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يتساءل المرء إن كانت هناك ثوابت عربية، ربما هذه 
المستعملة كثيرا عربيا غير معروفة داللتها  الكلمة 
المقصودة بدقة لدى غير العرب، وغير معروفة بدقة 
الثابتة  البنود  بـ"الثوابت"،  المقصود  الكثيرين.  لدى 
في البرامج السياسة العربية، سواء قصد بها المرء 

برامج اإلدارات أم برامج التنظيمات السياسية. 

ولكن هل هناك برامج سياسة عربية لكي يكون هناك 
"ثوابت"؟

اإلدارات  أغلب  لدى  السياسة  البرامج  األسف  مع 
العربية يصنعها الغير، أوليس لديها برامج سياسية 

أصال؟ 
تتعلق  "مستقلة"  برامج  العربية  اإلدارات  لدى  هل 
بالبطالة،  باالستثمارات،  الطبيعية،  البلد  بثروات 

بالفقر، بالدفاع عن البلد، الخ؟ 
(الخصخصة،  الجديدة  اللبرالية  نحو  االنعطاف  هل 
السوق الحرة، فتح األسواق، رفع الدعم عن المواد 
للصالح  الزراعة  أو  الصناعة  عن  أو  المستهلكة، 
العمل  إخضاع  لمهمشة،  الفئات  ولصالح  الوطني، 
أو ذاك  البلد  الخ) في هذا  السوق،  لقانون  اإلنساني 

مبني على برنامج سياسي؟ 
مبنية  والدفاعية  واإلعالمية  المالية  السياسات  هل 

على برامج سياسية؟ 
إلى  العربية،  اإلدارات  بأغلب  األمر،  وصل  لقد 
درجة أنه حتى الحكومات ليس لديها بيان سياسي. 
طبعا البيان السياسي قد ال يقيدها، ولكن عدم وجود 
البيان يعني إن مسيرتها وتصرفاتها عشوائية وغير 
لدى  كثيرا  يختلف  ال  الوضع  منطق.  خاضعة ألي 
إطار  لديها  يكون  قد  فهذه  السياسية،  التنظيمات 
عمل  برامج  لديها  ليس  ولكن  عام،  إيديولوجي 
سياسية، فاالنتماء إليها يعتمد غالبا على حسن نوايا 
حسني  كانوا  ولو  حتى  الذين  التنظيمات،  تلك  قادة 
النية، فإن تحركهم الخاضع للظروف يبقى عشوائيا.

غير  أو  غامضة،  السياسية  البرامج  ومادامت 
موجودة، فأين هي الثوابت؟ 

كثيرا  أو  قليال  معدلة  موروثات  بالحقيقة  هي  هذه 
عن فترة الستينات من القرن الماضي. وقتها كانت 
المطالب الشعبية بالنسبة لكل بلد هي التحرير الكامل 
وتأميم  اإلستعماري،  النفوذ  ومن  االستعمار  من 
المؤسسات  وتأميم  وطنيا،  األجنبية  االحتكارات 
العمال  وحماية  الشعب،  لصلح  الكبرى  االقتصادية 
الضرورة  ذات  والخدمات  المواد  ودعم  وحقوقهم، 
ودعم  الزراعي،  واإلصالح  لصالحهم،  األولية 
الثوابت  كانت  لفلسطين  وبالنسبة  الفالحين،الخ. 
تحرير األرض وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها 
ديارهم  إلى  الفلسطينيين  الالجئين  وعودة  القدس، 

الخ.

ذاكرة  في  إال  ثوابت  تعد  لم  والموروثات  الثوابت 
إلى  انتقلت  االجتماعية  فالثوابت  تقريبا.  البعض 
التقدمي (التأميم واإلصالح الزراعي ودعم  المسار 
إلى  االقتصاد)  وتحرير  الخ،  والمهمشين،  العمال 
إلى  انتقلت  التحرر  ثوابت  و  والطائفية،  الليبرالية 

المزيد من االلتصاق باإلدارة األمريكية.
دموية  حرب  إلى  انتقلت  العراق  في  "الثوابت" 
األمر  وانتهى  للكويت،  إيرانية، وإلى غزو  عراقية 

بدمار العراق واحتالله في النهاية.
أسلو  باتفاق  انتهت  فلسطين  في  و"الثوابت" 
وبصراع طائفي على السلطة التابعة أصال لإلدارة 
اإلسرائيلية، أدى إلى فصل قطاع غزة عن الضفة، 
في  سواء  للفلسطينيين  المأسوية  باألوضاع  وانتهت 

الضفة أو في القطاع وحتى داخل إسرائيل. 
ناهيك عن الثوابت في سوريا واليمن وليبيا ولبنان 

....

ثوابت  توجد  وحتى  ثوابت،  ليست  المورثات 
المفروض  من  المنطقة  في  سياسية  اقتصادية- 
فالبرامج  مستقلة.  سياسية  برامج  أوال  توجد  أن 
بالنسبة  أو  لإلدارات،  بالنسبة  سواء  مستقلة  غير 
للتنظيمات، إن وجدت، تنطوي على "ثوابت" الغير 

ال على الثوابت الوطنية.
سياسي  بيان  مجرد  ليست  المستقلة  البرامج  ولكن 
يكتبه أحد المنشئين، وإنما تبقى دون معنى ما لم تعبر 
عن واقع وطني وإقليمي ودولي. عندما تصنع دولة 
من العالم الثالث برنامجا يتضمن أنها ستغزو القمر، 
يكون البرنامج من نوع الهلوسة. أيضا يبقى البيان 
السياسي نوعا من الهلوسة الدعائية، إذا ما تضمن 
في دولة رأسمالية القضاء على الفقر والبطالة الخ، 
قد يكون البيان واقعا نسبيا، إذا ما وعد بإصالحات 
جزئية، مثل تعديل التشريعات المتعلقة بالعمال إلى 

األفضل.

الموروثات  الثوابت- 
جدا،  كبيرة  العربية 
اإلدارات  من  وتقتضي 
سياساتها  تغيير  العربية 
درجة،   180 ومواقفها 
التنظيمات  ومن 
من  االنتقال  السياسية 
إلى  النظرية  السجالت 

النضال.
العربية  المنطقة 
المنهزمة  المفتوحة 
باالحتالل  المنكوبة 
االستعمارية،  وبالهيمنة 
وشعبا بتدني المستويات 

وبالتمزق  أحيانا،  والجوع  الفقر  لدرجة  المعيشية، 
تحتاج  لحظة،  أي  في  بالعدوان  والمهدد  الطائفي، 
أوال تعبئة شعبية واسعة حول "الثوابت" ومن دون 
ذلك تبقى "الثوابت" في الهواء، وثانيا، عمال مستمرا 
واالقتصادية  (االجتماعية  األصعدة  مختلف  على 
والسياسية) هو في نفس الوقت مرافق للتعبئة الشعبية 

وحافز لها. وثالثا، استراتجيات دفاعية ضرورية.
والتنظيمات  العربية  اإلدارات  تعتمد  أن  دون  ومن 
تكون  و"الثوابت"  تتفق  نضالية  سياسات  السياسية 

هذه مجرد طموحات بعيدة، أو مطروحات دعائية.

الثوابت،   تلك  من  هام  جزء  هي  االحتالل  مقاومة 
ولكن ما هي هذه ؟ هل هي نداء لدعوة من يقاوم إلى 
فعل ذلك؟ أم هي طرف دعائي؟ أم هي طرح مترافق 

بفعل دعائي؟ 
بل  لالحتالل،  حقيقة  مقاومة  يؤلف  ال  ذلك  كل 
لالحتالل،  ودعاية  ترسيخ  أداة  يؤلف  بالعكس، 
حدث  (كما  "المتطرفين"  على  إبادة  حرب  ويشن 
فعال)، ويشكو في نفس الوقت، من  أن أمنة معرض 

للخطر، استعداد لجوالت  عدوان جديدة.
وإنما  دعائيا،  طرحا  وليست  نداًء،  ليست  المقاومة 
هي فعل موجود أو غير موجود. المقاومة الفيتنامية 
عند االحتالل الفرنسي، ثم عند العدوان األمريكي، 
استمر  فعال  كانت  وإنما  دعاية،  وال  نداًء،  تكن  لن 

سبع سنوات.

مجرد  كانت  إذا  أصحابها،  تؤذى  "الثوابت" 
طموحات، أو مجرد طروحات دعائية، عدا ذلك ، 

ال تكون حينئذ "ثوابت" وإنما أي شيء آخر.
وتمني  والفعل،  القول  بين  تفصل  كبيرة  ثمة مسافة 
أن تتحول الثوابت- الموروثات في المنطقة العربية 
من القول غير المسؤول إلى الفعل المسؤؤل، الذي 

يحول "الثوابت" إلى واقع على األرض. 

محمد الجندي
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األشخاص  أن معدل دخل  األلمانية  الحكومة  علنت 
في  ويعيشون  ألماني  سفر  جواز  لديهم  ليس  الذين 

ألمانيا يقل في المتوسط عن المواطنين األلمان.
وجاء ذلك في رد الحكومة األلمانية على استجواب 
من النائب البرلماني عن حزب البديل من أجل ألمانيا 

(إيه إف دي) اليميني المعارض، رينيه شبرينجر.
العاملين  دخل  متوسط  بلغ  الحكومة،  رد  وبحسب 
االجتماعية  للتأمينات  ويخضعون  كامل  بدوام 
اإلجبارية ولديهم الجنسية األلمانية، إجمالي 3509 
يورو، فيما بلغ إجمالي دخل األجانب 2614 يورو، 

أي أقل من األلمان بنحو الربع.
كبيًرا  كان  االختالف  أن  إلى  الحكومة  رد  وأشار 
جنسية  يحملون  الذين  العاملين  بين  خاصة  بصفة 
من  سفر  جوازات  يحملون  ممن  وغيرهم  ألمانية 
سورية أو أفغانستان أو إريتريا، حيث حصل هؤالء 
على نحو 58 بالمئة فقط من متوسط دخل المواطنين 

األلمان.
ألبحاث  األلماني  المعهد  من  بروكر  هربرت  وأكد 
األشخاص  أجور  أن  والتوظيف  العمل  سوق 
الذين  وغالبا  ألمانيا،  في  استقروا  الذين  المهاجرين 
ال يزالوا شبابا صغارا جدا، قد ترتفع بشكل واضح 

خالل حياتهم المهنية في ألمانيا.

في  المقررة  الزيادة  فإن  الحكومة،  لحسابات  وفقا 
معدالت المساعدات Hartz-IV-Satz لعام 2021 
منخفضة للغاية. ومن خالل خبرتها الخاصة تطالب 
 Der الخيرية  االجتماعي  والتكافؤ  الرعاية  جمعية 
Paritätische Gesamtverband اآلن بـ 644 
يورو للبالغين، والتي ستكون أكثر بـ 212 يورو من 
ذي قبل. ومن ناحية أخرى، فإن الحكومة االتحادية 
غالبالغين  لألشخاص  القياسي  المعدل  زيادة  تريد 

يورو   446 إلى 
حاليا  ويبلغ  فقط. 
432 يورو. ولهذا 
تغطي  الغرض، 
أيضاً  الدولة 

تكاليف اإلقامة.
تعديل  يخضع 

تم  حيث  خاصة،  لمراقبة  المقبل  للعام   Hartz IV
وزير  بها  قام  التي  القواعد  معدالت  حساب  إعادة 
هذه  حسبت  وقد  هيل.  هوبيرتوس  االتحادي  العمل 
يقوم  واستهالك  دخل  عينة  أساس  على  الحسابات 
خمس  كل  بجمعها  االتحادي  اإلحصائي  المكتب 

سنوات. 

