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الدليل ـ برلين
كثيرة هي اإلحباطات التي تجثم على صدر اإلنسان
العربي  ،والتي تكاد أن تخنقه وتقتله.
هذه اإلحباطات ناتجة من الهزائم المتتالية على
المستويات القومية والقطرية ،بل وعلى مستوى
اإلنسان البسيط في حياته اليومية ،وفي أحالمه
المشروعة .ووسط هذا الجو الخانق من الهزيمة
واإلخفاق ال يستطيع اإلنسان أن يمنع نفسه من الحلم
واألمل.
أول األحالم أن تتحرر بالدنا من االحتالل والتدخل
األجنبي الذي يسعى إلى إطالة أمد وهن األمة،
وإضعافها ،ونهب ثرواتها ،ومنع وحدتها ،وتفكيك
إمكاناتها ،حتى ال تتضافر جهودها للقضاء على
عدوها.
وما أشبة الليلة بالبارحة ،فها نحن اآلن في عام
 2020م ،وكأننا نسمع أخ عربي منذ قرن من
الزمان ،أي منذ مائة عام وهو يحلم نفس الحلم.
ففي هذا الوقت كان االحتالل البريطاني والفرنسي
واإليطالي قائما لمعظم بالدنا العربية ،لكن ويا
للحسرة ،فبعد مائة عام كاملة وبعد أن اعتقدنا أن
االحتالل الغربي قد أجليناه عن أرضنا نجد أنه عاد
من جديد في العراق والصومال وأفغانستان وهاهو
يهدد سوريا ولبنان وليبيا.
ونلمح هنا أن نظمنا السياسية في الفترة القومية وفي
فترة التحرر قد حوصرت وحوربت ،وليتنا بعد أن
نحقق االستقالل الوطني نقيم نظما سياسية مفتوحة
فيها من القوة والمتانة والمنعة ما يحفظ استقالل
بالدنا.
إننا نريد أن نؤسس نظما سياسية بالمقاييس العالمية
وال يهمنا أن تكون هذه النظم جمهورية أو ملكية
دستورية ،المهم أن تكون قائمة ونابعة من إرادة
شعبية تعمل لصالح األمة كلها وليس لصالح قلة
من نخبة األمة فقط .أن تكون هذه األمة قادرة على
اختيار حكامها ومحاسبتهم وعزلهم إذا انحرفوا.
نريد نظماً سياسية تحفظ لإلنسان العربي كرامته
وتعامله معاملة آدمية وتحترم حقوقه .نريد أن تنتهي
سياسة االعتقاالت وإلقاء الناس في السجون.
نحلم بأن يتم احترم كرامة اإلنسان العربي داخل
أقسام ومراكز الشرطة ،ال أن يتم تعذيبه وضربه
وإهانته وتهديده باغتصاب زوجته إذا هو لم يعترف
بجريمة لم يرتكبها .
نحلم بأن يتعلم الطالب في كليات الشرطة كيف
يحافظ على حقوق اإلنسان ويحترمها ،وكيف يسهر
على أمن الناس وحل مشاكلهم ومطاردة اللصوص،
ال أن يتعلم كيف يعتقل إخوانه المواطنين ويعذبهم.

ونحلم بان يكون في بالدنا برلمانات حقيقية ناتجة
عن انتخابات حرة نزيهة ،ونحلم أن تختفي ظاهرة
تزوير االنتخابات وااللتفاف على إرادة األمة،
وأن تختفي معها البرلمانات التي ليس لها من
الديمقراطية إال مبنى كبير وفخم ،وقنوات تليفزيونية
تنقل المسرحيات الكالمية التي تتم تحت القبة.
سوف يترتب على هذا الحلم السياسي حلم إعالمي،
وهكذا فإننا نحلم بإعالم مهني محترم يحترم عقلية
القارئ والمستمع والمشاهد العربي ،وليس إعالما
يذيع وينشر األكاذيب ويزيف وعي اإلنسان العربي
ويقلب الحق باطال والباطل حقا ،ويهتم بأجساد
الفنانات وفضائحهم.
نحلم بإعالم ينقل قضايانا كما هي وال ينقل ما يعجب
الحكام فقط ويحجب ماال يعجبهم.
نحلم بإعالم وطني مستقل ينحاز لالستقالل الوطني،
والتنمية الوطنية ،والثقافة العربية األصيلة ،وليس
إعالما يردد ما يقوله اإلعالم الغربي ويكون امتدادا
له.
نحلم بأن يكون امتالك وسائل اإلعالم متاحاً لكل أحد
وفقا لقوانين عادلة ،وليس إعالما يتم الترخيص به
من أجهزة األمن لمن ترضى عنه هذه األجهزة ويتم
منعه عن المعارضين المغضوب عليهم.
نحلم بإعالم مستقل بعيدا عن التدخالت الحكومية،
إعالم قومي يعبر عن هوية األمة كلها بكل طوائفها
وال تسيطر عليه فئة خاصة لتحارب به فئات أخرى.
والزلنا نحلم بمسئولين وطنيين ال يملكون إال منازلهم
ومرتباتهم ،يفكرون في هموم الفقراء والبسطاء وال
يجعلون أنفسهم أدوات لمساعدة األثرياء ورجال
األعمال والمستثمرين.
نحلم بمسئولين ببالدنا ال يستسلمون لمطالب واشنطن
ومعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل
إقرار سياسات رأسمالية تنحاز لألغنياء ضد الفقراء،
مسئولين يفكرون في
إقامة اقتصاديات وطنية
مستقلة تعتمد أنماط
التنمية التي تتناسب
مع ظروف بالدنا
ومواردنا.

توطين التكنولوجيا المتقدمة في بالدنا ويحاربون
البطالة ويوفرون فرص العمل الحقيقية.
نحلم أن نرى المسئولين في بالدنا همهم األول هو
األسواق العربية واإلسالمية والتكامل معها ،وليس
الهزيمة واالنسحاق أمام األسواق الغربية وكل ما
هو غربي.
كما نحلم بعدالة حقيقية في بالدنا تنصف المظلوم
وتنحاز له وتضرب على يد الظالم مهما كان حاكماً
أو مسئوال كبيراً.

نحلم بعدالة توفر االطمئنان لإلنسان البسيط حتى ال
يقع فريسة في فم حيتان ال ترحم.
وها نحن قد وصلنا إلى ذروة األحالم وهي أن نرى
وعيا عربيا تجاه قضية الوحدة ،وأن يتم محاصرة
ثقافة التجزئة والقطرية والتفتيت.
وإذا كانت تجربة الجامعة العربية (جامعة الرؤساء)
فشلت فشال ذريعا ،فإننا نحلم بأن يبذل المخلصون
جهودا حثيثة للوصول إلى أفكار جديدة وشكل جديد
من أشكال الوحدة ،يضرب بيد من حديد على كل
حاكم ال يحترم النظام الجمعي العربي ويخرج عليه.
نحلم بشكل وحدوي عربي تكون قراراته ملزمة
يحترمها الجميع ،وتكون هذه القرارات باألغلبية
وليست باإلجماع ،وأن ينتج عن ذلك أن ينتقل اإلنسان
العربي في أنحاء العالم العربي بدون تأشيرة دخول،
وأن تكون هناك حرية لحركة رؤوس األموال بين
الدول العربية كذلك ،وأن يتطور األمر حتى يصل
إلى سوق عربية مشتركة وبرلمان عربي مشترك
وجيش عربي مشترك وجواز سفر باللغة العربية.
نحلم بـ «عيش ،حرية ،عدالة اجتماعية و كرامة
وطنية».
لعلها أوهام مواطن عربي !!

نحلم بأن نرى رجال
واالقتصاد
المال
في بالدنا ال يسعون
للعموالت والسمسرة
وإقامة توكيالت السلع
وإنما
المستوردة،
يسعون إلقامة صناعات
وطنية ،ويعملون على
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حذر االتحاد األلماني للشركات المتوسطة من مغبة
ثان للحياة العامة بسبب جائحة كورونا .وجاء
إغالق ٍ
ٍ
في خطاب من االتحاد للمستشارة األلمانية أنجيال
ميركل ورؤساء حكومات الواليات أن إغالق الحياة
العامة والتجارية مجدداً ،على غرار ما حدث الربيع
الماضي ،سيؤدي إلى أضرار أكبر بكثير على
االقتصاد ،خاصة على الشركات المتوسطة.
وأضاف الخطاب الذي اطلعت عليه وكالة األنباء
األلمانية أن كثيراً من الشركات استنفدت احتياطياتها
المالية ،وقد تدفع إلعالن اإلفالس في حال حدوث
ثان .وأشار الخطاب إلى أن «الحماية المبالغ
إغالق ٍ
ٍ
ً
فيها من العدوى» ال ينبغي أن تكون مجددا على
حساب حماية االقتصاد والرفاهة.
ويثير التطور الحالي ألعداد اإلصابات بفيروس
كورونا المستجد في ألمانيا وأوروبا والعالم قلقاً
كبيراً لدى الشركات المتوسطة ،حيث يحوم «شبح»
اإلغالق الثاني .وجاء في الخطاب أن الشركات
المتوسطة ،وأصحاب المهن الحرة على وجه
الخصوص ،تحملوا وطأة اإلغالق األول في الربيع.
وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين ،تكافح قطاعات كاملة،
مثل الضيافة والفندقة والسياحة والمعارض ،من
أجل البقاء ،إلى جانب القطاع الفني واإلبداعي.
وبحسب البيانات ،يتوقع الخبراء موجة غير مسبوقة
من حاالت اإلفالس في الخريف المقبل .وبحسب
االتحاد ،فإنه في حالة اإلغالق مجدداً ،ستكون الدولة
أيضاً مثقلة باألعباء المالية .ويرى االتحاد أن القدرة
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االقتصادية المستقبلية أللمانيا تواجه خطراً ،وأن
الماليين من الوظائف والفرص التدريبية معرضة
للخطر.
وأقرت الحكومة األلمانية والنواب برامج تحفيز
اقتصادي تقدر قيمتها بمليارات اليورو للحفاظ
على الوظائف .وتطالب اتحادات اقتصادية بإدخال
تحسينات على هذه البرامج .كما يدعو ساسة إلى
تمديد فترة منح إعانات ساعات العمل المخفضة،
ومساعدة الدولة إلنقاذ الشركات المتعثرة بسبب
األزمة.
وفي غضون ذلك ،ترى أوساط اقتصادية ألمانية
أن النشاط التجاري مع أوروبا الشرقية قد عاد إلى
المسار السليم ،رغم وجود بعض االنتكاسات بسبب
أزمة جائحة كورونا.
وقال رئيس اللجنة االقتصادية األلمانية المختصة
بالعالقات مع أوروبا الشرقية إنه تم تجاوز أدنى
مستوى من التراجع في النشاط التجاري ،مضيفاً أن
التجارة مع الدول في وسط وشرق أوروبا تراجعت
خالل النصف األول من هذا العام بنسبة  14.6في
المائة ،مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي،
وقال« :نحن متفائلون بأن نرى تأثير التعويض
االقتصادي في النصف الثاني من هذا العام».

أشار استطالع للرأي إلى حدوث تغير كبير في ثقة
األلمان في قياداتهم السياسية في ظل كورونا .فقد
ارتفعت درجة الثقة في المستشارة أنغيال ميركل
ووزير صحتها ينس شبان ورئيس حكومة والية
بافاريا ماركوس زودر ،في ظل أزمة كورونا،
حسبما كشف استطالع حديث للرأي أجري في
ألمانيا.
وأظهرت نتائج االستطالع الذي أجراه معهد (فورسا)
ألبحاث الرأي أن درجة الثقة ،التي حصلت عليها
ميركل زادت بمقدار  12درجة مقارنة باالستطالع
الذي أُجري في يناير /كانون الثاني الماضي قبل
اندالع أزمة كورونا.
ووصل مقدار الزيادة في درجة الثقة التي حصل
عليها شبان إلى  13درجة ،وبلغ مقدار الزيادة
ذروته مع زودر حيث وصل إلى  17درجة .ويتيح
االستطالع للمشاركين فيه منح درجة ثقة في الساسة
تصل إلى  100درجة.
وحسب االستطالع األخير ،حصلت ميركل على 71
درجة تالها زودر ،الذي يتزعم الحزب المسيحي
االجتماعي البافاري ،حيث حصل على  59درجة ،ثم
وزير المالية أوالف شولتس (اشتراكي ديمقراطي)
بـ 51درجة (بزيادة بمقدار خمس درجات) ثم شبان
بـ 50درجة.

أظهرت دراسة أولية أن االندماج يتقدم بشكل ملحوظ ،وقد قالت المستشارة قبل نحو خمس سنوات" ،يمكننا
أن نفعل ذلك" وشجعت األلمان على دمج العديد من الالجئين السوريين في البالد.
األلمان اآلن أقل قلقاً بشأن الهجرة .ويرى ثلثهم فقط 32 ،فى المائة منهم ،انهم قلقون حيال ذلك "  .في عام
 ،2016قال ما يقرب من نصف المشاركين في دراسة استقصائية تمثيلية إنهم قلقون للغاية بشأن الهجرة.
تقول كاترينا سابيك ،أستاذة اقتصاديات األسرة والتعليم في المعهد األلماني لألبحاث االقتصادية" :شهد
األلمان تراجعاً في التدفق الكبير لالجئين في السنوات األخيرة .وقد أجرت تحقيقا مع زمالئها في مدى
اندماج الالجئين الذين جاءوا إلى ألمانيا بين عامي  2013و .2016وفي رأيهم ،ساهم االتصال المباشر مع
الالجئين أيضا في تخفيف معاناة السكان المحليين" .في المدن ،كان القلق أقل من البداية ،وقد تعرفوا على
بعضهم البعض في المناطق الحضرية".
ويبدو أن الوظيفة كانت أقل حسماً بالنسبة لهذا االتصال مع السكان المحليين مما افترضه الكثيرون في عام
 :2015فقد تواصل ما يقرب من نصف المجيبين مع األلمان ،فقد لعبت هذه الوظيفة دوراً أقل.
"يمكنك أن ترى من هذا مدى أهمية اإلقامة" ،يوضح االستقصاء .وإذا كان الالجئون يعيشون في شقة في
حي بإحدى المدن ،فإنهم سيتعرفون على عدد أكبر بكثير من األلمان مقارنة بأولئك الذين ما زالوا يعيشون
في مساكن مشتركة أو أماكن
الالجئين".
خاصة بالنسبة لألمهات
من عائالت الالجئين ،فإن
الرعاية النهارية في ألمانيا
مهمة ،وفقاً لتحليالت أجراها
المشاركون في االستقصاء.
ومن خالل هذه الرعاية،
ال يندمج األطفال الصغار
فحسب ،بل في كثير من
األحيان األمهات ،الالئي ال
يذهبن عادة إلى العمل ،بل يكن مسؤوالت عن األسرة .يقول التقرير" :لدى العديد من الالجئين أطفال صغار
جداً .ولهذا السبب يمكننا الوصول بسهولة إلى الالجئات من خالل الرعاية النهارية .ويمكن للمراكز األسرية
التي لديها دورات لغوية أن تحدث فرقاً " .ومن خالل التبادل مع اآلباء اآلخرين ،طور المزيد من األمهات
أيضا الرغبة في الذهاب إلى العمل بأنفسهم.
وتقترن رباطة جأش السكان المحليين المتزايدة فيما يتعلق بالمهاجرين بمسارات حياة إيجابية وناجحة بشكل
متزايد لالجئين .وهذا يؤكد ما افترض أيضاً في بداية تدفق العديد من العائالت السورية :وفقاً للدراسة،
فإن المدرسة هي نقطة محورية مركزية لألطفال المهاجرين .على سبيل المثال ،بالنسبة لألطفال الذين تبلغ
أعمارهم  12عامًا ،يتحدث أكثر من  90في المائة منهم اآلن إلى أصدقائهم باللغة األلمانية.
لذلك ،فإن المدرسة بالنسبة ألكثر من  80في المائة من جميع األطفال والمراهقين الالجئين هي مكان
يشعرون فيه بالراحة .أما أقل من ذلك ،فإن الالجئين الشباب يشاركون في مجموعات الترفيه والنوادي
الرياضية.
ووفقا للدراسة ،كان حوالي ثلث الذين فروا إلى ألمانيا يأملون في العثور على وظيفة في أقرب وقت ممكن.
وأصيب ثلث آخر بخيبة أمل 11 .في المئة من الالجئين جاءوا إلى العمل دون توقع ذلك .ويبدو أن معظم
الالجئين لديهم مكان جيد للقيام بذلك ،ألنهم ينتمون إلى نصف مجتمع أفضل تعليما في وطنهم .وينطبق هذا
على حوالي ثالثة أرباع السوريين الذين فروا إلى ألمانيا .أما بالنسبة للمرأة على وجه الخصوص ،فإن فرص
العمل تؤدي دوراً أصغر ،ألن األغلبية ال تعمل بل تعتني باألسرة ،وفقاً للتقاليد.
ووفقاً للتقرير ،فإن ألمانيا في طريقها إلى زيادة دمج الالجئين الذين وصلوا في  2013إلى  .2016والعملية
مستمرة ،وسيكون من الخطأ التخلص التدريجي من المبادرات والدعم بعد بضع سنوات فقط" .بالنسبة
للنساء ،على سبيل المثال ،ألمانيا بحاجة إلى بذل المزيد من العمل "،تقول ِسك .وبذلك ،ينبغي علينا قبل كل
شيء االستفادة من اإلمكانات التي يتيحها األطفال الذين فروا مع أسرهم".

وصف وزير العمل األلماني ،هوبرتوس هايل،
تخفيض ساعات الدوام بأنه وسيلة مناسبة محتملة
لتدعيم سوق العمل ،وذلك خالل النقاش حول
خفض أيام العمل في ألمانيا إلى أربعة أيام فقط في
األسبوع .وقال هايل «ساعات العمل المخفضة مع
تعويضات جزئية لألجور قد تكون إجرا ًء مناسباً،
إذا اتفق عليها الشركاء (أرباب العمل واالتحادات
العمالية) ...األفكار الجيدة والعملية مطلوبة لتجاوز
األزمة سوياً».
وكانت نقابة «آي جي ميتال» العمالية اقترحت
مؤخراً تقليص أيام العمل األسبوعية إلى ً 4
بدال من
 5أيام إلنقاذ الوظائف في قطاع المعادن والكهرباء.
وفي تصريحات صحيفة قال يورغ هوفمان ،الرئيس
التنفيذي للنقابة «اقتراح أربعة أيام في األسبوع
سيكون الرد على التغيير الهيكلي في قطاعات مثل
صناعة السيارات ،وهكذا سيتم الحفاظ على الوظائف
ً
بدال من شطبها» .وتحدث هوفمان عن
الصناعية
«تعويض معين في األجر بالنسبة للعاملين يمكنهم
تحمله».
ً
ويعتبر هذا المقترح مثيرا للجدل ،حيث قال رئيس
المعهد األلماني للبحوث االقتصادية إنه يرى أنه
باإلمكان تطبيق تقليص أيام العمل األسبوعية إلى
أربعة ،لكن فقط في حال التخلي عن تعويض تام
في األجر.
ورفض مجلس الشؤون االقتصادية في الحزب
المسيحي الديمقراطي ،المنتمية إليه المستشارة
أنجيال ميركل ،تقليص أيام العمل األسبوعية مع
تعويض محدود لألجر.
لكن في المقابل ،كشف استطالع للرأي ،عن أن
 61في المائة من األلمان يؤيدون خفض أيام العمل
األسبوعية إلى  4أيام لحماية الوظائف من الشطب
جراء أزمة «كورونا» .وأظهر االستطالع أن
مقترح الخفض يؤيده تماماً  21في المائة من الذين
شملهم االستطالع ،كما يدعمه إلى حد ما نحو 40
في المائة آخرين .وبلغت نسبة التأييد بين النساء 65
في المائة ،مقابل  58في المائة للرجال.
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محمد عبد المنعم
ال يخفى على باحث أو قارئ جيد متابع العلم
االجتماعي التربوي اختالف سلوكيات أبناء
المهاجرين عن أبناء األلمان اختالف جذري ،كما
يبدو في هذه الدراسة التي تقدم بها باحثان من
الشرق.
فاأللمان مثال يعودون أبناءهم منذ البدء على التربية
المبكرة وتثقيفهم وتمهيدهم للتحصيل المدرسي
الجيد ،فيما يترك المهاجرون األتراك والعرب كل
المسؤولية العلمية والتربوية للمدرسة .إن تقييم
الباحثين هذا يشد االنتباه.
بتمعن هذه الدراسة نجد في محكها أن أهم أسباب
فشل الطلبة األجانب ،السيما بأصول عربية وتركية
تتمثل في طاعة سلطة اآلباء والعقوبات الصارمة
ونقص التعليم في مرحلة الطفولة.
لقد قام باحثان اجتماعيان "تركي وعربي" بهذه
الدراسة ،ليس لحصولهما على الكم العلمي فحسب
وإنما النحدارهما من بيئتان شرقيتان ولتداخلهما
بين ألمانيا حيث المنشأ وموطنهما األم في تركيا
وسوريا.
الحقيقة األولى المرة هي أن ثلث أبناء المهاجرين في
ألمانيا يعانون من مشاكل حادة في المدارس .من أهم
أسباب تواتر هذه المشاكل وتسببها المباشر في فشل
تالميذ األجانب ـ التدني بالمستوى التعليمي وااللتزام
بالقواعد العامة ـ هي األسباب المذكورة سابقا ،وفقا
لبحث الباحثين ولكن هناك بعد ثالث خطير هو الهوة
بين البيت والمدرسة من ناحية التحصيل األكاديمي
وكذلك التباين الثقافي واالجتماعي وإسقاطهما
بالتالي على األطفال مما يؤدي إلى حالة اضطراب
وفشل في المدرسة.
بدعم من منظمة "كونراد" األلمانية تفرغ الباحثان
للتقصي عن مشكلة فشل أطفال األجانب األتراك
والعرب في المدارس ،يقول الباحثان بأن سلوكيات
تالميذ األجانب العرب واألتراك تعكس في حد ذاتها
أسباب المشكلة وكذلك ماهية التعامل مع التالميذ
األلمان وبقية التالميذ األجانب اآلخرين.
هنا يخلص الباحثين إلى أن ظاهرة الفشل هذه نابعة
من قائمة طويلة تتوزع بين أسباب ثقافية وأخرى
عائلية تربوية أو إسقاط ،خيفة تذويب الهوية العربية
اإلسالمية في المجتمع األلماني بد ًء بالمدرسة.
ذكر الباحثان في توصيتهما أنه يجب زيارة منازل
التالميذ ومقابلة اآلباء للتحدث معهم وليس االعتماد
على مكاتبتهم فقط.
ينطلق أحد الباحثين في بحثه هذا من تجربته هو
كأستاذ في إحدى المدارس األلمانية ،إذ يقول بأن
آباء التالميذ العرب واألتراك يعتقدون بأن المدرسة
واألستاذ هم المسئولون  %100عن تربية أبنائهم

وتعليمهم.
هذه هي تقاليد ورثوها في مواطنهم األم إذ ال يمكن
للعائلة التدخل في شؤون أبنائهم الطالب طالما كان
األستاذ والمدرسة قائمان على أمورهم ،ويضيف بأن
أبناء المهاجرين العرب واألتراك يدخلون المدارس
دون أي تأهيل مدرسي من قبل عائالتهم على
صعيدي اللغة األلمانية وكذلك السلوكيات ـ التعامل
المتوازن مع اآلخرين السيما اآلخر المختلف،
األوروبي أو اإلفريقي.
إذ يتضح لنا بمقارنة تقييم ونظرة المهاجرين للمدرسة
باأللمان ،بأنهم يقتحمون دور المدرسة واألساتذة إلى
درجة يختفي فيها دورهم تماما على صعيدي التربية
والتضييق والتحصيل األكاديمي ،إلى جانب هذا نجد
نسبة عالية من العائالت العربية ال تهتم بما يحدث
ألبنائهم في المدارس وال تشارك في االجتماعات
الطوعية أو اجتماع اآلباء في المدارس لمتابعة سير
أبنائهم المدرسي والتربوي  /التعامل مع التالميذ
واألساتذة.
أما العائالت األلمانية فيشرحها بروفسور تربوي في
جامعة "دورتموند" بأنهم يتدخلون بشدة في شؤون
أبنائهم الطالب ليس بتأهيلهم منذ الطفولة للنجاح
المدرسي ومتابعتهم مع األساتذة ،بل ومحاسبتهم
ورميهم بالفشل في التدريس إذا أخطئوا مع أبنائهم
في أتفه األمور الدراسية أو التوجيهات التربوية.
أخيرا يذكر الباحثان بأن توجه التربية الدينية الخاطئة
والسلطة األبوية التي تفرض الطاعة العمياء على
األبناء في تعاملهم مع الكبار والتهذيب إلى درجة
التقديس تتضارب مع التربية والتعامل األلماني،
مع الذات نفسها واآلخرين .فالمدارس األلمانية وفقا
للبروفسور المذكور هي مدارس أوروبية ترفض
اإلذعان وتدعم الجرأة لتفتح الشخصية واستقالليتها
كما أنها تحاول بقدر اإلمكان هدم الجسور بين
األديان والثقافات واألعراف.
ويطل الباحثان في تحليلهما لسلوكيات التالميذ العرب
واألتراك مؤكدين على ظاهرة "اآلخر المختلف" أي
أن التالميذ األجانب الشرقيين ال ينتمون إلى الطلبة
األلمان مهما تواكبوا مع حضارتهم وسلوكياتهم،
فهم شرقيون بدين آخر وحضارة وأعراف متباينة
لموروثاتهم ومنظوماتهم الغريبة.
ولكي يوضح الباحثان بعض مالمح وانعكاسات هذه
الظاهرة يرجعان ليحلال ظاهرة االنفراد االستقاللي
بالذات :فاأللمان كما يريا يعتنون منذ البدء باستقاللية
شخصية أبنائهم في اتخاذ القرار واإلعراب عن
رغباتهم ورفضهم كذلك لما يرونه غير مناسب لهم
وأن أصر اآلباء على ذلك ،فيما يظل التالميذ العرب
واألتراك قيد "المنظومة االجتماعية الشرقية"
يتطبعون على تربية أبنائهم وموروثات الشرق إلى

درجة يفقد فيها أطفالهم مالمحهم الشخصية وال
يتخذون قرارا شخصيا إال "وسمعة وشرف العائلة
نصب أعينهم.
يقول الباحثان بأن خوف اآلباء من تذويب أبنائهم في
الحضارة الغربية يظل هاجس رغم أنه غير مبرر
وليس موجودا على أرض الواقع ،فالمدرسة تحاول
بقدر اإلمكان إبراز المالمح الشخصية لألطفال دون
تقييد أو تأثير مباشر من أي جهة أو شخص.
بالعودة إلى دقائق السلوك والتصرف المدرسي
يوضح البحث ظاهرة االنضباط كقاسم مشترك بين
المدرسة والبيت ،فاألطفال العرب والسيما ـ األتراك
ـ يعودون إلى الطاعة العمياء واإلذعان لألوامر ـ
يصطدم هذا التوجه باالنضباط المدرسي إذ يطالب
المعلمون التالميذ االنضباط وااللتزام باللوائح
استنادا إلى فهم وتوضيح لها وكثيرا ما يسعدهم
أن يناقشهم التالميذ في أهمية تقبلها أو رفضها ،إذ
تكون هذه الجرأة ثمرة للتحرر الفكري ورسم لبوادر
الشخصية المستقلة.
ويضيف البحث بأن عدم تقبل اآلباء األتراك والعرب
لفشل أبنائهم المدرسي وعدم تمكنهم من إبراز نتائج
جيدة لاللتحاق بكليات الطب أو القانون أو الهندسة
مثال ،ال يقوم على أسس منطقية البتة ،فهم يضعون
آماال خيالية على عاتق المدرسة باعتبارها المربي
والمفتاح الذهبي للمستقبل دون أي جهد ومشاركة
من قبل التالميذ وآبائهم !
يقول أحد الباحثين بأن جملة "نظام التعليم األلماني
هو السبب في فشل أبنائي" جملة تتكرر مرارا
لدى اآلباء العرب الذين ال يقبلون حتى الحوار عن
مشاكل أبنائهم المدرسية.
كان وقد ذكرنا بأن الباحثين قد وضعا ضمن حلولهما
الضطراب سلوكيات التالميذ األتراك والعرب
وفشلهم في المدرسة أن تكون هناك زيارات مشتركة
آلباء التالميذ لمتابعة أكثر وأدق والتعرف على
بيئتهم  ،أما الحل اآلخر وكذلك برامج مجموعات
الدراسة المختلفة بين التالميذ المتفوقين والوسط
واآلخرين األسوأ تحصيال.
يظل السؤال قائما ،هل يمكن أن تتغير سلوكيات
التالميذ العرب واألتراك على صعيدي تعاملهم
وكذلك المقدرة على التحصيل المدرسي الجيد ،إن لم
يغير اآلباء أنفسهم أو يعززوا في أبنائهم االستقاللية،
ووضع األهداف المستقبلية نصب أعينهم؟؟
إن اإلجابة على هذا السؤال أو طرحة للمناقشة
الحادة سيثير كبرياء اآلباء ،إال أن األمر في النهاية
لصالح أبنائهم إن أرادوا لهم حقا إرث مجد ال التذرع
بإخفاق السلم التعليمي األكاديمي .

www.dalil.de
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د .أمير حمد
االنقسام الذى يضرب حلف الناتو ،فى ظل التعارض
فى المواقف بين الواليات المتحدة ،وحلفائها فى
أوروبا الغربية ،يمثل جزءا من األزمة التى تعانيها
واشنطن ،منذ نهاية الحرب الباردة ،والتى تجلت
بوادرها بوضوح فى انهيار االتحاد السوفيتى،
وغياب الصراع الذى هيمن على النظام الدولى
ألكثر من نصف قرن من الزمان ،والذى فتح الباب
أمام دور قيادى أمريكى للمعسكر الغربى ،وبالتالى
فإن عدم وجود صراع يعنى غياب القيادة األمريكية
للعالم.
فمنذ تسلم الرئيس االمريكي دونالد ترامب الذي رفع
ً
اوال) السلطة في يناير/كانون ثاني
شعار(امريكا
 ،2017بدأت بوادر الخالفات واألزمات تتصاعد
بين الواليات المتحدة االمريكية والعديد من دول
العالم ،وخصوصا بعض حلفاء واشنطن ومنهم
ألمانيا بسبب جملة من القضايا والملفات المهمة
واألساسية ،منها قضية مساهمة الدول األعضاء في
ميزانية حلف شمال األطلسي وما اعقبها من تطورات
وأزمات أخرى ،حيث ترى الواليات المتحدة أنها
تساهم بالجانب األكبر في هذه الميزانية ،وتضغط
على الدول األوروبية وخاصة فرنسا وألمانيا ،وال
يتوقف األمر كما نقلت بعض المصادر ،عند ميزانية
"الناتو" ،فهناك ملفات خالفية اخرى اثارها الرئيس
االمريكي تتعلق بالقضايا التجارية ،كما تعارض
الواليات المتحدة بشدة خط أنابيب "نورد ستريم "2
الذي يمر عبر بولندا وأوكرانيا ،لنقل الغاز الروسي
إلى ألمانيا ،وفرضت بالفعل عقوبات على الشركات
العاملة في المشروع .وترى أنه يقوي النفوذ الروسي
في أوروبا ،ويمنعها من بيع المنتجات البترولية
األمريكية في القارة األوروبية.
وباإلضافة إلى ذلك تسبب الملف اإليراني في أزمة
كبيرة في العالقات األمريكية األلمانية منذ مايو
 ،2018حين قرر ترامب االنسحاب من االتفاق
النووي المبرم في  ،2015وضغط على الدول
األوروبية التخاذ نفس الخطوات .لكن ألمانيا وفرنسا
قادت موقفا أوروبيا يرفض االنسحاب من االتفاق،
ويتمسك به ،ويرفض أيضا العقوبات األمريكية على
طهران والشركات والكيانات المتعاملة تجاريا معها.
هذه الخالفات دفعت ترامب الى اعتماد خطط
وقرارات ضغط جديدة ضد برلين ،ومنها قرار سحب
عدد من القوات األمريكية من ألمانيا ،وقال الجيش
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األمريكي إنه سينقل مقره األوروبي من شتوتجارت
في ألمانيا إلى بلجيكا ،وذلك أثناء استعراضه لخطط
أوسع نطاقا لنقل  12ألفا من قواته إلى خارج ألمانيا
بناء على أوامر الرئيس دونالد ترامب.
وأعلن ترامب في وقت سابق خططا لخفض عدد
القوات األمريكية في ألمانيا إلى  25ألف جندي،
منتقدا ألمانيا على عدم التزامها بالمستويات
المستهدفة لإلنفاق الدفاعي التي حددها حلف شمال
األطلسي واتهمها باستغالل أمريكا في التجارة.
كما قال السفير األمريكي السابق في برلين ،ريتشارد
غرينل ،إن قرار خفض القوات األمريكية "جرى
اإلعداد له منذ العام الماضي" .ولفت في هذا اإلطار
إلى شعور الواليات المتحدة باالستياء من عدم وفاء
ألمانيا بهدف حلف شمال األطلسي (الناتو) .وفي
وقت سابق ،شن غرينل المقرب من ترامب ،هجوما
كبيرا على برلين ،وقال إن "تقاعسها عن رفع
ميزانيتها العسكرية إهانة حقيقية لواشنطن" .وتابع:
"كيف يدفع دافعو الضرائب األمريكيون تكاليف
انتشار القوات األمريكية في ألمانيا بينما يستخدم
األلمان فائضهم التجاري ألغراض محلية".
آالف الجنود يغادرون
وفي هذا الشأن كشف الجيش األمريكي النقاب عن
خطط لسحب حوالي  12ألف جندي من ألمانيا وسط
تداعيات الخالف المستمر منذ فترة طويلة بين برلين
والرئيس ترامب ،لكنه قال إنه سيبقي على ما يقرب
من نصف هؤالء الجنود في أوروبا لمواجهة التوتر
مع روسيا .وأعلن ترامب خططا لخفض القوات
األمريكية البالغ قوامها  36ألف جندي في ألمانيا إلى
 25ألفا ،منتقدا ألمانيا على عدم التزامها بالمستويات
المستهدفة لإلنفاق الدفاعي التي حددها حلف شمال
األطلسي واتهمها باستغالل أمريكا في التجارة.
وقال ترامب للصحفيين في البيت األبيض”نخفض
القوات ألنهم ال يدفعون الفواتير ..األمر بسيط
للغاية“ .لكن وزير الدفاع األمريكي مارك إسبر
سعى لتقديم عملية االنسحاب بطريقة ال تقوض
حلف شمال األطلسي وجهوده في ردع التدخل
الروسي في أعقاب ضم موسكو شبه جزيرة القرم
عام  .2014وفي تصريحات ستثير على األرجح
حنق موسكو ،قال إسبر إنه سيتم إعادة تمركز بعض
القوات األمريكية في منطقة البحر األسود وقد ينتشر
ً
مؤقتا في منطقة البلطيق.
بعض الجنود
أما القوات األخرى التي ستغادر ألمانيا بشكل دائم
فسوف تُنقل إلى إيطاليا ،وسيتم نقل المقر األوروبي

للجيش األمريكي من شتوتجارت بألمانيا إلى بلجيكا.
ومن المتوقع أن يبقى في المجمل أقل من ستة آالف
جندي ،من أصل  12ألف جندي يغادرون ألمانيا،
في أوروبا .وسوف يعود كثير من القوات المتبقية
إلى الواليات المتحدة لكن سيتم إرسال الجنود بدون
أسرهم في عمليات انتشار مؤقت وبشكل دوري في
أوروبا.
صفعة على وجه صديق وحليف
وقال نوربرت روتجن ،وهو عضو بارز في تكتل
المحافظين الذي تتزعمه المستشارة األلمانية أنجيال
ميركل ،لصحيفة أوجسبرجر ألجماينه ”بدال من
تعزيز قدرات حلف األطلسي ،فإن سحب القوات
سيضعف الحلف“ .وقال السناتور الجمهوري
األمريكي ميت رومني الذي ينتقد ترامب إن خطة
سحب القوات من ألمانيا ”خطأ فادح“ .وأضاف في
بيان ”إنها صفعة على وجه صديق وحليف“ .وقال
مساعد كبير لجو بايدن المرشح الديمقراطي لخوض
انتخابات الرئاسة األمريكية إن بايدن سيعيد النظر
في قرار سحب القوات من ألمانيا في حالة فوزه
باالنتخابات.
وتنظر واشنطن أيضا في إعادة نشر قوات لها في
بولندا ودول البلطيق ،في حال التوصل إلى اتفاق مع
هذه الدول حول وضع تلك القوات ،كما أكد إسبر
خالل مؤتمر صحافي في واشنطن .وشدد على أن
هذا اإلجراء هو جزء من خطته األوسع إلعادة
تمركز القوات العسكرية األميركية في أنحاء العالم
من أجل التصدي بشكل أفضل للتهديدات وتعزيز
مرونتها ،بما فيها مع حلف الناتو الذي يركز على
ردع التهديد الروسي المحتمل ألوروبا.
لكن في البيت األبيض ،قال ترامب للصحافيين إن
ألمانيا لم تدفع ما يتوجب عليها للدفاع عن أوروبا.
وأوضح ترامب مشيرا إلى القوات األميركية "إنهم
موجودون لحماية أوروبا ،وهم موجودون لحماية
ألمانيا ،ومن المفترض أن تدفع ألمانيا في مقابل
ذلك" .وتابع "سئمنا من أن نكون حمائم" ،مضيفا
"سنقلص عدد قواتنا ألنهم ال يدفعون .األمر بهذه
البساطة".
وقال إسبر "إن إعادة تمركز قواتنا في أوروبا يشكل
تحوال استراتيجيا وإيجابيا رئيسيا" مضيفا "هذه
التغييرات ستحقق بال شك المبادئ األساسية لتعزيز
الردع األميركي وحلف الناتو للتهديدات الروسية
وستساهم في تقوية الناتو وطمأنة الحلفاء وتحسين
مرونة االستراتيجية األميركية" .ويمكن أن يكون

