جزر اليونان السياحية تتميز
بمبانيها فقلما تجد صورا ً تذكارية ال تظهر فيها
المباني التاريخية البيضاء والزرقاء في جزيرة
سانتوريني باالضافة الى الشواطئ الرائعة.
تقع الجزيرة في جنوبي شرقي البالد وتعتبر من
اشهر وجهات شهر العسل في اليونان حيث تتمتع
بجمال طبيعي أ ّخاذ وتضم عدة قرى هادئة تقع على
مرتفعات وهضاب مرتفعة تطل اطالالت ساحرة
على البحر.
ماذا توفر لك السياحة في سانتوريني ؟
يعد شاطئ كماري من اجمل اماكن السياحة في
سانتوريني ويعتبر االشهر من بين شواطئ الجزيرة،
يبعد حوالي  10كم عن مدينة فيرا عاصمة جزيرة
سنتوريني  ،يمكنكم مشاهدة الصخرة العمالقة التي
تبرز من وسط البحر «ميسا فونا» ،رمال الشاطئ
معروفة بلونها االسود ،زيارة الشاطئ من اجمل
االشياء التي يمكنك القيام بها في جزيرة سانتوريني.
السياحة في سانتوريني شهر العسل
التجول في بلدة أويا حيث يمكنكم التمتع بمشاهدة
الغروب من هذا المكان ،التجول في ارجاء هذه
البلدة من التجارب الممتعة التي يمكن ان تحظى بها
خالل رحلتك الى جزيرة سانتوريني اليونانية.

السياحة في رودس

تعتبر جزيرة رودس من اجمل جزر اليونان
وواحدة من أجمل جزر العالم ،تقع رودس في البحر
المتوسط بالقرب من ساحل تركيا الغربي ،وتتمتع
بتاريخ عريق يمتد الى عصور طويلة كما انها
تمتلك طبيعة خالبة حيث يمكنك االستمتاع بجمال
البحر والشاطئ ولذة الطعام واألجواء الرومنسية
فيها.
خليج القديس بولس:
خليج صغير غير انه من اجمل االماكن الطبيعية
التي يمكن ان تشاهدها في العالم ،يعتبر هذا المكان
احد اشهر معالم السياحة في جزيرة رودس اليونان
حيث يأتي اليه السيّاح من كل مكان للتمتع بروعة
البحر والمياه الصافية الكريستالية فيه.
تستقطب جزر اليونان الكثير من السياح حول العالم
لما توفره من منتجعات فاخرة على الرمال الذهبية
والشواطئ الرائعة ومن هذه الجزر جزيرة كريت
التي تعتبر واحدة من الوجهات األكثر شعبية لقضاء
العطلة كما انها تحوي فنادق جزيرة كريت اليونانية
التي تعتبر من افضل فنادق اليونان.
منتجع وسبا بلو باالس:
يقع هذا المنتجع الفاخر على ساحل إيلوندا ويوفر
اماكن اقامة راقية ومرافق سبا مميزة ،تقع قرية
صيد األسماك بالكا على مسافة  500متر من مكان
االقامة ،من افضل فنادق في جزيرة كريت .

مدينة ريثمنون القديمة

من اهم االماكن السياحية في جزيرة كريت اليونانية
ويعود تاريخ انشائها الى عام  1204وتتميز بمبانيها
الرائعة ،تستقطب المدينة السياح الذين يفضلون
التجول في شوارعها الضيقة والتعرف على آثارها
القديمة خصوصا ً قلعتها الجميلة واسواقها والجلوس
لتناول الطعام في احد مطاعمها المميزة.