وترى الجمعية الخيرية أن هذا المبدأ تشويه ولذلك 
الذي  الدخل  متوسط  إلى  حساباتها  في  تستند  فإنها 

يتجاوز عتبة الفقر بقليل. 
باإلضافة إلى ذلك، وعلى عكس الحساب الرسمي، 
الفردية  االستهالكية  النفقات  أيضا  الجمعية  تشمل 

مثل نفقات التبغ والتنظيف.
األسعار  زيادة  أيضا  يتعين  األساس،  هذا  وعلى 

القياسية األخرى زيادة كبيرة:
- لألزواج والشركاء من 389 يورو إلى 580 يورو
- بالنسبة للبالغين الشباب 25 سنة من 345 يورو 

إلى 515 يورو
الذين  لألطفال   -
أعمارهم  تتراوح 
 17 و   14 بين 
 328 من  سنة 
 454 إلى  يورو 

يورو 
- لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 13 سنة 

من 308 يورو إلى 379 يورو 
من  سنوات   5 إلى  عمرهم  يصل  الذين  لألطفال   -

250 يورو إلى 318 يورو.
الخيرية  للجمعية  االتحادية  الحكومة  تستمع  فهل 

لضمان السلم االجتماعي؟
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وزارة  أعلنت  القانوني،  التدقيق  من  أشهر  بعد 
إجراؤه  المزمع  االستفتاء  قبول  برلين  في  الداخلية 

على مصادرة مجموعات سكنية ضخمة. 
ويمكن أن يبدأ هذا في مجموعة واسعة النطاق من 
التوقيعات في غضون بضعة أشهر. كما هو الحال 
مع الحد األقصى لإليجار الذي تقرر مؤخرا، وهكذا 

فإن برلين ستدخل أيضا في مواضيع جديدة تماما.
أن يصادق  الشيوخ  يتعين على مجلس  أواًل،  ولكن 
على المشروع الفريد على مستوى البالد، ثم مجلس 

النواب.
وشركاهم  فونن  دويتشه  "مصادرة  مبادرة  تهدف 
 Deutsche Wohnen & Co. enteignen„
إلى دعوة مجلس الشيوخ إلى "اتخاذ جميع التدابير 
االعامة  الممتلكات  إلى  واألراضي  العقارات  لنقل 

لالغراض االجتماعية "، كما جاء في البيان.
فهي تريد أن تمتلك الشركات التي تمتلك أكثر من 
3000 منزل، وأن تفرض ذلك من خالل استفتاء. 
العام  في  توقيع   77  000 ُقدم  أولى،  وكخطوة 
الفحص  استمر  وقد  االستفتاء.  بدء  لطلب  الماضي 
الداخلية  وزارة  به  قامت  الذى  اإللزامى  القانونى 

ألكثر من عام .
قد  المقبولية  اختبار  فإن  الداخلية،  لوزارة  ووفقا 
أظهر أن االستفتاء مقبول رسميا. وكان هناك عدد 

كاف من التوقيعات الداعمة.
اختصاص  نطاق  في  قرار  "اتخاذ  إلى  ُوجهت  وقد 
مجلس النواب" وسيكون رسميا غير ملزم لمجلس 

الشيوخ إذا نجح.

برلين ــ مطالب شعبية لمصادرة 
شركات اإلسكان الكبرى

الذين  األلمان  عدد  تراجع  حديثة  دراسة  ظهرت 
يتبنون أفكاراً شعبوية ويمينية متطرفة. 

بتكليف من مؤسسة  إجراؤه  تم  استطالع  وجاء في 
االجتماعية  لألبحاث  العلمي  والمركز  برتلسمان 
بالعاصمة برلين أن واحداً من كل خمسة أشخاص 
موقف  لديه  ألمانيا  في  االنتخاب  لهم  يحق  ممن 
قبل عامين، واحداً  النسبة  تبلغ  كانت  فيما  شعبوي، 

من كل ثالثة أشخاص.
وأضاف االستطالع أن نسبة الناخبين غير الشعبويين 

زادت أيضاً بمقدار النصف منذ ذلك الحين. 
وأكد الباحثون أن التحول المناوئ للشعبوية في مناخ 
انتشار وباء كورونا،  قبل  بالفعل  بدأ  بألمانيا  الرأي 
الفتين إلى أن الموجة الشعبوية وصلت إلى ذروتها 
في ألمانيا في نهاية عام 2018، ثم هدأت بعد ذلك.

عمل  في  المتزايدة  الثقة  أن  الدراسة  وأوضحت 
الحكومة في إطار أزمة كورونا ساهمت في استقرار 

هذا االتجاه حالياً وعززته. 

لكن القائمين على الدراسة يتخوفون من زيادة تطرف 
الهامش الشعبوي اليميني المتبقي، وأوضحوا أن ذلك 
ألمانيا  أجل  من  البديل  بحزب  خاصة  بصفة  يتعلق 
يخاطب  إلى حزب  يتطور  الذي  المعارض  اليميني 

بشكل متزايد الناخبين اليمينيين الشعبويين.

أول  أن  األلمانية  األنباء  لوكالة  مصادر  ذكرت 
محتملة  لكارثة  استعداداً  البالد  في  ألماني  تدريب 
انطلق الشهر الماضي، غير أنه فشل، ما أدى إلى 

عزل مسؤول رفيع المستوى.
إليه  تنتمي  الذي  المحافظ  التكتل  من  أعضاء  وقال 

البرلمان،  في  ميركل  أنجيال  األلمانية  المستشارة 
المكتب  رئيس  محل  سيحل  أونغر  كريستوف  إن 
الطوارئ  في  والمساعدة  المدنية  للحماية  االتحادي 

الذي نظم التدريب.

واستعدت ألمانيا إلجراء تدريب »يوم اإلنذار« في 
2 سبتمبر الجاري، الختبار قدرة البالد على تحذير 
أو  نووي،  انفجار  مثل  طارئ،  حدث  من  السكان 

هجوم إرهابي، أو طقس حاد مثل فيضان.
حسب  »فشل«،  القبيل  هذا  من  تدريب  أول  ولكن 
تقييم وزارة الداخلية، بعد تأجيل لمدة نصف ساعة 

في إرسال التحذيرات عبر تطبيقات التحذير  .
وجاء في بيان للوزارة »سنراجع اإلجراءات بشكل 
ستحسن  البحث  نتائج  أن  مضيفاً  اآلن«،  شامل 

استعداد البالد في حال وقوع حدث طارئ.

ضريبة  اصالح  على  (بوندستاج)  البرلمان  وافق 
السيارات. واعتباراً من عام 2021 ستزداد ضريبة 
العالي  الجديدة ذات االستهالك  للسيارات  السيارات 
للوقود. ومع ذلك، ال تتأثر السيارات التي تم تسجيلها 
بالفعل. وانتقد أنصار البيئة والخضر اإلصالح لعدم 

جلب ما يكفي لحماية المناخ.
الضريبي  اإلعفاء  تمديد  أيضاً  اإلصالح  ويشمل 
 31 حتى  الخالصة  الكهربائية  للسيارات  الحالي 
ديسمبر 2025، ومن المتوقع أن يستمر حتى نهاية 

عام 2030 على األكثر.
السوق  القتصاد  المنتدى  أجراها  دراسة  وخلصت 
مجموعة  عن  نيابة  واالجتماعي  اإليكولوجي 
البوندستاغ الخضراء إلى أن اإلصالح الذي تعتزم 
يكفي  بما  ليس طموحاً  به  القيام  االتحادية  الحكومة 
إلحداث مثل هذا التأثير التوجيهي - أي حمل العمالء 

على شراء مركبات منخفضة االنبعاثات.
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"الحزب  انتخابات  تبدأ   2020 ديسمبر   4 في 
والتي   ،cdu (الحاكم)  المسيحي"  الديمقراطي 
االستعدادات  إطار  في  هامة  انتخابية  محطة  تشكل 
لالنتخابات التشريعية المقرر عقدها في خريف العام 
األلمانية،  المستشارة  خليفة  ستحدد  والتي  المقبل 
بعد 16 عاما  الوزراء  ميركل، على رئاسة  انجيال 

من تربعها على رأس الحكومة األلمانية.

رئيسيين  الحزب 3 مرشحين  رئاسة  ويتنافس على 
وهم: رئيس وزراء والية "شمال الراين وستفاليا"، 
السابق  البرلمانية  الكتلة  ورئيس  الشيت،  أرمن 
ورئيس  ميرتس،  فريدريش  المسيحي،  للتحالف 
االتحادي  البرلمان  في  الخارجية  الشؤون  لجنة 
الصراع  هذا  ويعد  روتجن.  نوربرت  "بوندستاج"، 
حاسما  الحاكم صراعا  الحزب  رئاسة  على  الثالثي 

في تحديد مستقبل ألمانيا المرحلة المقبلة.

في  للحزب،  االنتخابي  السباق  في  الفائز  كان  وأيا 
مرشح  سيكون  األرجح  على  فإنه  المقبل،  ديسمبر 
التحالف المسيحي، الذي يضم "الحزب الديمقراطي 
"الحزب  األصغر  وحليفه   ،"cdu المسيحي 
االنتخابات  في   ،"csu المسيحي  االجتماعي 
سوياً  الحزبان  يتحالف  حيث  القادمة،  التشريعية 
على المستوى الفيدرالي منذ الحرب العالمية الثانية 
الفيدرالي  البرلمان  في  دائماً  واحداً  ويشكالن تحالفاً 

"البوندتساج".

وتصدر مؤخرا الحزب الديمقراطي المسيحي نتيجة 
الماضي  االشهر  جرت  التي  المحليات،  انتخابات 
الواقعة غربي  ويستفاليا"،  الراين  في والية "شمال 

من   %34.3 على  حصوله  بعد  ألمانيا، 
االشتراكي  الحزب  حصل  بينما  األصوات 
الديمقراطي، الشريك في االئتالف الحاكم، 
نسبة 24.3% من األصوات. وتعزز  على 
المسيحي  الحزب  مكانة  من  النتيجة  هذه 
السباق  خالل  فرصه  وتدعم  الديمقراطي 

االنتخابي العام المقبل.

الديمقراطي  بالنسبة للحزب االشتراكي  أما 
spd فقد استقر الرأي على ترشيح رئيسه، 
أوالف شولتز، لمنصب المستشارية والذي 
ونائب  المالية  وزير  منصب  حاليا  يشغل 
ميركل. واكتسب شولتز مؤخرا تأييدا كبيرا 
الجيدة  إدارته  نتيجة  الناخبين  أوساط  في 
ألزمة فيروس كورونا، ولكن مع ذلك يرى 
بهذا  للفوز  ضئيلة  فرصه  أن  المراقبون 
المنصب أمام الديمقراطيين المسيحيين حيث 

باالنتخابات  الديمقراطي  االشتراكي  الحزب  يفز  لم 
في ألمانيا منذ عام 2002.

في هذا السياق، تتوقع استطالعات الرأي أن يحقق 
تكتل االتحاد المسيحي cdu و csu "يمين وسط"، 
أكثرية األصوات في السباق االنتخابي العام المقبل 
وبالتالي   ،%36 بنسبة  التصويت  نوايا  تصدره  بعد 

يكون له الحق في تشكيل الحكومة المقبلة.

من هنا تبدو أهمية اختيار رئاسة الحزب الديمقراطي 
تمهيدا  المقبل،  ديسمبر  انتخابات  في  المسيحي 
"الحزب  األصغر  حليفه  مع  لتوافق  للوصول 
ماركوس  "بزعامة   csu المسيحي  االجتماعي 
االنتخابات  في  التكتل  يقود  من  حول  زودر، 

التشريعية المقبلة.

ويرى متخصصون في الشئون األوروبية أن الشيت 
يحظى بفرص قوية للفوز برئاسة الحزب، فهو يمثل 
الوجه األكثر اعتداال وانفتاحا من حيث تبنيه ألفكار 
شديدة الليبرالية، وانفتاحه في ملف الالجئين، وتأييده 
يحظى  كما  واألعراق.  الثقافات  متعدد  للمجتمع 
للحزب،  العليا  الهيئة  قبل  من  قوي  بدعم  الشيت 
فضال عن أنه سيمثل - بدرجة كبيرة- امتداد للخط 

السياسي الوسطي الحالي الذي تتبناه ميركل.

وعلى خالف روتجن، الذي يفتقد إلى الشعبية داخل 
واسعة  بشعبية  يتمتع  الذي  ميرتس  يبدو  الحزب، 
أن  إال  أشهر،   6 قبل  أوفر  حظوظه  تبدو  وكانت 
الدائمة  معارضته  نتيجة  مؤخرا  تراجعت  فرصه 
المستمر  وانتقاده  للحزب  الحالي  السياسي  للخط 
لميركل، فضال عن تبنيه خطا سياسيا متشددا حيال 

قضايا الالجئين.
في ضوء ما سبق يرجح المراقبون فوز أرمن الشيت 
اقتراع  في  المسيحي  الديمقراطي  الحزب  برئاسة 
ديسمبر المقبل وتعيينه لوزير الصحة الشاب، يانس 
شبان، نائبا له كما أعلن من قبل، وهو ما سيعزز من 
مكانته داخل الحزب ويمهد له الطريق ليكون خليفة 

المستشارة الحالية.

المستبعد  من  فإنه  السيناريو  هذا  وقوع  حالة  وفي 
بارزا  تغييرا  أو  تحوال  األلمانية  السياسة  تشهد  أن 
في مالمحها. فقيادة أرمين الشيت المتوقعة لالتحاد 
تشكيله  ثم  ومن  القادمة  االنتخابات  في  المسيحي 
الحكومة المقبلة، في حال فاز االتحاد باألكثرية كما 
عصر  بداية  يدشن  لن  الرأي،  استطالعات  تتوقع 
على  سيكون  وإنما  األلمانية،  السياسة  في  جديد 
األرجح امتدادا لحكم ميركل، حيث ستتركز أولوياته 
واألمن  والتعليم  الصحة  ملفات  على  كبيرة  بدرجة 
الداخلي، فضال عن رفض التعاون مع حزب البديل 
ما  وهو  متطرف"،  "يمين  يمثل  الذي  ألمانيا  ألجل 

قامت به ميركل من قبل.