لهذه الخطوة تأثير اقتصادي واستراتيجي كبير في
ألمانيا حيث تتمركز عشرات اآلالف من القوات
األميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وفي وقت سابق طلب قادة أربع واليات ألمانية من
الكونغرس األميركي التراجع عن قرار خفض عدد
القوات محذرين من أن هذه الخطوة قد تضعف جبهة
حلف األطلسي ضد موسكو .وأكد إسبر أن الخطوة
نوقشت لفترة طويلة ولم تكن نتيجة عدم رضا الرئيس
دونالد ترامب عن العالقة بين واشنطن وبرلين.
وكان ترامب قد أعلن فجأة عن خطط لخفض عدد
القوات األميركية في ألمانيا في حزيران/يونيو وسط
تصاعد التوترات السياسية والتجارية بين البلدين.
بحسب فرانس برس.
وجاء ذلك بعدما رفضت المستشارة األلمانية أنغيال
ميركل خطة ترامب لعقد قمة مجموعة السبع في
واشنطن بسبب التهديد الذي يمثله فيروس كورونا.
وفي ذلك الوقت ،كان ترامب يؤكد أن انتشار
الفيروس يتراجع .وغضب ترامب من تأجيل القمة
وقال الحقا إنه سيوسع المجموعة لتشمل الرئيس
الروسي فالديمير بوتين .وجرى إخراج روسيا
من هذه المجموعة بعد ضمها شبه جزيرة القرم
األوكرانية على البحر األسود في العام .2014
انتقادات ومطالب
في السياق ذاته انتقد عضو بارز في تكتل المحافظين
الذي تتزعمه المستشارة األلمانية أنجيال ميركل
قرار الواليات المتحدة بسحب نحو  12ألف جندي
من البالد ونقل المقر األوروبي للجيش األمريكي
وقال
بلجيكا.
إلى
نوربرت روتجن رئيس
لجنة الشؤون الخارجية
في البرلمان األلماني
”بدال من تعزيز قدرات
حلف األطلسي ،فإن
سحب القوات سيضعف
الحلف“ .وأضاف ”فاعلية
الجيش األمريكي ال تزداد
بل تتقلص ،خاصة في
ظل الوضع مع روسيا
العسكرية
والنزاعات
الجارية في الشرق
األوسط“.
من جانب اخر قال
مستشار بارز لجو بايدن،
المرشح المرجح للحزب
الديمقراطي في انتخابات
الرئاسة األمريكية ،إن
بايدن سيراجع القرار الذي
اتخذه الرئيس الجمهوري
دونالد ترامب بسحب

آالف الجنود من ألمانيا إذا فاز في االنتخابات .وقال
أنتوني بلينكن ،مستشار بايدن للشؤون الخارجية،
”سنراجع كل القرارات التي اتخذها ترامب بما
يشمل هذا القرار“ .وأضاف ”يبدأ األمر بالتأكيد
بالطريقة التي صدر بها“ وذلك في إشارة لقرار
ترامب عدم التشاور مع ألمانيا قبل اتخاذ اإلجراء.
وتابع قائال ”لكن لدينا أيضا مشكلة كبيرة مع جوهر
القرار ذاته“.
وقال بلينكن إن بايدن سيسعى لالستعانة بحلف شمال
األطلسي لمواجهة التهديدات التي تشكلها الصين
على األمن العالمي ومنها جهود شركة هواوي
الصينية لبناء شبكات التصاالت الجيل الخامس في
دول أوروبية منها ألمانيا وبريطانيا .وأضاف ”إنها
مشكلة ..مشكلة حقيقة وهي إحدى المشكالت التي
نحتاج لمواجهتها بشكل عاجل ..لكن نحتاج ألن
نعالجها معا وليس بشكل منفرد“ مشددا على أهمية
العمل مع الحلفاء األوروبيين بدال من مهاجمتهم.
وحثت مجموعة من أعضاء مجلس النواب األمريكي
من الحزب الجمهوري الرئيس دونالد ترامب على
إعادة النظر في قراره بخفض عدد القوات األمريكية
في ألمانيا قائلين إن وجود تلك القوات يمثل العمود
الفقري للردع الذي يمثله حلف شمال األطلسي ضد
ما وصفوه بالعدوان الروسي .وقال النواب الستة
برئاسة مايكل مكول العضو الجمهوري الكبير بلجنة
الشؤون الخارجية بالمجلس والنائب آدم كينزينجر
في رسالة إن الوجود العسكري األمريكي في ألمانيا
يخدم المصالح االستراتيجية لواشنطن في مناطق
أبعد من أوروبا وفي الشرق األوسط وأفريقيا حيث

تزايد نفوذ روسيا والصين .بحسب رويترز.
كما قدم أعضاء ديمقراطيون بالكونجرس األمريكي
مشروع قانون لوقف خطة الرئيس دونالد ترامب
وذلك بمنع تمويل سحب القوات األمريكية من
أوروبا دون موافقة الكونجرس .وطرح مشروع
القانون النائب إليوت إنجيل رئيس لجنة الشؤون
الخارجية بمجلس النواب والسناتور الديمقراطي
البارز بمجلس الشيوخ بوب مينينديز .وقال إنجيل
في بيان ”القرار الكارثي للرئيس ترامب بسحب
آالف الجنود وخفض سقف القوة اإلجمالية في ألمانيا
يعرض أمننا القومي للخطر“ .وأضاف أن مشروع
القانون المطروح ”سيمنع اإلدارة من تنفيذ هذه
السياسة الكارثية“.
مناوشات كالمية
وأكد وزير الخارجية األلماني هايكو ماس ايضا
"أهمية" وجود القوات األميركية في ألمانيا ألمن
الواليات المتحدة وأوروبا على السواء ،وقال ماس
"نعتقد أن الوجود األميركي في ألمانيا ليس مهما
ألمن ألمانيا فحسب بل كذلك ألمن الواليات المتحدة
وخصوصا ألمن أوروبا" .من جانبها قالت وزيرة
الدفاع األلمانية كرامب كارينباور إن األمن ليس
سلعة ليتم االتجار فيه .وأضافت كرامب كارينباور
”حلف شمال األطلسي ليس منظمة تجارية واألمن
ليس سلعة“ .واتهم ترامب ألمانيا بأنها مقصرة
بشأن التزاماتها المالية لحلف شمال األطلسي وتعهد
بااللتزام بخطة سحب القوات ما لم تغير برلين
نهجها.
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ﺗﺪرﻳﺐ ﻓﺮدي  Einzel Coachingﻋﺎم أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺧﺎص ﻟﻠﺴﻴﺪات وﻟﻸﻛﺎدميﻴني.
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺤﻀري
ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻼت وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺸﻬﺎدات.
ﻋﲆ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻔﺮدي ميﻜﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﺳﻜﻦ أو ﺣﻀﺎﻧﺔ أﻃﻔﺎل او ﻏريه.
دورات ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻄﺮود
اﻟﱪﻳﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺷﻬﺎدة ﺳﻮاﻗﺔ.
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وفقاً لدراسة حديثة ،أجراها مجلس الخبراء المعني باالندماج والهجرة في ألمانيا ،فإن  48في المائة من األشخاص الذين ينتمون
لخلفيات مهاجرة يتعرضون لمشاكل تتعلق بالعنصرية.
سامي عيد
منذ أن كسرت أعمال الشغب الطالبية في الستينات
الصمت المتوتر بشأن الحقبة النازية ،أقيمت
العديد من النصب التذكارية للهولوكوست وحُ ولت
معسكرات االعتقال السابقة إلى مؤسسات تعليمية.
وهذه قرارات صحيحة ال يمكن إنكارها.
غير أننا اليوم نتصارع معا مع مسألة كيفية تشكيلنا
للمستقبل معا .وتثبت ألمانيا حالياً أن التعويض عن
خطايا الماضي ال يفعل شيئاً يذكر إذا لم يتم حل
الهياكل التي جعلت هذه الفظائع ممكنة.
على مدى قرون ،عرفت السياسة مفهوم "العرق"
و كيف أن تكون ألمانياً .وفي عام  ،1999صدر
قانون ال يجعل المواطنة تعتمد على النسب والعرق.
وكانت هذه هي المرة األولى التي يتم فيها االعتراف
بتنوع المجتمع .ولم يتم إدخال الجنسية المزدوجة
ألطفال المواطنين من خارج االتحاد األوروبي إال
في عام  .2014وحتى اآلن ،كان عليهم أن يختاروا
بين الجنسية األلمانية وجنسية والديهم.
بالنسبة لتعداد عام  ،2004استخدم مصطلح "خلفية
الهجرة" اللتقاط تنوع المجتمع دون تسمية العرق.
ومنذ ذلك الحين ،كان مصطلح خلفية المهاجرين في
كل مكان .دون النظر في مكان والدة شخص ما،
ويتم استخدام النموذج القصير " "Migrantبشكل
حصري تقريبًا لإلشارة إلى األشخاص الملونين،
بما في ذلك األلمان الملونين .وغالبا ما يتم حذف
االنتماء األلماني لهؤالء الناس بشكل واضح.
لقد كانت العنصرية دائماً مشكلة أولئك الذين
يعانون منها .ويبدو أن النقاش حول العنصرية قد
قوبل أخيراً باهتمام األغلبية .وهذه مسألة حدثت في
السنوات األخيرة ،والسيما على منصات مثل تويتر،
واستندت إلى حقيقة أن المتضررين تبادلوا تجاربهم
الخاصة مراراً وتكراراً .اآلن وصلت حركة حياة
السود الحالية في مجتمع األغلبية األلمانية ،في
وسائل اإلعالم وعلى طاوالت المطبخ في البالد.
وقد تغير شيء حاسم جدا في هذا الخطاب :لم يعد
األمر يتعلق بـ "هل هناك عنصرية؟" بل إن القبول
األساسي لهذه الحقيقة ينمو ويبدو أن الناس يدركون
أن هذا الوضع ليس مثاليا.
لسنوات ،يتحدث الناس عن أسوأ تجاربهم العنصرية،
لسنوات ونحن نرى العنصرية .وقد حان الوقت اآلن
إلحداث تحول في النماذج .ربما نريد أن ننظر
إلى األمر بهذه الطريقة :العنصرية ليست مشكلة
أولئك الذين يعانون منها ،ولكن مشكلة أولئك الذين
يستنسخونها.

"العنصرية وسيلة لتحقيق غاية"
من المهم أن نعرف أن العنصرية ليست شيئا طبيعيا،
بل شيء تعلمه الناس على مر القرون .وكان بمثابة
تبرير ،من بين أمور أخرى ،لالستعمار  -لالستغالل
والالإنسانية .من خالل حرمان الناس ذوي لون
البشرة الداكنة من المساواة ،فقد أضفوا الشرعية
على العنف ضدهم .والعنصرية وسيلة لتحقيق غاية
ولم يتم التشكيك فيها لفترة طويلة جدا .حتى انغمست
في تصور جماعي.
وهذا يؤدي إلى نتيجة هامة :نحن نعيش في نظام
عنصري لم ننجزه ،ولكننا ال نزال نفكر فيه على
أساس يومي .فالعنصرية ليست دائماً
ً
عمال فردياً،
ولكنها تتجلى ببساطة أحياناً في األحكام المسبقة
وانعدام الثقة التي لدينا تجاه الناس الذين ال يشبهوننا.
العنصرية ليست دائماً حالقي الرؤوس واألحذية
العسكرية والصليب المعقوف .العنصرية قد يكون
لها عائلة لطيفة وال تريد حقا أي شيء سيء ألحد.
العنصرية تعمل في البنك ،في السياسة ،في الصحيفة
وأيضا في الشرطة .والعنصرية تقول "العنصرية ال
مكان لها فينا!"
لقد فازت المناقشة حول العنصرية بمكان لها على
الطاولة ،واآلن علينا أن نبقيها هنا .انها عملية
طويلة ومعقدة .الخطوة األولى :السؤال عن تفكيرك
ً
أوال بأنه عنصري .ليس من
الخاص ،واالعتراف
السهل جدا عندما تفكر في أن الدماغ يعالج عن غير
قصد حوالي  99في المئة من العمليات .ولكن هذا
اإلدراك يساعد أيضا .ما يساعد أيضا :المعرفة.
ماذا تعني العنصرية؟ كيف تتجلى العنصرية في
أفكاري ،ولكن أيضاً في أفعالي؟
مناهضة العنصرية ليست فكرة
كما هو الحال دائما كل فرد ملتزم .ولكن ال يكفي،
ليس فقط أن ال
عنصريا.
تكون
إذا أردنا أن نكون
متسقين ،يجب أن
مناهضين
نكون
وفي
للعنصرية.
هذه العملية ،يتحمل
جميع الذين يشغلون
مناصب السلطة في
هذا المجتمع ألسباب
مسؤولية
مختلفة
خاصة .ويتعين على

العديد من الشركات أن تقدم حلقات عمل لمكافحة
العنصرية ،وينبغي أن تكون هناك دورات دراسية
مناسبة في المدارس ،وأن يحظر القانون األساسي
العنصرية والمساوئ على أساس األصل أو النسب.
الواقع المرير
األرقام الجديدة تدعم هذا االنتقاد وتؤكد التطور
القاتم :فالتمييز العنصري ازداد بوضوح .فحسب
التقرير السنوي لعام  2019الذي عُ رض في يونيو/
حزيران  2020من قبل مكتب مناهضة التمييز،
ارتفع عدد الحاالت المسجلة في ألمانيا بنحو عشرة
في المائة .ومكتب مناهضة التمييز الذي تأسس في
 ،2006يقدم المشورة لألشخاص الذين يتعرضون
للتمييز بسبب أصلهم العرقي أو انتمائهم الديني أو
ميولهم الجنسية أو بسبب أعمارهم.
وألمانيا تعاني من "مشكلة دائمة مع التمييز
العنصري ،كما ال يتم تقديم الدعم الكافي للمعرضين
للتمييز فيما يتعلق بفرض القانون" ،كما قال مدير
مكتب مناهضة التمييز خالل عرض التقرير.
والشعور بأنك وحيد في مواجهة أي ظلم له "على
المدى البعيد عواقب وخيمة تهدد أيضا التماسك
االجتماعي .والتمييز يدمر" ،كما حذر مكتب
مناهضة التمييز.
وفي مقدمة التقرير أن  2019كان سنة فيها الكراهية
ومعاداة البشر زخلفت آثارا عميقة ومؤلمة"  ،بدءا
من اغتيال السياسي المحافظ فالتر لوبكه الذي كان
يدافع عن مصالح الالجئين ،على يد يميني متطرف
إلى االعتداء اإلرهابي على كنيس يهودي في هاله،
"لكن هناك أيضا الكثير من الحوادث الصغيرة التي
تنتمي لما يمكن وصفه بالتمييز اليومي".
من جانبها ،قالت وزيرة االندماج" :يجب أن نعترف
بالعنصرية ونسميها باسمها ونكافحها في جميع
المجاالت".
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ليست مبالغة لو قلنا إن هناك شعبًا عربيًا تعداده عشرات الماليين ممن يتوزعون في بالد المهجر ،الغربية منها خاصة ،وهؤالء الماليين تربطهم
بأصولهم وشائج ال تزول ،لكن األجيال الحديثة منهم تعيش مواجهة غير مسبوقة بين الجذور والفروع ،وصار االجتهاد التربوي مطلبًا ملحً ا ،كما
صار وضعهم ضمن قائمة االهتمامات العربية أم ًرا واجبًا ومفي ًدا في كل األحوال.
سهير الدفراوي
التحديات التي يواجهها معظم المهاجرين تنبع من
عوامل عدة منها انشغال األبناء واآلباء بالعديد من
اإلمكانات المتاحة لهم خاصة في بلد كثير الرفاهية.
فبعد انتهاء يومهم الدراسي يجد األبناء أنه في متناول
أيديهم أن ينشغلوا بالعديد من األنشطة الرياضية
والثقافية التابعة للمدرسة ،أو ينشغلوا بمئات من
قنوات التلفاز أو يزوروا عشرات من أماكن اللهو
التي يستطيعون أن يصلوا إليها بسهولة.
ومن ناحية أخرى ،ففي متناول أيدي اآلباء أن
يعملوا ساعات عمل طويلة أو يعملوا في أكثر من
عمل ،وكثير من اآلباء واألمهات يسرفون في العمل
ساعات طويلة خارج المنزل مدفوعين إما بإحساس
عدم االطمئنان في بلد المهجر ،حيث المال قد يعطيهم
الطمأنينة التي يفتقدونها لعدم وجود األهل ،أو بإرادة
تملك الكثير من أوجه الرفاهية التي تحيط بهم.
عدم وجود عائلة ممتدة من أجداد وإخوة وأخوات
ّ
يشكل تحديًا آخر لآلباء في المهجر ،فالعائلة الممتدة
تساعد على نقل الدين والقيم من جيل إلى آخر.
ومن الواضح مما سبق سرده أن عدم وجود عائلة
ممتدة وتعدد اإلمكانات المتاحة لآلباء ولألبناء ،كلها
عوامل تقلل من قدرات اآلباء على التواصل مع
أوالدهم ونقل قيمهم لهم.
من التحديات األخرى نمط الحياة السريع ،الذي ال
يعطي اإلنسان ً
وقتا للتأمل ،وبالتالي ال يساعده على
معرفة هويته أو الحفاظ عليها عن طريق الترجمة
المتأنية للمعلومات التي ينقلها من العالم الخارجي
إلى عالمه الداخلي.
باإلضافة إلى نمط الحياة السريع ،فوسائل اإلعالم
خصوصا التلفاز  -تتدخل بقوة في تشكيل صورة
ً
اإلنسان لعالمه ولنفسه ،وقد سمى عالم النفس الشهير
(إيريك إيريكسون) هذه العوامل (انسياب الهوية)،
حيث يجد اإلنسان صعوبة في االحتفاظ بهويته،
ويجد صعوبة في جعل أوالده يطوّرون هوية خاصة
بهم تتالءم مع قيم وهوية اآلباء.
أخيرً ا يجب أن نضع في االعتبار أن الشخصية
الغربية شخصية كثيرة االستقالل ،فيتعلم أوالد
المهاجرين هذه الصفة من مجتمعهم .ويجد اآلباء
صعوبة في التعامل معهم ،ألن شدة استقالل
الشخصية صفة غير شائعة في معظم أنحاء العالم
النامي حيث ترابط العائلة واعتماد األبناء اقتصاديًا
على آبائهم يحد من استقاللية األبناء .أما في الغرب،
ً
طفال في السادسة عشرة من عمره ،لم ينته
فنجد
بعد من بناء شخصيته ،وال يمتلك حق التصويت في

االنتخابات ،يستطيع هذا الطفل أن يحصل على عمل
ّ
يمكنه من االستقالل في معيشته خارج منزل والديه.
والعديد من المراهقين العرب قد فعلوا ذلك ،فنرى
اآلباء في حال شديدة من الذهول ،ألنهم لم يكونوا
مستعدين الستقالل أبنائهم االقتصادي المبكر ،وغير
مستعدين لتقلص تأثيرهم على فكر وقيم أبنائهم.
مشاكل الهوية وعدم وجود العائالت الممتدة
واالستقالل المبكر هي مشاكل تواجهها األقليات
والمجموعات العرقية سواء كانت من العرب أو غير
العرب ،المسلمين أو المسيحيين ،إال أن هناك بعض
المشكالت الخاصة بالمسلمين فقط.
فمن المعروف أن اإلعالم الغربي متحمّس في
الجلي أو المستتر على المسلمين،
هجومه سواء
ّ
ويشعر أوالد المسلمين بذلك ،ويعانون منه ،ولسنا
في حاجة ألن نسهب في وصف هذا الموضوع  ،فقد
تحدثنا فيه كثيراً.
الجذور الغائبة
ّ
ً
يشكل مفهوم الجامع ( المسجد) مرتكزا للكينونة
يجلبه المسلمون العرب معهم من الوطن ،وهذا
ّ
يشكل تحديًا كبيرً ا لآلباء الذين يسعون
المفهوم
للحفاظ على هوية أبنائهم مسلمين .ففي المهجر
ال توجد وزارة أوقاف تمول المساجد وترسل لها
األئمة ،ويجد المجتمع اإلسالمي في المهجر أن عليه
أن يعلم أعضاءه العطاء بسخاء مرارً ا وتكرارً ا،
العطاء من مالهم ووقتهم وعملهم حتى يستطيع
المجتمع في المهجر القيام بالمسئوليات التي كانت
تتحملها الجهات الرسمية في البالد اإلسالمية.
كذلك ّ
يشكل مفهوم اإلمام كما يجلبه معهم المسلمون
العرب تحديًا كبيرً ا للحفاظ على الشق الديني في
تربية أبنائهم مسلمين .ففي العديد من المساجد تجد
أن عمل اإلمام يتناوبه أعضاء المجتمع .ويخلق
غياب القدوة الدينية الدائمة في المساجد جوّا من
الخواء الذي تشعر به العائلة عند مرور أعضائها
بأوقات عصيبة .ويشعرون بهذا الخواء ألنه ليس
لديهم عائلة ممتدة يلجأون إليها .وبما أن الجالية
ً
فقليال ما نجد إمام جامع
اإلسالمية حديثة المنشأ،
نشأ في المهجر ،وعاش مشاكل شبابه المسلم ،بل
ً
رجاال كبارً ا في السن
نجد معظم األئمة في المهجر
وفي الفقه والدين ،غير أنهم قليلو المعرفة بمشاكل
شباب المهجر.
أيضا ّ
ومدارس نهاية األسبوع الملحقة بالجامع ً
تشكل
تحديًا لآلباء ،يرسل اآلباء أبناءهم إلى هذه المدارس

حتى يحتفظوا بدينهم .غير أن هذا الهدف كثيرً ا ما
يقابل بصعوبات من األبناء ومن المدرّ سين .ونجد
كثيرً ا من األبناء
(خصوصا الكبار منهم) يرفضون
ً
الذهاب إلى مدرسة الجامع ،مع أنهم يحبون الذهاب
إلى المدارس العامة ،حيث التعليم مبني على
الترغيب ،وحيث يجد األبناء احترامًا ومعاملة
حسنة من مدرّ سيهم ،بمعنى أنها تعطيهم مساحة
من االختيار والمناقشة ،أكثر مما في مدارس نهاية
األسبوع.
وفي العديد من مدارس الجوامع يتعلم األوالد على
أيدي معلمين من العالم العربي يستخدمون أساليب
وكتبًا من العالم العربي ،ويعلمون اإلسالم بالطريقة
نفسها التي تعلموا بها في أوطانهم ،غير مدركين
أو متجاهلين الفرق بين تربية األوالد في بيئة تسود
فيها القيم اإلسالمية والبيئة الغربية التي يقابل فيها
ّ
يركزون على
اإلسالم بالعداوة ،فنجد المعلمين
حفظ سور القرآن الكريم ً
بدال من تركيزهم على أن
يغرسوا في نفوس األبناء ّ
حب دينهم واالعتزاز به
كوافدين جدد للغرب عامة.
هذه خطوط عريضة للتحديات التي يواجهها
المسلمون والعرب في المهجر لتربية أوالد أصحاء
يحافظون على هويتهم ودينهم .وهناك عائالت
ومجتمعات اتبعت أساليب تنبع من هذه التحديات،
وتتغلب عليها ،فاستطاعت تربية أبنائها تربية سليمة
 ..فهل يستطيع العرب ذلك؟
نرى فيما سبق أن تربية األبناء في المهجر تربية
سليمة هي معادلة صعبة ،تتطلب الكثير من الوقت
والعناية واالهتمام من اآلباء .إال أننا ً
أيضا ندرك أن
تدخل التلفاز والتواصل االجتماعي وطرق اإلعالم
في حياتنا ،وانسياب الهوية ،واالنشغال المفرط في
العمل ،كلها مشاكل ليست بعيدة وال مجهولة حتى
في العالم العربي ،ومن ثم فإن كثيرً ا مما قيل في هذه
المقالة يمكن أن نطبقه في عالمنا العربي.
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المهندس فتحي الحبّوبي
تأسيسا على أن المواطنة ،في أبعادها القانونية
والسياسية واالجتماعية وحتّى االدارية ،بما تعنيه
من مساواة بين األفراد دون تمييز قائم على الدين أو
الجنس أو اللّون أو المستوى االجتماعي أو االنتماء
السياسي والموقف الفكري .وبما يترتب عنها من
حقوق وواجبات ترتكز على قيم عليا ،نذكر من
بينها المساواة أمام القانون والقضاء فيما يعرف
بعلويّة القانون ،وحرية تأييد أو معارضة أيّة قضية
اجتماعية أو موقف سياسي ،وتأسيس األحزاب
السياسية والنقابات أو المشاركة فيها.
وتأسيسا كذلك على أن أبعاد المواطنة سالفة الذكر
وما يترتب عنها من حقوق ،مفقودة جميعها أو
بعضها في البلدان العربية ،حسب درجة وعي
شعوبها وقدرتها على المطالبة بها وانتزاعها إثر
نضاالت مريرة .فقد تعمّدت في العنوان استعمال
عبارة اإلنسان وليس المواطن العتقادي الجازم أن
االنسان في كافة أرجاء الوطن العربي المشرذم،
ودون استثناء ،يعامله ّ
حكامه باعتباره رعيّة ال
مواطنا كامل الحقوق التي من شأنها أن تحفظ
ّ
وتحقق إنسانيّة االنسان .بما يجعل أمامه
الكرامة
معوقات كثيرة تعرقل مسيرة حياته الشقيّة في
األغلب األع ّم .فال هو يستفيد من حياته وال هو يفيد
المجموعة الوطنية التي ينتمي إليها.
فمنذ أن يولد االنسان العربي ،على امتداد رقعة
ّ
المقزم والمأزوم ،وهو يعاني
الوطن العربي الكبير
من إكراهات عديدة ال مناص له منها ،فهي مفروضة
ّ
الظل الثقيل .إكراهات
عليه فرضا ،وتالزمه مالزمة
تفسد عليه معنى متعة الحياة أو "فرحة الحياة" بتعبير
"إميل زوال" في كتاب له بهذا العنوان.
فال يكاد اإلنسان العربي في طفولته يعي محيطه
وواقعه حتّى يواجه محنا قاسية ويكتشف من ّغصات
وإحباطات عديدة تعيقه ،فضال عن مجابهة ويالت
وأهوال كثيرة تحيط به وتداهمه من كل جانب فتسبب
له معاناة قاسية و أالما وأشجانا قد تفسد عليه طفولته
البريئة .حيث ال يقدر عقله اليافع استيعابها دون
أن تحفر في ذاكرته خطوطا غائرة ال تنمحي على
مرّ السنين باعتبار أن تركيبته النفسيّة ال تزال قيد
ّ
التشكل ،وهي بهذا المعنى غير مهيّأة للتعاطي المرن
مع قسوة الواقع دون تضرّ ر .وهو ما قد يزرع فيه
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عند بلوغ مرحلة الشباب كرها للحياة ونقمة عليها
في مجتمع تستب ّد فيه الشرور بالناس جمیعا .بما ما
قد يستثمره ،ذووا اللّحي المزيّفة والمفاهيم الدينيّة
السطحيّة المتخلّفة ،المكرسين لتقسيم المجتمع بين
كافر ومتديّن ،المعادين للعقل المستنير والمبشرين
بثقافة الموت ،لتجنيده في خدمة ما يسمّى تجاوزا
"بالجهاد المقدس" فيما هو ال يعدو أن يكون سوى
"إرهاب ّ
مقنع" يلبس الظلم والعنف رداء التقوى
ّ
الحق عن
والورع ويبعد اإلسالم الحنيف ،اإلسالم
واقع الحياة وعن الدنيا عموما .في الوقت الذي ال
ّ
ينفك فيه هؤالء عن التذكير في المنابر الدعويّة
ّ
بأن اإلسالم ّإنما هو منهج حياة يهت ّم باإلنسان في
ّ
كل ما يتعلق بدينه ودنياه في آن معا .وهو فعال
ّ
كذلك.إل ّأنه ال يمكن تصديقه بسهولة على لسان
من يخالفون مضامينه ومقاصده ومآالت أحكامه
وتعاليمه.
هذا الوضع المحبط الفاجع يجعل االنسان العربي
بالقطع في حالة موت بطيء تضاعفها حالة انبتات
واستالب بالمعنى الفلسفي ،وغربة عن النفس ال
يقوى على تجاوزها بيسر ليعيش حياته التي وهبها
الله له في أمان وراحة بال .ومعلوم في هذا الصدد
كما قال "السيد قطب" في كتابه (أفراح الروح) ''أنه
ال شيء في هذه الحياة يعدل ذلك الفرح الروحي
الشفيف الذي نجده عندما نستطيع أن ندخل العزاء أو
الرضا ،الثقة أو األمل أو الفرح إلى نفوس اآلخرين''.
ّ
ولعل ذلك أوّل حلم تغتاله أوضاعنا العربيّة في
نفوس األجيال الصاعدة التي تترجم عنها الطفولة
ّ
المعذبة بامتياز ،والتي فقدت القدرة على
الفلسطينية
الشعور بالحياة .وهو شعور قد يختصر الحياة ذاتها
ويتماهى معها ،باعتبارها في حقيقة األمر '' ليست
شيئا آخر غير شعور اإلنسان بالحياة'' كما يقول
السيد قطب .لذلك ال نستغرب ما ذهب اليه الشاعر
جبران خليل جبران حين قال ''ما زلت أؤمن أن
اإلنسان ال يموت دفعة واحدة وإنما يموت بطريقة
االجزاء  ...وكلّما قتل حلم من أحالمنا مات جزء.
فيأتي الموت األكبر ليجد كل األجزاء ميّتة فيحملها
ويرحل''.
ّ
إن إكراهات اإلنسان العربي كثيرة ال تحصى .فهي
ذات صنوف وألوان متع ّددة .فقد تكون اإلكراهات

اجتماعية أو اقتصادية ،وقد تكون اإلكراهات
ثقافيّة أو سياسيّة ،بل وحتّى إداريّة كذلك .وتبقى
اإلكراهات السياسيّة مصدر ّ
كل اإلكراهات ،وسببها
األوّل واألخير ،الذي تتفرّ ع عنه كل اإلكراهات.
فاإلنسان العربي ،السيما من كان ينتمي الى الطبقة
الفقيرة والمستضعفة ،أو الفئة الوسطى ،تضغط عليه
االكراهات االجتماعيّة ،و منها العادات والتقاليد التي
تحول  -على سبيل المثال -دون تحقيق حلمه في
الزواج من غير طبقته االجتماعيّة .فهي تعيقه في
سعيه لتحقيق ما يعبّر عنه علماء االجتماع بالصعود
االجتماعي بما ّ
يمكنه من تطوير الذات وتحريرها
واالندماج في نسيج الطبقة االجتماعية الرغيدة
ّ
المرفهة ،أو حتّى الطبقة األعلى
العيش ،المترفة و
مباشرة .وغالبا ما يحدث هذا ،رغم التحصيل العلمي
المحترم لمن يستبطن هذا الحلم االجتماعي البسيط.
كما يحدث هذا السلوك تجاه من كانت أصوله ريفيّة
وانتقل للعيش في المدينة .وهو ما عبّر عنه الشاعر
بالقول:
تع ّد ذنوبي عند قومي كثيرة
وال ذنب لي إالّ العال والفضائل
ّ
ولعل سبب ذلك أن عقليّة العرب عموما منغلقة
على ذاتها وغير منفتحة على اآلخرين .فهي ال
تزال عقليّة قبليّة عشائريّة ترفض قبول اآلخر،
ّ
ولعل وقائع
وال تنظر اليه ّال بعين الريبة والعداء.
ومجريات حرب البسوس التي استمرّ ت  40سنة،
كما ورد في "العقد الفريد" تغنينا عن مزيد التفصيل
في هذا المجال .يقول فولتير في هذا السياق ،وهو
ّ
السذج من
على حقّ ،إنه'' من الصعوبة أن تحرّر
األغالل التي يبجلّونها''
وبينما رفعت الثورة الفرنسيّة ''شعار ''حريّة ومساواة
وأخوّة" ّ
فإن العرب المعاصرين -على األغلب -لم
يستوعبوا بعد مفهوم القوميّة واألمّة ومفهوم الوطن
كما سائد في الغرب قبل أن يتحوّل اليوم الى مفهوم
كوني يشمل اإلنسانيّة جمعاء ،ويتجاوز مفهوم
ّ
األوطان أو القوميّة المرتكزة أساسا على العرق أو
الجغرافيا بحدودها 'المق ّدسة' .فأين القوميّة اإليطاليّة
زمن موسلّيني وأين القوميّة األلمانيّة التي أجّ جها
هتلر وخاض من أجلها حروبا انتهت الى الحرب
العالمية الثانية وهالك الماليين .إنّها اختفت أو تكاد
وانصهرت في اإلتحاد األوروبي ألن الغرب قد

أدرك عندئذ أن التناحر على القوميّة قد يؤول به الى
زوال .وقد قال ''مارتن لوثر كينغ'' في هذا المعنى
''علينا أن نتعلّم كيف نعيش سويّة كاألخوة أو أن
نهلك معا كالحمقى''
ولكن خالف لذلك ،لم ينصهر الشعب المصري في
الشعب السوري ،والعكس بالعكس ،زمن الوحدة
العربيّة المتسرّ عة التي قامت بينهما على يد الزعيم
جمال عبد الناصر سنة  ،1958أيّام رفع شعار
القوميّة العربيّة فكان مآلها الزوال السريع والفشل
الذريع تماما مثل جميع المحاوالت الصبيانيّة
المتسرّ عة وغير المدروسة التي قام بها القذافي مع
تونس بورقيبة وسوريا حافظ األسد وغيرهما .ولهذا
يصدق على بلدان الغرب ما قاله الشاعر:
بالد إذا ما هبّت الريح نحوها
ّ
تمنيت لو ّأني بها أتعلّق
وهو ما يفسّ ر كثافة إقبال العرب على الهجرة
القانونيّة ،ال بل وحتّى السرّ ية ،هروبا من جحيم
الظروف المعيشية التعيسة في أغلب بلدان الوطن
العربي .فيركبون البحر ويجابهون أهواله في غير
ما معرفة به وبالسباحة ويخوضون مغامرات الموت
في كل لحظة من باب محاكاة من قال "فال نامت
أعين الجبناء!".
وأمّا اإلكراهات االقتصادية فح ّدث وال حرج ،ألنّها
تنسحب تقريبا على أغلب الفئات والشرائح العمريّة
من العاطلين عن العمل إلى العاملين ،وصوال الى
المتقاعدين .و يعود ذلك قطعا ،الى هشاشة الوضع
االقتصادي الناتج عن ضعف نسيج البنية االقتصاديّة
للدول العربيّة ،بما فيها الدول المنتجة والمصدرة
للبترول ،رغم ّ
أن التشريعات االقتصاديّة تساير في
مضامينها مصالح رجال األعمال
على حساب العمّال والدولة الحاضنة
لهم .فينتج عن ذلك مستويات بطالة
مرتفعة ج ّدا ،وناتج خام وطني
ضعيف ونم ّو اقتصادي يالمس
الصفر أو يكاد ،في اغلب الدول
العربيّة  -السيما بعد حدوث األزمة
االقتصاديّة العالميّة سنة -2008
بحيث ال يستوعب األعداد الهائلة
للعاطلين فحسب بل إنّه يساهم -
لألسف -في مراكمتها من سنة الى
أخرى ليصبح جيش العاطلين بمثابة
القنابل الموقوتة ضد النظم القائمة.
وهو ما قد حصل فعال في دول
الربيع أو لعلّه الصقيع العربي
باستثناء ليبيا ،ألنّها دولة منتجة
للبترول وليست لها كثافة سكانية
كبيرة .فكان االستبداد هو العنصر
األساسي لقيام ثورتها بينما كان
العامالن االقتصادي واالجتماعي
يضاف لهما عامل االستبداد هي