مدينة أغيوس نيكوالوس

تقع هذه المدينة اليونانية الجميلة شرقي جزيرة
كريت وتحديدا ً على خليج ميرابلو وتمتاز بإطاللتها
الساحلية الساحرة ،تضم المدينة بحيرة جميلة تسمى
فوليسميني يحيط بها العديد من المطاعم والمقاهي
لتوفر جلسات مميزة تطل على البحيرة.
اكواريوم كريت  Cretaquariumاحد اهم معالم
السياحة في جزيرة كريت الجزيرة التي تعد من اكبر
جزر اليونان السياحية  ،يعرض حوض االسماك
هذا مجموعة كبيرة ونادرة من االحياء البحرية من
منطقة البحر االبيض المتوسط.
انشطة يمكنك القيام بها في اكواريوم كريت:
اصطحاب العائلة مع االطفال في جولة رائعة داخل
اروقة االكواريوم ومشاهدة انماط الحياة البحرية مع
مجموعة كبيرة من المخلوقات البحرية المفترس
منها واالليف ،كأسماك القرش وقناديل البحر
وغيرها.
يمكنك أخذ قسط من الراحة من جولتك
في استكشاف أسرار عالم البحار في كريت
اكورايوموذلك في مطعم ومقهى االكواريوم ،سوف
تجد السلطات والمعجنات والمأكوالت البحرية التي
تناسب جميع األذواق.
التقاط مجم و عة رائعة من الصور التذكارية لكم
داخل كريت اكواريوم الى
جانب احواض السمك الضخمة.
تعد كنوسوس من اشهر المواقع االثرية في جزيرة
كريت حيث يضم آثارا ً باقية ألول حضارة متطورة
في العالم والتي كانت تخص مدينة ازدهرت عبر
التاريخ منذ آالف السنين ،يعود تاريخ هذه المدينة
الى العصر الحجري الحديث والعصر البرونزي.

وادي ساماريا

يعتبر هذا ا لمكان من اجمل اماكن سياحية في
جزيرة كريت اليونان وهي حديقة وطنية رائعة
يمكن اعتبارها من اجمل الحدائق في اوروبا ،تحوي
الحديقة شال الت وممرات ومنحدرات ومناظر
طبيعية خالبة تسر الناظرين.

شواطئ نيكوالوس

تعد الشواطئ من اهم وجهات السياحة في جزيرة
كريت اليونانية  ،تضم الجزيرة العديد من الشواطئ
الرائعة و التي تتنوع ما بين الشواطئ الصاخبة
والحيوية والشواطئ الهادئة الرومانسية ومن بين
شواطئ الج زيرة نذكر شاطئي ألفونسي وبالوس
الجون.

السياحة في ميكونوس

جزيرة ميكونوس من اجمل االماكن السياحية
في اليونان واحدى اجمل الجزر اليونانية تتميز
بشوارعها وازقتها البيضاء والتي تصطف فيها
المحالت التجارية والمطاعم والمقاهي اضافة الى
البيوت الجميلة ذات الطراز المعماري الكالسيكي.
معالم السياحة في جزيرة ميكونوس اليونانية:
تعتبر طواحين كاتو ميللي احدى اهم رموز السياحة
في ميكونوس اليونان وهي عبارة عن سبعة طواحين
هوائية استخدمت قديما ً في طحن الحبوب وتقع
بالقرب من الميناء ،يعود تاريخ بناء هذه الطواحين
الى القرن السادس عشر.

شواطئ جزيرة ميكونوس:

تضم جزيرة ميكونوس اليونانية العديد من الشواطئ
الرائعة وهي شواطئ نظيفة تتميز برمالها الذهبية

وتتوفر فيها الكثير من االنشطة الترفيهية والرياضية
لمحبي الرياضات المائية ،من بين هذه الشواطئ
نذكر :شاطئ الجنة الرائع وشاطئ بسارو وشاطئ

باراغا الذي يعتبر االكبر من بينها .الشكّ أن هذه
الشواطئ من معالم السياحة في ميكونوس الرئيسية.

München
03.08.2020
German Wrestling Federation
Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 2, 12435 Berlin-Treptow
05.08. – 06.08.2020
Feuerwerk der Turnkunst –
OPUS
Arena, Mercedes-Platz 1, 10243
Berlin
17.08. - 26.08.2020
Internationale Grüne Woche
Messedamm 22, 14055 Berlin

12.08.2020
Hochzeitsmesse
Areal Böhler, Alte Schmiedehalle, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf
18.07. - 26.07.2020
Messe: boot 2020
Messegelände,
Stockumer
Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf
24.07 – 25.07.2020
Messe: Supreme - Women&Men
B1, Bennigsen Platz 1, 40474
düsseldorf

01.08.– 31.08.2020
Winter-Zoo Hannover
Erlebnis-Zoo Hannover, Adenauerallee 3, 30175 Hannover
10.08. – 13.08.2020
Domotex : Weltleitmesse für
Teppiche und Bodenbeläge
Messegelände, 30521 Hannover