ومن المتوقع أن تُقابل هذه القيادة الجديدة بارتياح عام 
سواء على الصعيد الداخلي في ألمانيا حيث تحظى 
البالد  قيادة  في  نجاحها  بعد  واسعة  بشعبية  ميركل 
في العديد من األزمات كان آخرها وباء كورونا، أو 
على المستوى الخارجي سواء األوروبي أو الدولي 
كزعيمة  بارزا  دورا  لسنوات  ميركل  لعبت  حيث 
مختلف  وتقدير  باحترام  تحظى  األوروبية  للقارة 

القوى على الساحة الدولية.
»أ.ش.أ«

أحمد الجمال
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د. أمير حمد

يخلف  اتفاق  إلى  للتوصل  وبروكسل  لندن  تكافح 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي. وإذا لم يتم 
التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام، فإن العالقات 
بأن  تهدد  المتحدة  والمملكة  األوروبي  االتحاد  بين 

تصبح صعبة وغير منضبطة.
األوروبي  االتحاد  بين  اتفاق  أول  بالفعل  هناك 
والمملكة المتحدة: اتفاق االنفصال من العام الماضي. 
وعلى هذا األساس، غادرت المملكة المتحدة االتحاد 
األوروبي في 31 كانون الثاني/يناير. يضع االتفاق 
بالفعل تفاصيل مهمة على ما يقرب من 600 صفحة:

ويعترف بحقوق مواطني الطرف اآلخر. ومع ذلك، 
في  يرغبون  الذين  األوروبي  االتحاد  مواطني  فإن 
المتحدة سوف  المملكة  في  والعمل  العيش  مواصلة 

يحتاجون إلى تصريح إقامة في المستقبل.
تكلفة  حساب  لها  وفقا  يتم  التي  القواعد  وتصف 
االنفصال. وسوف تستمر لندن في إيداع األموال في 
األوروبي حتى  االتحاد  في  النقدية  األواني  مختلف 
التزمت  وقد  بروكسل.  عن  النهائي  االنفصال  بعد 
بريطانيا بذلك خالل عضويتها في االتحاد األوروبي. 
ويقدر الخبراء أن هذا المبلغ سيبلغ حوالي 45 مليار 

يورو على مدى السنوات الثالثين المقبلة.

النزاع مع أيرلندا الشمالية
أليرلندا  ملموسة  ترتيبات  إلى  التوصل  أيضا  وتم 
بين  الحدود  على  ضوابط  فرض  لتجنب  الشمالية 
مقاطعة أولستر البريطانية وجمهورية أيرلندا. وبعد 
الموحدة  السوق  قواعد  من  العديد  تزال  ال  ذلك، 
في  سارية  الجمركي  واالتحاد  األوروبي  لالتحاد 
أيرلندا الشمالية. وسيتم تنفيذ أي ضوابط ضرورية 
و  الشمالية  أيرلندا  بين  والتصدير  االستيراد  على 

المملكة المتحدة.
ومع ذلك، فإن قانون السوق الموحدة الجديد، الذي 
خالل  من  طرحه  إلى  جونسون  حكومة  تسعى 
البرلمان، يتناقض مع هذه االتفاقيات. وفي حالة عدم 
التوصل إلى اتفاق، فإن الحكومة البريطانية تريد أن 
تقرر بحرية القواعد المتعلقة بالواردات والصادرات 

والمساعدات الحكومية.
مختلفة  اقتصادية  قواعد  إلى  هذا  يؤدي  أن  ويمكن 
تجنب  ينبغي  ولكن   - الشمالية  وأيرلندا  أيرلندا  في 
ولذلك  االنفصال.  اتفاق  خالل  من  صراحة  ذلك 
يرى االتحاد في خطة حكومة المملكة خرقا للقانون 
الدولي، ودعاها إلى سحب هذا القانون بحلول نهاية 

سبتمبر/أيلول.

سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق
وينص اتفاق االنسحاب في العام الماضي على فترة 
انتقالية يبقى خاللها كل شيء على حاله في الوقت 
الراهن. غير أن هذه الفترة االنتقالية تنتهي في 31 
الممكن  من  وكان  العام.  هذا  األول/ديسمبر  كانون 
تمديدها لمدة تصل إلى سنتين. ولكن حكومة بوريس 

جونسون استبعدت دائماً بشكل قاطع هذا الخيار.
اتفاقات  إلى  التوصل  يجب  العام، ال  نهاية  وبحلول 
بشأن التجارة في المستقبل فحسب، بل يجب أيضاً، 
في مجال  التعاون  إلى  التوصل  المثال،  على سبيل 
الثقافة والعلم وتبادل البيانات ألغراض إنفاذ القانون. 
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل، فإن "سيناريو 
ما  مع  األفق،  في  يلوح  اتفاق"  إلى  التوصل  عدم 

يترتب على ذلك من عواقب بعيدة المدى.

وسينطبق هذا على تبادل السلع بين االتحاد والمملكة 
في المستقبل، وهي قواعد منظمة التجارة العالمية. 
ولذلك تفرض الرسوم الجمركية مما يزيد من تكلفة 
االتجاهين.  كال  في  المنتجات  وتصدير  تصدير 
السلع  الخام وحرية حركة  المواد  واردات  وستتأثر 
المثال،  سبيل  على  يعني،  وهذا  التوريد.  وسالسل 
التي تتطلب قطع غيار  بالنسبة لصناعة السيارات، 
السيارات المصنعة في االتحاد األوروبي أو المملكة 
تكلفة.  أكثر  وتصبح  أطول  لفترة  والسفر  المتحدة، 

وهذا أيضا يجعل المنتج النهائي أكثر تكلفة.

مراقبة الحدود مع ازدحام الشاحنات الضخمة
ميناء  عبر  تمر  شاحنة   10،000 إلى  يصل  ما 
المتوسط،  في  يوم.  كل  دوفر  البريطانية  العبارات 
لكل  دقيقتين  حوالي  الوصول  تسجيل  يستغرق 
مركبة. وتتوقع حكومة المملكة المتحدة أن 50 إلى 
85 في المائة من السائقين لن يكون لديهم األوراق 
فإن  وبالتالي  األولى،  القليلة  األشهر  في  الصحيحة 
الشيكات سوف تستغرق وقتا أطول. ويحذر مشغلو 
ازدحام  دقيقتين سيخلق  لمدة  التمديد  أن  من  الميناء 

شاحنة يبلغ طوله 30 كيلومترا تقريبا قبالة دوفر.

الحدود.  على  سيحدث  ما  حقا  يعرف  أحد  ال 
وبموجب اتفاقية االنسحاب، مازالت ايرلندا الشمالية 
لالتحاد  الموحدة  السوق  قواعد  من  العديد  لديها 
االوروبى واالتحاد الجمركى، مثل معايير المنتجات 
فإن   ، ذلك  ومع  للشركات.  الدولة  ومساعدات 
المتحدة  والمملكة  األوروبي  االتحاد  بين  الضوابط 
أيرلندا  من  المنتجات طريقها  تشق  حتى  تحدث  لن 
الشمالية إلى قلب المملكة المتحدة والعكس بالعكس. 
ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات البريطانية 

قد بنت اآلن اللوجيستيات الالزمة.

األدوية يمكن أن تكون نادرة
السوق  المشتركة،  األوروبية  الطيران  منطقة  في 
الطيران  لشركات  يسمح  الجوي،  للنقل  الموحدة 
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االتحاد  أنحاء  جميع  في  خطوط  بتقديم  األوروبية 
ال  اتفاق،  الى  التوصل  عدم  حال  وفي  األوروبي. 
تزال الخطوط الجوية البريطانية قادرة على الطيران 
بين الجزيرة والقارة، ولكن لم تعد ضمن دول االتحاد 
االوروبي المتبقية. لذلك أنشأت EasyJet بالفعل 
شركة تابعة مقرها في النمسا، والتي ستقدم بعد ذلك 

خطوًطا بين دول االتحاد األوروبي.
التي  األوروبية،  األدوية  وكالة  تسمح  اآلن،  وحتى 
انتقلت لتوها من لندن إلى أمستردام، بتقديم األدوية 
لجميع بلدان االتحاد األوروبي. ومن غير المعروف 
اتفاق. وفي  إلى  التوصل  ما سيحدث في حالة عدم 
إطار االستعدادات للصفقة في العام الماضي، نوقش 
بنقل  األقل  على  يسمح  أن  ينبغي  خاص،  ترتيب 
وباإلضافة  الجديدة.  الحدود  عبر  الحيوية  األدوية 
أيضا من  المتحدة  المملكة  ذلك، طلبت حكومة  إلى 
لمدة ستة  المخزونات  لديها تخزين  صناعة األدوية 

أسابيع على األقل.

النقاط الرئيسية للسفر وحماية البيانات
بريطانيا ليست عضوا في اتفاقية شنغن، لذلك فمن 
الهوية  بطاقة  أو  السفر  يكون جواز  أن  الضروري 
معك عند دخول البالد. إذا لم يكن هناك اتفاق، يجب 
على   - السياحي  السفر  مع  التعامل  كيفية  تقرر  أن 
سبيل المثال، يتم إصدار تأشيرات سياحية محدودة.

وفي المملكة المتحدة، لن ينطبق خروج بريطانيا من 
القيادة  على رخصة  اتفاق  بدون  األوروبي  االتحاد 
بالحصول  المسافرون  يُنصح  األوروبي.  لالتحاد 
ومن  مبكرة.  مرحلة  في  دولية  قيادة  رخصة  على 

المسلم به أيضا في المملكة المتحدة.

وهذا  البيانات؟  وحماية  البيانات  مع  التعامل  كيفية 
باهتمام  إال  اآلن  حتى  يحظ  لم  الذي  المجال، 
األثر،  أكبر  له  يكون  أن  يمكن  ضئيل،  جماهيري 

الدول األعضاء  بين  البيانات  بتدفق  يتعلق  ألن هذا 
في االتحاد األوروبي، على سبيل المثال في مجال 
الشراء أو الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت. حتى 
اآلن، هذا تبادل البيانات غير ممكن قانونا إال على 

خوادم داخل االتحاد األوروبي.

جونسون المشاغب
مشروع  جونسون  البريطاني  الوزراء  رئيس  قدم 
مجلس  إلى  للجدل  المثير  الموحدة  السوق  قانون 
مقياس  يعتبر  الذي  األول  التصويت  وكان  العموم. 

المزاج، إيجابياً بالنسبة لجونسون.
ودافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن 
سياسته بشأن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 
في مجلس العموم ضد االنتقادات المتزايدة من داخل 
صفوفه. وقال جونسون ألعضاء البرلمان عندما قدم 
مشروع القانون إن قانون السوق الموحدة الذي كان 
يخطط له ضروري ألن االتحاد األوروبي لم يرفع 
"المسدس" من على الطاولة في المفاوضات. ويهدد 
االتحاد االوروبى بفرض حصار على االغذية بقوله 
انه يستطيع وقف الصادرات البريطانية الى ايرلندا 

الشمالية.

للجدل  المثير  التعديل  لصالح  البرلمان  وصوت 
األوروبي  االتحاد  من  بريطانيا  خروج  لمعاهدة 
لصالح  عضوا   340 وصوت  األولى.  القراءة  في 
ضده.  عضوا   263 صوت  بينما  القانون  مشروع 
يعدل  أن  الجديد  الموحدة  السوق  قانون  شأن  ومن 
االتحاد  بريطانيا من  اتفاق خروج  من جانب واحد 
األوروبي الذي تم التوصل إليه مع االتحاد األوروبي 

في يناير/ كانون الثاني. 

"نقل الحدود الجمركية عبر بلدنا"
وقال جونسون في وقت سابق إن "الهدف من هذا 

هذا  العصا ضد  هذه  مثل  استخدام  منع  هو  القانون 
بوليصة  إنها  أمان،  شبكة  إنها  حماية،  "إنها  البلد". 
ينبغي  ال  وما  للغاية".  معقول  إجراء  وهي  تأمين 
عمله اآلن هو "التسامح مع وضع يعتقد فيه نظراءنا 
على  القدرة  لديهم  أن  بجدية  األوروبي  االتحاد  في 
تقسيم بالدنا". وأعرب عن امله فى ان يكون االتحاد 

االوروبى " معقوال ".
باستخدام  االوروبى  االتحاد  الوزراء  رئيس  واتهم 
معاهدة االنسحاب التى تم االتفاق عليها فى يناير لدفع 
الحواجز التجارية بين ايرلندا الشمالية وبقية المملكة 
المتحدة ". وقال جونسون إن االتحاد األوروبي يهدد 
"برسم الحدود الجمركية عبر بلدنا" و"تقسيم بلدنا".

يكون  أن  ينبغي  ال  إنه  للمشرعين  جونسون  وقال 
أو  أجنبية  قوة  بالدنا  حدود  فيه  "تملي  هناك وضع 
وزراء  لرئيس  يمكن  "ال  وأضاف  دولية".  منظمة 
يقبل مثل هذا  بريطاني وال حكومة وال برلمان ان 

الفرض".