العوامل االساسيّة لباقي الثورات ،حيث كان لسان
حال المحتجّ ين ما قاله مكسيم جوركي" جئت الى هذا
العالم ألحتجّ " وما قاله محمود درويش:
ّ
لكن صوتي صاح يوما  :ال أهاب
فلتجلدوه إذا استطعتم  ..و أركضوا خلف الصدى
ما دام يهتف :ال أهاب!
نأتي اآلن إلى اإلكراهات السياسيّة ففي الوقت
الذي ينشد فيه االنسان العربي أن يكون مساسا
من سياسيين حكماء يستشرفون المستقبل ،وتكون
مرجعياتهم منسجمة مع روح دولة القانون
والمؤسّ سات الديمقراطيّة وتحقيق العدالة االجتماعيّة
واحترام حقوق االنسان والمواطنة في كل أبعادها،
نالحظ دون عناء أن هذه المرجعيات مفقودة تماما
في جميع مناحي الحياة .ال بل ّ
إن عكسها تماما هو ما
يميّز حياة العرب في كل وجوهها .فال حياة سياسيّة
نشيطة وال انتخابات ديمقراطيّة نزيهة ّ
وشفافة إال في
بلدان ّ
أقل من أن تع ّد على أصابع اليد الواحدة ،وال
مظاهر لسمات المواطنة أو نحوها.
ّ
ولكن هذا الوضع لم يمنع اإلنسان العربي من أن
يتطلّع إلی العيش حیاة فضلی ،وأن يحلم كما حلم
اليونانيون من قبله في مدينة فاضلة لعلّها تكون على
شاكلة جمهوريّة أفالطون،على هناتها ،أو مدينة
الفارابي الفاضلة.
فالضمير العربي ،قطعا ،ما زال حيّا وحريّ به أن
ّ
يفكر في التغيير انطالقا من ذاته بما يخالف قولة
"ليون تروتسكي" من ّ
أن "الجميع يف ّكر في تغيير
العالم ولكن ال أحد يف ّكر في تغيير نفسه" .ومعلوم
ّ
أن "الثوري المزيّف هو الذي يحاول تغيير كل شيء
عدا نفسه" كما يقول د.مصطفى محمود .لذلك بات

من الضروري السعي للخروج من بوتقة الصمت
العربي المطبق السائد في أغلب الدول العربيّة .إذ أنه
بات اآلن من المسلّمات التي ال تحتاج الى دليل ،أنّه
"كلما يتطلّبه الطغيان للبروز هو بقاء ذوي الضمائر
الحيّة صامتين" كما يقول توماس جفرسون.
ولكن إن ننسى فلن ننسى أن هناك أحالما أخرى
لدى اإلنسان العربي ،ليس أقلّها استعادة األراضي
الفلسطينية المحتلّة ،وتحقيق الوحدة العربيّة
على أرضيّة صلبة ،إلنعاش االقتصاديات العربيّة
وازدهار التجارة البينيّة في إطارها .بل وإزالة
الحدود الموروثة عن االستعمار الغاشم ،وربّما
 ولما ال -الفوز ببطوالت العالم الرياضيّة و كذاجوائز نوبل في مختلف العلوم الصحيحة وما إلى
ذلك من صنوف وضروب التميّز على الصعيد
العالمي الذي يحتكره الغرب منذ أجيال ،بل أكاد
أقول منذ سقوط األندلس.
ّ
ّ
ولعل السبب األهم في تميّز الغرب ،إنما هو
محاوالته الجادة والمستمرّ ة للقضاء على اإلكراهات
التي تعترض مواطنيه والتي – بداهة  -تمثّل عند
العرب الس ّد المنيع للوقوف حاجزا أمام التميّز
واإلبداع وتفتّق القرائح ،فضال عن أنّها تحول دون
تحقيق أحالم اإلنسان العربي من الماء الى الماء.
ولكن أين ّ
حكامنا من تحقيق أحالمنا .لقد صدق
الشاعر العربي حين قال:
لَ َقد أَسمَعت لَو نا َديت حَ ياً
وَ لَكن ال حَ َ
ياة لِمَن ُتنادي
َ
وَ لَو نار نفخت ِبها أضاءَ ت
وَ لَكن أَ َ
نت َتنفخ في رَماد
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عادل فهمي
بمختلف جنبات العالم المسلم على مدار القرن
الماضي ،تمثل العدو الرئيسي لبريطانيا ليس في
قوى التطرف الديني ،وإنما في الوطنيين العلمانيين
الذين سعوا الستخالص السيطرة على موارد
بالدهم من أيدي القوى االستعمارية السابقة .مرة
بعد أخرى ،من مصر إليران وإندونيسيا ،سعت
بريطانيا لتقويض مثل هؤالء الزعماء من خالل
تسليح وتدريب خصومهم المتطرفين ،بينما منحت
دعما سخيا لحكام استبداديين إسالميين على استعداد
للتعاون مع بريطانيا بشروط مقبولة.
هناك حديث عن أن بريطانيا مولت حركة «اإلخوان
المسلمين» في مصر سرا من أجل إسقاط نظام حكم
الرئيس السابق جمال عبد الناصر ،على اعتبار أن
الحركات األصولية أفضل من الحركات القومية
العربية .وبريطانيا بدأت بتمويل «اإلخوان» عام
 .1942وحتى بعد وفاة عبد الناصر واستخدام
خليفته أنور السادات «اإلخوان» كأداة لتدعيم
حكمه ،واصلت بريطانيا النظر إلى اإلخوان على
أنهم «سالح يمكن استخدامه» ،لتدعيم نظام الحكم
في مصر.
وفي رأي الكاتب األمريكي جين هيك أنه يمكن
"شيطنة أي دين من خالل عدم فهم شرائعه في سياقها
الصحيح" وأن الذين يتمسكون بحرفية النصوص
من المسلمين والمسيحيين جعلوا من ديانات التوحيد
ساحة لصدام عالمي امتد نحو ألف عام.
ويفرق بين الدين وبين االستغالل السياسي له
مستشهدا بما يراه رعاية من أجهزة مخابرات غربية
لبعض جماعات اإلسالم السياسي.
ويقول في كتابه (عندما تتصادم العوالم) أن
"اإلرهاب" والحمالت الصليبية يتساويان في
انتقائهما نصوصا من القرآن ومن الكتاب المقدس
تتبنى الحرب كعقيدة.
ويضيف "الشرائع التوراتية الخاصة بالسعي لتحقيق
الحياة التي تتسم بالتقوى والورع ليست أقل قسوة
أو إرهاقا أو تخويفا من نظيرتها القرآنية على نحو
يمكن إثباته  ...معظم الكتب المقدسة تحتوي نصوصا
يمكن للعقول غير النقدية أن تسيء تأويلها ".ولكنه
يتساءل عن كثرة عدد من يسميهم االنتحاريين
المسلمين مقارنة بغيرهم من أتباع الديانات األخرى.
ويحذر من فكرة التعميم ،فاإلسالم ليس كتلة واحدة
والعالم اإلسالمي يضم ثقافات متعددة والمسلمون
يمثلون ربع سكان العالم.
يقول هيك في كتابه أنه من غير العدل إلقاء اللوم
على  1.4مليار مسلم حول العالم و" أكثر من 200
مليون عربي فيما يتعلق بما اقترفه عدد قليل من
المندفعين أيديولوجيا من أعمال تتسم بالحقد" في
حين تتطلع الغالبية العظمى من المسلمين إلى رؤية
مشتركة لعالم تسود فيه "العالقات الودية" ويتحالفون

مع الغرب في "الحرب على اإلرهاب ".ويرى أن
اإلرهابيين نسبة ضئيلة وان كانت قوية.
اإلرث الثقيل
ويستعرض آراء مستشرقين أمريكيين منهم برنارد
لويس الذي قال أن اإلسالم "دين عسكري" وصمويل
هنتنجتون الذي اعتبر اإلسالم "دينا غارقا وسط
حدود دموية".
وكان هنتنجتون قال في كتابه (من نحن ....المناظرة
الكبرى حول أمريكا) أن زعيم تنظيم القاعدة أسامة
بن الدن "حدد بدقة" الهوية المسيحية للواليات
المتحدة منذ هجمات  11سبتمبر أيلول . 2001
ويعلق هيك في كتابه قائال أن هذه اآلراء هي
تراكمات وآثار ثقافة عمرها نحو ألف عام "من
اإلعالن السلبي الذي وضع بذوره البابا أوربان
الثاني الخاص بالحملة الصليبية األولى" مطلقا
شرارة الحرب التي جرت بدعوى تحرير القدس من
المسلمين.
وتأسست الحروب الصليبية على خلفية خطبة شهيرة
للبابا أوربان الثاني بمجمع كليرمون في جنوب
فرنسا في نوفمبر تشرين الثاني  1095قال فيها "يا
له من عار لو أن هذا الجنس الكافر المحتقر عن
حق المجرد من القيم اإلنسانية وعبد الشيطان تغلب
على شعب الله المختار" داعيا السترداد "األرض
المقدسة" من المسلمين .وفي العام التالي بدأت
الحمالت الصليبية (.)1292 –1096
ويقول المؤلف "لقد لبى  150ألفا من أحسن مقاتلي
الرب ..نداء الصليب ...وبينما كان مسلمو العصور
الوسطى يحافظون على المعرفة اليونانية الرومانية
ويصيغون الرياضيات والعلوم األخرى  -حيث
اخترعت بالفعل الجبر وعلم الفلك وغيرهما من
العلوم  -أصرت اإلمبراطورية الرومانية المقدسة
المحبة للحرب على تصوير اإلسالم على أنه دين
السيف".
ويرى هيك أنه بعد ثمانية قرون على الحروب
الصليبية أصبح الوقت متأخرا للواقفين "على جانبي
الحاجز الثقافي" لالعتراف بحيوية مبادئ اإلسالم
وإسهامات الحضارة اإلسالمية عالميا.

لمواجهة ظهور النزعة القومية لحزب الوفد في
البداية ثم النازية ومن بعدها الشيوعية .وكان ينظر
إلى كل منها في وقته على أنه تهديد لطموحات لندن
الدبلوماسية والمالية في منطقة قناة السويس".
ويرى أن بريطانيا أنشأت "متعمدة ولكن دون
تدبر للعواقب جماعة اإلخوان المسلمين  ...على
نحو مشابه لتشجيع إسرائيل لحماس كقوة موازنة
لمنظمة التحرير الفلسطينية  ،واصفا جماعة اإلخوان
المسلمين بأنها "إرهابية إسالمية ذات رؤية عالمية
وأفق إقليمي".
ويضيف أن اإلخوان المسلمين بعد محاولتهم "اغتيال
(الرئيس المصري األسبق) جمال عبد الناصر في
عام  "1954وتعرف الواقعة بحادث المنشية في
مدينة اإلسكندرية لجئوا إلى شبه الجزيرة العربية
وتمكنوا من "تحويل العناصر النشاز داخل الحركة
الوهابية األصولية دينيا المعروفة بكونها حركة
حميدة إلى حركة نشطة سياسيا خبيثة وسرية حيث
خلقت بالتالي وسطا أيديولوجيا مالئما لتوالد النزعة
الجهادية الحديثة".
ويقول أن وكالة المخابرات المركزية األمريكية
"هي التي أطلقت شرارة الجهاد" بحجة طرد
الجيش السوفيتي من أفغانستان في نهاية السبعينيات
وكانت تلك األحداث "بمثابة غرفة والدة للعديد من
الحركات اإلرهابية الشرق أوسطية الحديثة" التي
يرى أن العراق حاليا (بعدها الجزائر ،سوريا ،ليبيا،
اليمن ومصر) أحد تجلياتها .ويثبت المؤلف تحذير
الرئيس األمريكي األسبق جون كنيدي القائل أن "من
يمتطون ظهر النمر غالبا ما ينتهي بهم الحال في
جوفه" ويرى أن وكالة المخابرات المركزية وفرت
بنية تحتية ومعدات وتدريبا وغيرها من عوامل أدت
في النهاية إلى "مولد القاعدة" بزعامة ابن الدن وهو
ينتمي إلى المملكة السعودية "التي اخترقها اإلخوان
المسلمون بعمق وهو (ابن الدن) يقرأ ويقتبس أعمال
إرهابيها األكبر سيد قطب (.)1966-1906
ويضيف أن الغرب "لو اطلع على الغيب الحتاط
لألمر"  ،إذ أن وكالة المخابرات المركزية األمريكية
في عالقتها بتنظيم القاعدة " فاتها تماما الدرس الذي
قدمته نظيرتها البريطانية  M16قبل نصف قرن.
فيقول إن "تأييد أمريكا لوصول طالبان إلى السلطة"
في أفغانستان يثبت أن توظيف الغرب لإلسالم
السياسي سالح ذو حدين بل يكون أحيانا "مميتا".
 ..ترى ماذا يقول الكاتب اآلن بعد كل ما حدث
في دول الربيع العربي وركوب اإلسالم السياسي
لثورات الشعوب .ترى ماذا يكتب اآلن عما يحدث
في سوريا واليمن ولبيبا والصومال..

صناعة اإلرهاب
ويتساءل عن أسباب ما يسميه إرهاب الشرق
األوسط الحديث مجيبا أن جزءا كبيرا من البنية
التحتية الخاصة بهذا "اإلرهاب" وبواعثه صاغها
عمالء االستخبارات الغربية الساعون لتوظيف
اإلسالم السياسي المتشدد لتحقيق أهدافهم السياسية
واالقتصادية.
فيقول مثال أن جماعة اإلخوان المسلمين في نقول أن اإلسالم السياسي ممثل في الجماعات
مصر "تم خلقها بتشجيع وتمويل من جهاز تابع الجهادية هو يد الغرب لتحجيم دور العرب
لوكالة االستخبارات الخارجية البريطانية هو  M16والمسلمين في العالم الجديد .
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كل ما في أحوال اللبنانيين يدعو إلى التغيير .وأقل ما يفعله السياسيون هو سد الطريق إلى التغيير.
أحمد الجمال
وفقاً لألمم المتحدة ،تسبب انفجار بيروت،
والمستويات القياسية الجديدة لإلصابات واالقتصاد
المنهك ،في زيادة غير مسبوقة في معدل الفقر في
لبنان.
وجاء في نداء للتضامن من اللجنة االقتصادية
واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا)" :يقدر أن أكثر
من  55في المائة من سكان البالد محاصرون
في براثن الفقر ويناضلون من أجل أكثر ما هو
ضروري ،أي ضعف ما كان عليه في العام السابق
( 28في المائة)".
ووفقاً لإلسكوا ،يعيش حالياً ما مجموعه  2.7مليون
شخص تحت خط الفقر األعلى.
وتصف لجنة االمم المتحدة تآكل الطبقة الوسطى
التى انخفضت من  57فى المائة الى اقل من 40
فى المائة خالل العام الماضى  .انخفضت نسبة
األغنياء من السكان اللبنانيين من  15في المئة في
عام  2019إلى خمسة في المئة في عام .2020
ووفقاً لإلسكوا ،فإن لبنان هو أحد البلدان التي احتـد
فيها التفاوت االجتماعي .ووفقاً لهذا ،كان لدى أغنى
 10في المائة من السكان حوالي  70في المائة من
الثروة الخاصة للبالد في عام  ،2019والتي تقدر
بنحو  196مليار يورو ،وأكمل إن البالد بحاجة
ماسة إلى إصالحات اقتصادية تضمن "نظاما عادال
وتقدميا للمسؤولية المشتركة".
وقف الدعم
وقع خبر توجّ ه مصرف لبنان إلى وقف دعم الوقود
والقمح والدواء والمستلزمات الطبية كالصاعقة على
اللبنانيين ،بينما الحكومة المستقيلة ووزراؤها كانوا
على علم مسبق بكارث ٍة تنذر بمجاع ٍة حقيقي ٍة شاملة.
و أكدت مصادر بمصرف لبنان أن المجلس المركزي
راسل الحكومة اللبنانية قبل استقالتها ،وأعلمها أنه
سيوقف الدعم ،لمنع نزول االحتياطيات من دون
 17.5مليار دوالر ،وهو مستوى االحتياطي
اإللزامي خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر ،بعد تآكل
إجمالي احتياطياته.
وكان المصرف ،وعلى الرغم من تدهور سعر
صرف الليرة بالسوق الموازية إلى مستويات 7000
ليرة للدوالر حاليّاً ،قد أبقى على السعر الرسمي
عند  1507.5ليرة للدوالر ،ما سمح للموطنين
باالستمرار في تسديد قروضهم على السعر الرسمي
المنخفض ودفع بوالص التأمين وأقساط المدارس
20

والجامعات.
كما أقرّ المصرف ،وبضغط من الحكومة ،آلية دعم
الستيراد المواد األساسية وسلة غذائية كشبكة أمان
في بل ٍد أصبح  55في المئة من ّ
سكانه فقراء ،حسب
التقرير األخير لمنظمة اإلسكوا.
وبالطبع ،سي ّ
ُعقد رفع دعم المواد األساسية الوضع
االقتصادي والمعيشي ،في بلد يُعاني تشابك أزمات
مترابطة ع ّدة :جائحة كورونا ،واألزمة االقتصادية،
وتعثّر الدولة ،وانفجار مرفأ بيروت ،إضافة إلى
أزمة سياسية خانقة أ ّدت إلى استقالة الحكومة.
كل ما في أحوال اللبنانيين يدعو إلى التغيير .وأقل
ما يفعله المتالعبون بلبنان من الالعبين فيه هو سد
الطريق إلى التغيير.
والمقصود ليس تغيير بعض التوازنات داخل السلطة
والنظام بين أمراء الطوائف ،فهذا حدث غير مرة
بعد أحداث عاصفة ،بل التغيير الذي يفتح النظام
المغلق أمام الطاقات الشعبية الجديدة .تغيير اللعبة
في النظام السياسي والسياسات المالية واالقتصادية
وإعادة تكوين السلطة في دولة مواطنين.

جانباً المسبب ،انفجاراً كان أو هجوماً ،فإن مجرد
تخزين  2750طناً من نترات األمونيوم بالقرب من
مدينة مأهولة لمدة سبع سنوات ين ّم عن الفشل الذريع
في الحوكمة السياسية واإلدارية.
لقد جاءت استجابة الدولة في إدارة األزمة مخيبة
لآلمال .فهي فشلت في حماية موقع الجريمة من
التالعب ،وكانت بطيئة جداً في بحثها عن الضحايا،
كما لم تضع أياً من المسؤولين الرئيسيين تحت
اإلقامة الجبرية فوراً .ونظراً إلى طبيعة النظام
السياسي وعجزه عن تحميل المذنبين المسؤولية
بصورة عامة ،لم تكن اإلجراءات المتخذة حتى
اللحظة موضع ثقة أو مصداقية .وفي الوقت الذي
يطالب فيه الناس بتحقيق دولي ،يتعين على لبنان
تشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم أشخاصاً أكفاء
ً
وأهال للثقة ،توضع بتصرفهم الموارد الالزمة،
يمكنهم االستعانة بالخبراء الدوليين لدعم عملهم.

النظام السياسي فاشل
إن االنفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس/
آب  2020في مرفأ بيروت لم يكن مجرد حادثة.
إنه المظهر األخير لفشل الحكم الكبير في النظام
السياسي الذي يتغلغل بعمق في معظم مؤسسات
الدولة وإداراتها ،إن لم نقل جميعها .إنه النظام
ذاته الذي تسبّب بأزمة النفايات واالنبعاث السام
من محطات الكهرباء وحرائق األحراج ،ومؤخراً
األزمة المالية.

عدا عن ذلك ،لم نلمس أيّ مسعى ج ّدي من الحكومة
لتصارح شعبها بحجم األضرار وبحالة البحث عن
الضحايا وبمن يجب االتصال للحصول على الدعم.
وفي هذه المرة أيضاً تُرك الناس وحيدين إلسعاف
ضحاياهم واستجداء المعلومات عن مفقوديهم وإزالة
الركام عن أثاث منازلهم وسط الظالم ،ومغادرة
منازلهم بدون حماية في ساعات الليل المتأخرة.
وعندما تقاعست الدولة ،قياد ًة وأجهز ًة عامة ،عن
مسؤولية االعتناء بالمواطن ،وجد اللبنانيون الدعم
في جيش من المتطوعين والمنظمات غير الحكومية
والناشطين والنقابات في محاولة لملء الفراغ الكبير
الذي خلفته الدولة.

هذا النظام الذي صنعته األحزاب السياسية الحاكمة
ورسّ خته على مدى  30عاماً لم يفشل فقط باإلتيان
بمسؤولين حكوميين وتمكينهم لتوفير الخدمات العامة
وحماية المواطنين ،بل تم توظيفه لخدمة المصالح
الضيقة للزعماء السياسيين ومقربيهم وزبائنهم .وقد
قام هذا النظام على توزيع مناصب الدولة ومؤسساتها
على مختلف األحزاب السياسية وتقويض آليات
المحاسبة .في المحصلة ،إن المنظومة السياسية
التي حكمت لبنان على مدى األعوام السابقة هي
المسؤولة عن هذا االنفجار الضخم.
في مقال للمركز اللبناني للدراسات يقول لو وضعنا

لقد لجأت الدولة التي أفرغها قادتها السياسيون
على مدار السنوات من أي سلطة فعلية إلى أدواتها
المعتادة لالستجابة لألزمة ،فاستدعت شركات ذات
ارتباطات سياسية لتزيل الركام وتمسح األضرار.
في أعقاب هذه الكارثةّ ،
نتيقن مرة جديدة من أن
الدولة تفتقر إلى أدنى اإلجراءات الفعالة (أو إذا كانت
فعالة فهي ليست مطبقة) ،أو األدوات أو المعدات أو
التدريب للتعامل مع هكذا مصيبة .ال مجال لألعذار
هنا .فلبنان يملك الموارد البشرية والمالية لفعل
ذلك ،غير أن نخبه الحاكمة قررت عدم توظيف
األشخاص المناسبين أو شراء المعدات أو حتى

استخدام تلك المقدمة على شكل هبات .واالدعاء بأن
لبنان ال يملك الموارد هو أيضاً كذبة :فالقادة قرروا
عدم جباية الضرائب أو لم يوقفوا التهرب الضريبي
أو أعفوا بعض القطاعات من دفعها أو لم يفرضوها
على الشرائح المناسبة من المجتمع لتوليد ما يكفي
من اإليرادات لبناء دولة قادرة.

أو غير طائفية أو دولية لكي تصل إلى من هم بأمس
الحاجة إليها .وال يمكن في أي حال من األحوال
إرسال األموال عن طريق مؤسسات الدولة تجنباً
إلساءة استخدامها واستغاللها بشكل ضمني لتخفيف
الضغوط من أجل تنفيذ اإلصالحات الالزمة.

يكونوا على علم أو ألقوا بالمسؤولية على عاتق
غيرهم .وسرعان ما سيلجئون إلى الخطاب المذهبي
لي ّدعوا بأنهم هم حماة أعضاء الطائفة .وهذا كذب.
هذه العقلية بالتحديد وما استتبعها من أفعال هي ما
أوصلت لبنان إلى شفير الهاوية.

في أعقاب االنفجار الذي أطاح بما تبقى من ثقة
ً
آماال
في الحكومة والدولة والزعماء السياسيين وب ّدد
كثيرة ،رأينا عدداً من اللبنانيين يطالبون بشكل مباشر
أو غير مباشر بالتدخل األجنبي من منطلق اليأس
الذي وصلوا إليه .ومن المه ّم هنا أن نتذكر ّ
أن النظام
السياسي المتهالك تأسس في ظل التدخل األجنبي،
وال يمكن لبناء دولة فعالة وعادلة ومسؤولة إال أن
يكون مشروعاً وطنياً بحتاً.

من أجل إعادة بناء لبنان ،نحن بحاجة إلى حكومة
انتقالية ال تضم أصحاب الكفاءة وحسب بل أشخاصاً

وفي سياق االستجابة للكارثة ،سارع رئيس الوزراء
(المسقيل اآلن) على غرار أسالفه إلى طلب الدعم
بأمس الحاجة إلى األموال العاجلة
الخارجي .فلبنان
ّ
إلعادة إعمار بنيته التحتية .غير أن الحكومات
المتعاقبة منذ العام  2003لم تحصل على التمويل
الموعود بسبب رفضها السير في طريق اإلصالح.
وفي اآلونة األخيرة ،لم تلتزم الحكومة ببرنامج
اإلصالحات المنصوص عليه في مؤتمر “سيدر”،
مع أن ذلك يشكل الشرط األساسي لتحصل على مبلغ
الـ  11مليار دوالر أمريكي الذي تعهد المانحون
الدوليون بتقديمه إلى لبنان إلعادة إعمار بنيته
التحتية .كيف لنا إذاً أن نثق بالسلطة نفسها إلدارة
أموال المساعدات من أجل إعادة إعمار نصف
المدينة الذي ُدمّرت بفعل االنفجار؟

يجب أن يشكل الرابع من أغسطس آب منعطفاً
حاسماً ،فالمنظومة السياسية البالية لم تعجز فقط
عن توفير ما يحتاج إليه المواطن ،بل قتلت بفعل
إهمالها وفسادها أحباء لنا ،وشردت آخرين ودمرت
الممتلكات والمصالح التجارية .واألسوأ من ذلك أن
هذا االنفجار ّ
حطم أحالم وآمال الكثيرين.

لهذه األسباب ،يجب أن تمرّ جهود المساعدة
واإلغاثة وإعادة اإلعمار الدولية بمنظمات مستقلة

ي ّدعي القادة السياسيون الذين لم يتحملوا أي مسؤولية
ولم يقرّ وا باألسباب الحقيقية لهذه الفاجعة بأنهم لم

ذوي رؤية حول كيفية معالجة األزمات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية المتداخلة .وال ب ّد من
منح هذه الحكومة صالحيات تشريعية وإال ستصبح
رهينة لألحزاب السياسية الفاشلة في البرلمان.
لكن ذلك وحده ال يكفي على الرغم من ضرورته.
فينبغي أن يواصل الناس تنظيم أنفسهم وأن يعيدوا
بناء نقاباتهم واتحاداتهم التي تشكل ركيزة من ركائز
المجتمع الديمقراطي .وعلى وجه الخصوص ،ال
ب ّد للناس من أن يتغلبوا على خوفهم من الطبقة
السياسية ومن الزعماء وشبّيحتهم الذين عاملوهم
كزبائن وليس كمواطنين يتمتعون بحقوق .وال ب ّد
أن يتحلى عدد أكبر من الناس بالشجاعة للوقوف
في وجه النخب الفاسدة التي ال تشكل عائقاً أمام بناء
الدولة فحسب ،بل أيضاً مصدراً للبؤس والفقر .ال
سبيل آخر سوى ذلك.
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جوهر حميد
منذ عام  ،2011غرقت الدولة الواقعة في شمال
أفريقيا في جحيم من الحرب وبؤس الالجئين.
وال تزال القوى األجنبية تؤجج الصراع باألسلحة
والجنود.
الحرب األهلية ،النفوذ الخارجي الجامح ،مئات
اآلالف من الالجئين .ال عجب أن ليبيا في النقطة
التي كانت في كثير من األحيان  :على حافة الهاوية.
كيف حدث هذا؟
كانت ليبيا ،مطمع بسبب مواردها المعدنية والمناطق
الساحلية الخصبة .جاء أوال األسبان ثم العثمانيون،
في وقت الحق اإليطاليون كقوى استعمارية .بعد
الحرب العالمية الثانية ،تنامى الشعور الوطني
لليبيين وفي عام  1951تم إنشاء دولة ذات سيادة.
وبحلول عام  1969استولى معمر القذافي على
السلطة وانتهت حقبته في عام  2011نتيجة للثورة
عليه .وقد ُقتل القذافي في ظروف غير مبررة عندما
اعتقلته ميليشيات المجلس الوطني االنتقالي في 20
تشرين األول/أكتوبر .2011
ال يزال هناك نقاش مرير حول ما إذا كانت ليبيا،
بسكانها البالغ عددهم  6.5مليون نسمة ،ستكون
ً
حاال بعد حقبة القذافي.
أفضل
وبالعودة إلى الوراء ،ال جدال في أنه كان خطأ
ً
قاتال أن يتحمل الغرب المسؤولية بعد انهيار النظام
ويراقب التقاعس بينما تغرق البالد في الفوضى
مع سقوط اآلالف من القتلى .بدون سلطة مركزية،
وبدون قوانين ،فقد ركز الليبيون على هيكل عمره
مئات السنين :النظام القبلي .بعد عام  ،2011أعيد
فتح الخصومات القديمة ،وتمت تسوية الفواتير
المفتوحة بين العشائر وأمراء الحرب.
هياكل الدولة محطمة
ما الذي يجعل الوضع في ليبيا معقداً؟
ً
أوال ،إن التعطيل شبه الكامل لهياكل الدولة هو
الذي شل البالد منذ اإلطاحة باالقذافي .وفي نهاية
المطاف ،وصل الصراع إلى حد المواجهة العسكرية
بين خصمين  -باستثناء ميليشيات طوبو والطوارق،
اللتين تسيطران على المناطق الصحراوية القليلة
السكان في الجنوب .فمن جهة ،اعترفت األمم
المتحدة بحكومة الوحدة الوطنية التي تضم رئيس
الوزراء فايز السراج .وفي المقابل ،الجنرال خليفة
حفتر والجيش .وبدا لفترة طويلة كما لو كانت مسألة
وقت فقط قبل أن يتم طرد رئيس الحكومة من
العاصمة من قبل الجيش.
لكن األمور تغيرت وبمساعدة دول أجنبية ،لم تتمكن
القوات الحكومية من الدفاع عن طرابلس فحسب،
بل أيضاً إضعاف المهاجمين .فشل الهجوم العسكري
فشال ذريعا في أبريل  – 2019حتى أن المتمردين

اضطروا إلى االنسحاب من شمال غرب البالد المهم
استراتيجيا واقتصاديا .هزيمة غير متوقعة لمعارض
رئيس الوزراء :كان الجنرال حفتر على يقين من
أن النفوذ العسكري لـ "الجيش الوطني الليبي" الذي
يتمتع به سيكون كافياً لكسب الحرب .فهو يستطيع
أن يعتمد على المقاتلين الذين تعلموا حرفة الحرب
في القوات المسلحة للقذافي.
القوى األجنبية واألطراف المتحاربة
ومن أجل فهم الصراع ،من الضروري معرفة
القوى األجنبية التي تقف وراء الخصوم المعنيين.
يحظى الجنرال حفتر بدعم كبير من مصر
واإلمارات العربية المتحدة وروسيا .وعلى األقل
بشكل غير مباشر من الواليات المتحدة األمريكية
و فرنسا .تركيا من جهة أخرى ،كان جانب السراج
في طرابلس .القوة االستعمارية السابقة إيطاليا تدعم
الحكومة المعترف بها .تخوفت روما منذ البداية
من أن تؤدي هزيمة الحكومة في وقت قصير إلى
زيادة عدد الالجئين الذين يخاطرون بعبور الحدود
الشمالية المهددة للحياة على الساحل الليبي .ووفقا
لمسح اجرته االمم المتحدة فان هناك حوالى  60الف
الجئ وطالب لجوء مسجل فى البالد التى شهدت
حربا اهلية وان عدد المهاجرين الذين يأملون فى
الوصول الى اوروبا اكبر من ذلك تقريبا ايضا:
ويقال ان ما بين  600الف و  900الف شخص
موجودون فى البالد .
ووصف المتحدث باسم المفوضية في ليبيا تشارلي
ياكسلي محنة الالجئين بشكل كبير في مجلة
"بانوراما" التي نشرها االتحاد الدولي لالجئين
منذ فترة .فغالبا ما تكون النساء والرجال واألطفال
عرضة لالعتداءات بجميع أنواعها ،حتى يتعرضوا
للتعذيب واالغتصاب .وقال ياكسلي" :لم نعد قادرين

على ضمان معايير دنيا لسالمة لالجئين.
أنقرة معنية بالموارد الليبية
ً
وبطبيعة الحال ،فإن أنقرة لديها أيضا أجندة محددة
جداً في هذا الصراع .وفي غضون ذلك ،أوقف
الرئيس رجب طيب أردوغان المساعدات لطرابلس.
ولم يكن ذلك إال عندما وقعت الحكومة اتفاقا بشأن
الحدود البحرية المتنازع عليها في الجزء الشرقي
من البحر االبيض المتوسط استؤنفت المساعدات
العسكرية .وتأمل أنقرة في الوصول إلى الموارد
الطبيعية البحرية في المنطقة بهذه الطريقة .وتبين
هذه األمثلة أن حربا بالوكالة تدور منذ فترة طويلة
في ليبيا  -كما هو الحال في سوريا أو اليمن.
هل هناك نهاية للحرب؟
هذا وقد أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق فايز السراج ،ورئيس البرلمان الليبي عقيلة
صالح بشكل متزامن وقفا شامال إلطالق النار ،بكافة
األراضي الليبية.
ووجه عقيلة صالح في بيان نشرته البعثة األممية
في ليبيا ،بوقف إطالق النار وكافة العمليات القتالية.
وأضاف بيان عقيلة صالح أن ”وقف إطالق النار
يقطع الطريق على أي تدخالت أجنبية في ليبيا،
وينتهي بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات“.
وقال بيان صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق” :إن تحقيق وقف فعلي إلطالق النار يقتضي
أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السالح،
وتقوم األجهزة الشرطية من الجانبين باالتفاق على
الترتيبات األمنية داخلهما“.
وأشار رئيس البرلمان الليبي إلى تطلعه لجعل مدينة
سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد.
ودعا السراج في البيان ،إلى انتخابات رئاسية
وبرلمانية مبكرة ،خالل شهر مارس القادم ،باتفاق
األطراف الليبية.
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إبراهيم بدوي
الليرة التركية تنخفض وتنخفض .بعد أن بلغت
مستويات دنيا جديدة في األسابيع األخيرة ،تم تداول
العملة فوق  7.40ليرة للدوالر واليورو  8.82ليرة.
في بداية العام كانت  5.95ليرة للدوالر الواحد
و 6.67ليرة لليورو الواحد .ونتيجة لذلك ،فقدت
الليرة ما يقرب من  24في المائة من قيمتها مقابل
العملة األوروبية وما يقرب من الخمس مقابل
الدوالر.
إن البالد تنزلق أعمق وأعمق في أزمة عملة جديدة.
وباإلضافة إلى وباء كورونا ،الذي يضرب تركيا
بشدة بسبب فقدان عائدات السياحة ،فإن كل هذا يهدد
بتفاقم الضعف االقتصادي.
األتراك يكنزون الدوالر والذهب
وبما أن قيمة عملتها الخاصة أقل وأقل ،فإن السكان
األتراك يستثمرون حالياً بشكل جماعي في الذهب
ويكتسحون التجار ،كما ذكرت وكالة رويترز
لألنباء .من الواضح أن بعض األتراك على استعداد
لبيع سياراتهم من أجل الحصول على المزيد من
المعادن الثمينة.
فى االسابيع االخيرة ارتفعت اسهم االصول
"الصعبة" مثل الذهب او حتى الدوالر بمقدار 15
مليار دوالر لتصل الى مستوى قياسى بلغ حوالى
 220مليار دوالر .منذ أزمة العملة األخيرة في
عام  ،2018اكتنز األتراك العمالت األجنبية .ووفقا
للبنك المركزي التركي ،فإن هذه الودائع تمثل ما
يقرب من نصف جميع الودائع.
ً
وقد فرضت المصارف المحلية اآلن رسما على
السحوبات النقدية بالعمالت األجنبية بسبب القلق من
النقص.
عواقب وخيمة
وضحايا انخفاض الليرة هم ،على وجه الخصوص،
مواطنون أتراك .فالبضائع األجنبية أصبحت أكثر
تكلفة ،مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وذوبان القيمة
النقدية.
ويمكن أن تستفيد االقتصادات أيضا من ضعف
العملة .المصدرون يحصلون على المزيد من الليرة
لبضائعهم .ويمكن أن تغذي السياحة أيضا حاجة
المصطافين داخل البلد إلى إنفاق أموال أقل على
الفنادق والمحالت التجارية.
غير أن اآلثار السلبية هي السائدة في مرحلة ما.
وفي حين أن التضخم وانخفاض القوة الشرائية
يعيقان الشركات والمصدرين ،فإن سوق رأس المال
على وجه الخصوص يتعرض لضغوط.
هل هناك تشغيل مصرفي؟
كانت الدولة والشركات في تركيا مثقلة بالديون

بالفعل بالدوالر واليورو في الماضي .في الوقت
الحالي ،ووفقاً لبنك التسويات الدولية ( ،)BISقدمت
البنوك في تركيا قروضاً بقيمة  148مليار دوالر
أمريكي و 110مليار يورو .وتأتي غالبية هذه
األموال من الخارج.
وقد أصبح من الصعب بشكل متزايد زيادة فوائد
الدين وسداده مع انخفاض الليرة .كما أصبح من
الصعب بشكل متزايد تحمل ديون جديدة مع تراجع
ثقة المقرضين في مالءة المدينين األتراك.
وإذا حدث التخلف عن سداد االئتمان نتيجة لخفض
قيمة الليرة ،فإن المصارف المحلية ليست وحدها
التي تواجه مشكلة كبيرة .ووفقاً لتقرير في صحيفة
فايننشال تايمز ،فإن الهيئة التنظيمية المصرفية للبنك
المركزي األوروبي تشعر بقلق متزايد إزاء خطر
العدوى في أوروبا أيضاً .بيد أن الحالة ليست حرجة
بعد.
التضخم ،نقص المانحين ،الصراعات
أسباب سقوط الليرة متعددة .أحدها هو التضخم
الذي بلغ رقمين ،والذي بلغ  11.76في المائة في
تموز/يوليه مقارنة بالعام السابق .وألن سعر الفائدة
الرئيسي هو  8.25في المائة ،فإن سعر الفائدة
الحقيقي سلبي ( .)3.51-وهذا ال يجعل االستثمارات
بالليرة جذابة بشكل خاص للمستثمرين.
وتسبب تردد مقدمي العمالت األجنبية ،مثل السياح
والمستثمرين ،في ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى
 3.7مليار دوالر أمريكي في مايو .وفى النصف
االول من العام انخفض عدد الزوار االجانب بنسبة
 75فى المائة  .كما انخفضت الصادرات بنسبة 14
فى المائة تقريبا فى الشهور السبعة االولى .
يضاف إلى ذلك القلق العام بشأن السياسة الخارجية
القوية للبالد .تركيا على خالف لسنوات حول موارد
الغاز في البحر األبيض المتوسط مع اليونان.
وتبحث سفينة االبحاث التركية " اوروك ريس"
التى تبحر جنوب رودس وترافقها
خمس سفن حربية تابعة للبحرية
التركية عن الغاز الطبيعى فى
المنطقة .وترى اليونان في ذلك
انتهاكا لسيادتها.
وفي غضون ذلك ،أصبح الوضع
حاداً لدرجة أن الكثيرين يخشون
حدوث مواجهة عسكرية بين
شركاء حلف شمال األطلسي.
كما تشارك تركيا في العديد من
مناطق الصراع ،وهي مناطق
بارزة في سوريا والعراق وليبيا
وأذربيجان.