02.08. – 03.08.2020
Holiday On Ice – Showtime
Olympiahalle,
Spiridon-Lou24.08. – 26.08.2020
is-Ring 21, 80809 München
HIPPOLOGICA
Das
03.08.2020
Reitsport-Event der Grünen 25.08. – 26.08.2020
Muffat Winterfest
Woche
Hochzeitsmesse
Muffathalle, Zellstr. 4, 81667
Messedamm 22, 14055 Berlin
Museum
für
Gartenkunst, München
Benrather Schlossallee 100-106, 11.08.2020
25.08 – 27.08.2020
40597 Düsseldorf
Hochzeitstage
Japan Festival Berlin
MOC Veranstaltungscenter
Urania Berlin, An der Urania 17,
Lilienthalallee
40,
80939
10787 Berlin-Schöneberg
29.08. – 31.08.2020
Snooker: German Masters 2020
Tempodrom, Möckernstraße 10,
10963 Berlin-Kreuzberg

07.07. – 10.08.2020
Messe: Heimtextil
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1,
60327 Frankfurt – Westend

15.08– 19.08.2020
InterDive: Internationale Tauch-,
01.08. – 11.08.2020
Schnorchel- und Reisemesse
Lichtkunst: Winterleuchten
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1,
Westfalenpark,
An
der 60327 Frankfurt – Westend
Buschmühle 3, 44139 Dortmund
18.08. – 19.08.2020
04.08. – 05.08.2020
Trau Dich! – Die Hochzeitsmesse
Deutsche Brieftauben-Ausstel- Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1,
lung
60327 Frankfurt – Westend
Westfalenhallen,
Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund
25.08. – 28.08.2020
18.08. – 19.08.2020
Creativeworld
Messe: Brille & Co
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1,
Westfalenhallen,
Rheinland- 60327 Frankfurt – Westend
damm 200, 44139 Dortmund
18.08. – 19.08.2020
Hochzeitstage 2020
18.08 – 19.08.2020
Westfalenhallen,
Rheinland- Hochzeitstage Hamburg
damm 200, 44139 Dortmund
Messe und Congress, Messeplatz 1, 20357 Hamburg
28.08. – 31.08.2020
Wild Food Festival 2020
24.08. – 26.08.2020
Westfalenhallen,
Rheinland- home²: Immobilien
damm 200, 44139 Dortmund
Messe und Congress, Messeplatz 1, 20357 Hamburg
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أفقي
 - 01اهم نهر في لبنان.
- 02قناة تربط المحيط الهادي بالبحر الكاريبي  -ابو البشرية.
 - 03مثل و نظير  -حفر البئر  -رفيق السهر.
 - 04اسم اشتهرت به كليتا العلوم و اآلداب في جامعة باريس بفرنسا
 ضمير منفصل. - 05يعترض األكل في حلقه فيمنعه من التنفس  -فطن و ذكي.
 - 06عائلة وزيرة خارجية امريكية سابقة  -عائلة سياسي سوري
قاد الثورة ضد الفرنسيين بعد معركة ميلسون.
- 07آلهة الزهور عند الرومان  -احسان.
 - 08يبس الخبز او اللحم  -ما يكتمه االنسان  -الكي مبعثرة.
 - 09نسرع و نقترح االمر قبل ان يسبقنا اليه احد  -تصفح و بحث.
- 10مذهب الدولة في انكلترا انشأه هنري الثامن.

رأسي

أنا ممثل امريكي
01

02

03

04

05

06

07

08

09
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01
02
03
04
05

العاصمة

06

- 01فقيه من اهل البصرة إشتهر بتفسير االحالم.
 - 02بحيرة روسية  -شرائع.
 - 03حرف نصب  -جنب الطريق المبلط بصفائح الحجارة  -هاج الدم.
 - 04دعاء من كلمتين  -ماء عذب.
 - 05ماركة ادوات كهربائية فرنسية  -من االلوان.
 - 06متشابهان  -نجئ بالعجب  -ضعف ورق.
 - 07يحصل .
 - 08ماركة آالت موسيقية  -لباس الميت.
 - 09قرض مؤجل  -صفة للشخص الذي يلغي اللحوم من نظامه
الغذائي.
 - 10شاعر سوري راحل عمل في السلك الدبلوماسي.