جونسون يريد قواعد جديدة أليرلندا الشمالية
مع ما يسمى بقانون السوق الموحدة، يريد جونسون 
االتحاد  من  بريطانيا  خروج  صفقة  عن  التنقيب 
بتعليق  ذلك  ويتعلق  بالفعل.  الصالحة  األوروبي 
أليرلندا  السلع  في  للتجارة  الجمركية  الترتيبات 
للشركات  الحكومية  المعونة  ومتطلبات  الشمالية 

البريطانية.
االتحاد  في  المنتقدين  من  العديد  نظر  وجهة  ومن 
نموذجاً  القانون  يوفر  المتحدة،  والمملكة  األوروبي 
حاداً النتهاك المعاهدة التي تم التصديق عليها بالفعل 
حتى  األوروبي.  االتحاد  من  بريطانيا  النسحاب 
للقانون،  دولي  بخرق  اعترفت  البريطانية  الحكومة 

لكنها وصفته بأنه "محدد جداً ومحدود".
على  يتعين  انه  على  االوروبى  االتحاد  ويصر 
بما  السماح  بعدم  وااللتزام  بالمعاهدة  االلتزام  لندن 
يسمى بالحدود الصعبة بين مقاطعة ايرلندا الشمالية 

البريطانية وايرلندا العضو فى االتحاد االوروبى

اتفاقية التجارة الحرة على المحك
كما تلقي خطط حكومة المملكة المتحدة بثقلها على 
المستقبلية  العالقات  حول  الجارية  المفاوضات 
والمملكة  األوروبي  االتحاد  بين  التجاري  واالتفاق 
بحلول  الصفقات  هذه  من  االنتهاء  ويجب  المتحدة. 
تقدير،  أقصى  على  الثاني  نوفمبر/تشرين  منتصف 
العام،  نهاية  بحلول  اتفاق  إلى  التوصل  يتم  حتى 
السوق الموحدة  عندما تغادر المملكة المتحدة أيضاً 
الجمركية  الحواجز  فإن  وإال  الجمركي.  واالتحاد 

سوف تنخفض مرة أخرى في التجارة المتبادلة.

الوقت يضغط. وحتى إذا وافق المفاوضون بسرعة، 
البرلمانات  وجميع  األوروبي  االتحاد  برلمان  فإن 
العام حتى  اتفاق هذا  توافق على  أن  الوطنية يجب 

يدخل حيز النفاذ في 1 يناير من العام المقبل.
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تدريس اإلسالم المعتدل في أوروبا خيار بدأت بعض 
المنافذ  انتهاجه واعتماده، لسّد  الدول األوروبية في 
وكذلك  األديان  بين  الهوة  ولتجسير  التطرف،  أمام 

لتقديم الصورة الحقيقية لإلسالم المعتدل المستنير.
خطاه  تثبيت  فى  الحديث  اإلسالم  تدريس  يستمر 
زاد حجم  فقد  مستمرة،  بوتيرة  األلمانية  بالجامعات 

اإلقبال عليه بشكل مفاجئ. 
تأثير هذا اإلقبال بدأ  ويؤكد المختصون األلمان أن 
ينتقل إلى دول أوروبية أخرى، حيث يقول "راينهارد 
جامعة  فى  اإلسالمية  الدراسات  أستاذ  شولتسه" 
فى  العملية  هذه  مثل  تحدث  "لم  السويسرية،  بيرن 
الجامعات األوروبية من قبل، فاإلقبال على دراسة 

اإلسالم الحديث فى ألمانيا هو إقبال غير مسبوق".
وفي جلسة نقاش تخصصي في لجنة التعليم التابعة 
أساتذة  أن  اتضح  "البوندستاغ"  األلماني  للبرلمان 
تدريس  بأن  قناعة راسخة  األلمانية على  الجامعات 
علوم الدين اإلسالمي سيشهُد توسعا سريعا ومّطردا.
وقال المركز األلمانى لإلعالم إنه قبل ثالثة أعوام 
أعلنت الحكومة إنشاء تخصص دراسي لعلوم الدين 
أن  المختصون  يرى  واليوم  ألمانيا،  فى  اإلسالمي 
هذه الخطوة بدأت تظهر أولى ثمار نجاحها، ومنح 
هذا التخصص مكانة متميزة أللمانيا على المستوى 

األوروبي فى مجال الدراسات اإلسالمية.
كما وصفت أستاذة الدراسات اإلسالمية فى جامعة 
التخصص  هذا  أميربور،  كاتايون  هامبورغ، 
الثقافات  كل  بين  للمساواة"  "فرصة  بأنه  الدراسى 

واألديان.
والدراسات  بالقانون  المختص  روهه،  ماتياس  أما 
اإلسالمية فى جامعة إيرالنغن، فيقول إن تثبيت هذا 
التخصص جامعيا يعطى "دفعة قوية كبيرة للغاية".

فرصة للمساواة 
هامبورغ،  جامعة  في  اإلسالمية  الدراسات  أستاذة 
الدراسي  التخصص  هذا  تصف  أميربور،  كاتايون 
بأنه "فرصة للمساواة". أما ماتياس روهه، المختص 
بالقانون والدراسات اإلسالمية في جامعة إيرالنغن، 
فيقول إن تثبيت هذا التخصص جامعيا يعطي "دفعة 
التربية  أستاذ  امتدح  جانبه  من  للغاية".  كبيرة  قوية 
أوغار،  بولنت  أوسنابروك،  جامعة  في  اإلسالمية 
الواليات  وصعيد  االتحادي  الصعيد  على  الساسة 
الموضوع.  بهذا  الماضية  السنوات  في  الهتمامهم 
التفاؤل  من  الكثير  مألوف  غير  بشكل  يسود  إذن 

والثناء للفاعلين في المشهد السياسي األلماني.
المشاكل  بعض  توجد  تزال  ما  ذلك  رغم  لكن 
المنصوص  بالضوابط  األول  المقام  في  المتعلقة 
عليها دستوريا. فعلى النقيض من الكنائس والجالية 
لضوابط  اآلن  حتى  تفتقد  ألمانيا  تزال  ما  اليهودية 

قانونية للتعامل مع المسلمين في ألمانيا. 
في الشهور الماضية بدأت واليات هامبورغ وبريمن 
في  لكن  االتجاه.  هذا  في  األولى  الخطوات  باتخاذ 
اإلسالمية  الجمعيات  تنل  لم  أيضاً  الواليتين  هذين 
واتحادات المسلمين االعتراف بها كـ"هيئات مدنية". 
وال شك أن مثل هذه الخطوات تزيد الدعم والتعاون 

في هذه االتجاه.
التعليم  مثل  إلى  كبيرة  حاجة  توجد  تزال  ما  لكن 
األكاديمي منذ زمن طويل، فالحكومة األلمانية تتوقع 
سيوفر  ألمانيا  في  اإلسالمية  الدراسات  توسيع  أن 
أن  كما  الدينية.  للتربية  المعلمين  لـمئات  الوظائف 
منهم  الكثير  ألمانيا،  في  دين  رجل   1000 قرابة 
إضافية  إمكانية  يقدمون  األكاديمية،  دراسة  ينه  لم 

لتوسيع هذا التخصص.

المراكز اإلسالمية 
ترسيخ علوم الدين اإلسالمي بدأ بقرار عام 2010 
استشارية  هيئة  أهم  يعد  الذي  العلمي،  المجلس  من 
في مجال السياسة التعليمية في ألمانيا، والذي تولى 
الجامعات  في  الدينية  الدراسات  وجود  مسؤولية 
األلمانية ، وتطرق إلى موضوع اإلسالم من خالل 
لم  البدء  "في  واالستشارات.  المحادثات  من  الكثير 
مطروحا  اإلسالمي  الدين  وعلوم  الدراسات  تكن 
إلى  المنتمي  شولتسه،  راينهارد  يوضح  للنقاش"، 
مجموعة عمل المجلس. "ثم كان األمر نتاجا منطقيا 
لدراسة امكانية تأسيس الدراسات الدينية األكاديمية 

في ألمانيا". 

االنطالق من حوار داخلي 
توجد العديد من التحديات المختلفة في هذا المجال. 

على  هامبورغ  في  تراهن  أميربور  كاتايون 
إدخال  إلى  تهدف  التي  العالم"،  أديان  "أكاديمية 
المسلمين أكاديميا في حوار مع المسيحيين والبوذيين 
الكثير  ويشير  األخرى.  الديانات  وأتباع  والهندوس 
حوار  إجراء  ضرورة  إلى  اآلخرين  الخبراء  من 

داخلي بين طوائف الدين اإلسالمي نفسه.

إن  األول  الدراسي  الفصل  في  تركي  طالب  يقول 
له.  بالنسبة  كبيرا"  حلما  "تعد  الجديدة  الدراسة  هذه 
ومسيرة حياته توضح أبعاد هذا التخصص الدراسي 
يقطنه  الذي  البرليني  نويكولن  حي  من  فالطريق 
النقلة  الكثير من المهاجرين، إلى أوسنابروك "كان 
حيه  في  الطالب  هذا  وقد شهد  حياتي".  في  األولى 
البرليني "الكثير من األحداث" بسبب الجهل بالدين. 
ويقول "تُعطى للدين مكانة كبيرة جدا لكن ال يوجد 
بتكوين  تتعلق  المسألة  شيء".  كل  عنه  يعرف  من 

الهوية.

بعد  عن  يتحدث  األبحاث  لشؤون  الدولة  وزير 
"تاريخي" ويقارن هنا بنشوء الالهوت البروتستانتي 
بعد حركة اإلصالح قبل خمسة قرون تقريباً. ويرى 
الجامعات  في  ستترسخ  اإلسالمي  الدين  علوم  أن 
األلمانية وسيتأصل بذلك في المجتمع األلماني أيضا. 
الدين  المثير" أن قرار تدريس علوم  ويضيف "من 
له جاذبية كبيرة  األلمانية،  الجامعات  اإلسالمي في 
الدول  ألمانيا وسواها من  بين طالب  تنتشر سريعا 
من  الكثير  إن  فيقول  شولتسه  د.  أما  األوروبية. 
الطالب يقصدون ألمانيا لدراسة هذا التخصص من 

الدول الناطقة باإلنجليزية وفرنسا أيضاً.

عادل فهمي
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للفرد  انتقال  أنها  على  غالبا،  الهجرة،  إلى  ينظر 
أن  يمكن  وما  وأبعاده  الزمن  فإن  ثم  ومن  مكانيا، 
تهميشه  يتم  الفرد  على  تنعكس  تعقيدات  من  يخلقه 

وال يهتم به. 
ال  الغرب،  في  خصوصا  المهاجر،  أن  والحال، 
نفسه  ويجد  زمانيا،  يتحول  ما  بقدر  مكانيا،  يتحول 
خطير  بشكل  ينعكس  اجتماعي  ثقافي-  سياق  داخل 
للزمن  امتالك  أي  هناك  فليس  وجوده.  كل  على 
وضيق  محدود  إطار  في  إال  الهوية،  سؤال  لطرح 
تفرضها  التي  التقنيات  من  للعديد  يخضع  ومبرمج 
والثقافة  جهة،  من  الجهنمية،  الرأسمالية  الدورة 
البرجماتية المتجذرة في الوعي االجتماعي الغربي 
له  أحدهما  أمرين،  عن  ناتج  وهذا  ثانية.  جهة  من 

طابع مؤسساتي واآلخر اجتماعي.
معه،  التعامل  يتم  ال  واختالف،  كهوية  فـ“اآلخر“، 
ما  خالل  من  إال  المؤسساتية،  المنظومة  قبل  من 
الحضاري).  (ُقل  الغربي  للمجتمع  يقدمه  أن  يمكنه 
إنه مادة للدراسة (بكل تشعباتها وتعقيداتها وخلفياتها 
(ثقافة  منه  الغرض  الرأسمالية)  اإليديولوجية 
وهوية)، هو االستفادة مما يمكنه أن يقدمه للمشروع 
مختلفة،  هوية  هو  حيث  من  ال  الغربي،  المجتمعي 
وإنما من حيث هو هوية قد تكون مغذية ومساهمة 
التنويه  من  بد  ال  وهنا  الغربي.  البناء  »قوة«  في 
و  »اإلنتاجية«  هو  المهاجر  من  المطلوب  أن  إلى 

»الكفاءة«!
أما من زاوية نظر األفراد/المجتمع، فينبغي أن ننتبه 
إلى أن الفرد الغربي مبرمج وينشأ على مبادئ فيها 
احترام لآلخر كيف ما كان، أخا أو أختا، أو صديقا، 
أو جارا، أو أجنبيا... ومن ثم فهو غير منفتح على 
حال  في  إال  إليها،  يحتاج  لن  ألنه  اآلخرين  ثقافات 
تبقى  لهذا  اجتماعيا.  أو  أنثروبولوجيا  باحثا  كان 
عالقة األفراد محكومة بالقانون ال بالثقافة والهويات 

وحب التعرف علي اآلخرين.
في هذا السياق يجد المهاجر نفسه معزوال، ُمَناِقضا، 
ويضعه  يزعجه  مهول  بصمت  ومحاطا  مرفوضا، 
في مأزق كينونة ووعي. إنه أمام خيارين فقط، إما 
جماعية  هوية  هناك  ينسحب.  أن  وإما  يخضع  أن 
ال  وبدقة  سلطوية  بصورة  تهيمن  غربية)  (أقصد 
تترك مجاال للتعدد، ألنها تتمكن وفقا آلليات الضبط 
والهيمنة، من ابتالع مجموع الخصوصيات التي قد 

تجعل من الفرد هوية مستقلة داخل السياق العام.