أردوغان ال يريد رفع أسعار الفائدة
وبحلول يوليو/تموز ،كان البنك المركزي التركي
قد حاول دعم الليرة من خالل شراء احتياطياته من
العمالت الخاصة من خالل شراء عملته الخاصة.
ولم يسفر هذا التدبير إال عن القليل .اآلن االحتياطيات
هي أكثر أو أقل تستخدم في مقاومة كورونا.
وفي الوقت نفسه ،يقلل رجب طيب أردوغان من
شأن انخفاض الليرة .وقال الرئيس التركي مؤخراً:
"تحدث االختالفات مراراً وتكراراً ،شيء من هذا
القبيل يأتي ويذهب .وال يبدو أن رفع سعر الفائدة
الرئيسي لمكافحة التضخم يشكل وسيلة على األرجح
 بل على العكس من ذلك .وفي اآلونة األخيرة ،دعاأردوغان إلى إجراء المزيد من التخفيضات لتعزيز
االقتصاد بثمن بخس.
التدابير ليس لها األثر المطلوب
وعلى النقيض من ذلك ،يتفق أغلب الخبراء على أن
رفع أسعار الفائدة هو الوسيلة الوحيدة .وقال محلل
في كوميرتس بنك "اذا لم يرفع البنك المركزي
التركي اسعار الفائدة بشكل كبير فان الضغط إلى
أسفل سيستمر" .ألن السوق تعرف أن احتياطي
النقد األجنبي الحر الذي يبلغ نحو  11مليار دوالر
ال يكفي بكثير لدعم الليرة.ونظراً الرتفاع معدالت
التضخم وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية ،فإن هذا هو
الخيار المفيد الوحيد..
ولكن هذا ال يظهر التأثير الخارجي المطلوب،
يقول المحلل" :إن البنك المركزي في مأزق ،وما
إذا كان بإمكانه التصرف بشكل مستقل سياسياً أمر
مشكوك فيه على األقل" .ونتيجة لذلك ،فإن توقعات
كوميرتس بنك لسعر الليرة في سبتمبر/أيلول هي
 8.50للدوالر الواحد و 10.20يورو .وما دام
البنك المركزي ال يتصرف بشكل جذري ،فإن خطر
حدوث دوامة هبوطية ال يزال قائماً .وهكذا تظل
الليرة في وضع األزمة.
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ُ
تحاول الشاعرة
عبر صفحات ثالثة دواوين شعريّة،
ً
ً
السوريّة دارين زكريا أن تكون صوتا متفرّ دا ،في
سبك جملتها الشعرية ،وفي بناء قصيدتها والتي
اختارت لها النثر طريقاً.
دارين زكريا القادمة مثلها مثل مئات آالف الهاربين
من أتّون ال ِمحرقة السوريّة ،لم تحمل بين ضلوعها
لمعذبي العالم أجمع،
سوى قلب شاعرة يتّسع
ّ
مشت على طريق األلم السوري ،الذي مشاه كلّ
ْ
مهاجرعبر التاريخ ،يحلم بقليل من الضوء ،وبعض
النقي ،وبمساحة حدودها الشمس ،تصدح
الهواء
ّ
فيها أصداء كلماته.
نسج فري ٍد،
طراز
هي شاعرة إذن من
ّ
ٍ
خاص من ٍ
في مالمحها الشعريّة تتراءى ّ
والدة حيناً ،وصالبة
زنوبيا ودهاء بلقيس..
ّل
و
األ
في ديوانها الشعري
(حيرة مطر) الصادر
ِ
في بيروت عام  2017والذي يقع في مئة وعشرين
ّ
تركز الشاعرة على الجملة الشعرية
صفحة
ً
المنحوتة نحتا ،تجهد في سبك صياغة فنيّة لغويّة،
ّ
فيظل الموروث
تمزج فيها بين األصالة والحداثة،
جلي في نصوصها،
والثقافي ظاهراً بشكل
الديني
ّ
ّ
ّ
نص واح ٌد من إحالة إلى مرجعيّة أو
فما يكاد يخلو ّ
رمزيّة قرآنيّة أو موروث ثقافي واجتماعي تراثي
أو تاريخي ،فنجد على مساحة الديوان بعض
َ
اثات
اإلشارت الرمزيّة من مثل
"زمزمك  ،شرّ النّ ّف ِ
في العُقد ،بسملت ،المدد ،األجاجُ والبرزخ ،وعصا
موسى ،وسفينة نوح ،باإلضافة إلى األسماء التي
سيمرّ ذكرها الحقاً وغيرها من االتكاءات الّلغوية
العربي.
التراثي
على المضمون
ّ
ّ
النص
في ديوان حيرة مطر ال َغلبة للنهايّة في
ّ
الشعريّ  ،إذ تركز الشاعرة على خواتم نصوصها
في حالة االدهاش والسطوع والتركيز على بؤرة
شعرية ومحاولة إنارتها بشكل جلّي ،وهذا يع ّد من
سمات النص النثري عموماً ومن خصائص قصيدة
النثر ،فغالباً ما تأتي الجملة األخيرة في القصيدة
مُحكمة في غاية االتقان ،تفتحُ عالماً من فضاء
التأويل للمتلقي ،في نصوصها تجنح عادة إلى ما
صخب الموجودات،
نفسي ،بعيداً عن
ذاتي
هو
ّ
ّ
ِ
وترتيل التفعيلة وقسر القافية ،وسلطة الروي ،كلّ
ِ
ذلك يرتبط حتماً بسيرورة الزمن وانهيار مقومات
كانت سائدة في حياتنا سابقاً ،حياة الفرد قبل سنوات،
خاص ،ما يضفي
لكن الشاعرة تحسستها بشكل
ٍ
عليها طابع الوقت الحالي وتركيبتها ،وانعكاسها
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على ذاتية الشاعرة واالنحياز اليها ،وبالتالي على
لغتها اليوميّة الحياتيّة ،وانحيازها ّ
للذات أكثر من
انحيازها للخارج ،فياء المتكلم الخاصة بالشاعرة
تدور دائماً في مفرادتها ،وتعيد اإلحالة إليها ،وهذا
ما نلحظه بكثرة في النصوص ،هي ترفض أن تكون
ً
تابعة ،فال تدور في فلك أحد ،ولو كان اآلخر َن ِمراً،
فهي تروّضه مثلما تروض القصيدة.
ابنة الطوفان أنا  /تمشي قدماي على البحر  /فتحيلُ
ُ
ِملحه ّ
ْ
ابتسمن لي/
سكر /جاراتي بنات ال ّدهر /كلما
َ
ُ
ُ
ّ
منهن أمكر  /أ َوص ّدقتني؟!  /كاذبة أنا /أخفيك
كنت
ٌ
مخبولة عرافتي /حين ْ
قالت لي ّ /
إن صخر
سرً ا/
أناتي ال يُكسر ..
رغم أن ثمّة موضوعات ال تنفصل إطالقا ًعن
الذات تفرض ظاللها على ّ
كل شاعر كما في الوضع
واالنساني
السوري ،فحين ترسو آال ُم الفعل السياسي
ّ
في ذات شاعر ،يحاول رسم صورة عن العالم ،ربّما
إن لم ْ
ّ
مخففة القبح ْ
نقل أجمل  ..هذه النصوص
تكون
ً
النثرية عموما تحاول إنصاف ما هو داخلي مهمّش
في االنسان ،بعد أن اشتغلت القصيدة العمودية زمناً
على المحيط الخارجي له.
ً
خاص ًة بعناوين
عناية
الشاعرة
من جهة أخرى تُبدي
ّ
ّ
نصوصها ،لتأتي في الغالب مُبتكرة متسقة مع
مضمونها ،تلعب لعبة الظهور والتخفي في المعنى.
هذه الفوضى المرتبة بعناية تُخرجك من دائرة
التنميط ،على صعيد الفكرة والعنوان ،على صعيد
المضمون والمحمول الجمالي للجملة الشعرية،
وبالتالي تحقق الفعل الجمالي والفني للنص الشعري
عند الشاعرة.
من تلك العناوين التي يمكن التوقف عند تركيبها
ّ
"الشعرُ مائي ،دعك من السّ فن ،يا َ
ضام،
اللغوي
ٌ
َ
ناسك وتلحدَ ،مدد
سكناك بين بيني ،اسكبني بك،
مددْ ،
دع المعنى ،ديدنك ديني " ..باإلضافة إلى
العناوين الكثيرة التي يحفل فيها الديوان.
كذلك في تركيزها استحضار شخصيات لها دورها
ّ
تشكل في
في الفعل التاريخي ،هذه األسماء التي
الغالب مرجعيّة فنيّة وحكائيّة ،لها تراكمها المعرفي
في ّ
الذات العربيّة ،فمن منّا ال يعرف "سُ ليمان و
ّ
وبلقيس و شهرزاد" فقد عنونت الشاعرة
ولد َة
َ
بعضاً من قصائدها بأسماء تلك الشخصات ،على أن
تكون رائزاً يربط ذاكرة المُتلقي الحاضرة ،بالتاريخ
على متون النص الشعري ّ.
ْ
جهدت الشاعرة أن تكون قصيدتها
في حيرة مطر

نثريّة الطابع ،لكن الوزن والرويّ غلباها أحياناً
وتركا بصمتهما االيقاعية على نهايات الجُ مل
الشعريّة في بعض األحيان ،وفي مفاصل المقاطع،
"سنالحظ فيما بعد ّ
أن الشاعرة استطاعت التخلّص
منه ،وتركت الحريّة الكاملة لشعريتها النثرية".
في ديوانها الشعريّ الثاني (وسواس) هايكو ونبضة
الصادر في بلغاريا عام  2019والذي يقع في مئة
ّ
نصين
وعشر صفحات ،قد ضمّت كل ّصفحة منه ّ
نبضات الهايكو أي ما
شعريين ،أو نبضتين من
ِ
نص ونبضة ،والمعروف ّ
أن الهايكو
يُقارب مئتي ّ
الفن الياباني ال َم ْ
ّ
نبت ،والذي َتحفل نصوصه
ذلك
َ
دقائق صغيرة في البيئة
بالبحث عن الجمال في
والطبيعة والكون عامّة ،األشياء التي تبدو للوهلة
وأسلوب
ضمن تقنيّة معيّنة
األولى في إطار العاديّ ِ ،
ٍ
خاص ،هذا ّ
الفن السّ هل الممتنع ،والذي يحتاج إلى
ّ
ّ
حذاقة في اصطياد اللقطة وحرفيّة في سبك محتواها
الشعريّ .
ما يميّز نصوص "الهايكو" ّ
أن قراءتها تبدو للوهل ِة
ً
ً
بسيطة ،لكنها تستغرق وقتاً تأملياً
سريعة
األولى
ّ
حين يتشظى المعنى ،ويغدو التأويل والتحليل السّ مة
الغالبة التي تتسع باتساع ذائقة المتلقي وخلفيته
المعرفية وحسب حالته الشعورية والنفسيّة ،وموقفه
من موضوع النبضة أو ال ّدفقة الشعوريّة ،في هذه
النصوص القصيرة التي من شروطها ّ
أال يتجاوز
النص -كما يرى بعضهم -سبع كلمات أو ربّما أكثر
ّ
ً
الحنكة الفنيّة فتبدو في قلب
قليال على سبيل المثال أمّا ِ
المعنى بين العنوان والقفلة المُدهشة التي يتطلبها هذا
ّ
النص ككر ٍة ،وفي داخلها
الفن االشكالي ،حيث يغدو
ّ
ً
سبيال.
ما استطاع الشاعر أن يضع فيه من الجمال
في (وسواس) نقرأُ بعض النصوص التي اتخذت
الطبيعة ِمهاداً لها ،فعلى سبيل المثال أخذت الشاعرة
من فصول السّ نة صور ًة فني ًّة جماليّة لمكونات
الطبيعة ،وأسقطتها في نبضة تقول :في هايكو حقد:
َ
فنفخ في وجهها برود َة
حق َد الشتا ُء على األرض،
نص الخريف والذي تجسّ د منه فناناً،
الرّ ياح .أمّا في ّ
ّ
أمّا مساحة لوحته فكل الطبيعة تقول :الخريف :ال
الربيع وال الصيف يستطيعان مجاراة الخريف في
فن تلوين ّ
ٌ
ّ
عاشق
مشاكس
الشجر /بينما نهر الرّ اين
ٌ
في السرّ ألجساد النساء  ..الراين :ال يرا ُه أحد وهو
يتلمّس بنشو ٍة أجساد النساء ،نهر الراين.
بعض نصوص الهايكو في وسواس ،تطرّ قت إلى
نص جهنم الحرب التي
الحرب في سوريا ففي ّ

تطحن البشر دون رحمة  /جهنّم الحرب :كلما أكلت
ترد ّد هل من مزيد ،جهنّم الحرب في سوريا  /في
حين يطغى لون ال ّدم على األنهار فيها فيغدو أحمر:
ُ
قاسية للطبيعة لونها أحمر.
األنهار السوريّة طفر ُة
ُ
ّ
نلحظ اشتغال الشاعرة على فلسفة اللون
في وسواس
ّ
وتحليل ِه ،وعلى النفس البشريّة ومكنونها من الظلم
ُ
ّ
عزيز عليه
/عزة النّفس :دمع ُه
والقهر وغيرها
ُ
ينزل ّ
إال بصحبة المطر ،اليتيم /باإلضافة إلى
ال
ّ
ّ
دقة اختيارها للموضوعات ،ولعل عنوان الديوان
يوسوس الشعر في ذات الشاعرة
"وسواس" جاء مما
ُ
نثارات جمال على
حتى يخرج من بين ضلوعها
ِ
أجنحة الكلمات.
في وسواس ال ح ّد لنوع الموضوعات التي تطرّ قت
ْ
حاولت تطبيق المقولة كلما
إليها الشاعرة ،فلعلّها
َ
وجدت تفاصيل أكثر.
اقتربت من األشياء أكثر
ً
الصادر في
أمّا ديوانها األخير "كان القمرُ
طفال" ّ
ْ
أقامت له الشاعرة حفل توقيع
السويد مؤخراً ،والذي
منذ أيام في مدينة كولن األلمانية.
ً
ً
نصا نثريا ،تفتتح
في الديوان ثمانية وأربعون ّ
الشاعرة ديوانها بقصيدتها األولى بعنوان النّاقصة
أن أرتبّني ّ
ُ
كل يوم لعلمي ّ
أحاول ْ
أن الكثير
فتقول/ :
ٍ
من أجزائي تي ٌه هنا .../
ً
طفال" يبدو لنا أننّا أما َم
فمن عَ تب ِة العنوان "كان القمر
دور ٍة حياتيّة كامل ٍة ،هذه الدورة القمريّة التي تفترض
في استدارتها من حالة الوالدة حتى االكتمال أن نشهد
فيها حكاية القمر ،حكاية ّ
كل الناس و الموجودات
في الطبيعة ،نحن شهود الحالة البكراألولى في
المعرفة من شقشقة نور القمرمنذ طفولته ،من هنا
يبدو العنوان إحالياً مرجعيّاً إلى الفطريّة األولى ،مما
يحيلنا إلى فرضيّة السؤال ّ
الالحق" هل َكبُر القمر؟ "
الحكايات معنا" ْ؟
ليشهد بقيّة
ِ
في الديوان تنوّعت موضوعات القصائد ،وتطرّ قت
كبير من القضايا الذاتيّة والموضوعية وغدا
لعد ٍد
ٍ
موقف الشاعرة من األشياء أكثر قربّاً ونضجاً،
فصارت أكثر حرفيّة وتطورت األدوات الشعريّة
لديها ،وذلك يشهد تسارعاً جمالياً وفنياً متقناً،
يؤكد ذلك امتالك الشاعرة ناصية النثر ،وقدرتها
على التالعب بأدواته .فهي ّ
تركز على لغة التعبير
في مقاربة األشياء ،وليس على ماهيّة التعبير،
ُ
نلحظ مدى تطوّر اللغة عندها
فمن خالل الديوان
واعتمادها على اللفظة التي تحمل القدر األكبر من
ّ
المركب أو المُتشظي ،والتأكيد على
خاصة المعنى
ّ
استخدام اإلحالة عن طريق الضمير اإلشاري عادة
ّ
للمذكر اآلخر ،فمقابل
الخطاب الموجهة
مثل كاف ِ
ّ
النص تصرّ الشاعرة على
كل كاف للخطاب في
ّ
سيطرة ياء المتكلم التي تحيل إليها "كذات مركزية"
َ
وكأنّنا أحيانا أمام طرفين هما
(أنت  /أنا) تقول في
نص ضرورة شعريّة " اكويْني  ..اطويْني اجبرْ
ّ

بخاطري ،اجمعني وانثرني  ...ستتأكد حينها من
صدق جوابي لسؤالك أين انت ؟ وأرد ّعليك بثق ٍة
أنا في ّ
كل مكان " كما نلحظ ذلك عادة في الكثير
من الجمل الشعريّة وعناوين القصائد ،نقرأ بعض
الشيطانة الوحيدةّ ،
العناوين ( ّ
الذكريات خائنة،
الشقي،
عيناك لو استطيعهما ،مربية األرواح ،اسمك
ّ
ً
َ
هنيهة ،كحسر ِة الماء ،حالوة الجّ مر ،راعي
أسكنك
النجوم ،هواء دون حياة) ،تسعى الشاعرة في الغالب
إلى قلب الصورة الفنية ،وإعادة تركيبها دينامياً،
بحيث يغدو المألوف مختلفاً ،مما يحقق القدر األكبر
من اإلبهار من أجل الوصول إلى البؤرة الجماليّة
في الجملة الشعريّة ،ففي نصوص الكتاب تتداخل
األصوات باأللوان لتكوّن محتوى جمالياً فريداً ليغدو
في ضوء المُختلف المركب الفني للنثر الجمالي /
ُ
ّ
بخفة ريح َ
مسك ِعطر
أسكرها
هي هكذا ال ت ّدون
ٍ
ّ
ُ
عيني اليقين،
ي
ن
تأ
/
عجل
على
د
يجري كغفل ٍة تراو
ّ
ُ
ّ
كبسم ٍة فاتر ٍة تطلبها حيرة دمع ِة النفس ويتوانى عن
الخفي /
باطنها
تحقيقها شرو ُد ِ
ّ
في حين ّ
تركز الشاعرة على اإليقاع ال ّداخلي للقصيدة
من خالل استخدام الجملة الشعريّة النابضة بالحركة
حيناً والغارقة بالسكون والتأمل أحياناً أخرى ،بحيث
يحقق اإليقاع ال ّداخلي موسيقا تتوافق مع مضمون
ُ
النص
بحيث يغدو
النص بالتالي يُغني عن التفعيلة
ّ
بكامله كتلة ايقاعيّة داخليّة.

نقرأ في نص مربّية األرواح " أنا  ..مرب ُ
األرواح،
ّية
ِ
أجالسها كلّما تص ّدقت السّ ماء بأجنّة فراغاتها ...
ُ
ُ
ُ
تسحب وجو َم استسالمي
الخالقة
المخلوقة
األرواح
إليقاع حركاتها ،في عوالم السّ كون اآلسرة هي
الحفيفة الخفيّة تالمس بأصابعها النورانيّة ،تنهدات
مغارات صمتي /
آخر :تجرّ د الشاعرة من القلق انساناً
نص
في ّ
َ
ِ
َ
ترويض وحشيت ِه ،ليغد َو أكثر
تحاوره ،تحاول
تهذيباً فترمي له بشباكها في أوّل جملة من النص
ُ
نحن نحب َّك أيّها
لكنها سرعان ما تفضح خبث ُه "
القلق ،يغوينا هذا ّ
الفن التجريديّ الذي ترسمه في
ُ
عقولنا ،يصيبنا بنشو ٍة بوهيميّة نحاول مأل ُه باأللوان
ٌ
خبيث
للحلول فنغرق ،الحول لنا في قعر ِه  ...لكنّك
ِ
ّ
بعهر
د
تمت
هاالت
شكل
على
مرايانا،
على
..
تظهرُ
ٍ
ِ
ٍ
َ
غير مبرّ ر تحت عيوننا السّ ارحة /
في تجربتها الشعرية :تحاول الشاعرة أن تكونَ
صوتاً شعرياً له خصوصيته ،وسماته ،وأحسب ّ
أن
النص ال يخرج من بين يديها حتّى تعطيه العناية
الكافية ،وهذا يبدو من خالل اهتمامها باختيار األلفاظ
 ،لكن حسب رأيي ربّما تحتاج نصوص النثر إلى
مرونة لغوية أكثر ،وحرية في اطالق العنان للغة
ّ
المعجمية بعض األحيان.
الحرّ ة البعيدة عن
وقاصة سورية مقيمة في
دارين زكريا شاعرة
ّ
ألمانيا ،صدر لها ثالثة دواوين شعريّة وتُرجمت
ُ
بعض قصائدها إلى ع ّدة لغات.
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تشتكي غالباً معظم السيدات من أن الرجال في أقل
من عام بعد الزواج يفقدون رومانسيتهم وتستمر
النساء بتذكير الرجال كم كانوا يتمتعون بقدر كبير
من الرومانسية قبل وأثناء الخطوبة وبالطبع في فترة
شهر العسل.
ماذا حدث للرجال بعد أول عام من الزواج؟ أين
ذهبت الرومانسية؟ هل ذهبت بال رجعة؟
النساء على حق في هذه التساؤالت ،فالرجال مع
الوقت تقل لمسات الرومانسية في داخلهم ولكن هذا
ال يعني بأن الحب يقل أو يختفي وإنما فقط يأخذ
ً
شكال أخر عملياً أكثر من الشكل الرومانسي.
الرجل قبل الزواج وخالل شهر العسل يحب إمرأته
كفتاة أحالمه ،اللمسة الرومانسية الرقيقة في حياته،
المشاعر الحميمة والتناغم بين أرواح العشاق.
أما بعد الزواج فالرجل يحب إمرأته كالبيت والمالذ،
األسرة ،الدفء ،االهتمام والتفاهم.
معظم الرجال يختلف شكل الحب مع الوقت عندهم
حيث منحنى الحب الرومانسي يبدأ في التناقص في
حين أن منحنى الحب
العملي يتزايد مع الوقت.
بالطبع هناك القليل من
الرجال مختلفين في هذا
ويستطيعون أن يبقوا
مستوى الحب الرومانسي
مستقر أو على األقل ال
يتناقص بمستويات كبيرة
ولكنه من الصعب جداً أن
ً
رجال يزيد مستوى
تجدوا
الحب الرومانسي عنده
مع الوقت كعامل الحب
العملي.

للتوضيح:
في أحد األيام تكون المرأة غاضبة وانفعاالتها
العاطفية غير متزنة بدون سبب محدد ويتسبب هذا
بأن تبدأ بمجادلة الرجل وتتذمر على أشياء صغيرة.
لنفترض هنا أن الرجل لن يجادل وفقط سيحاول
تهدئتها.
قبل الزواج وبعد شهر العسل مباشرة :يكون الرجل
مستعداً للتسامح في أي كلمة تلفظت بها قد تكون
ضايقته ويهم بأن يضمها إليه برومانسية ويسمعها
كالم عذب رقيق ويخبرها بأن ال شيء في الدنيا
يستدعي دمعة واحدة من عينيها وبأنه سيعمل كل ما
هو ممكن ليجعلها تشعر بالراحة ،حينها ستهدأ وهكذا
يكون الحب الرومانسي هو سيد الموقف.
بعد عام أو أكثر من الزواج :سيحاول الرجل أن
يكون متفهماً ويعطيها العذر بأنها ربما تواجه بعض
المشاكل المتعلقة بالعمل أو بأنها قلقة على أختها أو
والدتها بسبب بعض مشاكلهم وأنها في حاجة بأن

تخرج كل هذا من داخلها ،فيتحدث إليها بصوت
هادئ ويطلب منها أن تتحدث إليه لتخرج كل ما
يزعجها ويستمع لكل ما تقوله جيداً ،ثم يطلب منها
بعد ذلك االسترخاء لبعض الوقت في مكان هادئ
ويقوم متطوعاً بتحضير العشاء أو أن يأخذ األطفال
للنوم في أسرتهم ،بعد فترة ستهدأ وهكذا يكون الحب
العملي هو سيد الموقف.
هذا المثال يوضح الفرق الجوهري بين الحب
العملي والحب الرومانسي فمع الوقت نعرف بعضنا
أكثر ويزيد التفاهم تاركاً مجال أكبر للحب العملي
ليساعدنا على تخطي صعاب الحياة ومسئولياتها
المتزايدة.
إذن سيداتي ،ال تتهمن الرجال بأنهم ما عادوا
يحبونكن  ،فالحب موجود ولكنه تشكل في شكل
آخر ،أما بالنسبة للرومانسية فستحتاج لمزيد من
الجهد والتواصل من ناحيتكن لتطلبن من الرجال
أن يظهروا بين الحين واآلخر بعض لمساتهم
الرومانسية والالتي ما زلتن في حاجة إليها.

حتى يمكن تفسير ما هو
الحب العملي بسهولة
المثال
هذا
فلنأخذ
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أحياناً قد تحول الغيرة الزائدة حياتك إلى جحيم يؤدي في بعض األوقات إلى
نزاع عصبي.
السبب الشائع للغيرة لدى الرجل هو إظهار سلطته ،وتتنوع األسباب األخرى
مثل المبالغة في حمايتك أو الخوف من خسارتك أو ضعف الثقة بنفسه.
بالطبع هناك مراحل عديدة للغيرة ونحن نتكلم هنا عن المرحلة القصوى التي
ً
دليال جيداً ألنه قد
تجعل حياتك ال تطاق ،ولكن تذكري أن نقص الغيرة ليس
يعطيك إحساساً بعد االهتمام.
إذا كيف تتعاملين مع غيرة شريكك؟!
توقفي عن التذمر حول ذلك ،تذمرت بما فيه الكفاية ولم يفلح األمر فلماذا ال
تجربين طرقاً أخرى عوضاً عن جعل الوضع أكثر سوءاً؟
ال تخفي شيئاً عنه ،حيث إن أخفيت أي شيء عنه أو كذبت عليه ستمنحينه الحق
في غيرته لذا ال تعطيه تلك الفرصة وحاولي كسب ثقته من جديد.
هل يالحقك أو يتجسس عليك؟
إذا اكتشفت أنه يقوم بذلك من خالل مراقبته لحاسوبك أو هاتفك أو حتى اللحاق
بك إلى مكان ما فتصرفي وكأنك ال تعلمين باألمر ودعيه يسأم لتضيع كل
ً
سدى مع الوقت.
شكوكه
ً
ً
كوني متجاوبة وحاضرة ،إذا اتصل بك مرارا وتكرارا خالل النهار أجيبي على
اتصاالته ،نعم ذلك مزعج!! ولكنه فعال ألنك إن تجاهلت اتصاالته ستزيدين
الحالة تعقيداً.
ً
أعلميه بمخططاتك ،أعلميه مسبقا إذا كنت تريدين الذهاب إلى مكان ما بعد
العمل أو خالل ساعة الغداء ،وإذا تغير مخططك اتصلي به وأعلميه بذلك
واسأليه عما إذا كان يحب مرافقتك لدى مراجعتك الطبيب أو التسوق أو لقاء
األصدقاء.
عرفيه على أصدقائك ،فإن سيشعر باالنزعاج والمزيد من الشك لدى سماعه
أسماء أشخاص جدد في سياق الحديث بال تعريف مسبق عنهم.
ناقشي الموضوع معه ،أخبريه أنك ال تحبين ذلك وأنك تريدينه أن يثق بك أكثر
وذلك في حديث هادىء وإيجابي.
تجنبي كل ما يزعجه ،في حديثك معه حاولي معرفة التصرفات التي تشعل
غيرته ً
عال مع أصحابك أو ابتعادك لدى تلقيك اتصال أو
مثال الضحك بصوت ٍ
االتصاالت المتأخرة في الليل…
أخبريه أنك تحبينه ،أكثري من قولها وأظهري له مدى اهتمامك به مما سيعزز
ثقته بنفسه ويخفف من مدى
خوفه من خسارتك.
استخدمي علم النفس
العكسي ،هذا األسلوب ليس
محبذاً ولكن يمكنك استخدامه
كمحاولة أخيرة حيث
تعاملينه بنفس الطريقة التي
يعاملك بها وتتذمرين حول
أصحابه وأقربائه والوقت
الذي يمضيه خارج المنزل،
واتصلي به كثيراً… ولكن
توقفي عندما تبرهنين له أن
هذا الوضع مزعج لكليكما.
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تمر العديد من األسر بفتور في العالقة بين الزوج و زوجته و تصل إلى أن
يبدأ األول بالشعور بنوع من الملل من شريكة حياته ،ولهذا وجب على الزوجة
ان تتهم بأصغر التفاصيل و تنتبه للعالمات التي قد توحي بأن الهوّة بينها و بين
شريكها بدأت تتسع .العالمات
 سكوته معها و عدم الكالم عدم االشادة بأي عمل تنجزه كثره انتقاده لما تفعله تكبيره ألخطائها الرغبة في ان تجلس اطول فتره ممكنه عند اهلها الخروج الكثير مع اصدقائه وعدم الرغبة في البقاء في البيت مشاهده التلفزيون او ممارسه االلعاب االلكترونية في البيت . عدم الرغبة في زيادة مصروفها او تقليله. عدم النظر اليها بكثرة. النظر اليها بنوع من الدونية. تتغير االمور اعاله عند الرغبة الجنسيه فقط. ظهور عالمات الملل و االكتئاب لدى الزوج. ليس لديه الرغبة في ان يرد على اي اتصال منها.االسباب:
 كره الزوج ألخالق او صفات جسديه لدى الزوجه ألنه اتخذ قراره من شكلالوجه فقط ،فكثير من الفتيات قد يخبئن امور معينه وال يظهرن بعض صفاتهم
االخالقية او الخلقية فتحدث المصيبة و الطالق او الصبر على الزوجه مع
وجود الكراهية و الملل .
 عدم اعتناء الزوجه بزوجها و ببيته و اكتشافه انها مدلـله بشكل كبير وال تريدان تخدمه و تكثر الطلبات منه دون تنفيذ بينما تكثر طلباتها لألمور الماديه.
 اكتشاف الزوج انها معجبة بالنجوم الوسيمين الذين يظهرون في القنواتالتليفزيونية او في االسواق وهذا سبب كاف بالنسبة للرجل.

في كل مرة نقول ألنفسنا هذه المرة سألتزم بحمية قاسية ولن أتراجع ،لكن قليلة هي
المرات التي ننجح فيها بتنفيذ هذه الوعود التي نقطعها على أنفسنا حيث أن تنفيذ
هذه الوعود يحتاج إلى مجهود كبير وإرادة والتزام للتقيد بنظام غذائي صارم،
ً
إضافة إلى أن اإلنسان يمر بلحظات ضعف كثيرة أثناء الجوع ،لكن ما عليك
معرفته أن ذكاءك في اختيار الطعام له أكبر األثر في التحكم بشهيتك والسيطرة
على وزنك ،لذلك نقدم لك سيدتي مجموعة من الحيل التي ستساعدك في التغلب
على جوعك دون تعب أو عناء:
 إن شرب الماء بمقدار كوبين قبل كل وجبة سيساهم بتعزيز شعورك بالشبع واالمتالء ،مما يجعلك تأكلين كمية أقل ويخفف عدد السعرات الحرارية في كل
وجبة بمقدار  60سعراً حرارياً.
 تناول البطاطس الحلوة يساعد على الشعور بالشبع لما تحتويه من النشاء الذيما إن تتناوليه حتى يجعلك تقاومين الجوع لساعات طويلة.
 الخضروات الخضراء والبرتقالية تحتوي كميات كبيرة من الماء من أفضلالخيارات لسد الشهية ،حيث تساعد على امتالء المعدة وتقوم بتنبيه الدماغ
للوصول إلى حد التخمة.
 إن إضافة خل التفاح أو القرفة إلى بعض األطعمة و المشروبات ليس فقط منأجل إضافة نكهة رائعة على طعامك ،بل ألن هذان العنصران يساعدان على
تنظيم مستوى السكر في الدم بعد تناول الوجبات والشعور باالمتالء لفترات
طويلة .تعرفي على فوائد خل التفاح للبشرة والشعر واألظافر والرشاقة.
 يحتوي السمك على أحماض أوميغا 3التي تجعل اإلنسان يشعر بالشبع لساعاتبعد تناول وجبة من السمك لذلك يمكنك استبدال وجبة اللحوم بوجبة من السمك
لساعات شبع أطول وسعرات حرارية أقل.
 يعد البيض مصدراً غنياً جداً بالبروتينات التي تشعرك بالشبع ،حيث أن تناولالبيض يساعد في التحكم بالشهية.
 إن تناول المكسرات يحفز الجسم على الشعور بالشبع وتناول سعرات حراريةأقل خالل اليوم من خالل تناول كمية طعام أقل.
 الشوفان مصدر غني جداً باأللياف المعقدة التي تساعد الجسم على إفرازهرمونات مسؤولة عن هضم البروتين والدهون وتساعد بكبح الجوع.
 تحتوي البقوليات على كمية متوازنة من األلياف والبروتين مما يزيد شعوركباالمتالء ،كما أن اتباع حمية غذائية غنية بالبقوليات يعزز عملية األيض في
الجسم.