7x

07
08
09
10

بين الصورتين توجد سبعة فوارق حاول أن تجدها في دقيقتين

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

 -1من كم لون يتكون قوس قزح؟
 -2ماهي عاصمة اثيوبيا؟
 -3كم عدد احرف اللغة االنجليزية؟
 -4ما هو اصل الجبنة البارميزان؟
 -5ماهي اكبر هضبة في العالم؟
 -6من هي اول امرأة فازت بجائزة نوبل؟
 -7اين تم افتتاح اول بنك للدم في العالم؟
 -8ماهي الدولة التي اشتهرت بالسوشي؟
 -9ماذا يسمي كوكب المريخ؟
 -10ماهو العمر التقريبي لالرض؟
 -11من هو مخترع المصباح الكهربائي؟
 -12ماهو عدد كواكب المجموعة
الشمسية؟
 -13من هو مكتشف الدورة الدموية؟

سؤال يحتاج جواب ...
 -1ماذا يسمي صغير الضفدع؟
 -2ما اسم العملية التي ينتج فيها
النبات طعامه؟
 -3ما عدد حواف المكعب المستقيمة؟
 -4ما هو الجذر التربيعي للعدد144؟
 -5من هو أول من قام بصكّ النقود
عند العرب؟
 -6من هو الملك الفرعوني الذي قام
ببناء تمثال ابي الهول؟
 -7متي وقعت الحرب العالمية
االولي؟
 -8ماهو لقب كوكب بلوتو؟
 -9ماهو اكتر عنصر كيميائي متواجد
في جسم االنسان؟
 -10ماهو شكل مجرة درب التبانة؟
 -11ماهو الغذاء االساسي لثلث
سكان العالم؟
 -12ما هو العنصر الغذائي الذي إن
توافر في الحليب أصبح الحليب غذاء
متكامل العناصر الغذائية؟
 -13ماهو عدد اجنحة النحلة؟
 -14الي اي نوع من الحيوانات
تنتمي الدالفين؟
 -15ماهو الحيوان الذي ال يصدر اي
صوت؟
 -16ما هو أطول نهر في العالم؟
 -17ما هي أكبر مدينة توجد في
قارة أوروبا؟
 -18ما هي أقوى أنواع األحجار
الكريمة؟

 -19في أي قارة يوجد بها نهر
األمازون؟
 -20ما هي الدولة التي يطلق عليها
بلد األرانب؟
 -21ما هو أعلى جبل في قارة
إفريقيا؟
 -22كم عدد عضالت جسم اإلنسانً ؟
سعرا؟
 -23ما هو المعدن األغلى
ً
 -24أين ولد الشاعر األصمعي؟
 -25ما هي المدينة التي أطلق عليها
اسم مدينة الشمس؟
 -26ما هو أضخم وأكبر مخلوق في
العالم ؟
 -27من هو الحيوان الذي تنمو
أذرعته مرة أخرى إذا تم قطعها؟
 -28ما هو الحيوان االقوى ذاكرة
في الكرة األرضية؟
 -29ما هو عدد سنوات الخالفة
العثمانية؟
 -30ما هي الدولة التي حدث فيها
أكبر مجاعة في العالم؟
-31من هو الملك الذي استلم حكم
المملكة األردنية في عام 1999؟
 -32ما هو العام الذي وقعت فيه
مجزرة صبرا وشتيال في لبنان؟
 -33من هو القائد الذي قام بمعركة
بالط الشهداء؟

أقوال مأثورة

Sprüche

نصف المعرفة اكثر خطورة من الجهل .
George Bernard Shaw
جورج برنارد شو
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ما هي الطريقة الحسابية
التي من الممكن أن نحصل
منها على الرقم سبعة من
ثالثة 6؟

صورة ألصغر ام في القرن العشرين
«لينا مدينا» ولدت فى  23سبتمبر  ،1933وعندما بلغت عمر الخمس سنوات تم نقلها إلى المستشفى وبعد الفحص اكتشفوا أنها حامل ،فى
الشهر السابع ،فهى مولودة بحالة نادرة تسمى بالبلوغ المبكر وأصبحت أما رسمية عام  14مايو  1939من خالل عملية قيصرية وكان المولود
ذكرا وأطلقت عليه اسم «جيراردو» ،ولم يكشف عن والد الطفل حتى اآلن.
كان ابنها يزن  2.7كجم عند والدته .ظن خيراردو بأن لينا هي أخته حتى اكتشف
بأنها أمه عندما بلغ العاشرة من العمر .نمى الطفل نموا طبيعيا وتوفي عن عمر
 40عام  1979بسبب مرض في نخاع العظم.
لم تكن هناك أية أدلة بأن حمل لينا مدينا كان بطريقة غير طبيعية ،إال أنها لم تفصح
عن هوية أبو الطفل أو عن ظروف الحمل .رأى الدكتور إسكومل أنه من المحتمل
أنها لم تعرف ألنها  -حسب ما كتب “ -لم تستطع أن تعطي إجابات دقيقة” .اعتقل
والد لينا بتهمة االغتصاب وزنا المحارم ،إال أنه أفرج عنه بسبب نقص األدلة.
تزوجت مدينا الحقا راؤول خورادو الذي أنجب معها ولدها الثاني عام .1972
عاشت العائلة في حي فقير من أحياء ليما عرف ب”شيكاغو تشيكو” أي شيكاغو
الصغيرة .رفضت إعطاء مقابلة لوكالة رويترز عام .2002