العرب والتمسك بالهوية
وإذا كنا نصادف بعض األقليات، وأقصد هنا العرب، 
يحاولون التمسك بعاداتهم وتقاليدهم، كحاالت فردية 
أو جماعات منغلقة فإن ذلك يكون بصورة هامشية، 
داخل المساجد وفي األعياد والمناسبات. ويشكل ذلك 

الذي  الثقافي،  التهميش  من  وهروبا  ومأوى  ملجأ 
يمارسه الواقع، واجتثاثا لذات متعبة ومرهقة ومهددة 
بفقدان »ذاتها« من حيث هي هوية. وإذا توقفنا عند 
األكل  للهوية،  المهاجر صورة  يعتبرهما  خاصيتين 

واللباس، فإننا نالحظ ما يلي:
فيها  تباع  »الحالل«  محالت  هناك  أن  المالحظ 
الدقيق  إلى  الحالل“  ”اللحم  من  المنتوجات  كل 
والبخور واآليات القرآنية والسواك والكحل والكتب 
العربية والمربى والحلوى وتعرف إقباال وازدهارا 
منقطعين، وإذا سألت مهاجرا عن السبب كان جوابه: 
»إن موادنا العربية ألذ وأحسن«! في حين أن األمر 

له صلة بما هو نفسي وداخلي!
أما اللباس التقليدي فهو يحمل داللتين اثنتين، األولى 
من  خليطا  تحمل  والثانية  فلكلوري؛  طابع  ذات 
التشبث بالهوية، التي تعلن »لآلخر« عن االختالف 
والرفض المضاد واالرتباط بالهوية. وهو ما يحمل 
ولكنني  هنا  ”أنا  بعبارات  يصرخ  صريحا  تحديا 
هناك“، ”أنا لست مستلبا وال فاقد هوية، وال متنكرا 

لمرجعيتي التي هي موطن فخري وقوتي“..!
أو  ”دشداشة“  أو  جلباب  ارتداء  سيعني  فماذا  وإال 
االجتماعية  بالتعقيدات  حافل  سياق  في  ”طاقية“ 

واالقتصادية زمنيا ومكانيا.
الزمني/المكاني،  االندماج  عن  المتولد  الضغط  إنه 
كانت  ولذلك  اإلنسانية.  هويته  المرء  يفقد  حيث 
هذه  فيها  تبرز  التي  والمكانية  الزمانية  الفضاءات 
المظاهر »الهوياتية« هي األعياد والمناسبات الدينية 
التي تتجمع فيها الجاليات، في أفضية معزولة، تمر 
دون أن يعلم بها أحد، وال تترك أثرا قد يكون له بعد 

ثقافي مؤثر أو مثير.
اعتقد أن الجاليات العربية، لم تدرك طبيعة السياق 
القضايا  إلى  تنظر  تزال  وما  فيه،  تتواجد  الذي 
وهو  واألسود،  باألبيض  الهوية،  وقضية  الكبرى، 
تتمكن،  ولم  العودة.  بحلم  مثخن  نوسطالجي  منطق 
مستوى  إلى  اإلحساس  بهذا  ترقى  أن  كجماعات، 
الواقع  في  لتترجمه  جماعية  تجربة  وتجعله  تعمقه 
من خالل الفنون واألسئلة التي تنفتح ، من خاللها، 
تتعايش  التي  األخرى  الثقافات  وعلى  اآلخر  على 
في السياق الثقافي الغربي. وهذا احدي أسباب فشل 
مكونا  التراث  من  يجعلوا  أن  في  كجالية،  العرب، 
فعاال وحاضرا ومتفاعال في السياق العام، ومن ثم 
كانت النتيجة اإلخفاق في صناعة لوبي عربي مؤثر 
على غرار ما نجحت في تحقيقه الجاليات األخرى. 
السياسي  ألن  سياسيا،  يكون  أن  قبل  ثقافيا،  أقصد 

تابع، وليس العكس!
و  الحالل«  »اللحم  في  الهوية  تختزل  مازالت 
والتعلق  المنزلية  األثاثات  وبعض  »الجلباب« 
األم،  للوطن  واقتصادية  سياسية  اليومية،  بالهموم 

وهو ما ينعكس سلبا ويساهم في صناعة »تشوهات« 
في الفهم واإلدراك واالندماج واإلنتاج اإليجابي لدى 

شريحة واسعة من أبناء الجالية العربية.

ينبغي أن نعي جيدا، أن الهجرة ليست فعال بسيطا، 
وإنما هي تحول »طارئ« على كيان الفرد، وغالبا، 
الذين جعلوا  أولئك  يكون سلبيا، خصوصا على  ما 
من الهجرة مطية مرحلية لتحسين أوضاعهم المادية. 
إذ ينسون أن الجانب االقتصادي ال يشكل إال نقطة 

في نهر صيرورة الفرد وتحوالته.
حين يفقد الفرد فضاءه فإنه، حتما، يصاب بنوع من 
المكان،  فقدان  بالفقدان:  اإلحساس  ويسكنه  التشرد، 
الذين شكلوا  ، وأصوات اآلخرين  التاريخ  الذاكرة، 

نسيج عالمه وعالقاته وامتداداته.
حالة  من  الخروج  يوازي  الوطن،  من  الخروج 
االستقرار والثبات واالنتماء إلى الالستقرار.. وليس 
أمامه -المهاجر- سوى أن يبحث عن انتمائه الجديد، 
يرفضه،  سياق  في  الذاتي  كيانه  أي  وذاته،  هويته 
ثقافي،  أو  حضاري  كاختالف  ال  به  معني  وغير 
الواقع يَُسِوق نمطا من االحتياجات  وال كأفراد. إن 
تسويقها  على  وتشرف  عليها  تشتغل  التي  الثقافية 

هيئات وجهات تعرف جيدا ما تريد!
في الهجرة يصبح الفرد أكثر ارتباطا بالمكان الذي 
جاء منه. لذلك ال يمكنه أن يفكر ويرى العالم إال من 
خالل ثراته، لهذا فهو يبحث، متحايال على المكان 
والذاكرة، إليجاد تقنيات تسعفه على وصل الحاضر 
واليومي المهدد، بماض مفتقد أبدا وحاضر يبحث له 

عن معنى لالنتماء.
هكذا يصبح القلق هو اإلحساس المشترك. ومرد ذلك 
إلى أن سؤال الهوية، لدينا نحن العرب، على وجه 
التحديد، جد ملغوم وملوث ومضطرب، بل إنه يتخذ 

بعدا يصبح أحيانا تهمة !!
لذلك فالمهاجر العربي يعيش القلق وال يعيه، يعيش 

االضطراب وال يفهمه.. وال يعي مصدره. 
إن التراث الذي نحمله معنا، كمهاجرين، بقدر ما هو 
مأوانا وجغرافيتنا في حدود ذواتنا. إال أنه سرعان 
ما يتحول إلى آلة قاتلة ومدمرة، تطرح على الفرد 
الكائن  داخل  في  تخلق  ومخلخلة  مؤرقة  إشكاالت 
في  نجح  اآلخر. وإن  والتواصل مع  المآل  كوابيس 
هذا، فإنه حتما يظل بعيدا عن التوافق في التواصل 

مع ذاته...
المهاجر العربي يفقد كل شيء حين يهاجر. فحتى ما 
كان يعتبره أصيال متجذرا في دواخله، يكتشف، مع 
الوقت، أنه العنصر األكثر إقالقا وإرباكا لكيانه كله، 
فيفقد القدرة على التصالح الوجودي مع ذاته كما يفقد 
له  يضمن  بما  الثقافي  توازنه  استعادة  على  القدرة 
التواصل المستمر وشبه الطبيعي مع ما كل حوله ..

خالد السبكي
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قبل أكثر من ثمانين عاًما وبالتحديد في شهر ربيع 
أرسل  1929م  سنة  الموافق  1348هـ  سنة  اآلخر 
الشيخ/محمد بسيوني عمران من "جاوة" إلى صاحب 
يُثني  رسالة  رضا  رشيد  الشيخ/محمد  المنار  مجلة 
بها األمير  يقوم  التي  فيها على األعمال والمساعي 
يبين  أن  عليه  مقترًحا  اإلسالم،  سبيل  في  شكيب 
بدول  بمقارنتهم  المسلمين  تأخر  أسباب  لـ"المنار" 
اليابان وأوروبا وأميركا، وهل يمكن مجاراتهم في 

سباق الحضارة مع المحافظة على دينهم الحنيف؟ 
فأحال الشيخ/ رضا الرسالة على األمير ويظهر أنها 
أثرت في نفسه فقرر اإلجابة. وكان السؤال يلح في 
خاطره منذ زمن بعيد، يشغله عن ذلك شجون العالم 
اإلسالمي، وما كان يعتريه من مؤامرات تُحاك في 

الخفاء.

أسباب ارتقاء المسلمين في الماضي
بين أرسالن في البداية أنَّ االنحطاط والضعف اللَذْيِن 
عليهما المسلمون اليوم شيٌء عام لهم في المشارق 
والمغارب، فلم ينحصر في "جاوة" و"ماليو"، وال 
في مكاٍن آَخر، وإنما هو ُمَتفاِوٌت في َدَركاته؛ فمنه ما 
هو شديد الُعمق، ومنه ما هو قريب الَغْور، ومنه ما 
هو عظيم الخطر، ومنه ما هو أقل خطًرا. كما قرر 
أنَّ الشعوب اإلسالميَّة متشابهة في ضعفها، فحالتهم 
ين، وال من جهة  الحاضرة ال تُرَضى ال من جهة الّدِ
المعنى.  جهة  من  وال  المادة،  جهة  من  وال  الدنيا، 
وذكر أمثلًة لهذا الضعف مثل: البوسنة، وأذربيجان، 

ومسلمي الصين.
اللبن  على  البكاء  ينفع  فال  حدث،  ما  حَدث  لقد 
نبحث في األسباب  أن  المسكوب، لكن وجب علينا 
التي أوجدت هذا التَقْهُقر في العالم اإلسالمي بعد أْن 
كان منذ أربعة عشر قرًنا هو الصدر المقدَّم، والسيد 

المرهوب المطاع بين األمم شرًقا وغرًبا.
إنما  الماضي  ارتقائهم  أسباب  إن  أرسالن:  يقول 
الجزيرة  قد ظهر في  الذي كان  إلى اإلسالم  َترِجع 
العربية فداَن به قبائل العرب، وتحولوا بهدايته من 
الُفرقة إلى الَوحدة، ومن الجاهلية إلى المدنية، ومن 
القسوة إلى الرحمة، ومن عبادة األصنام إلى عبادة 
أرواًحا  األولى  بأرواحهم  لوا  وتبدَّ األحد،  الواحد 
جديدة، صيَّرتهم إلى ما صاروا عليه من عّزٍ ومنعة، 
ومجد وعرفان وثروة، وفتحوا نصف كرة األرض 
في نصف قرن، ولوال الخالُف الذي عاد فدبَّ بينهم 
-رضي  علي  وفي خالفة  عثمان  أواخر خالفة  في 
في  يقف  ولم  العالم،  فتح  أكملوا  لكانوا  عنهما-  الله 

وجِههم واقٌف، لكن قدر الله وما شاء فعل.
اسَتقام  الذي  السبب  أن  وجدنا  ذلك  عن  فَحصنا  إذا 

به المسلمون سابًقا قد أصبح مفقوًدا بال ِنزاع، وإْن 
كان بِقَي منه شيٌء فكباقي الوْشم في ظاهر اليد؛ فلو 
ُدون  االسم  د  بمجرَّ ة  بالِعزَّ المؤمنين  وَعد  الله  كان 
المؤمنين  ة  عزَّ أين  نقول:  أْن  لنا  يحقُّ  لكان  الفعل 
َولِْلُمْؤِمِنيَن  َولَِرُسولِِه  ُة  اْلِعزَّ َولِلَِّه   ﴿ تعالى:  قوله  من 
َوَكاَن   ﴿ قال:  قد  الله  كان  ولو   .]8 ]المنافقون:  ﴾؟ 
بمعنى:   ]47 ]الروم:   ﴾ اْلُمْؤِمِنيَن  َنْصُر  َعلَْيَنا  َحقًّا 
أنهم  سوى  فيهم  َمِزيَّة  أدنى  بدون  ينصرهم  أنَّه 
للتعجب من  َة محل  َثمَّ لكان  كونهم مسلمين  يُعلِنون 
هذا الِخذالن بعد ذلك الوعد الصريح بالنصر. ولكنَّ 
النصوص في الُقرآن هي غير هذا، فالله غير مخلٍِف 
وعَده، والقرآن لم يتغيَّر، وإنما المسلمون هم الذين 
تغيَّروا، والله تعالى أنذر بهذا فقال: ﴿ إِنَّ اللََّه اَل يَُغيُِّر 