ألن الطبقة الجلدية التي تغطيها رقيقة جداً وال تحتوي على دهون ،فإن تشقق
الشفتين المؤلم وارد الحدوث بصورة شبه دائمة ،خصوصاً في فصلي الشتاء
والصيف ،ولكن ال بد من تدارك األمر قبل أن يتطور.
والشفاه ال تحتوي على غدد دهنية إلفراز عناصر ترطيب طبيعية تحمي
وترطب الطبقة الخارجية من الجلد .كما تفتقر الشفاه طبقة الجلد التي تُعتبر
بمثابة درع واق من األشعة فوق البنفسجية الضارة.
اللعق المستمر للشفاه أيضاً من أكثر األسباب شيوعاً لتشقق الشفاه ،فلعاب
اللسان يزيل الرطوبة أكثر مما يسبب جفاف الشفاه.
أما عن األدوية التي قد تسبب تشقق الشفاه فتشمل فيتامين  ،Aوأدوية العالج
الكيميائي .ومن العوامل التي تزيد من احتمال التعرض لتشقق الشفاه قلة
شرب الماء وسوء التغذية.
وجدت أنك كثيراً ما تعانين تشقق الشفتين ،فهناك الكثير من األسباب الخفية
إذا
ِ
التي قد تسبب جفاف أو تشقق أو تقشر شفتيك كثيراً.
أسباب خفية وراء تشقق الشفتين:
ـ رد فعل تحسسي :إذا الحظت وجود حكة أو احمرار أو تقشر في جلد
الشفتين ،فقد يكون السبب التهاب الجلد التماسي ،وهو رد فعل تحسسي يحدث
بسبب تناول أطعمة معينة ،أو استخدام بعض مستحضرات تجميل الشفاه أو
لي أو حتى معجون األسنان.
الحُ ّ
ويعتبر فيتامين ج ،وزيت الخروع ،والعطور أو المنكهات من المكونات
الشائعة التي وُجدت في مستحضرات تجميل الشفاه والتي قد تسبب االلتهاب.
أفضل طريقة لمعرفة ما يسبب االلتهاب هي من خالل عملية االستبعاد ،وذلك
بالتوقف عن استخدام أي منتج تعتقدين أنه قد يكون سبب االلتهاب ،ثم إعادة
إدخاله في روتينك بعد بضعة أسابيع.
ـ تناول أطعمة مالحة أو حارة :إذا الحظت تشقق الشفتين بعد فترة حافلة
باألطعمة غير الصحية والمصنّعة ،فهناك احتمال كبير أن يكون السبب
عاداتك المتعلقة بتناول الطعام -خاصة تناول األطعمة المالحة أو الحارة.
يسبب الملح استمرار امتصاص الماء من الشفتين ويسبب الجفاف .أما األطعمة
الحارة فتسبب التهاب البشرة وفقدان المياه .للمساعدة في عالج تشقق الشفتين
أو تقشرها ،قللي من تناول األطعمة المالحة والحارة.
ينصح ا باستخدام "مرطب شفاه أساسي يحتوي بصورة رئيسية على الفازلين
األبيض أو البارافين".
ً
ـ الجفاف :قد تصاب بشرتك بالجفاف أيضا بسبب نقص المياه بشكل عام،
لذا ،للمساعدة في عالج تلك المشكلة ،تأكدي من شرب الكمية المناسبة من
المياه يومياً.
يعني ذلك أنه إذا كان وزنك  80كيلوغراماً عليك محاولة شرب ما يعادل 2.6
لتر (أو  11كوباً) يومياً.
ـ أشعة الشمس :من أكثر أسباب تشقق الشفتين ،وهو التهاب الشفة السفعي،
الذي يلحق بالشفتين نتيجة التعرض المزمن ألشعة الشمس .وقد يؤدي
الضرر وااللتهاب الناتج عن أشعة الشمس على المدى الطويل إلى أورام
محتملة وحاالت سرطان الجلد.
عليك إذاً طلب تقييم من طبيب أمراض جلدية إذا استمر الجفاف والبقع
القشرية ،وخاصة في الشفة السفلية.
ويمكنك عالج هذه المشكلة بالعالجات الموضعية والعالج بالليزر.
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اسمه بالكامل “سمير يوسف غانم” ،ولد يوم  15نوفمبر عام 1937م في محافظة أسيوط ،حصل على
بكالوريوس زراعة من جامعة اإلسكندرية عام 1976م ،تزوج من الفنانة “دالل عبد العزيز” التي أنجب
منها ابنتين هما “أمل” الشهيرة بإيمى و”دنيا” اللتان قررا العمل بالتمثيل أيضا.
بدأ الفنان “سمير غانم” حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثالثي أضواء المسرح باالشتراك مع الضيف أحمد
وجورج سيدهم ،وقدموا معاً عدد من األفالم واالسكتشات الكوميدية منها اسكتش “كوتوموتو” ،باإلضافة إلى
عدد من المسرحيات منها “حدث في عزبة الورد” و”الراجل اللي أتجوز مراته” و”حواديت”.
ً
عقب وفاة الضيف أحمد عام 1970م حُ لت الفرقة ،واتجه سمير غانم مع جورج سيدهم للتمثيل معا في العديد
ً
“أهال يا دكتور”
من المسرحيات واألفالم خالل السبعينات ،كان آخر عمل مسرحي لهما معاً هو مسرحية
عام 1981م.
يتميز بتقليد أكثر من  90شخصية فنية ،كما قدم في الثمانينات سلسلة فوازير رمضان تحت
اسم شخصيتي “سمورة” و”فطوطة” ،تُعد مسرحية “جحا يحكم المدينة ” للمؤلف وحيد حامد
هي التجربة األولى واألخيرة للفنان سمير غانم في عالم المسرح السياسي.
من أبرز األعمال السينمائية التي شارك بها “القاهرة في الليل” و”إحنا بتوع اإلسعاف”
و”الرجالة في خطر” و”عضة كلب” و”أذكياء لكن أغبياء” و”غراميات عازب” و”مدرسة المشاغبين”
و”المجانين التالتة” و”يا رب ولد” و”خلي بالك من زوزو” و”صغيرة على الحب” و”أضواء المدينة”
و”أميرة حبي أنا” و”تجيبها كده تجيلها كده هي كده” و”المنحوس”.
كما قدم عدد من األعمال التلفزيونية من أبرزها “حكاية ميزو” و”رجل شريف جدا” و”الكابتن جودة”
و”حكايات مستر أيوب ومسز عنايات” و”عوضين وإمبراطورية عين” و”قط وفار فايف ستار” و”إنسي اللي
فات يا فرحات” و”مطعم تشي توتو” و”عبد الحميد أكاديمي” و”معكم على الهواء هايم عبد الدايم”.باإلضافة
إلى العديد من األدوار المسرحية منها “دوري مي فاصوليا” و”األستاذ مزيكا” و”طبيخ المالئكة” و”الليلة زواج
الشغالة” و”بهلول في إسطنبول” و”المتزوجون” و”جحا يحكم المدينة” و”االنفجار الجميل” و”أهال يا دكتور”
و”أنا ومراتي ومونيكا”.لم تتوقف الموهبة الفنية للفنان المصري عند حد التمثيل فقط ،بل امتدت ليخوض تجربة
التقديم التليفزيوني ألول مرة من خالل برنامج بعنوان “ساعة مع سمير” على قناة «او تي في» المصرية ،ثم
قدم برنامج مقالب بعنوان
“نقطة انتهى”.
في المسرح
دوري مي فاصوليا
األستاذ مزيكا
موسيقي في الحي لشرقي
حواديت
طبيخ المالئكة
الليلة زواج الشغالة
بهلول في إسطنبول
المتزوجون
جحا يحكم المدينة
االنفجار الجميل
ً
أهال يا دكتور
أنا ومراتي ومونيكا
مراتي زعيمة عصابة
انا والنظام وهواك
جوليو و رومييت عام
فندق األشغال الشاقة
الراجل اللي جوّز مراته
ترالملم
مراهقين  60عام
فارس بني خيبان
أخوي هايص وأنا اليص
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اختارت إدارة مهرجان
سيــاتل السينمائــــي
لألفالم العربية الذي
يقام بالواليات المتحدة
األمريكية فيلم ” غالية
” ليفتتحوا به فعاليات
المهرجان السينمائي.
من الجدير بالذكر أنه
قد وقع االختيار على
هذا الفيلم الذي حقق
نجاحاً عالمياً وحصد
من قبل جائزة أفضل
فيلم من أكاديمية لندن.
تدور أحداث الفيلم في
إطار درامي حيث
يسرد المؤلف قصص
تهم الفتيات ،كما يناقش
من خالل الشخصيات
وتوالي األحداث قضية
كيفية إثبات الوجود في الحياة وكيف يجب أن تكون المرأة قوية من خالل
قصص ترصد حياة عددمن النساء من داخل المجتمع كما يتعرض الفيلم أيضاً
إلى مشاكل الرجل والمرأة معاً ويطرح لها بعض الحلول.

تعاقد الفنان جمال سليمان ،على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "الحرير
المخملى" ،سيتم عرضه على إحدى منصات العرض االلكترونية ويتم التفاوض
حاليًا للعرض إما على منصة شاهد أو فيو.
العمل تدور أحداثه فى حقبة األربعينيات ويتضمن  45حلقة ،حول "باشا" يقيم
بقصر فى المنصورة والذى يجسده الفنان جمال سليمان وهو ديكتاتور مع أبنائه
ولكنهم يقومون باالنقالب عليه.
جدير بالذكر ،أن آخر أعمال الفنان جمال سليمان مشاركته فى مسلسل
"الحرملك  "2والذى تم عرضه أبريل الماضى وحقق نجاحً ا كبيرً ا.
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انتهى الفنان منذر رياحنة من تصوير دوره في الفيلم األردني “الزقاق” من
تأليف وإخراج باسم غندور ،والذي فاز مؤخرا بجائزة لجنة التحكيم لبرنامج
صناعة األفالم من الدورة األخيرة لمهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي
بالتشيك.
ّ
وأكد رياحنة أنه من المقرّ ر أن يكون العرض العالمي األول للفيلم في مهرجان
فينيسيا السينمائي في دورته الـ ،77وهو سعيد بأن يكون واحدا من صناعه،
الفتا إلى أن العمل سيحدث نقلة نوعية في السينما األردنية.

وضم “الزقاق” نخبة من النجوم العرب ،حيث شاركت في بطولة الفيلم إلى
جانب منذر رياحنة الفنانة األردنية نادرة عمران والفنانة الفلسطينية ميس
عبدالهادي والفنانة العراقية المقيمة بكندا بركة رحميني .وتدور أحداث العمل
في حي ضيق بعمّان يسوده العنف والثرثرة ،ليقع الصدام في النهاية بين سكانه،
حيث يحاول شق منه الحفاظ على األعراف االجتماعية ،في حين يسعى الشق
اآلخر إلى التحرّ ر منها.
وفي سياق متصل ،يشارك الفنان األردني منذر رياحنة كضيف شرف ضمن
أحداث فيلم “ساعة شيطان” الذي يت ّم تصويره حاليا بمصر ،وجمعت آخر
المشاهد التي صوّرها رياحنة بينه وبين الفنان باسم سمرة.

قالت شركة نتفليكس التي تقدم خدمة البث الترفيهي عبر اإلنترنت يوم الثالثاء
إنها اتفقت مع المغني المصري عمرو دياب على عودته لمجال الدراما عبر
عمل جديد على منصتها اإللكترونية.
وقالت نتفليكس في بيان إنها ستتعاون مع دياب ”إلنتاج عمل درامي جديد من
بطولته“ يعود به إلى األعمال الدرامية ”بعد غياب  27عاما منذ فيلم (ضحك
ولعب وجد وحب) أمام الراحل عمر الشريف“.
ولم تكشف الشركة عن طبيعة العمل أو تفاصيله كما لم تحدد الموعد المقرر
لتصويره أو عرضه.

وقدم دياب ( 58عاما) خالل مشواره عددا قليال من األفالم السينمائية منها
(السجينتان) و(العفاريت) و(آيس كريم في جليم).
ونقل بيان لنتفليكس عن دياب ( 58عاما) قوله ”أنا سعيد جدا بالتعاون مع
نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد ،فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية،
وقد استطعنا من خالل الموسيقى أن نبني جسورا من التواصل والمحبة مع
العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة“.
وأضاف ”اآلن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدا مع نتفليكس أن نصل
إلى أكثر من  193مليون متابع في أكثر من  190دولة حول العالم لالستمتاع
بمحتوى فني جديد صنع في مصر ويستمتع به العالم كله“.
ويترقب مشتركو نتفليكس طرح أول عمل درامي مصري على المنصة في
خريف هذا العام وهو مسلسل (ما وراء الطبيعة) بطولة أحمد أمين ومن إخراج
عمرو سالمة والمأخوذ عن سلسلة روايات باالسم ذاته للكاتب الراحل أحمد
خالد توفيق.

اختار القائمون على مهرجان سينما القصبة الدولي في رام الله الفيلم الروائي
(ملح هذا البحر) للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر ليفتتح به المهرجان في
 12نوفمبر.
ويروي الفيلم قصة
الشابة الفلسطينية ثريا
(سهير حماد) التي ولدت
في بروكلن بنيويورك
وقررت العودة لإلقامة في
بلدها االصلي فلسطين.
وقال مدير مسرح القصبة
جورج ابراهيم في مؤتمر
صحفي إنه سيتم خالل
المهرجان عرض 47
فيلما فلسطينيا وعربيا
وأجنبيا.
خالل
وسيعرض
المهرجان الفيلم السوري
للمخرج
(الطوفان)
السوري عمر اميراالي
الذي حاز جائزة افضل
فيلم قصير في بينالي السينما العربية في معهد العالم العربي في باريس.
وسيكون فيلم الطوفان واحدا من سبعة أفالم سورية سيتم عرضها في المهرجان.
وتعرض خالل المهرجان أفالم من مصر واألردن والجزائر ولبنان والبرازيل
ونيجيريا وانجوال وألمانيا وفرنسا وبولندا كما سيعرض في المهرجان فيلم
(والي) الذي يعتبر من احدث افالم ديزني المختصة بالرسوم المتحركة لألطفال.

يعيش الفنان نيقوال معوض حالة من النشاط الفني ،حيث يستعد نيقوال إلطالق
الجزء الثالث من برنامج قعدة رجالة مع النجمين خالد سليم وقيس الشيخ.
واستأنف نيقوال مؤخرا تصوير مشاهده المتبقية في بطولة مسلسل "خيط
حرير" والذي يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كل من نيقوال
معوض ،سوسن بدر ،مى سليم.،
كما أنهى تصوير فيلمه ماكو ،والذي سيشهد أول بطولة له في السينما المصرية
ومن المنتظر إطالقه في دور العرض قريبا.

بعد صدور حكم المحكمة الدولية بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،بادرت
الفنانة اللبنانية إليسا بالتعليق اذ كتبت تقول" :طيب ،جبران التويني ،سمير
قصير ،بيار الجميل ،وليد عيدو ،وسام الحسن وغيرن وغيرن مين قتلن؟ !!!
اوعى حدا يقلي ما في تسوية امريكية ايرانية سورية فرنسية اسرائيلية عالمية
عم تركب على اشالء اللي راحوا !!".
على صعيد آخر ضجت مواقع التواصل اإلجتماعي مؤخرا بصورة من غالف
ألبوم إليسا "صاحبة رأي" ،تحتوي على رسالة منها للجمهور تعلن فيها عن
إنفصالها عن شركة "روتانا" ،وأن هذا األلبوم هو األخير لها مع الشركة،
ً
ً
واصفة مغادرتها تلك بأنها كانفصال االبنة عن منزل والدها
معربة عن حزنها،
من أجل أن تبني منزلها الخاص وتستقل بحياتها.
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أعلنت شركة جوجل عن إطالق ميزات جديدة لهواتف أندرويد – التى تعمل بإصدار
أندرويد  6أو أحدث .وقالت" :إنها تعمل على تطوير ميزات جديدة لتحسين تجربة
استخدام مليارات األجهزة حول العالم" .فيما يلى  5أشياء جديدة يمكنك القيام بها
باستخدام هاتف أندرويد:
 وضع وقت النوم للحصول على نوم أفضلميزة (وضع وقت النوم)  – Bedtime modeالتى كانت متاحة لهواتفها جوجل بيكسل
ً
سابقا – متاحة لجميع أجهزة أندرويد ،وتسمح لك هذه الميزة بتعطيل اإلشعارات بعد
فقط
وقت معين ،وتعيين تذكيرات وقت النوم التى ستظهر لك أثناء استخدام التطبيقات فى هاتفك،
باإلضافة إلى خيار لتشغيل أصوات مهدئة.
كما أضافت ميزة تُسمى منبه الشروق  Sunrise Alarmالتى تعمل على تشغيل شاشة هاتفك
لتصبح أكثر سطوعً ا تدريجيًا وتتحول من اللون البرتقالى إلى األصفر قبل انطالق صوت المنبه
لمساعدتك على االستيقاظ بلطف أكثر.
 تحديث منصة ( )Android Autoلقيادة أكثر ًأمانا
ً
قامت جوجل بتحديث واجهة المستخدم لتصبح قيادة السيارة اآلن أكثر أمانا ،فعند استخدام المنصة
فى سيارتك للحصول على االتجاهات لوجهتك ستجد قائمة قصيرة بمواعيدك فى تطبيق التقويم،
حتى تتمكن من إبقاء يديك على عجلة القيادة وتتجنب الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة.
 ميزات للمساعدة فى حاالت الطوارئميزة جديدة إلى خدمة تحديد المواقع فى حاالت الطوارئ  ELSتعمل على مشاركة إعدادات اللغة
فى جهازك عند االتصال برقم الطوارئ المحلي .وهذا من شأنه أن يسهل على طاقم الطوارئ
التواصل معك عند وصولهم إلى مكان الحادث ،أو يمنحهم ً
وقتا للعثور على مترجم لمساعدتك إذا
كنت ال تتحدث اللغة المحلية.
 -الحصول على تنبيه عند حدوث زالزل

يمكن اآلن لهواتف أندرويد فى جميع أنحاء العالم اكتشاف الزالزل باستخدام نظام Earthquake
 Alerts Systemمما يؤدى إلى إنشاء أكبر شبكة للكشف عن الزالزل فى العالم .حيث سيؤدى

هذا إلى الحصول على معلومات أسرع وأكثر دقة عن الزلزال.
ً
وإذا اكتشف الهاتف ً
زلزال ،فإنه يرسل البيانات إلى خادم اكتشاف الزالزل
شيئا يعتقد أنه قد يكون
مع معلومات تقريبية حول موقع االهتزاز ،والتى يمكن لجوجل استخدامها لتحديد مكان حدوث
الزلزال بالضبط .ثم يُرسل تنبيهًا إلى جهاز أندرويد الخاص بك ،مما سيمنحك ً
وقتا مناسبًا
للعثور على مكان مناسب للحماية.
 ميزات جديدة فى تطبيق ( )Lookoutلضعاف البصرالتطبيق الذى يستخدم الرؤية الحاسوبية لمساعدة األشخاص المكفوفين وضعاف البصر على
إنجاز األشياء بشكل أسرع وأسهل .ويضم التطبيق اآلن واجهة مستخدم محدثة ،وأبسط،
وميزات جديدة حيث يمكن مسح المستندات الطويلة ضوئيًا باستخدام كاميرا الهاتف،
عال عبر أداة قارئ الشاشة.
وتحويلها إلى نصوص قابلة للقراءة ،يمكن قراءته بصوت ٍ
ويدعم التطبيق ً
أيضا وضع جديد يُسمى  Food Labelيتيح للمستخدم توجيه كاميرا
الهاتف إلى أى منتج لمسح الملصق الموجود عليه أو الباركود  barcodeللحصول
على وصف أكثر دقة للمنتج ،مما يساعد على تحديده بشكل أفضل.
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يمكننا القول بايجاز أن الهاتف ال المزوّد بشريحتي اتصال يعني أنك تمتلك
رقمين وهويتين في ذات الوقت ،ويتيح لك اجراء واستقبال المكالمات على كال
الرقمين ،ما يجعل الهاتف مفيداً للغاية لألسباب التالية:
ـ التعامل في ذات الوقت مع حياتك المهنية والشخصية
إذا كنت يوماً مرشحاً لوظيفة ما فإنك تعرف جيداً ماذا يعني انتظار مكالمة
هامة .اآلن؛ لك أن تتخيّل الضيق الذي يشعر به رئيسك المحتمل في العمل عند
سماعه رسائل البريد الصوتي التي ال تروق إال ألصدقائك.
وإذا كان لديك شريحتي اتصال تحتوي كل منهما على قائمة أرقام مختلفة؛
يمكنك االحتفاظ بأحد الشريحتين للعمل .فهذا قد يعني حصولك على وظيفة
أحالمك أم ال.
وقد يسمح ذلك لك بالحفاظ على التوازن المنشود بين العمل /الحياة الشخصية
بعد حصولك على الوظيفة ،وتخصيص أحد الرقمين ألغراض العمل فقط
وعندما يكون باستطاعتك أن تقرر استقبال المكالمات من رئيسك في العمل أو
تحويلها إلى بريد صوتي الئق.
ـ الفصل بين الناس في حياتك أيضاً
العثور على الشريك األمثل يعادل في أهميته ايجاد الوظيفة المثلى .فإذا ما
كنت في طور البحث عن شريك حياتك فإن الهاتف ذو الشريحتين هو جناحيك
ً
سهال حيث يمكنك تحديد موعد على
لتحقيق هذا الهدف .عندها يصبح األمر
أحد الرقمين وموعد آخر على رقمك الثاني لتجنّب أية مواقف محرجة ولتعلم
دائماً من المتصل.
ال شك أن هاتفك الذي يحتوي
على شريحتي اتصال سوف
ّ
يمكنك من تحقيق ما تتطلع

إليه بكل خصوصية ودون
قلق.
ـ البقاء على تواصل من أي
مكان في العالم
إذا ما اضطرتك وظيفة
األحالم للسفر في رحلة عمل
إلى الخارج ،أو إذا ما رغبت
في السفر حول العالم مع
شريكك ؛ فأنت بحاجة إلى أن
يكون معك هاتفك لتبقى على
تواصل مع أصدقائك المحليين
الجدد وكذلك مع أصدقائك
وأحبائك في بلدك.
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ـ الحصول على أفضل الصفقات من كال العالمين
هل حدث أن اشتركت يوماً في أحد الشبكات ثم انتابك ندم المشتري عندما
تعرّ فت على عرض مذهل تقدمه شبكة أخرى منافسة؟ اآلن مع الهاتف ذي
شريحتي االتصال أصبح بإمكانك الحصول على شريحتي اتصال من شبكتين
مختلفتين .
لذلك؛ يمكنك اختيار شبكة ما تقدم أفضل أسعار االتصال وأخرى تمتاز بأفضل
أسعار البيانات ،ما ّ
يمكنك من توفير الكثير من المال من خالل اإلدارة الفعّالة
لشريحتيك.
ـ شريحة اضافية في حاالت الطوارئ
ال تقتصر فائدة الشبكتين المختلفتين على تقديم أسعار مختلفة للخدمات؛ بل إنهما
تقدمان أيضاً تغطية تختلف من منطقة إلى أخرى .يعي قيمة ذلك جيداً كل من
ّ
تعطلت سيارته على جانب الطريق وفوجئ بأنه ال اشارة في هاتفه.
لهذا فإن امتالك هاتف بشريحتين تعمالن على شبكتين مختلفتين يعني أن لديك
شبكة أمان ،فإذا لم تلتقط أحد الشريحتين اشارة فإن هناك احتمال ألن تجد اشارة
في الشريحة األخرى.
شريحتان ..هويتان ..استخدامات ال حصر لها
مهما يكن سبب احتياجك إلى رقمين مختلفين سواء للعمل أو المرح أو توفير
المال أو لحاالت الطوارئ؛ فإن وظيفة شريحتي االتصال تعد خاصية في غاية
الفائدة وأكبر بكثير من مجرد االجابة على تساؤلك“ :لماذا أنا بحاجة إلى هاتف
بشريحتين؟ “

يمكن لمستخدمي أجهزة "أندرويد" القلقين بشأن التطبيقات الضارة الكامنة في
هواتفهم الذكية ،البحث عن  3عالمات بسيطة تدل على وجود خطأ ما.
ويمكن القول إن من أسوأ األمور التي يمكن أن تحدث لهاتف "أندرويد" الذكي،
تعرّ ض الجهاز لبرامج خبيثة ،حيث قد يكون هناك عواقب وخيمة ،بما في ذلك
تسليم المعلومات الشخصية لقراصنة اإلنترنت ،أو إبطاء هاتفك الجديد ،أو
ملء التطبيقات الشرعية ونوافذ متصفح الويب بإعالنات كثيفة الموارد ،لتوليد
إيرادات للمحتالين الرقميين.
وكما أظهر عدد كبير من التحذيرات األخيرة من غوغل وباحثين آخرين،
تمكنت البرامج الخبيثة من التسلل إلى متجر "غوغل بالي" .وإذا كنت ال
تثق دائما في البرنامج الموجود في هذا المتجر الرقمي المنسق ،فكيف يمكنك
اكتشاف ما إذا قمت بتثبيت تطبيق به مشكلة ،على جهازك؟.
ولحسن الحظ ،هناك عدد قليل من العالمات المجربة والموثوقة التي يمكن
أن تخبرك بذلك .وكشف فريق في شركة  Malwarebytesاألمنية ،بعض
العالمات األكثر شيوعا لوجود خلل في هاتفك:
ـ مشاهدة إعالنات في كل مكان  -بغض النظر عن التطبيق الذي تستخدمه.
ـ تثبيت تطبيق جديد ،مع اختفاء األيقونة وعدم القدرة على العثور عليه في
أي مكان.
ـ نفاد بطارية هاتفك فجأة بسرعة أكبر من المعتاد.
وهناك بعض األمور التي يمكنك القيام بها ،لمحاولة التخلص من البرامج
الخبيئة على هاتفك الذكي.
أوال  -ستحتاج إلى التأكد من تحديث نظام تشغيل هاتفك الذكي.
ويصنف خبراء األمن باستمرار إصدارا حديثا من نظام التشغيل ،باعتباره أحد
أهم اإلجراءات التي يمكنك اتخاذها لحماية جهازك وحساباتك عبر اإلنترنت.
وإذا كان لديك بالفعل برامج ضارة كامنة على هاتفك الذكي ،فإن التحديث إلى
أحدث البرامج يمكن أن يصحح نقاط الضعف  -ما يؤدي إلى قطع الوصول
الذي تستفيد منه البرامج الخبيثة الموجودة بالفعل على جهازك.
وبعد ذلك ،ستحتاج إلى مراجعة أذونات التطبيقات المثبتة بالفعل على هاتفك
الذكي.
وإذا رغبت في إزالة تطبيق لم تعد تستخدمه ،فستحتاج إلى إزالة كل األذونات
قبل حذف التطبيق .وتمنح بعض التطبيقات الضارة لنفسها امتيازات المسؤول،
لذلك ال يمكن حذفها دون بضع خطوات إضافية.
وأخيرا ،قد ترغب في استخدام برامج مكافحة الفيروسات ،مثل Malwarebytes
أو  Nortonأو  McAfeeأو  ، Lookoutللبحث عن أي أمر يبدو غريبا على
هاتفك الذكي.

طرحت شركة مايكروسوفت تحديثها الجديد لنظام التشغيل "ويندوز  "10لجميع
مستخدميها ،ويتضمن العديد من المزايا الجديدة ،أهمها تحديثات كبيرة على
مساعدها الرقمي "كورتانا" ،وإمكانية تشغيل التطبيقات تلقائيًا عند إعادة تشغيل
الحاسوب .كما يأتي التحديث الجديد بالعديد من التحسينات في ميزات األمان
التي تقول "مايكروسوفت" عنها أنها توفر مستوى حماية أعلى لمستخدمي
نظامها التشغيلي "ويندوز  ."10أهم مزايا التحديث جاءت كاآلتي:
 تشغيل التطبيقات تلقائيًا عند إعادة التشغيل :أتاحت "مايكروسوفت" إمكانيةالتحكم في تشغيل التطبيقات تلقائيًا عند إجراء عملية إعادة التشغيل ،حيث
يمكنك اختيار التطبيقات التي تعمل بشكل تلقائي بمجرد تسجيل الدخول مرة
أخرى إلى "ويندوز ."10
 تنزيل نسخة حديثة من ويندوز  10عند إعادة تعيين الحاسوب :إذا كنتبحاجة إلى إعادة تعيين الحاسوب ألي سبب ،فيمكنك اآلن تحديد أن تقوم أداة
تحديث "ويندوز  "10بتنزيل أحدث إصدار من نظام التشغيل من اإلنترنت قبل
بدء العملية .ويعد هذا خيارً ا أفضل بكثير من إعادة تثبيت النسخة القديمة من
نظام التشغيل الموجودة في محرك األقراص الثابتة.
 خيارات متعددة لفتح الحاسوب :قد يبدو األمر غريبًا ،ولكن استخدام رمزالتعريف الشخصي " "PINلفتح الحاسوب هو في الواقع أكثر أما ًنا من كلمة
المرور ،ومن ثم إذا ضبطت رمز التعريف الشخصي كخيار لتسجيل الدخول،
شخص ما من الوصول إلى كلمة مرور حساب
ستجد أنه حتى إذا تمكن
ٌ
مايكروسوفت الخاص بك ،فلن يتمكن من تسجيل الدخول إلى النظام إذا قمت
بإغالقه باستخدام رقم تعريف شخصي.
 تحسينات الذاكرة في متصفح مايكروسوفت إيدج :تُظهر نتائج االختباراتً
انخفاضا في استخدام الذاكرة يصل إلى  ٪27عند استخدام إيدج.
 حظر التطبيقات غير المرغوب فيها :عند تنزيل تطبيق ما ،قد ال يكون لديكفكرة عما يفعله عدا المهمة التي تستخدمه فيها ،حيث تقوم بعض التطبيقات
بعرض إعالنات غير متوقعة ،أو تستخدم حاسوبك من أجل تعدين العمالت
المشفرة.
 أداة حماية جديدة في تطبيق  :Windows Securityتتيح لك حظر التطبيقاتالتي قد تكون ضارة ،فعندما تحاول تثبيت تطبيق ما قمت بتنزيله من أحد
المواقع ويتضمن برمجيات ضارة سيُحظر ،وسيعرض لك تطبيق األمان
إشعارً ا يوضح لك المشكلة.
 تحسينات في ميزة المصادقة ( :)Windows Helloيتضمن التحديث بعضالتحسينات لتوفير المزيد من الطرق التي يمكن استخدامها لحماية جهازك.
 دعم اتصال  ،Wi-Fi 6وبروتوكول  :WPA3يدعم التحديث اتصال Wi-Fi 6وبروتوكول  ،WPA3حيث يوفر معيار " "Wi-Fi 6الجديد سرعة اتصال
أكبر ،وأداء أفضل عندما تكون لديك أجهزة متعددة متصلة بالشبكة نفسها.
كما أضافت "مايكروسوفت" بروتوكول األمان الالسلكي  WPA3إذا كان جهاز
التوجيه الخاص بك يدعمه ،للحماية من الهجمات الضارة عن طريق حظر
عملية المصادقة الالسلكية بعد عدة محاوالت تسجيل دخول فاشلة للجهاز.
ويتضمن ً
أيضا إمكانات تشفير جديدة لتشفير االتصاالت بين كل جهاز وجهاز
التوجيه.
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يتعامل الكثير من قائدي السيارات مع نماذج مختلفة من السائقين على الطريق ولكن هل يعلم كل قائد للسيارة كيف يراه من حوله أثناء
سيره بمركبته بسبب تصرفاته؟
ً
بعض السائقين يعتبرون سبباً رئيسيا في وقوع الحوادث بسبب قيادتهم وكذلك واألخطاء التي يرتكبونها ويكون الكثير منها مزعج لبقية
السائقين على الطريق .وفيما يلي نستعرض هذه العالمات:
 التوقف لمشاهدة الحوادثيتسبب هذا النوع من السائقين في تعطيل حركة
المرور بشكل خانق في الكثير من األحيان وهو
األمر الذي قد يتسبب في وفاة بعض المصابين
بسبب عدم قدرة سيارات اإلسعاف على الوصول
لمكان الحادث إذا كانوا يسلكون الطريق اآلخر.
 السير في منتصف الطريقالسير في منتصف الطريق قد يتسبب في مشكالت
عديدة إذا كان على الطريق السريع ويقوم قائد
السيارة حينها بالسير بسرعات بطيئة للغاية وهو ما
يجعله عائقاً في الطريق وقد يتسبب في الحوادث.

حركة المرور خاصة إذا كانت في شوارع داخلية
داخل المدن.
وفيما يلي بعض العالمات التي تدل على أن قائد
السيارة ال يزال قليل الخبرة عكس ما يظن:
 قليل الخبرة ينظر إلى الجانب األيمن في اتجاهحركة السير :ويقوم قليل الخبرة بهذا األمر بسبب
عدم ثقته الكبيرة في مكان سيارته على الطريق
ولذلك ينظر دائما إلى الجانب األيمن لالطمئنان على
موضع سيارته وكذلك السيارات األخرى.
 نسبة تعرضهم للحوادث تفوق غيرهم :بسببقلة خبرة السائق فإنه يتعرض للكثير من الحوادث
مقارنة بالمتمرس الذي يتحكم في سيارته ويستطيع

قياس المسافات وحفظ أبعاد السيارة أكثر من غيره.
 رد فعل غير المتمرس يحتاج لوقت أطول مقارنةبالخبرة :يحتاج السائق الذي ال تزال خبرته محدودة
في القيادة لفترة أطول من أجل االستجابة للمشكلة
التي تواجهه في الطريق عكس الخبير الذي يمكن
أن يقوم برد فعل لحظي ينقذه هو وسيارته من شر
الحوادث.
 التهور سمة قليل الخبرة :تجد أن السائق قليلالخبرة يتسم أكثر بالتهور وهو ما نجده في الكثير
من الشباب ،وذلك عكس السائق الخبير الذي يسيطر
على سيارته بشكل أفضل ويتسم بالهدوء وحساب
المسافات قبل تخطي السيارات المحيطة.

 اإلبطاء المبكر عند المطبات والتقاطعاتيعتبر اإلبطاء المبكر والضغط على المكابح بشكل
مفاجئ سبب رئيسي في حدوث الحوادث داخل
المدن خاصة وأن بعض قائدي السيارات ال يتوقعون
أن يتم الضغط على المكابح من السيارات التي تسير
أمامهم بمثل هذه القوة.
 استخدام اإلضاءة العالية بشكل دائميعتبر من أكثر األشياء المزعجة أن تجد سائق يقود
خلفك وهو مسلط لألضواء العالية في مرايا سيارتك،
أو السير في الحارة المقابلة لك بضوء وهاج وعالي
ولفترة طويلة.
 ركن السيارة بعيداً عن األماكن المخصصةوبشكل خاطئ
ال يهتم البعض بطريقة ركن السيارة أو باختيار
مكان صفها وهو ما قد يتسبب في حوادث وتعطيل
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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

يعد تلف مضخة الوقود من األعطال الشائعة في عالم السيارات ،ذلك بسبب جهل الكثير من
سائقي السيارات بكيفية التعامل معها أو صيانتها ،كما أن البعض ليسوا على دراية بأعراض
تلف المضخة.
ويتسبب تلف مضخة البنزين في أعطال مفاجئة أثناء القيادة ،لذلك ال بد من معرفة أعراض ضعف
هذا المكون الرئيسي حتى ال تتعرض السيارة ألعطال فادحة تكلف الكثير من المال لصيانتها.
عالمات تلف مضخة البنزين
ـ من الممكن أن يتسبب تعطل مضخة البنزين
ببعض االرتجاجات ذات النمط المتقطع في محرك
السيارة ،ويمكن أن تتكرر تلك الحالة فيعتقد صاحب
السيارة بأن المشكلة تكمن شمعات االشتعال اولكن
المشكلة تكمن في مضخة الوقود .يمكن ً
أيضا أن
يتسبب تعطل المضخة باستهالك زائد وغير طبيعي
للبنزين.
يقول بعض المختصين ،إن هذه األعراض ستترافق
خصوصا بعد
مع ارتفاع حرارة المحرك دائمًا،
ً
السير لمسافات طويلة ،األمر الذي يشير إلى وجود
عطل في مضخة الوقود.
ـ صدور صوت مزعج يشبه الزنين بجانب ّ
خزان
الوقود ،ويصدر هذا الصوت في حالتين :إما في
مرحلة تحضير السيارة وهي المرحلة التي تكون
سابقة؛ لتشغيل المحرك في السيارة ومن ثم يتوقف
الصوت ،أو أن يستمر هذا الصوت المزعج حتى
بعد سير السيارة.
ـ صعوبة تشغيل محرك السيارة ،وهي إحدى
العالمات األكثر وضوحً ا لضعف مضخة البنزين
التي تتلخص في معاناة صاحب السيارة في تشغيل
محركها بطريقة سهلة ،وهذه المشكلة سببها خلل
بقوة الدفع في مضخة البنزين ،األمر الذي يؤخر
تشغيل المحرك.
ـ ظهور انخفاض وبطء في عزم السيارة ،إضافة
إلى مالحظة انخفاض في قدرة السيارة نتيجة عدم
احتراق الوقود بالشكل المطلوب ،وهذا يتسبب في
قلة تجاوب المحرك.
ـ فقدان العزم والقوة عندما تتعرض السيارة
للضغط الزائد ،وذلك من خالل القيادة صعو ًدا على
المنحدرات أو عند تحميل السيارة فوق طاقتها سواء
أكانت تجر مقطورة خلفية ،أو حمولة زائدة من
الركاب أو األغراض واألمتعة ،وفي هذه الحالة
تفشل المضخة في نقل الوقود إلى المحرك نظرً ا
لعدم قدرة األجزاء الضعيفة في مضخة الوقود على
مواكبة الطلب المتزايد على الوقود في هذه الحاالت.
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كيف تحافظ على مضخة البنزين
ـ اختيار نوعية البنزين المناسبة والجيدة للسيارة،
إذ أن استخدام األنواع غير المناسبة يسبب ً
خلل في
مضخة البنزين ،فعندما توصي الشركة المصنعة
للسيارة باختيار بنزين  ،95عندها يجب االلتزام
بهذا النوع.
ـ عدم السماح لمستوى البنزين أن يقل داخل خزان
الوقود ،إذ يجب أن يحرص صاحب السيارة على
أن يكون مستوى البنزين حتى المنتصف أو أقل
ً
قليل ،وذلك لكي ال تسحب مضخة البنزين الشوائب
والرواسب التي توجد في قاع الخزان.
ـ تغيير فلتر البنزين :يجب أن يغير صاحب السيارة
فلتر البنزين بصورة دورية؛ وذلك ألن وظيفة هذا
الفلتر هي حجب الرواسب والشوائب الموجودة في
البنزين؛ لتصل إلى مضخة البنزين أو إلى بخاخات
البنزين ،ما يساعد على الحفاظ على كفاءة المضخة
والمحرك.

تعول شركات السيارات حاليا على الغاز الطبيعي
كوقود لما يتمتع به من مزايا عديدة؛ حيث إنه
صديق للبيئة ومنخفض التكلفة ،فضال عن أنه
يوفر مدى سير كبير  ..ولكن هل سيصمد الغاز
الطبيعي أمام المد الكهربائي؟
قال مكتب لالستشارات االستراتيجية في ميونخ ،إن
سيارات الغاز الطبيعي تتمتع بالفعل بسمعة طيبة
كبديل لمحركات البنزين والديزل .ويرجع هذا
إلى قلة االنبعاثات الضارة الناتجة عن حرق الغاز
الطبيعي أو الغاز الطبيعي المضغوط مثل أكسيد
النيتروجين وأول وثاني أكسيد الكربون ،فضال عن
أنه ال ينتج عنها جسيمات السخام على اإلطالق.
وبجانب هذا كله فإن الغاز الطبيعي يُطرح بسعر أقل
من البنزين والديزل.
ومن المزايا ،التي يتمتع بها هذا النوع من الدفع،
عدم قلق أصحابها من عدم كفاية اإلمداد بهذا النوع
من الوقود؛ فنظرا لعدم وجود اختالف يُذكر بين
وقودي البنزين والغاز الطبيعي بالنسبة للمحرك،
فإن موديالت الغاز الطبيعي في العادة تكون مجهزة
بخزان صغير للبنزين.
وبمجرد استهالك الغاز تقوم إلكترونيات السيارة
أوتوماتيكيا بالتحويل إلى البنزين .وباإلضافة إلى
ذلك ،تمتاز الموديالت المعتمدة على هذه التقنية من
الدفع بمدى سير كبير يصل أحيانا إلى  700كلم.
وتقدم العديد من الشركات هذه التقنية ،ومن هذه
الشركات فولكس فاجن وأودي وسيات وسكودا.
ويغطي هذا العرض كل الفئات بدءا من الموديالت
الصغيرة مثل فولكس فاجن  Upوسيات Leon
وسيارات  SUVمثل سكودا  Kamiqوصوال إلى
الفئة العليا مثل أودي .Sportback A5
وأعلنت فولكس فاجن عن حصول  Golfالجديدة
على محرك يعمل بالغاز الطبيعي المضغوط،
كما أعلنت سكودا عن حصول الجيل الجديد من
 Octaviaعلى خدمات نظام الدفع بالغاز الطبيعي
أيضا.
ويرى خبراء أن عودة شركات مثل فولكس فاجن
لموديالت الغاز الطبيعي بقوة هي استراتيجية
حكيمة؛ حيث يساهم الغاز الطبيعي في تقليل
االنبعاثات الضارة ألنظمة النقل ،لكنه في الوقت
ذاته ال يمكن أن يكون خاليا من الكربون ،كما أنه لن
يقدر على الصمود طويال أمام تقنيات حديثة قادمة
بقوة مثل الدفع الكهربائي.