21.04-20.05

يتغير الوضع لصالحك شرط التحلى بالليونة والدبلوماسية وتتحسن االمور
نسيبا شرط التحلى بالليونة فى معالجة مصالحك.
 يتحسن مزاجك وتهدأ مخاوفك بعض الشيء وتطمئن لتكاتف احدهم معكولتفهم البعض موقفك وتخطط لتوظيف اموالك فى عقار او مشروع ادرس
المعطيات قبل حسم االمور واستشر اهل االختصاص من اداريين وقانونيين.

الحمل

21.03-20.04

فتره تقدم و اذدهار و قد يأتي الحظ من الخارج الحظوظ داعمه لمسائل
السفر و الرحالت و العقود و الترويج وحمالت التسويق،ترتفع المعنويات
تدريجيا تسمع جواب او تتحمس للتغيير تزداد وتيره عملك و تكثر نشاطاتك
او تسافر من اجل مسئله ما ،بإستطاعتك تحقيق انجاز رائع انها فتره رائعه
و تحمل حظوظ لجميع المواليد حاول التعويض عن التأخير و التراجع.

الكلمات المتقاطعة
01
01

تعاكسك الظروف وقد تنفعل وتغضب بشده التجازف خالل هذه الفتره النها
سلبيه اوتحمل حزنا اوخساره فتره صعبه ومربكه ال تخالف القوانين فتره
ارتباطات.
 االجواء ثقيله ومعاكسه ال تخالف القانون او تنفعل حتى لو شعرتباالفتزاز القمر يسبب لك الخالفات والمشاعر السلبية.
التخيب االمال المعلقة عليك حضر عملك جيدا والتتهرب من المسؤولية قد
تتزامن الواجبات والمسؤليات عليك تجنب االهمال تفاديا للتقصير.
 كن واضح فى اولوياتك وال تدع احد يثير انفعاالتك او غضبك نظم وقتكجيداالتزاما منك بالواجبات ولكن مع مراعاة ظروفك الصحية.

تظهر مسائل شخصية او عائلية وربما منزلية تسبب لك االرتباك والتوتر
حاول استعادة موقعك فقد تضطر الرسال من ينوب عنك او يتوسط لك.
 تمالك اعصابك واحم مصالحك ومعنوياتك من التراجع فى هذه االيام التسمح للمزاجية بالتأثير على استقرار الوضع العائلى تهتم لتحسين المنزل
وربما تنشغل بحدث عائلى سعيد.
كن مطلعا علي جميع المعطيات ال تستخف بالتفاصيل البسيطه عبر عن
رايك وموقفك لكن بهدوء وثقه وال تعرض جهودك السابقه للضياع تتسارع
وتيرة الحياة.
 تحمل الفترة الممتده لقاء او امتحان او طله اعالميه استشر اهل االختصاصاستعن بالزمالء والتحالفات قم باالتصاالت او بزيارات ضرورية.

22.12-20.01

اعد قراءة حساباتك الماليه من مصاريف ورواتب ومكاسب تتميز بالفعاليه
والديناميكيه وقد تسمع جوابا يعجبك فال تبالغ بمصروفك.
 قد تناقش اسباب فشل او تراجع خطة ما او بهدف تصحيح االخطاء تنجحفى االمتحان وتقدم افكارا المعه ستكون اتصاالتك الماليه نافعة وناجحة.
تكون سيد الموقف نظرا لوجود القمر في برجك سوف تتوضح ايضا
المسائل عالقه تستعيد حماستك وتعود الحياه الي وتير تها الطبيعيه تفرح
لخبر او انفراج
 تتحرر من الضغوط النفسيه وتتخذ المبادرات التي تضعك دائما بالطليعهتبدا مرحله جديده ترغب فيها بالمفاوضه والتسويه ضع اهدافك نصب
عينيك من اكثر ايام الشهر حظا.
تميل إلى الهدوء والبعد عن الصخب ال تتوقع حركة ناشطة بل فوضى
وتأخير وخسائر األمور تأخذ طابع التأجيل والتسويف وكأن طاقتك مسحوبة
فقط هدأ من روعك في هذه الفترة.
 إسترخى وأسترح تستاء بسبب تأخير أو مماطلة أو إلتباس من المستحسنأال تأخذ قرار حاسم أونهائى حاليا ً هذه الفترة من أصعب أيام الشهر وأقلها
حظا ً و تحمل خيبة و فشل فال تجازف.