َما ِبَقْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروا َما ِبأَْنُفِسِهْم ﴾. ]الرعد: 11[.
وإذا ُقمنا بعمل مقابلة بين حالَي المسلمين واإلفرنج 
التي  الحماسة  فَقُدوا  قد  المسلمين  أن  فسنجد  اليوم 
كانت عند آبائهم، وقد تخلََّق بها أعداء اإلسالم الذين 
تتواَرُد على  أجناَدهم  فتجد  بهذا؛  كتابُهم  يُوِصهم  لم 
ِعناًقا،  والرماح  األِسنَّة  وتتلقَّى  ِسباًقا  المنايا  ِحياض 
وا بأغلى ما عندهم،  فلقد فَقُدوا الغالي والنفيس، وضحَّ
ا  أال وهي نفوسهم -في سبيل نْشر ِدينهم الباطل، أمَّ
عمل؟!  بدون   - وجلَّ -عزَّ  الله  ينصرنا  فهل  نحن 

بالطبع ال.
اعتذارات  بعض  بِذكر  أرسالن  قام  ذلك  بعد 
عن  قلياًل  تحدَّث  ثم  عليها  بالرّدِ  قام  ثم  المسلمين، 
نتائج إعانة مصر لُِمجاِهدي طرابلس وبرقة، ويبدو 
أنَّه قد ضاَق بمْثل هذه المواقف؛ ألنَّه بعد ذلك تحدَّث 
بخدمة  ووطنهم  لِدينهم  المسلمين  بعض  ِخيانة  عن 
لذلك عدَّة  الباطل، وقد ضرب  األجانب واعتذارهم 
أمثلة منها: سورية يوم الثورة على فرنسا، وما فعله 
عساكر شرقي األردن تجاه مجاهدي فلسطين، وغير 

ذلك.

ر المسلمين أسباب تأخُّ
ر المسلمين في الجهل  ثم يجمل أرسالن أسباب تأخُّ
فساد  -والسيما  األخالق  وفساد  الناقص،  والعلم 
األمراء والعلماء- والجبن والهلع، واليأس والقنوط، 
ونسيان المسلمين ماضيهم المجيد، وشبهات الجبناء 
والجهالء، وضياع اإلسالم بين الجامدين والجاحدين 

وعمل كّلٍ منهما.
وأطال أرسالن كالمه عن الرجعية والتقدُّم والجمود 
ورقيَّها،  اليابان  كالمه  ضمن  وذكر  والجحود، 
وجَعلَها عبرًة للعرب وسائر المسلمين، وهذا الكالم 
صه أنَّ الغرب يتَّهموننا بالتخلُّف والرجعيَّة وأنَّ  ملخَّ
وازدهرت  تقدَّموا  قد  لكنَّهم  ديننا،  ذلك  في  السبب 

كما   - بدينهم  كهم  تمسُّ بسبب  وارتَقوا  حضارتهم 
، لكن السؤال: لماذا ال  َيزُعمون- ودينهم باطل ال شكَّ
نُسمي أوروبا واليابان رجعيَّة بتدينها (الكافر)؟ وهذا 
عقائدهم  بعض  عن  كالمه  في  أرسالن  َحه  وضَّ ما 

الباطلة.
بعد ذلك ذكر آيات العمل في الُقرآن، الُمبِطلة لتفسير 
اإلفرنجي،  عم  الزَّ وَفساد  والكسل،  بالَجْبر  القَدر 
وأوضح أنَّ المسلمين الجامدين فتنٌة ألعداء اإلسالم 

وحجة عليه، وإنما يُؤَتى اإلسالم من ِقَبلِهم.
حديًثا  لها  أفرد  فلقد  اإلسالم،  مدنية  شبهة  عن  أما 
أنَّ  زَعم  َمن  زْعم  على  وردَّ  جوابه،  في  ا  خاصًّ
ثم  ة،  خاصَّ مدنية  تأسيس  من  ن  يتمكَّ لم  اإلسالم 
وقال:  الحاضرة،  بحالته  ذلك  على  االستدالَل  ساق 
ه بها بعض أعداء اإلسالم  إنَّ هذا الكالم ُخرافة يُمّوِ
من الخارج وبعض جاِحديه من الداخل، ولكّلٍ منهم 
المسلمين  يصبغوا  أْن  يريدون  فاألعداء  هدُفهم، 
أْن  فيريدون  الجاحدون  ا  أمَّ األوروبيَّة،  بالصبغة 

يزرعوا في العالم اإلسالمي بُذوَر اإللحاد.
المدنية، ولكنَّنا  ين في  الّدِ أثَر  نُنِكر  قال: نحن ال  ثم 
وذلك  ميزان؛  لها  يكون  أْن  يصحُّ  ال  بأنَّه  نُسلِّم  ال 
ين في األمم، فتتفلَّت  ألنَّه كثيًرا ما َيضُعف تأثيُر الّدِ
من ُقيوده، وتفسد أخالقها، وَتنهار أوضاُعها، فيكون 
َفساد األخالق هو علََّة السقوط، وال يكون الّدِين هو 
غير  خارجيَّة  عوامل  َتطَرأ  ما  وكثيًرا  المسئول. 
ُمنتَظرة، فتتغلَّب على ما أثلته الشرائع من حضارة، 
وتزلزل أركانها، وقد تهدمها من بوانيها، وال يكون 
في  المسلمين  ر  فتأخُّ نفسها.  الشريعة  من  الُقصور 
القرون األخيرة لم يكْن من الشريعة، بل من الجهل 
كما  أحكامها  إجراء  عدم  من  كان  أو  بالشريعة، 
كان  َحّقِها  على  جاريًة  الشريعة  كانت  ا  ولَمَّ ينبغي. 
ا كان  اإلسالم عظيًما عزيًزا، وأيُّ عظمة أعظم ممَّ
مدنية  إن  مثاًل.  الخطاب  ابن  أيَّام  في  اإلسالم  عليه 
ٍة إال وعندها  اإلسالم ال تقبل الُمماَحكة، فليس من أمَّ
تكن  لم  فلو  اإلسالم،  مدنيَّة  في  تُحَصى  ال  َتآلِيف 
لإلسالم مدنيَّة حقيقيَّة سامية راقية مطبوعة بطابعه، 
مبنيَّة على كتابه وسنَّته، ما كان علماء أوروبا - حتى 
يُكِثرون  بالتحاُمل على اإلسالم-  الذين ُعرفوا منهم 
تواريخها،  سْرد  ومن  اإلسالمية،  المدنيَّة  ِذكر  من 
المدنيَّات.  من  غيرها  وبين  بينها  المقابلة  ومن 
التي  الشهيرة  المدنيَّات  من  هي  اإلسالميَّة  فالمدنيَّة 

َيزدان بها التاريخ العام.
ودمشق،  بغداد،  مثل:  اإلسالم؛  لبالد  أمثلًة  ذكر  ثم 
والقاهرة، وحلب، وسمرقند، وحواضر أخرى كثيرة 

من بالد اإلسالم.
اإلسالميَّة  المدنية  اد  ُحسَّ أرسالن على  ذلك رد  بعد 

ـ الله َينُصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، وال َينُصر الدولة الظالمة وإْن كانت مسلمة

محمد عبد المنعم
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وحضارته  اإلسالم  فضَل  َنُسوا  الذين  المكاِبرين، 
أمثلة على األمم األخرى  وتراثه. ولقد قام بضرب 
ألْجل المقابلة، فذكر اليونان والرومان قبَل النصرانية 

وبعَدها:
إنَّ القائلين بأنَّ اإلسالم قد كان سبَب انحطاط األمم 
قد  النصرانيَّة  بأن  القول  من  له  مفر  ال  به  الدائنة 
أدَّت إلى انِحطاط اليونان، كذلك كانت رومية (وهي 
روما اآلن) في عصرها الدولَة الُعظَمى التي ال يُذَكر 
لعهد  رت  تنصَّ أْن  إلى  هكذا  تزل  ولم  دولٌة،  معها 
نقول  أْن  أيُعَقل  االنِحطاط.  في  فبَدأْت  قسطنطين، 
أيًضا: إنَّ تديُّنها هو سبب تخلُّفها؟ إنَّ السبب الحقيقي 
إنما  لليونان والرومان  التخلُّف واالنِهيار  َوراء هذا 
هو الغارات البربرية من الخارج، وبعض العوامل 
من الداخل. فلو فَرْضنا أنَّ النصرانيَّة لم تكن جاَءْت 
َعواِقب  من  نجوا  والرومان  اليونان  يكن  لم  وقتئٍذ 
ْتهم نتائج تلك األسباب، فهي  تلك الحوادث، وال تخطَّ

ة التي َقصمْت ظهر البعير. بمثابة القشَّ
الماضي  واليابان  أوروبا  ر  تأخُّ سبب  أنَّ  ذكر  ثم 
فال  ين،  الّدِ هو  ليس  الحاضرة  نهضتهما  وسبب 
وجعلها  المعترك،  هذا  في  األديان  إلْدخال  داعي 
هي وحَدها ِمعياَر التقدُّم والرقي والترّدِي، ليس من 
الدولة  َينُصر   - وجلَّ -عزَّ  فالله  شيٍء،  في  النََّصفة 
العادلة ولو كانت كافرة، وال َينُصر الدولة الظالمة 
كونه  في  ِجدال  فال  اإلسالم  ا  أمَّ مسلمة.  كانت  وإْن 
أجَمَع  ا  ممَّ المدهشة  وُفتوحاتهم  العرب  سبَب نهضة 
خون شرًقا وغرًبا، لكنَّه لم  على االعِتراف به المؤّرِ
يكن سبَب انحطاطهم فيما بعُد، كما َيزُعم الُمفَترون 
الذين ال غرض لهم سوى نشر الثقافة األوروبية بين 
أوروبا  ِسيادة  وبْسط  اإلسالم،  ثقافة  دون  المسلمين 
على بلدانهم، بل كان السبب في ترّدِي المسلمين هو 
د االسم،  أنهم اكتَفوا في آِخر األمر من اإلسالم بمجرَّ

ولكنَّ اإلسالم اسم وفعل.

أسباب نهضة العالم اإلسالمي
اإلسالمي  العالم  نهضة  أسباب  أنَّ  أرسالن  يبين  ثم 
حثُّ  أهمها  ومن  لها،  حصر  وال  كثيرٌة  جديٍد  من 
أقوى  لهو  الحثَّ  هذا  أنَّ  ويرى  العلم  على  الُقرآن 
 ، قّيِ باِعٍث للمسلمين على سْبقهم لسائر األمم في الرُّ
ر أنَّ العلم  والناظر في آيات الُقرآن يستطيع أْن يُقّرِ
ولقد  العمل،  ثم  بالعلم  لكن  األمم،  نهضة  سبب  هو 
مكانته وأعلى شأنه، ومدح  العلم، ورفع  الله  ل  فضَّ

أصحابه، وال مجال هنا لِذكر هذه اآلثار.
القوميَّة  النهضة  طالب  إلى  كلمًة  األمير  ه  وجَّ ثم 
للنفوس  بُدَّ  ال  النهضة  أنَّ  فيها  ح  ليُوّضِ الدينيَّة؛  ال 
األساس  في  فالنهضة  العلم،  حلبة  في  بها  تسير  أْن 
ا إْن بعدنا عن القرآن واتَّخذناها قوميَّة كما  دينيَّة، أمَّ
اإللحاد  إلى  مدخاًل  يكون  هذا  فإنَّ  أوروبا،  فعلت 
وهذا  الشهوات،  واتِّباع  األبدان،  وعبادة  واإلباحة، 
ت نفَعه؛ فال بُدَّ لنا من تربيٍة علمية سائرة  ضَرُره يُفّوِ
جنًبا إلى جنب مع تربيٍة دينية، وَمن يظنُّ أنَّ نهضة 
نا صواٌب أم  أوروبا جرت دون تربية دينية -ال يهمُّ

خطأ فكلُّها باطلة- فهو مخطٌئ.
العصر  في  المسلمين  انِحطاط  أسباب  إن  ويقول: 