ة على الرقي والثراء .

إذا كنت تعتقد أنه يجب عليك شراء  SUVضخمة أو سيارة فخمة باهظة الثمن لتظل آمناً على الطريق ،فأنت مخطئ ،فهذه السيارات
الصغيرة ذات األسعار المعقولة تمتلك معايير سالمة وأمان عالية ،وسنتعرف سوياً في السطور القادمة على السيارات الصغيرة األكثر
ً
أمانا لعام  2020وفقاً لمعايير  IIHSو .NHTSA
هوندا انسايت  :2020جائزة  + Top Safety Pickمن  ،IIHSوتقييم كلي
خمس نجوم من .NHTSA

كيا نيرو هايبرد  :2020جائزة  + Top Safety Pickمن  ،IIHSوتقييم
كلي أربع نجوم من .NHTSA

سوبارو امبريزا  :2020جائزة  + Top Safety Pickمن  ،IIHSوتقييم
كلي خمس نجوم من .NHTSA

كيا سول  :2020جائزة  + Top Safety Pickمن .IIHS
لكزس :2020 UXجائزة  + Top Safety Pickمن  ،IIHSوتقييم كلي
خمس نجوم من .NHTSA

هيونداي إلنترا سيدان  :2020جائزة  + Top Safety Pickمن ،IIHS
وتقييم كلي أربع نجوم من .NHTSA

كيا سيراتو  :2020جائزة  + Top Safety Pickمن  ،IIHSوتقييم كلي
أربع نجوم من .NHTSA
هيونداي كونا  :2020جائزة  + Top Safety Pickمن  ،IIHSوتقييم كلي
خمس نجوم من .NHTSA

تويوتا كوروال  2020جائزة  Top Safety Pickمن  ،IIHSوتقييم كلي
خمس نجوم من .NHTSA

فولكس فاجن  :GTIجائزة  Top Safety Pickمن  ،IIHSوتقييم كلي
خمس نجوم من .NHTSA
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قلة النوم ليست الشيء الوحيد الذي يضعف طاقتك،
فاألشياء الصغيرة التي تفعلها أو ال تفعلها يمكن أن
تستنزفك ذهنياً وجسدياً على حد سواء ،األمر الذي
يجعل يومك رتيباً.
ويكشف الخبراء عن العادات السيئة الشائعة التي
يمكن أن تجعلك تشعر بالتعب ،باإلضافة إلى
التعديالت البسيطة على نمط الحياة التي من شأنها
أن تبعث فيك النشاط والحيوية.،
ـ التخلي عن ممارسة الرياضة عند الشعور بالتعب
يؤدي التخلي عن ممارسة الرياضة ،توفيراً للطاقة
إلى نتائج عكسية ،وفي دراسة أجرتها جامعة
جورجيا على عدد من البالغين الكسولين ولكن
األصحاء الذين شرعوا في ممارسة تمارين خفيفة
ثالثة أيام أسبوعياً ،لمدة ال تتجاوز  20دقيقة في
كل مرة ،أفاد هؤالء بأنهم باتوا يشعرون بإجها ٍد َّ
أقل
أكبر بعد مرور  6أسابيع.
ٍ
ونشاط َ
وتعزز ممارسة التمارين الرياضية بانتظام القوة
والقدرة على التحمل ،وتساعد جهاز القلب واألوعية
الدموية على العمل بكفاءة أكبر ،وتزود أنسجة الجسم
باألكسجين والمواد المغذية ،لذا في المرة القادمة
التي يغويك فيها االستلقاء على األريكة ،فعلى األقل
ً
َت َم َّ
قليال ،ولن تأسف على ذلك.
ش
ـ عدم شرب كمية كافية من المياه
إن اإلصابة بالتَّجْ فاف ،ولو بنسبة تقل  %2عن معدل
فقدان السوائل الطبيعي ،تؤثر سلباً على مستويات
الطاقة .أن التَّجْ َ
فاف يؤدي إلى انخفاض في حجم
الدم ،األمر الذي يجعله أكثر كثافة ،وهذا األمر يجعل
القلب يضخ الدم بكفاءة أقل ،األمر الذي يخفض
من سرعة وصول األكسجين والمواد المغذية إلى
العضالت وأجهزة الجسم.،
ـ عدم استهالك كمية كافية من الحديد
الحاجة إلى الحديد تجعلك تشعر بالخمول ،وفقدان
القدرة على التركيز ،الحاجة للحديد تجعلك مت َعباً
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ً
نتيجة لوصول نسبة أقل من األكسجين إلى العضالت
والخاليا ،والبد من زيادة الكمية للحد من خطر
التعرض لمرض فقر الدم (األنيميا) ،بتخزين كميات
كبيرة من لحم البقر قليل الدهون ،والفاصوليا،
والبيض بما في ذلك الصفار ،والمكسرات ،وزبدة
الفول السوداني ،بالتوازي مع استهالك أغذية غنية
يحسن عملية امتصاص الحديد،
بفيتامين (ج) الذي ِّ
وقد يكون األمر ناجماً عن مشكلة صحية كامنة،
لذلك إذا كنت تعاني من أعراض نقصه يجب
استشارة طبيبك.
 السعي للكمالتقول الدكتورة إيرين ليفين ،أستاذ الطب النفسي
في كلية الطب بجامعة نيويورك ،إن السعي لبلوغ
الكمال ،وهو أمر مستحيل التحقيق لألسف ،قد
يجعلك تعمل بجد وأطول من الالزم ،وتضيف:
“عندما تضع أهدافاً غير واقعية ،يصعب أو يستحيل
تحقيقها ،يداهمك شعور بعدم الرضا عن النفس في
نهاية المطاف” .وتوصي ليفين بوضع مهلة زمنية
للمشاريع التي تنوي إنجازها ،والسعي لاللتزام بهذه
المواعيد .وحينذاك ،ستدرك أن الوقت اإلضافي
يحسن عملك
الذي كنت تستهلكه في العمل لم يكن
ِّ
في الواقع.
ـ أن تبالغ في تقدير األمور
إذا كنت تشعر بأنك ستطرد من عملك عندما يدعوك
مديرك إلى اجتماع مفاجئ ،أو كنت تخاف من
ركوب الدراجة ألنك تخشى التعرض لحادث ،فأنت
تعاني من “تهويل األشياء” ،أو أنك دائماً ما تتوقع
السيناريو األسوأ.
وتقول ليفين إن هذا القلق يمكن أن يشل تفكيرك
ويستنفدك ذهنياً .فعندما تستحوذ عليك تلك األفكار،
خذ نفساً عميقاً واسأل نفسك ما هو االحتمال الحقيقي
لحدوث السيناريو األسوأ .كما يمكن أن يساعدك
التنزه ،والتأمل ،وممارسة الرياضة ،أو مشاركة
مخاوفك مع صديق ،على التعامل مع الموقف
بطريقة أفضل وأن تصبح واقعياً.

ـ إهمال وجبة اإلفطار
إن الطعام الذي تتناوله هو وقود الجسم .وعندما
تنام ،يستمر الجسم في استخدام ما استهلكته من
طعام في وجبة العشاء للحفاظ على ضخ الدم
وتدفق األكسجين ،لذلك عندما تستيقظ في الصباح،
فأنت بحاجة إلعادة التزود بالوقود من خالل وجبة
اإلفطار ،وإذا أهملت ستشعر بالوهن والخمول“ ،إن
تناول وجبة اإلفطار يشبه تشغيل محرك الجسد عن
طريق بدء عملية االستقالب”.
ويوصي بوجبة إفطار تتضمن الحبوب الكاملة،
والبروتينات قليلة الدهون ،والدهون الصحية ،مثل
دقيق الشوفان مع مسحوق البروتين وبعض من زبدة
الفول السوداني؛ ،والعصير المصنوع من الفواكه،
ومسحوق البروتين ،والحليب قليل الدسم ،وزبدة
اللوز ،أو البيض.
ـ إدمان الوجبات السريعة
تحتل األطعمة المشبعة بالسكر والكربوهيدرات
البسيطة (مثل األطعمة المعلبة ،والوجبات التي
نشتريها من منافذ الوجبات السريعة) مرتبة متقدمة
في مؤشر نسبة السكر في الدم ( ،)GIوهو مؤشر
على مدى سرعة زيادة الكربوهيدرات لنسبة السكر
في الدم.
إن االرتفاع المستمر في نسبة السكر في الدم،
متبوعاً بانخفاض حاد ،يسبب اإلجهاد على مدار
اليوم .ويُوصي بالحفاظ على مستوى ثابت للسكر
في الدم من خالل تناول البروتين قليل الدسم ،جنباً
إلى جنب مع الحبوب الكاملة في كل وجبة ،وتشمل
الخيارات الجيدة الدجاج واألرز الكامل ،وسمك
السلمون والبطاطا الحلوة ،أو السلطة مع الدجاج
والفواكه.
ـ لديك صعوبة في قول “ال”
غالباً ما يأتي إرضاء الناس على حساب طاقتك
وسعادتك .واألسوأ من ذلك ،أنه قد يجعلك تعاني من

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» .

االستياء والغضب مع مرور الوقت .لذلك ،إذا طلبت
منك مدربة طفلك ،على سبيل المثال أن تحضر
الكوكيز لفريق كرة القدم ،أو طلب منك مديرك أن
تعمل في يوم عطلتك ،فلست مضطراً لقول “نعم”.
ـ مكتبك فوضوي
وفقاً لدراسة أجرتها جامعة برينستون ،فإن المكتب
غير المنظم يرهقك ذهنياً عبر تقييد قدرتك على
التركيز والحد من قدرة دماغك على معالجة
المعلومات .ويُقترح “أن تتأكد ،في نهاية كل يوم
عمل ،من تنظيم أدوات عملك ومتعلقاتك الشخصية
وترتيبها.
وسيساعدك ذلك على التمتع ببداية إيجابية ليوم عملك
في صباح اليوم التالي” ،وإذا كان مكتبك يحتاج إلى
إعادة تنظيم كبير ،فتجنب أن تربك نفسك بفعل ذلك
دفعة واحدة ،فمن األفضل أن تبدأ بترتيب ما تراه ،ثم
االنتقال إلى مكتبك والخزائن درجاً درجاً.

 العمل خالل اإلجازةإن تصفح البريد اإللكتروني في الوقت الذي يفترض
أن تكون فيه مسترخياً على حمام السباحة يزيد من
خطورة إصابتك باإلرهاق ،فنيل قسط من الراحة
والسماح لنفسك باالسترخاء يساهم حقاً في تجديد
طاقتك الذهنية والجسدية والعودة إلى عملك بنشاط
أكبر ،ويضيف “عندما تنال قسطاً من الراحة ،سوف
ً
ً
وفعالية عند العودة إلى
وإنتاجية،
تكون أكثر إبداعاً،
العمل”.
ـ التحقق من رسائل البريد اإللكتروني وقت النوم
إن الضوء الصارخ المنبعث من هاتفك الذكي ،أو
من خلفية شاشة جهاز الكمبيوتر ،قد يؤدي إلى خلل
في إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعية لجسمك ،من
خالل تثبيط “الميالتونين” ،وهو الهرمون الذي
يساعد على تنظيم دورات النوم واالستيقاظ.
قد تختلف الحساسية للوهج الرقمي المنبعث من ألعاب
التكنولوجيا من شخص آلخر ،لكن بصفة عامة ،إنها

لفكر ٌة سديد ٌة أن نتجنب كل أنواع التكنولوجيا قبل
ساعة أو ساعتين من الخلود إلى النوم” ،وإذا كان
ال يمكن تجنب تفحص جهازك قبل أن تضع رأسك
على الوسادة ،فأبعده عن وجهك.
ً
ً
منشطة طوال اليوم
مادة
ـ االعتماد على الكافيين
أن تبدأ صباحك بفنجان من القهوة ليس أمراً مقلقاً،
وفي الواقع تشير الدراسات إلى أن تناول ما يصل
إلى  3أكواب من القهوة يومياً أمرٌ جيد ،بيد أن
ً
خلال
االستخدام الخاطئ للكافيين يمكن أن يُح ِد َث
حقيقياً في دورة النوم واالستيقاظ.
إن الكافيين يثبط األدينوزين ،وهو من َتجُ الخاليا
النشطة الذي يدفعك إلى النوم كلما تراكم ،وكشفت
دراسة نشرتها مجلة طب النوم السريري (Clinical
 )Sleep Medicineأن استهالك الكافيين ،حتى
قبل  6ساعات من وقت النوم ،يؤثر على النوم ،لذلك
يُ ْنصحُ بالتوقف عن تناول القهوة بحلول ساعات ما
بعد الظهيرة ،والحذر من مصادر الكافيين المدهشة.
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عبد القادر مصطفى
مصطفى السيد ـ برلين
عندما دخل اإلسالم أوروبا ،كانت الدعوة تتم على
يد أشخاص ،كان شغلهم الشاغل نشر الدين ،لذ
كان هؤالء ـ وقتها ـ مثل يحتذي به في االستقامة
والمعامالت اإلنسانية ،بجانب تدينهم .هؤالء الدعاة
األوائل عملوا أيضا على لم شمل الجالية ـ وقتها ـ
كما حرصوا على أن تكون الجالية جزء من المجتمع
المحيط ،وعاشت الجالية في سالم.
اآلن حال الجالية ال يسر ،فقد تغيرت الدنيا وتغير
الدعاة أيضاً .مع العولمة ..تعولم الدعاة ،فغلبت
الماديات على الروحانيات ،ودخل الجميع ـ الدعاة
والرعية ـ في عالم الحسابات .فكم من أشخاص
يدعون أنهم "دعاة" يعملون في سبيل الله ،امتألت
جيوبهم من أموال "الرعية" ،صدقات كانت أم
تبرعات.
بعض هؤالء المُدعين يتخفون في العمل داخل
جمعية أو رابطة ،ومنهم من يعمل لحساب نفسه
" أعمال حرة" .وكم من شركات ومحال تجارية
أنشئت من أموال "الرعية" ،الذين يتبرعون ـ بحسن
نية ـ في سبيل الله.
هنا في برلين قصص كثيرة يتناولها الناس تتحدث
عن منازل وشركات وفيالت أقيمت من أموال
"الرعية" ..الكل هنا يعرف .ورغم أن كل الرعية
تعرف ..وتسمع ..وتتحدث ..إال أنهم ما زالوا
يدفعون !
الجديد في أمر " دعاة عصر العولمة" ،الذين جاءوا
من بلدانهم ـ فقط ـ في سبيل الدعوة ،أن يعمل الداعية
" داعية وتاجر سيارات" ،أو " داعية وصاحب
مكتب" أو ً
مثال " داعية وحانوتي" !!
المحزن في األمر أن أغلبية هؤالء الدعاة ال يملكون
التأهيل العلمي والديني للتصدي ألمور الدعوة،
وبعض من يملكون المؤهالت الدينية شغلوا أنفسهم
بأمور " البزنس" !!
فما أرخص التجارة باسم الدين ...ولإلسالم رجاله.
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انتهى عام هجري وأقبل عام آخر ،وهكذا لن تتوقف
عجلة الزمن حتى تُبدل األرض غير األرض بإذن
من خلقها وفعَّل فيها نواميسها.
ُ
ُ
في رأيي  -المتواضع ّ -
أن الحياة لم تخلق لتستهلك
وتنتهي القصة بقدوم الموت القاهر لها ،ولكنها ٌخلقت
لتكون ميداناً للعمل ،يتنافس فيه المتنافسون ،ويتقدم
فيه العاملون الجادون..
قال الله «الَّ ِذي َخلَ َق ْالمَوْ َت َو ْال َحيَا َة لِ َيبْلُ َو ُك ْم أَيُّك ْمُ
أَحْ َس ُن عَ َم ًل َو ُه َو ْال َعز ُ
يز ْال َغ ُفورُ ».
ِ
صناعة الحياة وإعمار األرض على نحو ما أراد الله
هي عمل المؤمنين  -حقاً  -بالقوانين الحاكمة لحركة
أن إنساناً
ُ
أصدق ّ
الكون بكل ما يحويه ،وال أكاد
يقرأ كتاب الكون المنظور  -بدعوة من كتاب الله
ُ
ينكب على البحث والعلم والعمل،
المسطور  -ثم ال
طاعة وعبادة لمن أمر ،إال حين أرى تردي وتخلف
المسلمين في كافة ميادين الحياة ،فكرياً وعلمياً
َّ
وثقافياً وتكنولوجياً ،وكأن الدين الذي
حض على
إعمال العقل والبحث في مناكب األرض قد تحدث
إلى غير المُمسكين به ،بينما تحول لدى المسلمين
إلى مظهر أجوف ال صلة له بالحياة!.
ُ
القلب ليعتصر ألماً حين تمر األيام مر السحاب
إن
والنخب في وطني العربي واإلسالمي مشغولون
بالسباحة في السطحيات وتحليل القشريات ،نصرة
لقضايا هامشية ،فئوية أو حزبية أو شخصية ،بينما
ً
ً
وإهماال
تجاهال
القضايا المصيرية لألوطان تعاني
وتهميشاً ،األمر الذي انتقلت عدواه إلى أحاديث
الناس ومناقشاتهم.
لماذا يا نخب الوطن ال تتحدثون عن التخلف الفكري
والسياسي واالقتصادي واالجتماعي ،وكيفية
النهوض باألمة من وضعها الضعيف على كافة
األصعدة ،وماذا فعلتم في عقول الناس الذي اعتقدوا
من خاللكم أن هذا قدر البد أن نقبل به؟.
و لماذا ال تشرحون للناس بأن الزهد ال يعني ترك
الحياة لغيرنا ليقودوها إلى حيث ينشدون ،وإنما يعني
الزهد فيها وأنا أملكها وهي رهن إشارتي؟.
ولماذا ال تقولون للناس بأن الدين ليس صالة وصوم
وزكاة وحج فقط؟.
ولماذا ال تعلمون الناس بأن محرابهم الذي يتعبدون
فيه إلى الله هو حياتهم بما تحمل من أفكار وأقوال

وأفعال ،وأن محراب المسلم ليس المسجد فقط؟.
إننا أمام عقليات برزت على السطح ،نظرت إلى
الدين على أنه ترف يُمارس في المساجد ووسائل
اإلعالم ،وغاب عنها أن الدين حياة متكاملة في
الجامع والشارع ،والمصنع والمتجر ،والمستشفي
والمدرسة ،أي أن الدين أخالق وسلوك وعمل
وإنتاج وإتقان وتقدم وحضارة..الخ ،وليس مجرد
رقائق ودعوة إلى التبتل والزهد والرضا بالفقر
والتخلف والهزيمة والسلبية!.
يجب أن يكون مفهوماً بأن صالتك شيء يخصك
وحدك ،أما أخالقك وعملك وعدلك  ..الخ ،هي أمور
تخص المجتمع ،وبالتالي فال فائدة لصالة ال تؤدي
إلى إحسان الحياة وقيادتها إلى أفضل حال.
ذلك كان شأن القرآن في كل آياته تقريباً ،حين ربط
بحرف العطف بين اإليمان والعمل ،وكأن القرآن
يريد أن يقول :بأن الترجمة والبلورة العملية لحقيقة
اإليمان الصادق هي :العمل الصالح ،وهذه رسالة
مُعلم البشرية عليه الصالة والسالم في هذا الشأن« :
ليس اإليمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه
العمل».
الدول التي سبقت في ميادين الحياة آمنت بأن صناعة
الحياة هي مهمة اإلنسان على األرض ولذلك أحسنت
التعامل مع السنن والقوانين الحاكمة لحركة الحياة
واألحياء ،فرأينا الكون ينفعل معهم ،فعرفوا ما لم
نعرفه ،ووصلوا إلى ما لم نصل إليه ،في الوقت
الذي اكتفينا فيه بالحديث عن قشور لم يذكرها الدين
إال باللفت اليسير.
الهجرة ،تعني الهجرة إلى الحياة من أجل اآلخرة،
وإال فلماذا ترك الرسول مكة وذهب إلى يثرب؟..
لقد ضاقت الحياة على العمل بمكة وكان البد من
االنتقال إلى مكان جديد لممارسة العمل في جو يدعو
إلى االستمرار واإلبداع واإلتقان ..
فهل وصلت الرسالة ؟!.

أحمد فؤاد
تمر الفصول ،وال تكاد الظروف تتهيأ لحدوث
انفراجة في المسألة الفلسطينية إال ويتدخل الجزار
الصهيوني بسكينه البارد ليذبحها على رؤوس
األشهاد!..
بين مجازر أيام التوبة أكتوبر  ،2004والرصاص
المسكوب ديسمبر  ،2008وعامود السحاب نوفمبر
 ،2012و الجرف الصامد يوليو  2014وفي
نوفمبر  2019واآلن في أغسطس 2020
وعلى مرئي ومسمع من جموع أنماط غريبة من
البشر تسمى بالخطأ شعوبا ،يستمر نزيف الدماء
البريئة الصامدة ،بينما تقف تلك الجموع لمتابعة
مسلسل مواسم الحصاد الدامي من خالل ممارسة
رذيلة الصمت  ..فهل أُصبنا بالبالدة والخرس وكأننا
أمام مشهد سنيمائي مثير! ولسنا أمام مشاهد قتل
ودمار وانتهاك لإلنسانية تحترق معها القلوب..؟!.
تعيدنا األحداث الدامية والغطرسة الصهيونية في
حق شعب فلسطين المحتلة لمقولة عابرة تفوه بها
الجزار الصهيوني نتانياهو في خطاب له أمام
الكونجرس األمريكي في مايو  ،2011وهي أن
مشاكل الالجئين الفلسطينيين ستحل حتماً خارج
حدود إسرائيل بشكل أو بأخر!
لم تكن تلك مقولة عفوية مجردة ،لكن ظني أن
وراءها هدف خسيس وهو تصدير أزمات الشعب
الفلسطيني والالجئين المتصاعدة إلى خارج حدود
دولة االحتالل ،وتوزيعها على دول الجوار بمنظور
اعادة احتالل األرض..
إسرائيل دولة احتالل مجرمة ،ال تؤمن بالحدود
الهادئة ،ومفهوم األمن لديها ال يحققه سالم أو
معاهدات ،لهذا تجدها تتعمد اشعال فتيل األزمات
على كافة المناطق الحدودية بشكل ممنهج حسب
مقتضيات األمور مع دول الجوار.!..
ودام ويشوبه العار في ظل الصمت
المشهد مؤسف
ٍ
العربي المعتاد ،لكنه تصوير حي لسيناريو صهيو-
أمريكي من الدرجة األولى ،لذا وجب علينا تفنيده
بشيء من الهدوء والحكمة والصبر ،حتى نفوت
الفرصة على المزايدين وأصحاب المصالح
المستفيدين ،وأيضاً ليتسنى لنا الثأر لدماء الضحايا

األبرياء من العدو الصهيوني الغاشم على جرائمه
الخسيسة في حق البشرية!..
السنوات القليلة الماضية أظهرت حرص اإلدارة
األمريكية ودول الغرب بال استثناء على تهيئة دول
منطقة الشرق األوسط بالكامل (عدا دولة االحتالل
الصهيوني بالطبع) إلفراد مساحات من أراضيها
لتصبح مناطق لجوء سياسي للنازحين عن أوطانهم
جراء الحروب التي تشتعل الواحدة تلو األخرى ..
ومن العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا بدأت
مواسم الحصاد الدامي ،والتي راح ضحيتها األالف
من األبرياء في مقابل بخس ..بين تخاذل حكام،
وتواطؤ أنظمة ،وخيانة فصائل ،ودموية عصابات
الشر اإلرهابية ،وجد حلم الغرب االستعماري
ضالته المنشودة في اعادة السيطرة على المنطقة
وإعادة صياغتها بالشكل الذي يسهل له التحكم في
األمور والمصالح بها عن بعد..
إن توظيف تحركات جماعات الشر وتحريكها
بحسابات دقيقة متزامنة ،يؤكد بما ال يدع مجال
للشك بأن األمور تسير تبعاً لمخطط التقسيم ،وتقطيع
أوصال دول المنطقة الكبرى بتحفيز األقليات
العرقية فيها على االنفصال ،فيتم تحويلها لدويالت
أثنية مبعثرة ومتناحرة.!..

الشرق األوسط مركز التحكم في العالم وتجارته
إليقاف المد األسيوي (الصين) الذي اقترب بشدة من
المنافسة في المنطقة ،والفلسطينيون يريدون دولة
وحدود ،لهذا دائماً ما تذوب أحالمهم على صخور
االنقسام بين الفصائل هناك ..وبين تخاذل العرب
في كل مكان.

دولة االحتالل ال يعنيها تصفية حماس أو فتح أو
غيرهم بالكامل ،فطالما استمرت صراعاتهم الداخلية
واقتتالهم فهذا يخدم أمنها واستراتيجيتها ،وال مانع
من توجيه ضربات تأديبية من حين ألخر إلرهاب
المقاومة التي تؤرق الصهاينة ألنها ال تموت ،وألنها
كيان احتالل دموي وعنصري ،فهي تعني فقط بالقتل
واغتصاب ما ليس لها من أرض ،وهذا ما يتضح
مما ارتكبته من مذابح ومجازر لن يغفرها التاريخ
..
األبرياء من سكان غزة والقطاع هم فقط من يدفعون
من دمائهم ثمن هذا المشهد المؤسف!..
فإسرائيل تريد األرض بالكامل ،وتريد ضمان
ً
أمال
التفوق االستراتيجي على كافة الدول المحيطة
في تحقيق دولة الحلم الصهيوني من النيل للفرات،
وأمريكا تريد ضمان السيطرة وحماية مصالحها في
47
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بدعوة من لجنة العمل الوطني وبمشاركة واسعة من نشطاء وفعاليات ومتضامنين وشخصيات وطنية
وعددا واسعة من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية ،نظم في العاصمة األلمانية برلين وقفة احتجاجية
تنديدا واستنكارا لالتفاق الثالثي "االماراتي االسرائيلي األمريكي" الذي أعلن عنه بشكل رسمي وعلى
لسان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصف االتفاق بالتاريخي.
وحمل المشاركون االعالم الفلسطينية ورفعوا اليافطات المنددة بهذا االتفاق واعتبروه طعنة في خاصرة
القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
هذه الوقفة التى شارك بها العشرات من ابناء الشعب الفلسطيني والعربي تأتي في اطار الرفض المطلق
لجميع خطوات التطبيع المجانية والتي تشكل خيانة للشعب الفلسطيني ونضاله المتواصل وللقومية
العربية ،كما تشكل ضربا لجميع القرارات الصادرة عن القمم العربية واإلسالمية وخاصة مبادرة
السالم العربية والتي دعت الى مقاطعة الكيان االسرائيلي والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب
الفلسطيني كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.
وطالب المتظاهرون الشعب االماراتي والشعوب العربية واإلسالمية وجميع احرار العالم الى التحرك
الفوري من أجل رفض هذه االتفاقيات ودعم نضال الشعب الفلسطيني المتواصل منذ اكثر من  ٧٢عاما
حتى يتمكن من انتزاع كامل حقوقه الوطنية وذلك بتقرير مصيره على أرضه وفي دولته المستقلة كاملة
السيادة على حدود الرابع من حزيران من العام  1967بعاصمتها القدس وتحقيق حق عودة الالجئين
الفلسطينيين وفقا للقرار األممي ١٩٤

القدس

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

Physiotherapie

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

Apotheken

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

Familienberatung
Tel.: 0228-77 45 62/ 63
Fahrdienst für Behinderte
Tel.: 0228-77 48 04
Krankenhäuser
Johanniter Krankenhaus
Johanniterstr. 3-5, 53113 Bonn
LVR-Klinik Bonn
Kaiser-Karl-Ring 20
53111 Bonn
Gemeinschaftskrankenhaus Bonn St. Elisabeth St. Petrus St. Johannes GmbH
Bonner Talweg 4-6
53113 Bonn
St.-Marien-Hospital
Robert-Koch-Strasse 1
53115 Bonn
MediClin Robert Janker Klinik
Villenstraße 4-8
53129 Bonn
Universitätsklinikum Bonn
Sigmund-Freud-Str. 25
53127 Bonn
Malteser Krankenhaus Bonn
Von-Hompesch-Str. 1
53123 Bonn
Waldkrankenhaus
Waldstr. 73
53177 Bonn
Klinik Prof. Dardenne GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 23-25
53177 Bonn

Ärzte

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.

توصيل الطلبات
للمنازل والمكاتب
والشركات

أسماك طازجة يوميًا من أشهى األنواع

Martin-Luther-Straße 134
10825 Berlin
Tel.
: 030 788 90 988
Email : info@atlantik-fischrestaurant.de
www.atlantik-fischrestaurant.de
53

أماكن خاصة لألطفال
أماكن خاصة للتدخين
جلسات عائلية مميزة
تجهيز المطعم للحفالت
و المناسبات
 مقعدا ً بالداخل120
 مقعدا ً بالخارج120

Öffnungszeiten:
montags für Reservierung
bis zu 240 Personen
Dienstag bis Sonntag
12:00 Uhr - 00:00 Uhr

Designed by dalil.de
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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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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste
Tel.: 0174-1737961
Aydinli
Erkrather Str. 143, 40233 Düsseldorf
Tel.: 211-8280962
Fahrschule Schwartz
Kölner Str. 147, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-7792055
Imad Qaddoura An- & Verkauf
Dreherstraße 192, 40625 Düsseldorf
Tel.: 0211-7338502
Kfz-Techniker-Meisterin
Rudaina Amawi
Erkratherstr. 328, 40231 Düsseldorf
Tel.: 0211/921120
Leen-Autohandel
Erkrather Str. 143, 40231 Düsseldorf
Tel.: 0177-6770808
Levantine Shipping & Forwarding GmbH
Amsterdamer Str. 14, 40474 Düsseldorf
Tel: 0211-1715197
Sachverständigen-Büro Hulich
Hüttenstr. 150, 40227 Düsseldorf
Tel.: 02116685448
Bestattungen
Islamisches Bestattungsinstitut in NRW
Ellerstr. 97, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-46894014
Al-Firdaous
Langenfelderstr. 39, 40591 Düsseldorf
Tel.: 0176-20771658

ESSEN

Moscheen
Salah Eddin
Schonnebeckhöfe Str. 136, 45309 Essen
Tel.: 0201-30 75 12
Abou Bakr
Altenessener Str. 521, 45329 Essen
Juweliere
Juwelier Mekka
Altenessener Str. 251, 45326 Essen
Tel.: 0201-3680985
Serhan
Weberstr. 5, 45127 Essen
Tel.: 0201-8733077
Kosmetik
Haarstudio Sara
Palmbuschweg 4, 45326 Essen
Tel.: 0201-83017773
Reisebüros
V.I.P. Travel
Altenessener Str. 251, 45326 Essen
Tel.: 0201-3163939
Restaurants
Fatamorgana
Girardethaus 2 - 38, 45131 Essen
Tel.: 0201-88777206
Omeirat Grill
Haniel Str. 41, 45327 Essen
Tel.: 0172-5775967
Konditorei
Patisserie Tripoli
1 weber str 15, 45127 essen
Konditorei Sadin
Altenessener Str. 228, 45326 Essen
Friellendorfer Str. 34, 45139 Essen
Tel.: 0201-3641045
Lebensmittel
Adnan Fleischerei
Palmbuschweg 116, 45326 Essen
Tel.: 0173-4068470
Al- Faihaa
Haniel Str. 41, 45327 Essen
Tel.: 02014798950/51
Chtoura GmbH
Alte Bottroper Str. 89, 45356 Essen
Tel.: 0201-3680061
Getränkehandel khoder
Burggrafen str 81, 45139 essen
Tel.: 0201-2766399
Youssef Slim Obst Gemüse Handel
Palmbuschweg 116, 45326 Essen
Tel.: 020120600045
Zaidan lebensmittelgrosshandel
Palmbuschweg-116, 45326 Essen
Tel.: 0201-368 09 72
Möbel / Deko
Damas Gate
Palmbuschweg 116, 45326 Essen
Tel.: 0176-62579230
Teppichland Essen
Bocholder Str. 243, 45356 Essen
Tel.: 0201-6140036

FRANKFURT A. MAIN

Botschaften
Ägypten
Eysseneckstraße 34, 60322 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-9 55 13 40
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Nakhil
Ellerstr. 60, 40227 Düssedorf
Tel.: 0211-7885639
Noah‘s Deli
Libanesisches Restaurant
Oststr.63, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-36 77 033
Florenzo Pizzeria
Karlstr 2, 40210 Düsslödorf
Tel.: 0211-16979666
Salam Hallo
Konrad Adenauerplatz 11,40210 Düssedorf
Te.: 0211-1609677
Sahara resturant
Friedrich str .8, 40217 .düsseldorf
Sanin
Kölnerstr. 61, 40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-1710505
Zedern-Restaurant
Erkrather Str. 87, 40233 Düsseldorf
Tel.: 0211-7333084
Lebensmittel
Anual-Lebensmittel
Lessingstr. 35, 40227 Düsseldorf
Tel: 0211-774341
Arabischer Markt
Markenstraße 9, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-310821
Dounia Al Maghreb
MintropStraße 17 , 40215 Düsseldorf
Tel: 0211-17092946
Ela Handelsgesellschaft
Markenstr. 2, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-725619
Lager Beirut
Krupp Str. 8, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-24459275
MARKETIM Warenhandels GmbH
Am Turnisch 3, 40231 Düsseldorf
Tel: 0211-224300
Marokko-Shop
Scheurenstr.25. 40215 Düsseldorf
Tel.0211-977 171 25
Nador
Linienstr. 7, 40227 Düsseldorf
Tel: 0211-1653781
Neptun Fisch GmbH
Stresemannplatz. 5, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-8308881
Turan Feinkost
Stockkampstr. 56, 40477 Düsseldorf
Tel.: 0211-5144431
Zedern Markt
Erkrather Str. 87, 40233 Düsseldorf
Tel.: 0211-7333084
Telekommunikation/ Elektro
E-PRODUCTS.DE
Service - Beratung- Reparatur
Klosterstr. 68a, 40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-170 87 70
Internetkaffe Marrakesch
Schillerstr.46, 41464 Neuss
Tel.: 0176-23 76 79 06
Mobile communication
Dülmmener weg 33 düsseldorf 40472
Mediafone Telekommunikation
Kölnerstr. 226, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0049211-7794402
PCE Call Shop
Krupp-str 6, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-38737140
Frisier-Salons
Azize Friseur Haarmoden
Dreherstr. 169 C, 40625 Düsseldorf
Tel.: 0211-234262
Coiffeur Le Soleil
Karlstrasse 2, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-1793189
Friseursalon de Paris
Ellerstraße 62, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-2710726
Metta Friseur
Hafenstr. 58-60, 41460 Neuss
Tel.: 02131-547250
Mina‘s Hairstyling
Kapitelstr.18, 41460 Neuss
Tel.: 02131-2 44 88
Sellam Friseursalon
Duisburger Str. 64, 40479 Düsseldorf
Tel.: 0211-4976669
Autos / Kfz-Techniker
Autoglas A1 An- & verkauf
Kölner Landstr. 34, 40591 Düsseldorf
Tel: 0211-3119683
Autopflege
Auto Kosmetik Service
Behrenstr.54, 40233 Düsseldorf

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

Tel.: 0200-1110550
Kfz-Zulassungsstelle
Hauboldstraße 7, 01239 Dresden
Tel.: 0351-4888008