الحوت

21.02-20.03
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االختالفات السبعة

فتره مثمره وناجحه تتم المصالحه وتقرب المسافات بين االحباء ترافقك
تاثيرات جميله وتميل الى الرومانسيه خصص وقتا للهوايات المفضلة.
 تتعزز معنوياتك من جديد وتتحمس للمبادرة والدخال تعديالت على حياتكتقوى فرص نجاحك وتجد نفسك مبتهجا وسعيدابالقرب من االصدقاء
واالحباء.

23.11-21.12

24.10-22.11

العقرب

24.090-23.10

الميزان

24.08-23.09

العذراء

األسد

23.07-23.08

22.06-22.07

السرطان

21.05-21.06

الجوزاء

الثور
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ال تبقي وحيدا ً فالظروف واعدة بالتعاطف والتأيد لحركتك تفرح بدعم جهه
ما كن معتدالً حتي تحظي بتحالف جيدا ً.
 بادر إلى تصحيح وإعادة األمور إلى نصابها تظهر ليونة وتتكيف معالمستجدات أسع لكى يرتفع رصيدك الشعبى وتكسب ثقة اآلخرين.

قد تبدأ عمال أو دراسه جديده تناقش بقوه وذكاء وتتجرأ علي رفض ما ال
يناسبك ال تخش شيئا بل ثق بنفسك أكثر انها فتره مناسبه لخوض تجربه
جديده .
 كن هادئا وال تحاول اثارة الفتن انها فترة مهمة وتمتحنك ال تضعف والتستسلم وال ترتكب اخطاء حافظ علي رصانتك وتمسك بمسؤلياتك.

أنا مين؟

الممثل ويل سميث

أنا فين؟

المغرب /الرباط  /محمد السادس

فرافيش

 7 -1الوان -2 /.اديس ابابا 26 -3 /.حرف -4 /.ايطاليا -5 /.هضبة التبت -6 /.ماري
كوري -7 /.مدينة نيويورك  -8 /.1940اليابان -9 /.الكوكب االحمر4,543 -10 /.
سنة -11 /.توماس أديسون 8 -12 /.كواكب -13 / .وليام هارفي.

فكر شوية!

 -1شرغوف -2/.البناء الضوئي 12-3/.حافة -5 /.12 -4/.الخليفة عبد الملك
بن مروان -6/.الملك خفرع -8/.1914 -7/.الكوكب القزم -9/.االكسجين-10/.
حلزوني -11/.االرز -12/.الحديد -13/.زوجين من االجنحة -14/.الثديات-15/.
الزرافة -16/.نهر النيل -17/.لندن -18/.حجر االلماس -19 /.قارة أمريكا
الجنوبية-20/.اسبانيا -21/.جبل كلمينجارو 620 -22/.عضلة -23/.معدن
الراديوم -24/.ولد في مدينة البصرة -25/.مدينة بعلبك -26/..الحوت األزرق-27/.
نجمة البحر -28/.حيوان الجمل 400 -29/.عام -30/.دولة الصين -31/.الملك عبدهللا
الثاني بن الحسين -32/.عام 1982م -33/.القائد عبد الرحمن الغافقي.

الحل.7 =)6/6(+6 :
George Bernard Shaw
جورج برنارد شو
(ولد  26يوليو  - 1856توفي  2نوفمبر  ،)1950مؤلف أيرلندي شهيرُ .ولِد في
دبلن ،وانتقل إلى لندن حين أصبح في العشرينات .أول نجاحاته كانت في النقد الموسيقي
واألدبي ،ولكنه انتقل إلى المسرح ،وألّف مايزيد عن ستين مسرحية خالل سنين مهنته.
أعماله تحتوي على جرعة كوميديا ،لكن تقريبا ً كلها تحمل رسائل اتهامات أمِ ل برنارد
شو أن يحتضنها جمهوره.
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