الحديث هي أسبابُه في العصر القديم، لكن زاد عليها 
فْقُد كل الثقة بالنفس، وهو ما يُسمى في علم النفس 
المسلمين  نفوس  في  اليأس  َدبَّ  فلقد  النقص؛  عقدة 
-إال َمن َرِحَم الله- وظنُّوا - بل تيقَّن بعضهم- بعدم 
النصر، ووثقوا في ذلك، وكأنهم َنُسوا قول الله: ﴿ أاََل 
َقِريٌب ﴾ ]البقرة: 214[. لكنَّ األوائل  اللَِّه  إِنَّ َنْصَر 
يِهنوا  فلم  الله وهم األْعلَون،  كانوا واثقين في وْعد 
ولم يحزنوا؛ ولذلك نَصُروا اللَه في أنفسهم فنصرهم 

الله، إلى أْن دبَّ الخالف.
كان عدد المسلمين في بدر (313) فقط، ونصرهم 
وا بالُعدَّة وال الَعتاد، ولكنَّهم  هم، فلم يهتمُّ الله على عدّوِ
تعالى:  الله  قول  نزل  فحينما  الله،  وعد  في  وِثقوا 
ِماَئَتْيِن  َيْغلِبُوا  َصاِبُروَن  ِعْشُروَن  ِمْنُكْم  َيُكْن  إِْن   ﴿
كيف  يقولوا:  ولم  ذلك،  يُنِكروا  لم   ]65 ]األنفال:   ﴾
ومدافع  ودبابات،  طائرات  بال  ة،  عدَّ بال  عدد،  بال 

ورشاشات ... إلخ.
االجتماعية  األمراض  أشّدِ  من  بالنفس  الثقة  فْقد  إنَّ 
وأخبث اآلفات الروحية، وال يتسلَّط هذا الداء على 
ٍة إال ساَقها إلى الفناء،  إنساٍن إال أَْوَدى به، وال على أمَّ

وكيف يرجو الشفاء عليٌل يعتقد أنَّ علته قاِتلتُه؟
العلوم  تعلموا  إذا  المسلمين  أن  أرسالن  ويرى 
العمرانية  األعمال  يعملوا  أْن  استطاعوا  العصرية 
التي يقوم بها اإلفرنج، وهناك أمثلة كثيرة على قدرة 
الخط  أرسالن  وذكر  العمران؛  لنهوض  المسلمين 
الخط،  هذا  إنشاء  من  والغاية  الحجازي،  الحديدي 
وَمداه، وتعطيل كّلٍ من إنجلترا وفرنسا لهذا الخط. 
كما قام بذكر أدوار مصرية بارزة مثل محمد طلعت 
ًة وحَده في  حرب -مع ما يُؤَخذ عليه- الذي كان أمَّ
ع  ووسَّ مصر  بنك  س  أسَّ وقد  االقتصادية،  الحلبات 
االقتصادية  المشاريع  من  كثيًرا  ليسَتوِعب  نشاطه 
والحيوية وبدرجة عالية من الجودة واإلتقان. كذلك 
كان  اللذان  الحميد شومان  باشا، وعبد  أحمد حلمي 
االقتصاد.  في  أوروبا  منافسة  في  كبير  دور  لهما 
ه همتها إلى أهميَّة  بعد ذلك دعا المؤلف األمم ووجَّ
اإلصالحات المعنوية والمادية في البالد اإلسالمية؛ 
أكَرُم  وإنما  نسًبا،  وال  حسًبا  تعرف  ال  فالشريعة 
الناس عند الله أتقاهم، وقد طبق هذا الكالم على بالد 

الحجاز والشعب السعودي.

وفي النهاية يرى أرسالن أن المسلمين لن ينهضوا 
إالَّ باألشياء التي نهض بها غيُرهم، وقد ذكر أمثلًة 
والعلم.  والنفس،  بالمال  األشياء، ومنها:الجهاد  لهذه 
ة من األمم-  يقول: ولن يتمَّ للمسلمين - وال ألّيِ أمَّ
نجاٌح أو ُرِقيٌّ إال بالتضحية، فإنَّ هذا األمر قد أمر 
- به ِمراًرا في كتابه العزيز. والحقيقة  الله -عزَّ وجلَّ
ال  نتائج  هي  بل  أصول،  ال  فروٌع  األمور  هذه  أنَّ 
مقّدِمات، فإنَّ التضحية أو الجهاد بالمال والنفس هو 
تعلَّمت  فإذا  كلها،  بالعلوم  يهتف  الذي  األعلى  الِعلم 
العلوم  سائر  لها  داَنْت  به،  وعملت  العلم  هذا  ة  األمَّ

والمعارف، ودَنْت منها جميع القطوف والجفاني.
قال  له:  نقول  أميًّا،  الرسول كان  إنَّ  قائٌل:  قال  فإْن 
الله تعالى: ﴿ َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى ﴾ ]النجم: 5[ وبهذا 
هو  ا  ممَّ بل  الصفر  من  ليس  دولًة  يُِقيَم  أْن  استطاع 

الجاهلية  براثن  العالم من  أنقذ  فقد  الصفر؛  أقل من 
إلى نور العلم، وكما نعرف (محمد علي) الذي ربما 
كان أميًّا لكنَّه بَعث مصر من العدم إلى الوجود في 
ولده  على  الشفيق  األمي  األب  كذلك  قصير،  زمٍن 
قد يكوُن من أجهل الجهالء، لكنه ال يأتي البنه إال 

بأحذق األطباء.
فلننفض غبار اليأس، ولنتقدَّم إلى األمام، ولنعلم أنَّنا 
وتحقيق  واإلقدام،  والدأب  بالعمل  أمنيَّة  كلَّ  بالُِغون 
ِفيَنا  َجاَهُدوا  َوالَِّذيَن   ﴿ تعالى:  قال  اإليمان؛  شروط 
لََنْهِدَينَُّهْم ُسبُلََنا َوإِنَّ اللََّه لََمَع اْلُمْحِسِنيَن ﴾. ]العنكبوت: 

.]69

شكيب أرسالن
شكيب أرسالن هو رائد من رواد اإلصالح والنهضة 
في عالمنا العربي واإلسالمي، ولد يوم االثنين 25 
ديسمبر 1869م بمنطقة الشويفات في لبنان ألسرة 
عريقة، ودرس بمعهد الحكمة وأتقن - مع العربية- 

التركية والفرنسية واأللمانية واإلنجليزية.
وفى شبابه أدركته حرفة األدب فنظم الشعر وكتب 
في  وهو  (الباكورة)  بعنوان  ديواًنا  وطبع  المقاالت 
الثامنة عشرة من عمره، ولكنه سرعان ما انصرف 
التراث  كتب  فحقق بعض  فنونه  بمختلف  النثر  إلى 
وترجم رواية آخر بني سراج عن الفرنسية، وألف 
منها:  وحضارته  اإلسالم  عن  الكتب  من  عدًدا 
األندلسية"،  واآلثار  األخبار  في  السندسية  "الحلل 
إلى أقدس  الحاج  اللطاف في خاطر  و"االرتسامات 
مستفيضة  وتعليقات  هوامش  كتب  كما  مطاف"، 
على ترجمة كتاب "حاضر العالم اإلسالمي" لمؤلفه 
نويهض"،  "ستودارد" ومترجمه "عجاج  األمريكي 
"لواء  باسم  عربية  مجلة  برلين  في  أصدر  كما 
اإلسالم"، ورأس "المؤتمر اإلسالمي" في أوروبا، 
في  اإلسالمي"  "المعهد  تأسيس  في  ساهم  كما 
برلين عام 1927م، وأسس مجلة شهرية بالفرنسية 

باسم "األمة العربية" عام 1930م.
ولفظ  حياته  آخر  جنيف حيث عاش  إلى  انتقل  وقد 

أنفاسه األخيرة ليلة االثنين 9 ديسمبر 1946
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المتحدة  العربية  واإلمارات  إسرائيل  بين  االتفاق 
وأحد  اليهودية  الدولة  بين  سالم  اتفاق  ثالث  هو 
واألردن  عام 1979،  مصر  بعد  العرب،  جيرانها 
الرئيسي  االختالف  فإن  ذلك،   ومع   .1994 عام 
بين االتفاقية وسابقاتها، إنها تحالف موجه في المقام 
لقد  معلن.  غير  إيران،  المشترك  العدو  األول ضد 
العقود  مدى  على  األوسط  الشرق  في  التطور  حدد 

الماضية وخاصة منذ عام 2011، هذا المسار.

صعود دول الخليج
"دولة  بـ  إسرائيل  اهتمام  يُظهر  بدء،  ذي  بادئ 
دول  أهمية  صعود  مدى  جغرافياً،  بعيدة  مجاورة" 
الخليج العربي في السياسة اإلقليمية. بدأ هذا التطور 
تحول  عندما    ،1973 عام  في  تقدير  أبعد  على 
التركيز االقتصادي والجيوسياسي للشرق األوسط، 
وبغداد  الرياض  إلى  وبيروت  ودمشق  القاهرة  من 
وطهران. تم منذ ذلك الحين، تحديد السياسة اإلقليمية 
للخليج  المتاخمين  قبل األشخاص  متزايد من  بشكل 
حاول  لقد  المترجم).   ــ  العربي  (الخليج  الفارسي 
بهجماته  اإلقليمية،  السيادة  تحقيق  أجل  من  العراق 
على إيران عام 1980 والكويت عام 1990. على 
الرغم من فشل صدام حسين وانهيار العراق بالكامل 
تقريًبا نتيجة للغزو األمريكي في عام 2003،  ظل 

الخليج يشكل مركز السياسة اإلقليمية.

أن المستفيد الرئيسي من هذا التحول كانت المملكة 
اإلقليمية  القوة  أصبحت  التي  السعودية،  العربية 
العربية منذ عام 1973 فصاعًدا. وساهم تراجع أهم 
نهوض  في  كبير  بشكل  والعراق  مصر  منافسيها، 
المملكة. كما أن عائدات النفط المرتفعة من 2002 
إلى 2014، سمحت للرياض بلعب دور أكثر نشاًطا 
في السياسة اإلقليمية أيضاً. عندما اهتزت منذ عام 
2011، العديد من الدول العربية بسبب االضطرابات 
واالنتفاضات والحروب األهلية التي أعقبت الربيع 
أخيراً  السعودية  العربية  المملكة  العربي،  صعدت 
لتصبح الدولة الرائدة ويمتد نفوذها من المغرب إلى 
عمان. لقد قامت بحماية الحلفاء في البحرين وغيرها 
المضادة  الثورة  وقادت  االحتجاجية،  الحركات  من 
في سوريا  اإليراني  التوسع  في مصر، وعارضت 

واليمن.

ظل  وفي  الفترة  هذه  في  ااِلمارات  تطورت  لقد 
هيمنت  إقليمية.  قوة  إلى  السعودية  العربية  المملكة 
عهدها  وولي  ظبي  أبو  إمارة  هناك  السياسة  على 
في  شرع  الذي  الزمان،  من  لعقد  زايد  بن  محمد 

الذي  االستبدادي  التحديث  مسار  في  مبكر،   وقت 
أكثر  من  واحدة  ككل،  واإلمارات  ظبي  أبو  جعل 
الدول ديناميكية اقتصادياً وقوة عسكرية وتأثيراً في 
المنطقة. انضم محمد بن زايد، منذ عام 2011،  إلى 
المملكة العربية السعودية لمحاربة اإلخوان المسلمين 
في جميع أنحاء المنطقة وعارض التوسع اإليراني. 
لقد استفاد بالفعل، عندما سمح له نجل الملك السعودي 

وولي العهد األمير محمد بن سلمان، بالقيادة. 
وهذا ما أظهرته، كما قيل عام 2015، بأن مبادرة 

الحرب المشتركة في اليمن نشأت في أبو ظبي.
أن  على  آخر  مؤشر  هو  إسرائيل  مع  االتفاق  أن 
العالم  في  الرائدة  القوة  تكون  أن  تريد  اإلمارات 
العربي وأن المملكة العربية السعودية هي التي تحدد 

الخطى.