DÜSSELDORF

Botschaften
Jordanien
Neuer Zollhof 1, 40221 Düsseldorf
Tel.: 0211-1 38 06 02
Marokko
Cecilienallee 14, 40474 Düsseldorf
Tel.: 0211-45 10 41
Moscheen
Ar-Rahman Moschee
Ronsdorfer Str. 145, 40233 Düsseldorf
Tel.: 0211-7336836
DIMS Deutsch Islamische Moschee Stiftung
Bachstraße 148, 40217 Düsseldorf
Tel.: 0211-330510
Islamisches Zentrum
Worringerstr. 63, 40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-161185
Omar ibn Al-Khattab
Adersstr. 91, 40215 Düsseldorf
Tel.: 0211-3840534
Ausländer
Ausländerbehörde
Willi-Becker-Allee 7, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-89-2 21 97/ 89-2 10 24
Sprechzeiten:
Mo u. Di: 7.30 - 16.00 Uhr
Mi u. Fr: 7.30 - 13.00 Uhr
Do: 7.30 - 18.00 Uhr
Notdienste
Arztnotruf-Zentrale
Tel.: 0211-1 92 92
Notarzt
Tel.: 0211-89-94947
Opferhilfe
Tel.: 0211-8 70 - 68 30
Beratungsstelle für Behinderte
Tel.: 0211-89-9 26 81
Flughafen Düsseldorf
Tel.: 0211-4 21 - 0
Kinderhilfezentrum
Tel.: 89-28100
Kreditkartensperrung
Tel.: 116 116
Kfz-Zulassungsbehörde
Heinrich-Ehrhardt-Str. 61, 40200 Düsseldorf
Tel.: 0211-89-94058
Ärzte
A.Tayara Praxis
Allgemeinmedizin,Chirotherapie
Adolf-Flecken 8, 41460 Neuss
Tel.: 02131-275079
Dr. med. Ahmad Basireh
Henkelstr. 284, 40599 Düsseldorf
Tel.: 0211-742685
Dr. med. dent. Albert Al Khatib
Kieferorthopädie
Bachstr. 148,40217 Düsseldorf
Tel.: 0211-343545
Dr. med. Fouad Sleymann
Henkelstr. 295 , 40599 Düsseldorf
Tel.: 0211-7489595
Ghassan Saleh Zahnarzt
Brunnenstr. 42, 40223 Düsseldorf
Tel.: 0211-330363
Dr. med. Ghassan Omran
Chirurgie
Königsallee 20, 40212 Düsseldorf
Tel.: 0211-131500
Hischam Khawaja - Zahnarzt
Gerresheimer Landstr. 94
Tel.: 0211 9771 1651
Dr. Houaida Taraji
Gynäkologie und Geburtshilfe
Lindenplatz 4, 41564 Kaarst
Tel: 02131-602888
Kiddyzähne, Mariam Asfour (B.D.S.-MSc)
Zahnärztin
Bechemer Str. 1 (Marktplatz), 40878 Ratingen
Tel: 02102-1067720
Dr. med. Mahmoud Abou Khadijeh
Anästhesiologie
Grafenberger Allee 99, 40237 Düsseldorf
Tel: 0211-6986441
Dr. med. N. Al-Mosawi
Karlstr. 16, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-362298
RAMADAN
Dentallabor
Krahestraße 50, 40233 Düsseldorf
Tel.0211-7338015
Dr. med. Said Hilton
Allgemeinmedizin
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste
DarkCon (Shisha)
Fuhlsbüttler Str. 216b, 22307 Hamburg
Tel.: 040-28782622
Karatren Altona (Cafe-Lounge)
Bahrenfelder Str. 98, 22756 Hamburg
Karatren City (Cafe-Restaurant-Lounge)
Lange Reihe 2, 20099 Hamburg
Tel.: 040-27861989
Restaurants
1001 Nacht
Sternstraße 2-4, 20357 Hamburg
Tel.: 040-43910944
Al Arabi
Barnerstr. 42, 22765 Hamburg
Tel.: 040-392821
Aladdin Restaurant
Bahrenfelder Str. 211, 22765 Hamburg
Tel.: 040-39907989
Amarain
Oldesloer Straße 33, 22457 Hamburg
Tel: 040-51318835
Azeitona
Beckstr. 17, 20357 Hamburg
Tel.: 040-68981481
Boussi Falafel
Ballindamm 40, 20095 Hamburg
Tel.: 0174-8156942
Dr. Salim Restaurant
Lübecker Str. 119, 22087 Hamburg
Tel.: 040-25497023
Falafel Factory
Schanzenstr. 101, 20357 Hamburg
Tel.: 040-87976818
Hamburger Gastro GmbH
Steindamm 70, 20099 Hamburg
Tel.: 040-280550972
Karatren City (Cafe-Restaurant-Lounge)
Lange Reihe 2, 20099 Hamburg
Tel.: 040-27861989
Lajali Restaurant
Barmbeker Markt 41, 22081 Hamburg
Tel.: 040-60098735
Le Marrakech
Kellerbleek 10, 22453 Hamburg
Tel.: 040-57145301
ÖZ Urfa Restaurant
- Steindamm 43, 20099 Hamburg
Tel.: 040-28055700
- Moorstr. 2, 21073 Hamburg Harburg
Tel.: 040-64883613
RIADs
Johannes-Brahms-Platz 7, 20355 Hamburg
Tel.: 040-35716923
Salam City
Steinstr. 27, 20095 Hamburg
Tel.: 040-336539
Saliba Alsterarkaden
Neuer Wall 13, 20354 Hamburg
Tel.: 040-345021
Saliba Restaurant
Leverkusenstr. 54, 22761 Hamburg
Tel.: 040-858071
Shisha Loung
Wandsbeker Chaussee 31, 22089 Hamburg
Tel.: 040-38622100
Zeder Restaurant
Wendenstr. 448, 20537 Hamburg
Tel.: 040-27867125
Lebensmittel
Asia Mix (Import-Export)
Hammer Deich 70, 20537 Hamburg
Tel.: 040-542704
Belad Elsham
Hammer Deich 70, 70537 Hamburg
Tel.: 040-21985794
Iman Warenhandel GmbH
Fenglerstr. 11, 22041 Hamburg
Tel.: 040-6570368
Le Marché du Levant
Clemens-Schultz-Str. 48,20359 Hamburg
Tel.: 040-31790559
Sultan Markt GmbH
Steindamm 39, 20099 Hamburg
Tel: 040-2802802
Orient Gate e.k
- Nagelsweg 19, 20097 Hamburg
Tel.: 040-25328444
- Gustav-Kunst- Str. 2-16, 20539 Hamburg
Tel.: 040-78073558
Autos
Abdo Autohandel
Hammer Deich 5 , 20537 Hamburg
Tel.: 0171-3141660
Aziz Autohandel
Borstelmannsweg 112, 20537 Hamburg
Tel.: 040-23687345
Ballout Autohandel

Tel.: 040-32034391
Al Nour Moschee
Kleiner Pulverteich 17, 20099 Hamburg
Tel.: 040-280 53 914
Ausländer
Ausländerbehörde
Amsinckstrasse 28+34, 20097 Hamburg
Tel.: 040-4 28 39 - 0
Ausländerangelegenheiten
Harburger Rathauspassage 2
21073 Hamburg, Tel.: 040-428 28 - 0
Notdienste
Ärztlicher Notdienst
Tel.: 22 80 22
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0180-05-05 05 18
Fahrdienst für Behinderte
Tel.: 040-4 28 28 - 0
Apothekenbereitschaft
Tel.: 721 21 14
Strom
Tel.: 0180-1 439000
Funk-Taxi
Tel.: 040-774353
Kreditkartensperrung
Tel.: 116 116
Stadtentwässerung
Tel.: 040-349890
Familienberatung
Tel.: 28 01 40 70
Ärzte
Dr. med. Abdul Wahid Ghorwall
Brödermannsweg 82, 22453 Hamburg
Tel.: 040-5533100
Dr. med. Mahaleh Abolghassem
Neuenfelder Str. 96, 21109 Hamburg
Tel.: 040-7541000
Dr. med. dent. Abo-Saleh Aysar
Hegeneck 3, 22149 Hamburg
Tel.:040-6724257
Dr. med. dent. Ali Amani
Hoheluftchaussee 66, 20253 Hamburg
Tel.: 040-481527
Dr. med. Elias Salim
Tonndorfer Hauptstr. 69, 22045 Hamburg
Tel.: 040-30031202
Dr. med. Kamil Farhat
Chirurgie
Hamburger Str. 125, 22083 Hamburg
Tel.: 040-2991911
Dr. med. Kamran Maher
Innere Medizin
Rothenbaumchaussee 239, 20149 Hamburg
Tel.: 040-454545
Dr. med. Khalid Al-Khalidy
Praktischer Arzt
Arp-Schnitger-Stieg 11, 21129 Hamburg
Tel.: 040-7459506
Dr. med. dent. Malek Gabsha
Zahnmedizin
Wandsbeker Chaussee 114, 22089 Hamburg,
Tel.: 040-205013
Dr. med. Said Maroof Ramia
Allgemeinmedizin
Adenauerallee 9 , 20097 Hamburg
Tel.: 040-248090
Dr. med. dent. Nicolas Abou Tara
Harburger Ring 10, 21073 Hamburg
Tel.: 040-777474
Dr. med. Rahim Sadighi
Spitalerstr. 1, 20095 Hamburg
Tel.:040-337103
Dr. med. Yasmin Sabri
Bei der Johanniskirche 20, 22767 Hamburg
Tel.: 040-43095850
Dr. med. Yunus Raha
Washingtonallee 42, 22111 Hamburg
Tel.: 040-6551662
Apotheken
Hauptbahnhof Apotheke Wandelhalle
Glockengießerwall 8-10, 20099 Hamburg
Tel.: 040-32527383
Reisen
Ajamko Reisebüro
Kreuzweg 20, 20099 Hamburg
Tel.: 040-249844
AT muslimereisen.de GmbH
Ernst-Merck-Str. 12-14, 20099 Hamburg
Tel.: 040-31708778
Backwaren
Nura GmbH Arabische Backwaren
Beerenweg 1B, 22761 Hamburg
Tel.: 040-89709607
Cafés
Al Madyafa
Böckmannstraße 7, 20099 Hamburg
Tel.: 040-35963320

Imbiss Melila
Karlsruher Str. 3, 60329 Frankfurt a.M
Tel.: 069-234602
Layalina Restaurant
Taubenstr. 17, 60313 Frankfurt a.M
Tel.: 069-92884696
Juwelier
Juwelier Dubai
Weserstr. 16, 60329 Frankfurt a.M.
Tel./ Fax: 069-25627533
Textilien
Textil und Schuhrecycling
Kinzingheimer Weg 119, 634596 Hanau
Tel.: 0171-7982529
Reisen / Fluggesellschaften
Eisa- Reisen
Reisevermittlung in alle Welt
Münchener Str. 12, 63450 Frankfurt a.M
Tel.: 069-232025
Frankfurt Messe Appartements
Tourist.- & Dienstleistungen
Müller Str. 12, 60486 Frankfurt a.M
Tel.: 069-7073248
GULF Air
Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt a.M
Tel.: 069-71911215
Immobilien
El- Seedy Handelsagentur
Weinberg Str. 13, 64546 Mörfeldn. Walldorf
Tel.: 06105-450740
Autos
Autos An und Verkauf
Rodgaustr. 29, 63457 Hanau Grossauheim
Tel.: 06181-9065912
Kfz Handel Abdullah Jaradeh
- Lager: Ernst- Wiss Str. 2, 65933 Frankfurt
a.M, Tel.: 069-388049
- Quer Str. 7, 63065 Offenbach a.M
Tel.: 069-388049
MHD Yafoufi
Industriestr. 10, 36505 Langenselbold
Tel.: 006184-9065912
Pyramids GmbH
Auto- Hobby- Miet- Werkstatt Karosserie
Wald Str. 264, 63071 Offenbach a.M
Tel.: 069-873539
Terkawy GmbH
- Moehne Str. 16, 63452 Hanau
Tel.: 06181-520258
- Rodgau Str. 29, 63452 Hanau
Tel.: 06181-520258
Terkawi- Safar Gbr
Kanal Str. 6, 73630 Remshalde- Grunbach
Tel.: 07151-9948593
Yafa Automobil
Industreistr. 1, 36543 Neuberg
Tel: 06183-902547
Im- & Export
Cargo Terminal Internationale Spedition
GmbH
Mainzer Land Str. 167, 60327 Frankfurt a.M
Tel.: 069-730011
Prince Import & Export
Schöne Aussicht Str. 5, 63065 Offenbach
Tel.: 069-17516628
Pyramids GmbH Pyramids
Im- & Export Ltd.
Wald Str. 264, 63071 Offenbach a.M
Tel.: 069-873539
Spedition Internationale Forwading
Frankenallee 125-127, 60326 Frankfurt a.M
Tel.: 069-750339-0

FREIBURG

Moscheen
Islamisches Zentrum
Hugstetter Str. 36, 79106 Freiburg i.B.
Tel.: 0761-272805

HAMBURG

Botschaften
Ägypten
Harvestehuder Weg 47, 20149 Hamburg
Tel.: 040-4 13 32 60
Jordanien
Rothenbaumchaussee 95, 20148 Hamburg
Tel.: 040-30 97 27 12
Syrien
Brooktor 11, 20457 Hamburg
Tel.: 040-32 18 61
Tunesien
Overbeckstraße 19, 22085 Hamburg
Tel.: 040-2 20 17 56/57
Moscheen
Islamische Gemeinde
Böckmannstr. 40, 20099 Hamburg
Tel.:040-241607
Al Quds Moschee
Steindamm 103, 20099 Hamburg

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

58

 حاالت الطوارئ، شئون األجانب، مساجد،سفارات

Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste
Firma Musol
Mülgaustr. 206, 41199 Mönchengladbach
Tel.: 02166-1471197
Fischladen la Mer
Dohlener Str. 9, 41239 Mönchengladbach
Tel.: 02166-295560
Bäckerei
Yesilli
Fridrich-Ebert-Str. 43, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 02166-9735192
Handy
Call shop Irak
Friedrich-Elbert -str 19
41236 Mönchengladbach
@ Kdeniy
Brucknerallee, 41236 Mönchengladbach
Tel.; 02166612628
Maghreb United
Fridrich-Ebert-Str. 45, 41236 Mönchengladbach Tel.; 02166131710

MÜNCHEN

Botschaften
Jordanien
Barerstraße 37, 80799 München
Tel.: 089-28 29 53
Marokko
Ganghoferstraße 29, 80339 München
Tel.: 089-92 82 13 60
Tunesien
Herzog-Heinrich-Str. 1, 80336 München
Tel.: 089-55 46 35, 5 50 25 17
V.A.Emirate
Lohengrinstraße 21, 81925 München
Tel.: 089-41 97 70
Moscheen
Al Mohsinin
Schleißheimer Str. 426 /Haus 10
80809 München, Tel.: 089-3539 6882
Islamisches Zentrum
Wallnerstrasse 1-5, 80939 München
Tel.: 089-32 50 61
Islamische Union
Landwehrstr.44, 81336 München
Tel.: 089-53 11 95
Ausländer
Ausländerbehörde
Ruppertstr. 19, 80466 München
Tel.: 089-233-96010
Öffnungszeiten:
Mo: 8:00 -12:00 Uhr
Di: 8:00 -12:00/ 14:00-18:30 Uhr
Do: 8:00 -12:00 Uhr, Fr: 7:00 -12:00 Uhr
Notdienste
Apotheken Notdienst
Tel.: 089-5160-2611
Kindernotarzt 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel.: 01805-19 12 12
Krankenbeförderung
Tel.: 089-19 222
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 089-7 23 30 - 93
Giftnotruf
Tel.: 089-19 240
Familiennotruf
Tel.: 089-238 85 66
Gas Tel.: 089-15 30-16 oder -17
Strom Tel.: 089-3 81 01 01
Wasser Tel.: 089-18 20 52
Fernwärme Tel.: 089-23 03 03
Wasserrohrbruch
Tel.: 089-18 20 52
Ärzte
Dr. Ayman Mahdi-Joest
HNO- Praxis am Partnerplatz
Albert-Roßhaupter Str. 69a,81369 München
Tel.: 089-76 92 265
Restaurants
Oasis Imbiss
Landwehr Str. 9, 80336 München
Tel.: 089-51 61 69 89

MÜNSTER

Ärzte
Dr. Walid Ayad / Kiefer-Gesichtschirugie
Windthorstr. 56, 48143 Münster
Tel.: 0251-4841812
Dr. Abdul Hadi Al Nahlaoui / Neurochirogie
Friedrich-Ebert-Str. 157-159, 48153 Münster
Tel.: 0251-7477940
Reisebüro
Orient Reisebüro
Ludgeriplatz.2, 48151 Münster
Tel.: 0251-1321006
Safari Reise
Steinfurterstr. 15, 48149 Münster

Hohe Pforte 4-6, 50676 Köln
Tel.: 0221-22907737

KREFELD

dolmetscher
Al nahhas
Uerdinger ,str 67, 47799 Krefeld
Tel.: 02151-20786
Vereine
Islamische Vereinigung e.V.
Am Verschubbahnhof 81, 47809 Krefeld
Tel.: 02151-313774
Lebensmittel
Arze Markt
Lewerentzstr. 15, 47798 Krefeld
Tel.: 02151-9371492
Dolmetscher
Mohamad Zarouali
Markt Str.107, 47798 Krefeld
Tel.:01797271076
Fest-& Veranstaltungssaal
Majestät
Lenenweg 14, 47918 Krefeld
Tel:021 5161 88 55

LUDWIGSBURG

INCE Reisen
Münzstr. 7, 30159 Hannover
Tel.: 051117333
Restaurants
Beit El Pascha
Goethestr. 23, 30169 Hannover
Tel.: 0511-1694706
Falafel Habibi
Nikolaistr. 3, 30159 Hannover
Tel.: 0511-1696155
Restaurant Granatapfel
Oelzenstr. 12, 30169 Hannover
Tel.: 0511-2285556
Juwelier
Juwelier Sarah
Goethestr. 15, 30169 Hannover
Tel.: 0511-2133338
MIMI Silber & Modeschmuck
Goethestr. 35, 30169 Hannover
Tel.: 0511-1325366
Festlichkeiten
Orientalische Party Service
Davenstedter Str. 125-127, 30455 Hannover
Tel.: 0511-2133338

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

IDSTEIN

Moscheen
Arabischer Kulturverein
Bismarckstr. 120 A
67059 Ludwigshafen am Rhein

KAARST

LUDWIGSHAFEN

MAINZ

Moscheen
Islam. Kulturverein e.V.
Bilhildisstr. 2, 55116 Mainz
Tel.: 06131-221612
Marokkan. Arbeitsv.
Zwerchallee 1, 55120 Mainz
Islamische e.V.
Kaiser-Wilhelm-Ring 37
55118 Mainz, Tel.: 06131-1431684
Ali Moschee
Anton-Hehnstr., 55246 Mainz-Kostheim
Tel.: 06131-260281

MANNHEIM

Moscheen
Al-Faruq Omar Center
Lortzingstr.17, 68159 Mannheim
Tel.: 0621-33391441

MÖNCHENGLADBACH
Moscheen
Masjid Arrahman
Mittelstr. 40, 40236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-186770
Apotheken
Bruckner-Apotheke
Brucknerallee 7, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-43800
Stern-Apotheke
Rathenaustr. 6-8, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-922910
St. George Apotheke
Friedenstr. 38, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-823-999
Ärzte
Dr. A-ABU-ZAIAD
FA für Urologeie
41747 viersen / Mönchengladbach
Tel.: 02162-350101
Dr. A. Shahin
Neurologie & Psychiatrie
Hackestr. 35-37, 41066 Mönchengladbach
Tel: 02161-971265
Dr. med. Ahmad Al-Mrayati
Artz für psychiatrie/payychotherpie
Lindenstr. 260, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-896640
Dr. Esber
FA für Oralchirurgie Implantologie
Hauptstraße 69, 41236 Mönchengladbach
Tel. : 02166 463 66
Dr.med.H.Younossi
Haut Arzt
Schürenweg-61, 41063 Mönchengladbach
Tel.: 02161-4063749
Dr. Ghanat Jamor
FA für allgemeinmedizin
Konstantin Str. 161, 41238 Mönchengladbach
Tel.: 02166-87479
Dr. Ismail Altinay
FA für Innere Medizin
Bismarkstr.60-62, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-26271
Lebensmittell

Botschaften
Sudan
Lanaer Straße 1, 65510 Idstein
Tel.: 06126-94 15 11
Ärzte
Houaida Taraji
FA für Frauenheilkunde
Lindenplatz 4, 41564 Kaarst
Tel: 02131-602888

KARLSRUHE

Moscheen
An-Nur Moschee
Neisser Str. 10, 76139 Karlsruhe
Tel.: 0721-678685

KASSEL

Botschaften
Marokko
Hainbuchstraße 27, 34128 Kassel
Tel.: 0561-62 103

KIEL

Moscheen
Arabischer Kulturverein
Diedrichstr. 2, 24143 Kiel
Tel.: 0431-7399171

KEMPEN

Autos
Rabati
Kfz -meisterbetrieb
Kleinbahn str 53, 47906 -kempen

KÖLN

Moscheen
Abu Bakr Moschee
Höninger Weg 5, 50969 Köln
Tel.: 0221-218676
Hamza Moschee
Taunausstr. 14, 51105 Köln
Ausländer
Ausländerbehörde
Blaubach 13, 50676 Köln
Tel.: 0221-221-25601
Öffnungszeiten:
Mo - Do: 7.30- 12.00, Fr: 7.30 - 11.00 Uhr
Notdienste
Kinderärztlicher Notdienst
Tel.: 01805-044 100
Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.: 01805-986 700
Familienberatungsstelle
Tel.: 0221-577770
Behindertenfahrdienst
Tel.: 0221-9891681
Behindertenzentrum
Tel.: 0221-7775 318
Hochwasserschutzzentrale
Tel.: 0221-221-24242
Abwasser (Störung)
Tel.: 0221-221-26868
Kfz-Zulassung
Herkulesstraße 42, 50823 Köln
Tel.: 022-221-26692 / 26635
Strom
Tel.: 06 31-36 40-110
Dr.med-omar kezze
Zülplcher platz 2, 50674 köln
Ärzte
Frauenarzt dr samar hababa
50674 Köln
Tel. 0221-2405533
Friseur-Salons
Lorenz

Amsinckstraße 43, 20097 Hamburg
Tel: 040-23532988
MAS GmbH
Hammer Deich 12-18, 20537 Hamburg
Tel.: 040-2500022
Mirex Automobile
Spalding Str. 75, 20097 Hamburg
Te.: 040-230382
Juwelier
Disli Adil Juwelier
- Billstedter Platz 28 22111 Hamburg
Tel.: 040-73673139
- Öjendorfer Damm 57 22043 Hamburg
Tel.: 040-6546119
E. Awad Goldschmiedemeisterin
Alsterchaussee 3, 20149 Hamburg
Tel.: 040-443600
Suzan Juwelier
Steindamm 37, 20099 Hamburg
Tel.: 040-243283
Textilien/ Mode/ Möbel
Ajamko Import & Export
Kreuzweg 20, 20099 Hamburg
Tel.: 040-249844
Arabtainment (CD‘s / DVD‘s)
Aspelohe 27 A, 22848 Hamburg
Tel.: 040-30854090
Boutique Hayul Musallin
Kleiner Pulverteich 9, 20099 Hamburg
Tel.: 040-41924360
Hidjab Style
Kleiner Pulverteich 9, 20099 Hamburg
Tel.: 040 - 41 924 360
Orient-Mode
Lübecker Straße 129, 22087 Hamburg
Tel.: 040-25497620
Shisha-Basar
Heimfelder Strasse 29a, 21075 Hamburg
Tel.: 040-79005741
Medien
Taxxim Print Druckerei
Bökmann Str. 14, 20099 Hamburg
Tel.: 040-25328044
Logistik
Cotrans GmbH
Adenauerallee 1, 20097 Hamburg
Tel.: 040-28008433
Mangel Trading & Shipping Co.
Billstr. 33, 20539 Hamburg
Tel.: 040-81978530

HANNOVER

Botschaften
Jordanien
Andreaestraße 1, 30159 Hannover
Tel.: 0511-32 38 34
Moscheen
Islamisches Zentrum
Kornstr. 25, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7 01 11 13
Moschee Sunnah
Asternstr. 10, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7635670
Ausländer
Ausländerbehörde
Leinstr. 14, 30159 Hannover
Öffnungszeiten: Mo u. Di: 8:30 - 13:00 Uhr
Do: 8:30 - 13:00/ 14:30 - 18:00 Uhr
Fr: 8:30 - 12:00 Uhr
Notdienste
Arztnotruf
Tel.: 0511-1 92 42 / 31 40 44
Notfalldienst Augenarzt
Tel.: 0511-314044
Notfalldienst Frauenarzt
Tel.: 0511-314044
Notfalldienst HNO-Arzt
Tel.: 0511 / 314044
Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.: 0511-31 10 31
Rettungsleitstelle
Tel.: 0511-19222
Giftnotruf
Tel.: 0551-19240
Apotheken-Notdienst
Tel.: 0 11 89
Zentralruf der Autoversicherer
Tel.: 0180-25026
Abwasser (Störung)
Tel.: 0511-168-4 73 77
ADAC Pannenhilfe
Tel.: 0180- 2 222 222
Strom Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-31 11
Gasversorgung Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-41 11
Reisen
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste
Zahnarzt
Alter Markt 7, Tel.: 0202-7696531
Dr. B. Lutfi
Zahnmedizin
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-2443508
Dr. Hashim Askaryar
Praktischer Arzt
Schwarzbach 87, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-660274
Dr. Hssan Boukllouä
Allgemeinmedizin, Ernährunsmedizin
Schwarzbach. 87, Wuppertal
Tel.: 0202/660274
Dr. Imadeddin Mouzayen
Allgemeinmedizin
Klotzbahn 11, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-4598652
Dr. Ismail Karsoua
Zahnmedizin
Klotzbahn 16-18, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-447730/ 0202-4469130
Dr. Magdolin Abu-Salim
Urologie
Blombachstr. 8, 42369 Wuppertal
Tel.: 0202-2462166
Dr. Mohammed Al-Kayem
Augenheilkunde
Langobardenstr.4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-594648
Dr. Mohamed Kani
Gynäkologie und Geburtshilfe
Langerfelder Str. 115, 42389 Wuppertal
Tel.: 0202-602525
Dr. Omar Abo Basha
Augenheilkunde
Herzogstraße 17, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-451433
Dr. Seyed-Kazim Mahmoudi Chirurgie
Alhausstraße 6, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-708667
Dr. U. Demeisi
Zahnmedizin, Kieferorthopädie
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-2443508
Vereine
Marokkanischer Freundschaftsverein
Hofaue 25 , 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-453352
Palästinensischer Arbeiterverein
Höhne 102 , 42275 Wuppertal
Tel.: 0202-595396
Palästinensischer Freundschaftsverein e.V.
Gathe 11, 42107 Wuppertal
Tel.: 0202-2572814
Frisier-Salons
Friseur Mageed
Kipdorf 31, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-447417
Friseur Perres
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-662975
Autos & Kfz-Techniker
A.T.S. Kfz-Sachverständigenbüro
Khaled Abu Rugaya
Hofkamp 100, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-2443337
Import-export
El-khawas
Einzel –und grosshandel
Ostersbaum32a, 42107 wuppertal
Lebensmittel
Arabisch Lebensmittel
Berlinerstr. 71, Tel.0202-2996928
El-Khawas
Winchenbachstr. 10 A, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-7478577
Lilian Markt
International Dasnöckel 114,
42329 Wuppertal, Tel.: 0202-2574178
Zahran Supermarkt
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-2622598
Restaurants
Al Howara
Aue 54, 42103 Wuppertal,
Tel.: 0202-3179034
Mamounia
Hansastrasse 89, 42109 Wuppertal
Tel.: 0202-7594770
Oase Restaurant
Karlstr. 18, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-4597421

Tel.: 0711-216-5400
Funk-Taxi
Tel.: 0711-216-4118
Familienberatung
Tel.: 0711-6781-423
Verbraucherzentrale
Tel.: 0711-669110

WASSENBERF-MYHL

Restaurants
Pizza albata
Erkelenzer .str 137, 41849 wassenberg-myhl

WIESBADEN

Botschaften
Jordanien
An der Ringkirche 6, 65197 Wiesbaden
Tel.: 9611-45 07 73
Moscheen
Islamische-Gemeinde
Fischbacher Str. 3, 65197 Wiesbaden
Tel.: 0611-4118692
Omar Ibn El Khattab
Henkellstrasse 8, 65187 Wiesbaden
Tel.: 0611-608390
Badr Moschee
Schwalbacher Str.75, 65189 Wiesbaden
Tel.: 0611-598386
Ausländer
Ausländerbehörde
Alcide-de-Gasperi-Str. 2, 65197 Wiesbaden
Tel.: 0611-31-4422/ 31-2627/ 31-3473
Öffnungszeiten:
Mo u Fr: 8.00 - 12.00Uhr
Mi: 8.00 - 12.00/ 14.00 - 18.00 Uhr
Notdienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel.: 46 10 10
Kinderärztlicher Notdienst
Tel.: 46 10 20
Augenärztlicher Notdienst
Tel.: 0172-686 51 58
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 46 10 10
Krankentransport
Tel.: 1 92 22
Behindertenfahrdienst DRK
Tel.: 46 87-2 40
Dienstbereite Apotheken
Tel.: 46 10 10
Vergiftungen
Tel.: 06131-192 40
Gesundheitsamt
Tel.: 0611-31-3777
Kfz-Zulassungsbehörde
Stielstr. 3, 65201 Wiesbaden-Schierstein
Tel.: 0611-31-8350
Kindertagesbetreuung
Tel.: 0611-31-3444
Familienberatung
Tel.: 0611-174-186
Beratungsstelle
für Eltern, Jugendliche und Kinder
Tel.: 312607
Hochwasserschutz Tel.: 0611-31-9500
Wasserrettung Tel.: 0611-499-0
Abwasser (Störung)
Tel.: 0611-31-9812
Strom, Gas Notfall
Tel.: 0611-780 2201

WUPPERTAL

Moscheen
Abu Bakr Moschee
Gronaustr. 107 a , 42285 Wuppertal
Tel.: 0202-884772
Alsalam Moschee
Delher Str. 24, 42389 Wuppertal
Tel.: 0202-8701379
Anur Moschee
Vohwinkeler Str. 44, 42329 Wuppertal
Tel.: 0202-6953969
Omar Moschee Uni Wuppertal
Gaußstr. 20, 42119 Wuppertal
Othman Moschee
Uellendahler Straße 6 , 42107 Wuppertal
Tel.: 0202-456621
Ärzte
Dr. A. Agahasadeh
Zahnarzt
Mäuerchen.7, Tel.: 0202-459022
Dr. A. Ayyad
Zahnarzt
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-2443508
Prof. Alaa Ahmed Kaid
Hals-Nasen-Ohren- Heilkunde
Fouriersgasse 12, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-4597130
Dr. Amin Muhamed

Ahmed Mohamed
Függerstr. 34 D, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 46 414
Auto-Export
R. Zahreddine
Fuggerstr. 36, 90439 Nürnberg
Tel: 0911-27 47 275
Auto Harmas
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-96 16 045
Auto Madried
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911- 13 07 345
Auto Mobil Z&N
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-600 59 74
Auto NIDAL
Holzschuher Str. 27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0179-68 67 270
Fahed Automobile
Holzschuher Str. 27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0179-10 31 777
Kerim Automobile
Fuggerstr. 26, 90439 Nürnberg
Tel.: 0174-19 82 639
Rinno Auto Mobile GmbH
Holzschuher Str. 27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911- 92 88 865

RÜSSELSHEIM

Moscheen
Othman Moschee Kobalt Straße 13, 65428
Rüsselsheim
Tel.: 06142-61277
Islam. Bestattungen
Al Aman Islamische Bestattung
Hasslocher Str. 50, 65428 Rüsselsheim
Tel.: 06142-738723

SAARBRÜCKEN

Moscheen
Islam. Kulturzentrum
Armedstr. 14-16, 66121 Saarbrücken
Tel.: 0681-68119

SALZGITTER-BAD

Internet
Internet Cafe Mroue
Breslauer Str. 24, 38259 Salzgitter-Bad
Tel.: 05341-2254422

SIEGBURG

Ärzte
Dr. med. Khaled Hamad
FA für Nuklearm
Wilhelmstr. 55-63, 53721 Siegburg
Tel.: 0224151051

STUTTGART

Moscheen
Al Maghreb,
Fangelsbach Str. 11, 70180 Stuttgart
Tel.: 0711-9933080
Al Umma
Schlossstrasse 80A, 70176 Stuttgart
Islam. Bund
Viaduktstr. 2-6, 70372 Stuttgart
Tel.: 0711-6749533
Islam. Gemeinschaft e.V.
Glockenstraße 6, 70376 Stuttgart
Tel.: 0711-9561103
Islam. Zentrum
Waiblinger Str. 30, 70372 Stuttgart
Tel.: 0711-5590219
Tunesischer Kultur e.V.
Schwabstr. 2, 70197 Stuttgart
Tel.: 0711-62031510
Ausländer
Ausländerbehörde
Tel.: 0711-216-3889 oder -3589
Öffnungszeiten:
Mo - Mi: 08:30 -13:00/ 14:00 -15:30 Uhr
Do.: 09:00 -12:00/ 13:00 -18:00 Uhr
Fr: 08:30 -12:00 Uhr
Vereine
Palästinensische Gemeinde e.V.
Postfach 227, 71732 Tamm
Tel.: 07141-690070
Fax: 07141-690054
Notdienste
Notarzt Tel.: 19222
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0711-7877711
Giftnotruf, Tel.: 0761-19240
Apotheken Notdienst
Tel.: 0711-695750
Kreditkartensperrung
Tel.: 0800-8149100
Abwasser Störung
Tel.: 0711-216-7215
Kfz-Zulassung
Krailenshaldenstraße 32, 70469 Stuttgart

Tel.: 0251-2101113
Fiseur Munir
Bremer Platz 3, 48155 Münster
Tel.: 0251-7486314
Internet
Handy Shop
Hammerstr. 114, 48153 Münster
Tel.: 0251-3237678
Hans Tel
Wolbecker Str.20, 48155 Münster
Tel.: 0251-9158914
Pc Total
Hammerstr. 105, 48153 Münster
Tel.: 0251-2761060
Wonderland
Wolbeckerstr. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-6189051
Sobeih / Änderungsschneiderei
Wesselstr. 20, 48151 Münster
Tel.: 0251-527072
Lebensmittel
Makka Market
Kloster Str.61, 48143Münster
Tel.: 0251-4840474
Fleischerei Ayad
Wolbecker Str. 22, 48155 Münster
Tel.: 0251-6743271
Restaurant
Aladdin
Wolbecker Str. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-9795600
Fatamorgana
Von-Kiuck-Str. 11, 48151 Münster
Tel.: 0251-5348198
Les Cedres
Warendorfer Str. 161, 48145 Münster
Tel.: 0251-9226629
Palmyra Grill
An der Altenkirche 2, 48165 Münster
Tel.: 02501-9280142
Dolmetscher
Akzent GmbH / Dolmetscher
Salzstr. 18, 48143 Münster
Tel.: 0251-511509
Autos & Kfz-Techniker
Koussa Kfz
Hansestr. 13, 48165 Münster
Tel.: 0251- 9818888

NEUSS
Reise Büro
Fly Iraquna & Cargo Company
Josef Str. 3-5, 41462 Neuss
Tel.: 021314054160

NÜRNBERG
Cafés
Salah‘s Shisha Cafe
Dr.-Kurt-Schumacher Str. 11, 90402 Nürnberg
Tel: 0911-235 07 07
Water Pipe Cafe
Ludwigstr. 71, 90402 Nürnberg
Tel.: 0911-237 30 00
Lebensmittel
Al-Rrafidein Markt
Pillenreuther Str. 15, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 94 388
Horus Basar
Augustinerstr. 4, 90403 Nürnberg
Tel.: 0911-236 985 8
Elektro / Internet
Orient Telecenter
Bahnhofsplatz 9, 90443 Nürnberg
Tel.: 0911-24 26 280
Telecafe & Internet
Wölckernstr. 30, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 90 30
Juwelier
Akdemir Juwelier
Wölckernstr. 8-10, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-45 81 01
Schmuck Eva
Aufseßplatz 19, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 12 073
Autos
Arfan Auotmobile
Fuggerstr. 32, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 47 123
Auto Amang
Fuggerstr. 34, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-47 04 711
Auto Alina
Holzschuher Str.27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 45 959
Auto Ararat
Fuggerstr. 26, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 23 754
Auto Export Import
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Jordanische Gemeinde-Berlinـ الجالية األردنية
Postfach 410426, 12114 Berlin,براندبورغ/برلين
Tel. 030-8529691
Jordanische Gemeinde Deutschland
Warthestr. 72,
ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا
12051 Berlin,
Libanesisch - deutsche
جمعية و مدرسةAl - Rissala e.V
الرسالة اللبنانية األلمانية
Schulstr. 112, 13347 Berlin
MAG,
ـ الجمعية الطبية العربية
Kaiserdamm 17, 14057 Berlin,
Tel. 030-3255825
ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
NTLSV,
Hermannstr. 130, 12051 Berlin
Tel. 0176-67244544
ـ نادي شباب
Palästina Jugendclub e.V.,
فلسطين
Prinz-Eugen-Str. 12, 13347 Berlin
Tel./ Fax: 030-46065549
 التجمع الفلسطيني في ألمانياPGD,
Wissmannstr. 9, 12049 Berlin
Tel. 030-89398835/6
 جمعية السالمSalam e.V.,
Lützowstr. 57, 10785 Berlin,
Tel. 030-98296968
ـ مركز الشبيبة الرياضي
SC Integra e.V.,
اإلندماجي
Steinmetzstr. 63, 10783 Berlin,
Tel: 0172-1588910
ـ الجالية السودانية
SGBB,
Holsteinische Str. 30, Steglitz
Tel. 030-84306040
ـ الصالت
Silat Tayba,
الطيبة السودانية
c/o Selbsthilfe Kontakt
Perleberger Str. 44,
10559 Berlin, Tel. 030-67514678
ـ النادي السوداني
SUDANCLIB,
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin,
Tel. 030-29784248
Vereinigte Jordanische Gemeinde ـ الجالية
Tel.: 0176-40545041
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

ـ لمرضى اإليدز
A.I.D.S.-Hilfe,
Dieffenbachstr. 33,Kreuzberg
Tel.690 08 70
ـ للمعوقين
Behinderten,
Bizetstr. 51-53, Tel. 92 70 36-0
Dreiklang Afro-Arabisches
ـ لتأهيل الشباب
Mediencenter,
Franz-Mehring-Plaz 1, 10243 Berlin,
Tel. 030-29784248
ـ استشارة للنساء
Elisi Evi,
Skalitzer Str. 50/51, 10997 Berlin,
Tel. 030-6187383
ـ جمعية األسرة
Familie e.V.,
Paul-Lincke-Ufer 34, 10999 Berlin
Tel. 030-61627507
ـ استشارت لكل األسرة
Familienberatung,
Pohlstr. 74, 10758 Berlin,
Tel. 23005583
ـ لكل المعوقين
Händikap e.V.,
Berliner Infodienst für alle Behinderten
Tel. 84 31 09 08
ـ استشارة
Interkulturelle Familienberatung,
Boppstr. 10, 10967 Berlin األسرة و المدرسة
Tel. 030-259006/57
ـ إستشارات
Jugendwohnen im Kiez e.V.,
إجتماعية
Waldemarstr. 57, 10997 Berlin
Tel. 030-32517806
Jugend-/ Familienberatung, ـ للشباب والعائالت
Bruno-Bauer-Str. 10, Neukölln
Tel. 030-8219945
ـ مركز عالج
Kindertherapie Zentrum,
األطفال
Paul-Lincke-Ufer 41, 10999 Berlin
Tel. 030-6122043
ـ لالجئين
KuB,
Beratungsstelle f. ausländische Flüchtlinge,
Oranienstr. 159, Kreuzberg
Tel. 61 49 40-0
ـ للسكان
Mieterverein e.V.,
Wilhelmstr. 74, Mitte
Tel. 030-226 26-0
ـ إستشارات قانونية لألجانب
Rechtsberatung,
für Ausländer, Rathaus Schöneberg
Tel. 030-75606263
ـ لمرضى السرطان
Selbsthilfe Krebs e.V.,
Albrecht-Achilles-Str. 65,
Wilmersdorf , Tel. 891 40 49
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Al Karama,
ـ الكرامة
Wilhelmshavener Str. 22, 10551 Berlin
Tel. 030-39035516
Al Karmel,
ـ الكرمل
Großbeerenstr. 28d, 10965 Berlin
Tel. 030-76765386
Al-Mabarat e.V.,
ـ جمعية المبرات الخيرية
Sonnenallee 69, 12045 Berlin
Tel./ Fax: 030-62725564
Al Nadi,
ـ النادي
Rheunstr. 54, 12161 Berlin,
Tel. 030-8520602
Al Yarmouk
ـ جمعية أصدقاء اليرموك
Freundschaftsgesellschaft Berlin
Tel. 0163-6032158 / 0176-77144020
ww.ayfg.de
Arabisch-Deututscher ـ الجمعية العربية األلمانية
Kulturaustausch e.V.,
للتبادل الثقافي
Nogatstr. 15, 12051 Berlin,
Tel. 030-80573788
ArDIF e.V.,
ـ معهد البحوث اإلجتماعية
Pohlstr. 60-62, 10785 Berlin,
Tel. 030-257572752
DAUG e.V,
ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة
Wipperstr. 14,12055 Berlin,
Tel. 030-56825972
Deutsch-Arabisches Zentrum ـ المركز العربي
Uthmannstr. 23, 12043 Berlin
األلماني
Tel. 030-56826648
Deutsch- Libanesische
ـ جمعية الرسالة
Al Rissala
اللبنانية األلمانية
Schulstr. 122, 13347 Berlin.
Tel.: 030-45028289
Deutsch-Libanesische ـ جسر الصداقة األلماني
Freundschaftsbrücke
اللبناني
Friedrich-Franz-Str. 11 B, 12103 Berlin
Tel. 030-78714650
Deutsch-Libanesische Gemeinde
ـ الرابطة
Curtiusstr. 23, 12205 Berlin
اللبنانية
Tel. 030-8335332
Deutsch-Libanesische Union ـ اإلتحاد اللبناني
für Reform & Wandel e.V. األلماني لإلصالح
Tel. 0163-9133787
Die Brücke,
ـ جمعية الجسر
Puttbusser Str. 27,13355 Berlin,
Tel. 030-50344148
Deutsch-Syrischer Verein
رابطة المغتربين
Postfach 440520, 12005 Berlin
السوريين
Tel. 0176-66699777
El Kantara,
ـ القنطرة
Schierkerstr. 20, 12051 Berlin
Tel. 030-49808868
FVM,
ـ الصداقة المغربية
Glasgower Str. 33, 13349 Berln
Tel. 030-45020107
GDÄF,
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية
Hessenallee 7, 14052 Berlin
Tel. 030-3057307
Ghorfa,
ـ الغرفة
Garnisonskirchplatz 1, 10178 Berlin
Tel. 030-2789070
Haus der deutsch- ـ بيت الشباب العربي األلماني
arabischen Jugend,
Kirchhofstr. 19, 12051 Berlin,
Tel. 0179-9162567
IDFAD,
ـ إدفاد
Seydelstr. 28, 10117 Berlin,
Tel. 030-20649898
IKRA,
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin,
Tel. 030-97888763 / 4/ 5
Inssan,
ـ مؤسسة إنسان
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin,
Tel. 030-20619639
Irakische Gemeinde,
ـ الجالية العراقية
Postfach 410362, 12113 Berlin,
Tel. 0174-4172863
Irakischer Kulturverein,
ـ الرافدين
Karl-Marx-Str. 204, 12055 Berlin,
Tel.030-29006689.
Islamic Relief,
ـ اإلغاثة اإلسالمية
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin,
Tel. 030-6112600
Jenin,
ـ جنين
Gerichtstr. 60, 13347 Berlin,
Tel. 0179-7718304
JFZ e.V.,
ـ مركز األسرة والشباب
Jugend & Familien Zentrum
Haberstr. 3, 12057 Berlin, Tel. 56823914

 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.

  

 

  

Designed by dalil.de

ﺟراﺣﺔ اﻟﻔم واﻷﺳﻧﺎن  /زرع اﻷﺳﻧﺎن  /ﺗﻧظﯾف ،ﺗﺑﯾﯾض وﺗﺟﻣﯾل اﻷﺳﻧﺎن
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﺳﻧﺎن اﻷطﻔﺎل )ﺣﺷوات ﻣﻠوﻧﺔ( ﺣﺳب رﻏﺑﺔ اﻟطﻔل
ﺗﻠﺑﯾس اﻷﺳﻧﺎن ﺑﺎﻟﺗﯾﺟﺎن واﻟﺟﺳور  /ﺗرﻛﯾب اﻷﺳﻧﺎن وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﻣراض اﻟﻠﺛﺔ
ﺗﺑدﯾل ﺣﺷو اﻷﺳﻧﺎن :ﺳﯾراﻣﯾك  /ذھب  /ﺣﺷوات ﺿوﺋﯾﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧوف ﻣن طﺑﯾب اﻷﺳﻧﺎن
ﺟدﯾد - :أﺷﻌﺔ رﻗﻣﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب اﻷﺳﻧﺎن ﺑدون طﺑﻌﺎت و ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة

ﻣواﻋﯾد اﻟﻌﻣل
Sprechzeiten

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

ّ

   ،
   

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

اﻟﻌﻧوان اﻟﺟدﯾد

Neue Adresse

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

أطباء

Ärzte

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

030 625 10 07

Hermann Quartier

Tel

(S- & U-Bhf. Hermannsraße)

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

Hermannstraße 158A
12051 Berlin

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

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

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

Tel.: 030-3335848
Fax: 030-3336092

Bismarckstr.63
13585 Berlin-Spandau
Sprechzeiten: MO., Di., Do. 8:00-12:00 / 15:00-18:00
Mi., Fr. 9:00-12:00

 شبارق/ـ د
Chabarek Abdul Aziz
Kongostr. 52-54, 13351 Berlin,
Tel./ Fax: 030-4525102
 غطاس/ـ د
Ghattas Fathi
Skalitzer Str. 33, 10999 Berlin
Tel. 030-61 23 794
 حدرج/ـ د
Hodroj A
Nansenstr. 2, 12047 Berlin,
Tel. 030-62300 80
 محمد/ـ د
Mohamed Jamal
Karl-Marx-Str. 214, 12055 Berlin,
Tel. 628 38 31
 الراعي/ـ د
Mohamed Al-Raai
Alt-Rudow 70, 12355 Berlin
Tel.: 030-5350535
 رافعي/ دRafii
Schildhornstr. 85, 12163 Berlin.
Tel.: 030/7 91 43 46
 رامز/ـ د
Ramez Jalal
Herzbergerstr.30, 12055 Berlin
Tel. 030 / 687 12 20
 ترابي/د
Torabi
Sonnenallee 73, 12045 Berlin,
Tel. 030-6234702
Ästhetische Medizin الطب التجميلي
 أنيت/دة
Docure
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
 شذي/ـ دة
Shadha Balgon
Heerstr 2, 14059 Berlin
Tel.: 030-97987641
عيون
AUGENÄRZTE
 مأمون/ـ د
Mamoun Schuches
Tauenzienstr. 1, 10789 Berlin,
Tel. 030-2188088
جراحة
CHIRURGIE
 دهشان/ـ د
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681
Berlin, Tel. 030-5415021
 عابد دومه/ دDr. med. A. Domah
Hohenzollendamm 124, 14199 Berlin,
Tel. 030-2522569
 محجوب/ـ د
Dr. med. M. Mahjoub
Joachimstaler Str. 21, 10719 Berlin
Tel. 030-8816333
 منذر/ دDr. med. Munther Sabarini
Paulsborner Straße 2, 10709 Berlin
Tel. 030/2360830
 سليمان/د
Dr. Sulayman
Ringbahnstr. 50, 12103 Berlin
Tel. 030-75 7777 50
نساء
FRAUENÄRZTE
 هنادي عوادة/ ـ دة
Awwadeh
Leipziger Platz 7, 10117 Berlin,
Tel. 030-2008950-0
 خالد الشرافي/  دEl-Sharafi Khaled
Grüntaler Str. 1/ Badstr. 12, 13357
Berlin, Tel. 030-4941044
 سمّان/ ـ دة
F. Samman
Hermannstr. 158A, 12051 Berlin
66
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أطباء

Ärzte

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

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

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

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

Dr. Houssam Hegazy
Arzt für Urologie



   



 

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

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

Karl-Marx-Str. 80
12043 Berlin

Tel.: 030-686 65 04
Fax: 030-627 30 433
Mo. - Di.: 8.30 - 16.00 Uhr.
Mi.: 8.30 - 13.00 Uhr.
Do.: 11.00 - 18.00 Uhr.
Fr.: 8.30 - 12.00 Uhr.

Privat & Alle Kassen

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

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

‰⁄ÊÅ<Çe^¬<ÖÁj“Ç÷]<Ö^éjäπ]

Ì⁄^¬<Ìu]ÜqÊ<›^¬<gõ
Facharzt für Allgemeine Chirurgie
pÅ]ÁuÊ<l^ ^√â]
Unfallchirurgie / Gefäßchirurgie
ÂÅÖÊ˘]Ê<∞Ë]Üé÷]<Ìu]ÜqÊ<›^ø√÷]<Ìu]Üq
Notfallarzt / Durchgangarzt
Ÿ^Àõ˘]<4„�i<l^È◊€¬Ê<l^È◊€¬
Röntgen / Ultraschall / OP
Hohenzollerndamm 124, 14199 Berlin
S-Bhf: Hohenzollerndamm/ U-Bhf: Fehrbelliner Platz
Bus: 115/ 110 (Elsterplatz)

Tel./ Fax: 030 25225 69/ -68
Mo - Fr: 08.00 - 18.00 Uhr
Sa: 09.00 - 12.00 Uhr

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

kfo
Viktoriapark

Dr.

M. Duncker

Dipl.
Stom.

A. Al-Souri

Fachpraxis für Kieferorthopädie
Zahnregulierung für

Kinder und Erwachsene
- Schnelle und schmerzarme
Kieferorthopädie

- Fast unsichtbare Zahnspangen
- Sportschutz

- Individualprophylaxe

- Professionelle Zahnreinigung
- Zahnschmuck

- Kombinierte kieferorthopädischkieferchirurgische Behandlung

Methfesselstraße 50
10965 Berlin-Kreuzberg

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

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

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

08:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
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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

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)
المركز الطبي للصحة العامة والباطنية

MVZ EL-Sharaﬁ IMC GmbH
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮاﻓﻲ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ

Zentrum für Gesundheit und innere Medizin
Dr. Mithak Ebady

Fachärztin für Allgemeinmedizin &
Naturheilkunde

المستشارة الدكتورة
ميثاق العبادي

أخصائية األمراض العامة والباطنية
أخصائية طب األعشاب والطب البديل

ﺍﺧﺼﺎﺋﻴﲔ ﻧﺴﺎﺀ ﻭﻭﻻﺩﺓ

Fachärzte für Gynäkologie und Geburtshilfe

ﺃﺧﺼﺎﺋﻴﲔ ﺑﺎﻃﻨﻴﺔ

Dr. Gihan Neumann
Fachärztin für innere Medizin
& Notfallmedizin

المستشارة الدكتورة
جيهان نويمان

أخصائية األمراض الباطنية والصحة العامة
أخصائية طب الطوارئ

الفحص الطبي العام وتشخيص األمراض
ارتفاع ضغط الدم ـ عالج السكري
أمراض البطن والحوض
 الكحة و األنيميا، الربو، القلب:األمراض المزمنة
تخطيط القلب
العالج بالتطعيمات واللقاحات
فحوصات دورية
التحضير لما قبل العمليات الجراحية

Tel.: 030-462 60 70 | Fax: 030-462 60 80
info@allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de
Sprechzeiten:

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

www.allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de

ﺃﺧﺼﺎﺋﻴﲔ ﺍﳉﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ

Fachärzte für Plastische und Schönheitschirurgie

 ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﰲ.ﺩ

 ﻓﻴﺪﻳﺔ ﺃﲰﺎﺀ.ﺩ
 ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻟﺰﺭﻳﺮ. ﺩ

 ﺃﲰﺎﺀ ﺩﺑﺎﺡ. ﺩ

 ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ. ﺩ
ﻏﺴﺎﻥ ﺗﻴﺰﺭﻱ. ﺩ

 ﻃﺒﻴﺐ ﻋﺎﺋﻠﺔ- ﺃﺧﺼﺎﺋﻲ ﺑﺎﻃﻨﻴﺔ

Dr. Khaled El-Sharaﬁ

Dr. Asma Dabah
030 - 462 60 70

Badstr. 12, 13357 Berlin

Fachärzte für Innere Medizin

Dr. Mnar Alzrer

Dr. Vediye Asma

Dr. Abdelrahman Seifeddin

Dr. Ghessan Tesari
www.mvz-elsharaﬁ.de
015733422183
MVZ El - Sharaﬁ

Internist und Hausarzt

info@mvz-elsharaﬁ.de
030/4941044

Fax: 030/4941045

mvz.elsharaﬁ

Öﬀnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag 09:00 - 18:00 Miiwoch und Freitag 09:00 - 15:00

Grüntaler Str. 1/ Badstr. 12, 13357 Berlin
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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

Designed by dalil.de

Donaustr. 100, 12043 Berlin
Tel. : 030 499 681 58
Handy: 0176 30715850
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ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﻻﺩﺓ

n
i
g

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

ﻮﻟﻦ

Leistungsspektrum:

Designed by dalil.de

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

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

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

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

Design by Dalil.de

Zahnarzt
Mohamad Anis Almohamad

 ﻣﺣﻣد أﻧﯾس اﻟﻣﺣﻣد.د
Zahnarzt
Omar Shalabi

 ﻋﻣر ﺷﻠﺑﻲ.د

Fachzahnarzt für Oralchirurgie
Mukhtar Daiban

 ﻣﺧﺗﺎر ذﯾﺑﺎن.د
اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ ﺟراﺣﺔ أﺳﻧﺎن

 اﻟﺧﻣﯾس- اﻹﺛﻧﯾن

 اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ،ﻧﺗﺣدث اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ

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

اﻟﺟﻣﻌﺔ

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

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

اﻟﺳﺑت

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

ھﯾرﻣﺎن ﺷﺗراﺳﮫ

- 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

Be

g
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n
ha
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1. Mi
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e
ab d

ﺎن اﻟﺣﻠﯾب

hzahn.

دﯾل أﺳﻧ
ﮭﺎء ﺗﺑ

ﻰ اﻧﺗ
وﺣﺗ

ﻷول
ﺳن ا
ن اﻟ
ﻣ

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
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اﻟﺪﮐﺘﻮر ﻋﻠﯽ ﻋﺒﻮد

Designed by dalil.de

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

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

:ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ

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

MUHANNAD ABOU NABOUT

Praxis für moderne Zahnheilkunde

ahn
www.z

Designed by dalil.de

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

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

U Gneisenaustraße

MUHANNAD. ABOU NABOUT

Praxis für moderne Zahnheilkunde

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

 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

∞e^í€◊÷<l^ø ^uÊ<l]Å^ﬂ{{{{{â
Ç{{{{{{ä¢]<^ñ¬_<ƒÈ€¢<l]Ç{{{{é⁄
l^æ^ÀuÊ<ÌÈfõ<hÖ]Áq
Ì{{{{Èﬁ^•<Ì{{{È÷àﬂ⁄<l]Ö^Ëá
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

l]Ö^øﬂ◊÷<ÁËÅÁjâ]

ÌﬁÁ◊⁄<Ìœë˜<l^âÇ¬<K<ÌÈfõ<l]Ö^øﬁ
ÜiÁÈf€”÷^e<ìv <K<ÌÀ◊jß<ÌÈπ^¬<l¯ËÅÁ⁄
l]Ö^Èä÷]<ÏÅ^ÈŒ<Ìí}Ö<ÿq_<‡⁄<Ö^íe˝]<ìv

Blissestrasse 5, 10713 Berlin
l]Ö^Èä÷]<Ö^øjﬁ˝<‡“^⁄_<^ﬂËÇ÷

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
84

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

 عبد هللا/ د-

ـ أميركو
للتجارة

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

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

21 Jahre Dalil Magazin
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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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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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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
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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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البوسنة و الهرسك
السياحة في البوسنة والهرسك
تتميز جمهورية البوسنه والهرسك بمزاراتها ومعالمها السياحية المختلفة والكثيرة والتي تجتذب السياح
والزوار لها من شتي بقاع العالم حيث أصبحت إحدي أفضل الوجهات السياحية في أوروبا بما تقدمه من
معالم فريده وطبيعه ساحرة وخالبه ال نثيل لها  ،ونستعرض األن بعض المزارات السياحية التي تستطيع
زيارتها أثناء رحلتك الي جمهورية البوسنه والهرسك .

االماكن السياحية في البوسنة والهرسك
شالل سكاكافكس

تعتبر شالل سكاكافكس هي أعلي شالل في البوسنه والهرسك فعلي بعد  12كيلو متر شمال العاصمه سراييفو تقع هناك شالل سكاكافكس الرائعه التي يبلغ
إرتفاعها  98متر ستتمتعون هناك بمناظر الطبيعه والجبال الساحرة ومشاهدة الطيور واالزهار والحيوانات البرية وعند النزول الي قاع الوادي ستتمتعون بمنظر
الشالل الفضي الذي ينثر عليكم الرزاز المنعش .

نهر نيريتفا
علي طول  20كيلو متر مربع من نهر نيريتفا المتدفق تستطيع ان تبدأ رحلتك الرائعه انت وعائلتك حيث تستمته بمشاهدة الطبيعه الرائعه علي جانبي النهر
الجميل الذي يمر بمدينة كونيتس.

بيخاتش
في شمال الغربي من العاصمه سراييفو وعلي بعد اربع ساعات توجد مدينة بيهاتش التي تتكتع بالمناظر والتظاريس الطبيعية الخالبه كما يمكن أيضا ان تشاهد
هناك الحديقة الوطنية التي يمر من خاللها نهر أونا الجميل كما يوجد بالمقربه من نهر لونا الجميل شالالت مارتن بورد وشترباتشكي بوك الرائعان  ،وهناك من
األماكن التي تنال األهتمام الكبير المقابر اإلسالمية التاريخية التي تعود لفترة الحكم العثماني للبوسنه والهرسك.

جبل ياهورينا

في عام  1984ميالدية إستضاف جبل ياهورينا األلعاب األولمبية وهو مكتن مثالي جدا لممارسة رياضة التزلج ويمكن الوصول الي جبل ياهورينا بسهوله من
محطة الحافالت في سراييفو ويتوفر هناك عدد كبير من المقاهي والمطاعم ذات الطابع العصري واإلطالله الرائعه.

موستار
تقع هذه المدينه الرائعه في إقليم الهرسك وهي من أهم المناطق السياحية في جمهورية البوسنه والهرسك ويوجد بالمدينه الحي األثري القديم الذي يضم عشرات
المحالت التي تشتهر ببيع المصنوعات اليدويه الجميله  ،ومن أهم أجزاء المدينه هو الجسر القديم أو ستاري موست وهو من األثار اإلسالمية العثمانية الذي
يعود بناؤه الي القرن السادس عشر الميالدي وتستطيع هناك إلتقاط الصور التذكارية ووالتمتع بمشاهدة عبق التاريخ كما انه مكان هادي جميل للمشي والتنزه
وإستنشاق الهواء العليل وتنتشر هناك المقاهي والمطاعم الجميله ذات الغطالله المبهرة .
كما يوجد العديد والعديد من األثار الجميله والمعالم المبهرة التي تجتذب العقول وتشد اإلنتباه وتبهر السائحين مثل :
“مدينة باشجاريا  ،منبع نهر بوسنا  ،شاللالت بايتسا  ،متنزه هوتوفو بالنو  ،جسر فيشيجراد  ،نفق االمل”

يايسي
يايسي البوسنة والهرسك هي مدينة ملكية سابقة ووجهة سفر محلية شعبية نظرا ألهميتها التاريخية ،تتمتع بمناظر طبيعية خالبة مع شالل رائع في وسط المدينة،
إلى جانب مجموعة من المعالم السياحية التي تستحق االهتمام ،بما في ذلك؛ قلعة جايتشي ،وسراديب الموتى وكنيسة تحت األرض .وعالوة على ذلك ،يايسي
محاطة بالجبال الجميلة وتقع بالقرب من بحيرة بليفا وكذلك نهري فرباس وبليفا.

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
 - 01إختراع قديم اطلقوا عليه الصندوق الذي يغني و هو أقدم جهاز
استخدم لتسجيل و استعادة الصوت.
 - 02معركة بحرية انتصر فيها نلسون اإلنكليزي علي اسطول بونابرت.
- 03مدينة في مصر بمحافظة اسيوط  -فنانة لبنانية كبيرة.
 - 04شاهدك  -ملكي  -في الوجه.
 - 05صفة يعرف بها الفتي بطول شعره و تعاطيه المخدرات مخالف في
كل ذلك القيم اإلجتماعية  -خنزير بري.
 - 06اعرابي  -تعب  -خصب.
- 07عكسها عائلة مخرج سينمائي هندي راحل حائز علي جائزة
اوسكار فخرية  -إسم بوذا في الصين  -حبيب ليلي التاريخي.
 - 08بلدة لبنانية بقضاء البترون.
 - 09للتأقف  -الحمام البري.
 - 10صندوق مقدس عند اليهود يزعم أنه يحتوي علي لوحين كتبت
عليهما الوصايا العشر.

أنا أول امرأة تحصل علي
جائزة نوبل
01
01
02
03
04
05

رأسي

06

 - 01تسمية تطلق علي مجموعة الجزر.
 - 02من الحيوانات تتواجد في استراليا  -ماركة صابون.
 - 03مدينة ألمانية.
 - 04نحن باألنجليزية  -اآلن باألنجليزية.
 - 05مدينة في فلسطين هي السامرة قديما  -وحدة القوة المحركة
الكهربائية.
 - 06تهيأ للحملة في الحرب  -دولة أسيوية.
 - 07غطس و نزول في الماء  -جواب  -يسأم و يضجر.
- 08أعناق  -وجه مستعار.
 - 09إسم شرط للزمان يجزم فعلين  -سقي  -رفق باإلبل.
 - 10ممثلة أمريكية راحلة.
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بين الصورتين توجد سبعة فوارق حاول أن تجدها في دقيقتين

دولة تقع في قارة اسيا؟
ما اسم الدولة؟
ماهي العاصمة؟
من يحكمها؟

 -1ما هي أسرع المخلوقات على وجه
األرض على اإلطالق؟
 -2ما هي أكبر المدن التي توجد في
أوروبا ؟
 -3الشيء الذي تراه في الليل ثالثة
مرات بينما تراه في النهار مرة واحدة ؟
 -4ما هو الشيء الذي كلما زاد نقص ؟
 -5الجزء الوحيد الذي يوجد في جسم
اإلنسان وال يصل إليه الدم ؟
 -6ما هو القبر السائر ؟
 -7ما هو الشيء الذي يكون درجة
حرارته ثابته حتى إن وضع على النار ؟
 -8اللغة العربية من اللغات التي تكتب
بأكثر من طريقة فما هي أقدم طريقة
عرفت بها اللغة العربية ؟

سؤال يحتاج جواب ...
 -1الواليات المتحدة االمريكية دولة
مميزة وفريدة فما هو شعارها؟
 -2في اي مدينة تقع ساعة بيج بين
الشهيرة؟
 -3الي ماذا يشير مصطلح الذهب
االسود؟
 -4في عام  1986حدث انفجار
الحدي مركبات الفضاء فما اسمها؟
 -5من بين الكائنات البحرية صنف
العلماء احداها باألكثر ذكاءا ً فما
اسمه؟
 -6شاع االستخدام والبحث لعلم
الفلسفة منذ قديم الزمان فماذا تعني
هذه الكلمة؟
 -7في أي مدينة يقع جامع الزيتون؟
 -8يوجد بجسم االنسان ما يسمي
بالجيوب االنفية ضمن قائمة اعضاء
الجهاز التنفسي لدى االنسان فما
عدد هذه الجيوب؟
 -9كم عدد أسنان القط ؟
 -10يوجد حيوان مفترس إذا اصابه
الجوع أكل صغاره فما اسم هذا
الحيوان؟
 -11يتم ترتيب وتصنيف الدول
العربية من حيث المساحة فما هي
الدول االصغر مساحة؟
 -12ماهو علم السيتولوجيا ؟
 -13الي ماذا يشير علم
األنثروبولوجي؟
 -14ماهو علم الميتورولوجيا ؟
 -15ماهو الجيولوجيا ؟

 -16ما هو علم السوسيولوجيا ؟
 -17ماهي لغه التخاطب عند النحل ؟
 -18من هو جندب بن جنادة ؟
 -19من يتحمل العطش أكثر من
الجمل ؟
 -20من هو مكتشف أمريكا ؟
 -21مااسم الملكه االسبانيه التي
ساعدت كولمبس على اكتشاف
أمريكا ؟
 -22من هو مخترع أالطارات
المنفوخه ؟
 -23ماأسم المضيق الذي يربط
البحر االسود ببحر مرمره ؟
 -24ماهو االسم القديم للصين؟
 -25ما أسم الغدد التي تقوم بتنقيه
الدم وتطهيره ؟
 -26مااسم الديانه االكثر شيوعا في
الهند ؟
 -27ما أسم وحده قياس شده
الصوت ؟
 -28ما هي نسبه المياه من الكره
االرضيه ؟
 -29كم خلية دم حمراء يستطيع
أنتاجها الجسم في اليوم الواحد ؟
 -30كم قلب لالخطبوط ؟
 -31كم عدد السجدات في القرآن
الكريم ؟
 -32من هو أول من أستعمل شوكه
الطعام ؟
 -33أي من اعضاء الجسم يستهلك
 %40من أوكسجين الدم ؟

صورة مُدير أحد المدارس في الواليات المتحدة األمريكيّة ،يتعرض
لتلطيخ بالوحل والطين
األستاذ (وايلي براونلي) ُمدير أحد المدارس في الواليات المتحدة األمريكيّة ،يتعرض
لتلطيخ بالوحل والطين وقذف بالريش من قبل جماعة (الكو -كلوكس  -كالن) وذلك
بعد انسحابه من أحد االجتماعات التي اقترح فيها تكريم مارتن لوثر كينغ! وتم رفض
اقتراحه!
الصورة التقطت له من قبل أحد الطالب ،عندما خر َج براونلي للمدرسة من أجل
الحصول على بعض المساعدة.
يعود تاريخ هذه الصورة إلى الثالث من أبريل عام  ،1971والية ميشيغان.
مارتن لوثر كينغ ،مناضل الحريّة و ُمحرر السود من الظلم وصاحب خطبة لدي حلم
الشهيرة ،رفضت هذه المدرسة تكريم ذكراه في عام  ،1971وكانت النتيجة أن
مديرها وقف مع الحق وتعرض لما ترونه في الصورة!
أحيانا ً يجب على اإلنسان أن يموت في سبيل شيء ما ،ومن ثم تتعفن جثته في القبر
حتى يُدرك العالم أنه كان ُمحقاً ،ولربما هذا ما حدث مع كينغ ،وهذا ما أراد توضيحه
مدير هذه المدرسة!

Sprüche

أقوال مأثورة

الوهم نصف الداء
اإلطمئنان نصف الدواء
الصبر أول خطوات الشفاء
Ibn Sina
إبن سينا
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الحمل

21.03-20.04

تعيش حالة واضحة من الحب نتيجة مصارحة الحبيب لك بمشاعره الرقيقة
تجاهك ،استغل تلك الظروف لتحسين العالقة بينكما فأنت شخص محبوب
جدا .تتلقى اليوم بعض االتصاالت التى تدعمك وتساعدك فى مجال العمل،
حاول استغالل تلك الفرص لفتح صفحة جديدة مع من حولك من الزمالء.

الكلمات المتقاطعة
01
01

الثور

21.04-20.05

02

تسمح لك الظروف اليوم بعقد اتفاق مع بعض األصدقاء أو الزمالء .تتمتع
بطاقة كبيرة تمكنك من التغلب على حماقات من حولك .توقع تحسن األوضاع
مع الشريك ،والسبب هو إيجاد مناخ مالئم لتصحيح األخطاء .الحوار الحاد
ينعكس سلبا على أعصابك ،فتتوتر بسرعة وتفقد التركيز ،فكن حذرا.

03
04
05
06

الحوت

21.02-20.03

الدلو

21.01-20.02

الجدي

22.12-20.01

23.11-21.12

القوس

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

07

أنت من النوع الملتزم صاحب اإلرادة ،لذا فمن السهل أن تنجح في خسارة
الوزن الزائد لو قررت ذلك بحزم .حافظ على صحتك ولياقتك ،وال مانع من
الحصول على بعض الترفيه من حين آلخر.

حاول مقاومة األمور التي تبعدك عن ممارسة الرياضة ،وال تجعلها تتغلب
على ما يعود بالنفع على صحتك .تبدو اليوم متفائال جدا فظروفك تتحسن
على نحو واضح .تقدم اليوم أفضل ما لديك من طاقات ومواهب ،وتتحمس
لبدء عالقة جديدة مبنية على الثقة المتبادلة.

اليوم مناسب إلظهار قدراتك في العمل ،فأنت تشعر بالكثير من الرضا عن
ذاتك وتشعر باالتزان والقوة الداخلية ،وهو ما يمكنك من إثبات نجاحك
وإنجازاتك في مهام العمل اليومية ،لذا اظهر لآلخرين قدراتك الفائقة في
العمل وانتظر فرصة الترقى أو الحصول على مكافأة نتيجة مجهوداتك
الرائعة.
أوضاع مالية وترتيبات تفرض عليك بعض المفاوضات المهمة ،والتي
تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك .تبدي اهتماما كبيرا بالشريك وت ّ
طلع على
بعض األمور التي قد تبقي العالقة على أفضل ما يكون .ال تتسرع في
الموافقة على اتباع نظام غذائي قبل أن تدرسه من جوانبه كافة ،ألن الندم
قد ال يفيدك الحقا.
تشعر أنك قوي جدا ومتحمس لكل ما هو جديد .تستطيع قطع أميال طويلة
في وقت بسيط .ابدأ اليوم في المشاريع التي كنت تظن أنها مستحيلة ،فاليوم
لن تجد أسهل منها.ستنجح في أي شيء تقوم به أو تجربه اليوم .ال تضع
هذه اللحظات في المشاهدة على التلفاز.

ربما تشعر أنك مقيد هذا اليوم ،ولكن في الحقيقة ،قد يكون هذا التقييد
لصالحك .انضباطك الذي تتميز به اليوم هو المطلوب لتنفيذ المشاريع
القادمة في حياتك .حافظ على تركيزك وال تفرط في وقتك أو طاقتك .إذا كنت
تفكر في االلتحاق بوظيفة جديدة ،اتخذ خطوة اآلن.

تقوم بعملك على أفضل ما يمكن ،فمن مميزات مواليد برج السرطان أنهم
يقومون بأعمالهم على أفضل ما يمكن .لديك رؤية جيدة في اإلدارة يحسدك
عليها كل من حولك ولذلك ستترقى في الوظائف فأنت قادر على قيادة فريق
عمل بنجاح .استمتع بهذه القدرات الجميلة وسر نحو األمام.

استغل طاقتك ووقتك اليوم في تريتب المنزل وتنظيفه وفي مساعدة أحد
أفراد األسرة في بعض األعمال المنزلية .اهتم ببعض القضايا والمشاكل
األسرية هذا اليوم بالتحديد .قد يكون من الصعب التواصل مع مجموعة
معينة من األشخاص.

القوة هي السالح األبرز في معركة إثبات الوجود ،لكنها ليست بالضرورة
الحل األنسب لكل المشكالت ولذلك عليك أن تفكر بعقل وترو .قد يقوم
الشريك بخطوة مفاجئة تجاهك ،فكن مستعدا لما يخبئه لك المستقبل.

يوم مشمس ومشرق ،توقع حدوث بعض التغييرات في حياتك المهنية.
كن يقظا ومنتبها طوال الوقت وراقب ما يحدث من حولك .هل قمت اليوم
بمساعدة أحد األشخاص في حل مشكلة ما كانت تواجهه منذ فترة .اهتمامك
به سيجعله سعيدا.
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االختالفات السبعة

أنا مين؟

ماري كوري عالمة فيزياء وكيمياء بولندية المولد.

أنا فين؟

لبنان /بيروت /ميشال عون

فرافيش

 -1أسماك التونة -2/ .العاصمة البريطانية لندن -3/ .حرف الالم -4/.العمر/.
 -5قرنية العين -6 /.حوت سيدنا يونس عليه السالم -7/.الفلفل -8/ .الخط الكوفي.

فكر شوية!

 -1النسر االصلع -2/ .توجد مدينة لندن جنوب بريطانيا -3/.البترول -4/.هي تشالنجر.
 -5الدولفين -6/.تشير كلمة الفلسفة للشخص المحب للحكمة أو بوجه عام ((محبة
الحكمة)) -7/.في تونس -8/.يبلغ عددها ثمانية جيوب -9/.أربعين سن -10/.النمر.
 -11دولة البحرين -12/.علم الخالي -13/.هو علم دراسة االجناس -14/.علم االرصاد
الجوية -15/.علم االرض -16/.علم االجتماع -17/.الرقص في الهواء -18/أبو ذر
الغفاري (رض) -19/.الزرافه -20/.كولمبس -21/.أيزابيال االولى -22/.جورج
دانلوب -23/.مضيق البسفور -24/.كاثي -25/.الغدد اللمفاويه -26/.الهندوسيه.
 -27الديسيبل 200 -29/.%71 -28/.مليون خلية -30/.له ثالثه قلوب15 -31/.
سجده -32/.الملك هنري ملك فرنسا -33/.المخ.

اجابته  ..16صافره واحده تمثل  , ٢رجل بدون صافره ٣
واالحذيه تمثل  .. ١٠نضرب اوالً  ..لذا ١٠ +٦ .. ٦ = ٣*2
= ١٦

Ibn Sina
إبن سينا
أبو علي الحسين بن عبد اهلل بن الحسن بن علي بن سينا البَلْخيّ ثم البُخاريّ
المعروف بابن سينا ،عالم وطبيب مسلم ،اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهما .ولد
في قرية أفشنة بالقرب من بخارى (في أوزبكستان حالياً) من أب من مدينة بلخ (في
أفغانستان حالياً) وأم قروية .ولد سنة  370هـ (980م) وتوفي في همدان (في إيران
حاليا) سنة  427هـ (1037م) .عُرف باسم الشيخ الرئيس وسماه الغربيون بأمير األطباء
وأبو الطب الحديث في العصور الوسطى .وقد ألّف  200كتابا في مواضيع مختلفة ،العديد
منها يركّز على الفلسفة والطب .ويعد ابن سينا من أول من كتب عن الطبّ في العالم
ولقد اتبع نهج أو أسلوب أبقراط وجالينوس .وأشهر أعماله كتاب القانون في الطب
الذي ظل لسبعة قرون متوالية المرجع الرئيسي في علم الطب ،وبقي كتابه (القانون
في الطب) العمدة في تعليم هذا ِّ
الفن حتى أواسط القرن السابع عشر في جامعات
لي ً
وصفا صحيحًا ،ووصف
أوروبا ويُعد ابن سينا أوَّل من وصف التهاب ّ
السَحايا األوَّ ِّ
أسباب اليرقان  ،ووصف أعراض حصى المثانة ،وانتبه إلى أثر المعالجة النفسانية في
الشفاء  .وكتاب الشفاء.
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