الصراع مع إيران
أدى خوف اإلمارات من إيران إلى تقارب ملحوظ 
المزيد  الجانبين  إسرائيل منذ سنوات. شهد كال  مع 
وسعت  أن  منذ  المشتركة  المصالح  من  والمزيد 
واليمن  ولبنان  وسوريا  العراق  في  نفوذها  إيران 
لدولة  بالنسبة  ويلعب،  العربي.  الربيع  نتيجة 
أنها  حيث  أخر،  دور  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
الواليات  حماية  على  االعتماد  بإمكانها،   تعد  لم 
واضحة  تصدعات  هناك  كانت  األمريكية.  المتحدة 
في التحالف في عام 2015 عندما وقعت الواليات 
رفضته  والذي  إيران،  مع  النووي  االتفاق  المتحدة 
رحب  لطهران.  كبيرا  تنازال  باعتباره  ظبي  أبو 
الرئاسة،  ترامب  بتولي  مسرورا،  زايد  بن  محمد 
الذي انسحب من االتفاقية واعتمد على تحالف شرق 
أوسطي ضد إيران، حيث يجب أن تلعب اإلمارات 
السعودية  جانب  إلى  رئيسياً  دوراً  المتحدة  العربية 
وإسرائيل. لكن قللت أبو ظبي من تقدير مدى رغبة 
بإنهاء  االنتخابي  بوعده  الوفاء  في  ترامب  دونالد 
األوسط  الشرق  في  لها"  نهاية  ال  التي  "الحروب 
وسحب القوات األمريكية من المنطقة. لقد أصبحت 
على  حرب  شن  في  األمريكي  الرئيس  رغبة  عدم 
إيران حقيقة مأساوية، بشكل خاص بعد 14 سبتمبر 
2019.  لقد هاجمت إيران، في ذلك اليوم، منشأتي 
العربية  المملكة  بـ (بقيق وهجرة ُخريص) في  نفط 
طيار.  بدون  وطائرات  كروز  بصواريخ  السعودية 
لقد تراجع، لمدة أسبوعين تقريباً، نصف إنتاج النفط 
السعودي. أي رئيس أمريكي منذ جيمي كارتر كان 
عهد  في  يتحقق  لم  وهذا  عسكرية،  بضربة  سيرد 

دونالد ترامب.
من المحتمل أن تكون هذه هي اللحظة التي تبلور فيها 

التحالف بين اإلمارات وإسرائيل. عرضت إسرائيل 
أن  أيضاً  ترى  هناك  الحكومة  ألن  كحليف،  نفسها 
تهديداً  يشكالن  النووي  والبرنامج  اإليراني  التوسع 
وجودياً، والجيش اإلسرائيلي هو الوحيد في المنطقة 
الذي يمكنه شن حرب ناجحة ضد إيران. وهنا يتحد 
اثنان من خصوم إيران لمعارضتها سياسياً وعسكرياً 

لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية.

وماذا عن السعودية؟
السؤال  لكن  إقليمية،  قوة  اإلمارات  أصبحت  ربما 
األكبر بالنسبة إلسرائيل وبالنسبة للسياسة اإلقليمية 
هو ما إذا كانت السعودية ستنضم إلى االتفاق ضد 
الرائدة  العربية  القوة  المملكة،  تزال  فال  إيران. 
بسبب موقعها في السياسة الدولية والقوة االقتصادية 
العهد  ولي  رغبة  إن  والثقافي.  الديني  واإلشراق 
محمد بن سلمان في أن يحذو حذو اإلمارات يتضح 
اتفاقية  أيضاً  أبرمت  البحرين  أن  حقيقة  من  بالفعل 
الجزيرة  الدولة  أصبحت  لقد  إسرائيل.  مع  سالم 
الصغيرة، محمية سعودية، منذ عام 2011 على أبعد 
تقدير، والتي ال يمكن أن تتخذ مثل هذه الخطوة دون 
موافقة الرياض. يبدو أن العقبة الرئيسية هي الملك 
اآلن  حتى  رفض  الذي  سلمان،  المسن  السعودي 
على  إسرائيل،  مع  السالم  لتحقيق  الجديدة  الجهود 
الفلسطينيين.  حقوق  على  الحفاظ  يجب  أنه  أساس 
سوف  ملكاً،  سلمان  بن  محمد  يصبح  أن  وبمجرد 
ال  الفلسطينيين  ألن  التحفظات،  هذه  كل  حل  يمكن 
الخليج؛  في  الحكام  من  الجديد  للجيل  دوراً  يلعبون 

إيران تهديد وجودي وإسرائيل عدو قوي إليران.
إذا كان هذا يعني نهاية مستقبل الدولة الفلسطينية، 
فال يبدو أن هذا ذو أهمية كبيرة في الشرق األوسط 

الجديد.

اإلمارات والبحرين توقعان اتفاق سالم مع إسرائيل. هذه الخطوة التاريخية نحو التطبيع الكامل للعالقات موجهة بالدرجة األولى 
ضد إيران. مما يعني تراجع مصير الفلسطينيين إلى الخلف مجدداً    ) جيدو شتاينبرج**(

ترجمة د. حامد فضل الله 

 Guido Steinberg, Der neue Nahe Osten:*
Israel und die VAE besiegeln den Schulter-
schluss gegen Iran. SWP, 15. 09. 2020
 Dr. Guido Steinberg Forschungsgruppe:**
,Naher / Mittlerer Osten und Afrika
Wissenschaftler
د. جيدو شتاينبرج باحث في  المجموعة البحثية للشرق 
والسياسة،  العلوم  مؤسسة  في  وأفريقيا  واألوسط  األدنى 

المعهد األلماني للسياسة واألمن الدولي/  برلين 
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كتبها  التي  اإلغريقيّة  التراجيديّة  روائع  من 
الميالد  قبل  الخامس  القرن  منذ  سوفوكليس، 
فيها  جّسد  (Antigone)التي  "أنتيغون"  مسرحيّته 
المستبّد "كريون"  الملك  القائم بين  العنيف  الصراع 
الغاشمة  السلطة  بين  أي  "أنتيغون"  العنيدة  والفتاة 
والمرأة الرافضة للخضوع إلى األوامر. فهي الثائرة  
التي انتقلت من محيطها الضيّق، إلى محيط األغورا 
(agora) الرحب. بما هو الساحة التي تمارس فيها 
يمكن  الذي  الصراع  هذا  أّن  إاّل  السياسية.  الحقوق 
و  المرأة  بين  ما  أزليّا  المطلق صراعا  في  اعتباره 
حيازة  أجل  من  اليوم،  إلى  قائما  يزال  ال  الرجل، 
مكانا للمرأة تحت الشمس، عبر نضاالت الحركات 
له.  سنعرض  الذي  النسوي  الفكر  وسندها  النسائيّة 
ولكن ما هي الجذور التاريخيّة وخلفيات هذا الفكر؟ 
لقد كان للحداثة  بما دعت إليه من تحرر للعقل النقدي 
ومساواة  حريّة  ومن  اإلنسان،  حقوق  كونيّة  ومن 
من  ونحوها  مواطنة،  و  ديمقراطيّة  و  البشر،  بين 
األنوار،  عصر  لفكر  اإلنسانيّة  للنزعة  و  المبادئ، 
وكذلك وباألساس للثورة الفرنسيّة -السيّما بعد إعدام  
أولمب دو كوج (صاحبة "إعالن المرأة والمواطنة" 
لسنة (1791) ، بما هو احتجاج على إقصاء النساء 
في أول إعالن لحقوق اإلنسان والمواطن (1789)، 
والحركات  النسوي  الفكر  لبروز  األساس  الدور 
النسائيّة الغربيّة إلى الوجود. كما كان لعصر النهضة 
نهاية  بدأت مع  التي  العربيّة  الفكرية  واإلصالحيّة 
العشرينات  التاسع عشر وامتدت حتى أوائل  القرن 
من القرن الماضي استتباعات ومفاعيل  إيجابيّة على 
دعوات  بروز  أهّمها  من  لعّل  العربيّة،  المجتمعات 
الرجل  بين  القائمة  العالقات  صوغ  إلعادة  ملّحة 
في  ومغايرة  جديدة  قواعد  أساس   على  والمرأة 
لمكانتها ولدورها  تبخيس  بعد  المرأة  إنصاف  اتجاه 
التاريخ،  مدى  على  قهرها،  و  بل  االجتماعي 
واختصار أدوارها في رعاية المنزل وتنشئة األبناء 
داخل األسرة فحسب، بما يجعلها في تبعيّة اقتصادية 
كلّية للرجل قد تبلغ أحيانا درجة التعامل معها بدونيّة 
أسواق  في   الجنسي  االستغالل  حّد  تصل  وسفالة 
النخاسة. فضال عن أنّها (التبعيّة) تيّسر على الرجل 
التعاطي مع المرأة العربيّة بما يعرف شعبيّا بعقليّة 
"سي السيّد". لذلك كان ال بّد من إيجاد سبل جديدة 
إلصالح وضع المرأة نحو األفضل بتوسيع مجاالت 
نشاطها وتعظيم أدوارها. بما يسمح  لها أن تكون، 
في مرحلة أولى، مساعدة للرجل في دفع عجلة التقّدم 
في  الحسن  التموقع  و  التعلّم  خالل  من  بالمجتمع، 
كافة المجاالت االجتماعيّة واالقتصاديّة، والسياسيّة، 
الحقوق  جميع  في  له  مساوية  ثانية،  مرحلة  في  ثّم 
يتعلّق  وما  الشخصيّة  األحوال  قوانين  تعديل  بعد 

العالقات  في  التماثل  يتحّقق  بحيث  باألسرة.  منها 
االجتماعية بين المرأة والرجل. 

التي  الكتابات  ورغم  الغربي،  العالم  مستوى  فعلى 
لبعضها الحقا، كان فرنسوا  سبقته والتي سنعرض 
التماثل  عن  بشّدة  دافع  من  أّول  لبار  دو  بوالن 
بين  المساواة  "في  كتابه،  في  والرجل  المرأة  بين 
الجنسين" معتبرا أّن مبّررات الالمساواة التي تطال 
ليست  ثقافيّة وليست طبيعيّة، ألنّها  إنّما هي  النساء 
ما  وهو  والثقافيّة.  االجتماعيّة  للتنشئة  نتاج  سوى 
بين  الالمساواة  "أصل  مقالته  في  روسو  عليه  أّكد 
المفّكرة  أيضا  ستؤّكده   ما  وهو  البشر" (1755)، 
بعد،  فيما  بوفوار  دو  سيمون  الوجوديّة  النسويّة 
بمقولتها الشهيرة » ال ُنولد نساء وإّنما ُنصبح كذلك 
«، وبناء على ذلك فقد أّكد بوالن دو لبار أن » ال 
جنس للعقل«. بما يترتّب عنه وجوب تمتّع المرأة 
بحّقها في التعليم والشغل، بل وبحّقها في التصويت 
الذي كان المطلب السياسّي األهّم للنسويّة في الغرب 
طيلة نهاية القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن 

العشرين. 
وبديهي أن يتبّدى للجميع أن هذه المساواة في الحقوق 
ال يمكن المطالبة بها إاّل عبر الفكر النسوي معضودا 
بلوغ  بداهة- عن   - تترجم  التي  النسائيّة  بالحركات 
والجمعي-  الفردي   - الناضج  الوعي  درجة  المرأة 
ال بدورها المفصلي في المجتمع وحسب بل وكذلك 
المطالبة  ثّم  ومن  السليبة  بحقوقها   - األهّم  وهو   -
بها بصوت عال مع التصّدي للممارسات المجتمعيّة 

الشوفينيّة و التحقيريّة  الدنيئة الموّجهة ضّدها. 
النهضوي  الفكر  بيّن من  المنطلق، وبتأثير  من هذا 
التحديث و تحرير  إلى  الساعي  العربي  اإلصالحي 
الربط  على  عموما  القائم  و  األوطان،  كما  اإلنسان 
بين تأّخر المجتمعات العربيّة وتهميش مكانة المرأة 
و التعتيم على أدوارها، لم يكن من محض الصدفة 
تحّرر  لفكرة  المرأة بشكل مواز  تحّرر  فكرة  بروز 
الوطن العربي. ضرورة أنّه يستحيل تحرير األوطان 
فيما نصف المجتمع مكبّل باألغالل، مشلول وعاجز 
عن الحركة الحّرة والفاعلة. حيث يكون غير مؤثّر 
عمليّة  في  مشارك  غير  حتّى  و  بل  له،  ثقل  وال 
تحت  اآلخر/الرجال  النصف  يعاضد  وال  التحرير 
في  تزيد  و  للمقاومة  زخما  تعطي  مختلفة،  عناوين 
جديدين  وألقا  وهجا  لها  وتضيف  المواجهة  شراسة 

بتالوين مختلفة. 

على  النهج  هذا  سلوك  في  الريادة،  فضل  ولعّل 
المصري  للثنائي  باألساس  يعود  العربي،  المستوى 
قادة  وأبرز  التنوير  رائد  الطهطاوي"  "رفاعة 

النهضة العلمية والفكرّية العربّية؛ وصاحب كتابي 
"المرشد  و  باريز"  تلخيص  في  اإلبريز  "تخليص 
أمين"   "قاسم  ومعاصره  والبنين"  للبنات  األمين 
صاحب كتابي "المصريات" و"المـرأة واألمة" وال 
المرأة" )1899)، و"المرأة  سّيما كتابي "تحرير 
الجديدة" )1900( . كما يعود هذا الفضل، بدرجة 
"العمال  كتابي  الحّداد" صاحب  "الطاهر  إلى  أقّل، 
التونسيون والحركة النقابّية" )1927( و "إمرأتنا 
في الشريعة والمجتمع" )1930(، رغم أّن أفكاره 
التحّول  في  الكبير  والتأثير  القوي  الصدى  لها  كان 
البنيوي للمجتمع التونسي، تزامنا مع تأسيس الدولة 
الوطنيّة، من نمط العيش التقليدي وتبنّي الفكر النقلي 
على  واإلنفتاح  العصري،  العيش  نمط  إلى  المغلق 
يتّصل  فيما  بوضوح  ذلك  تبّدي  وقد  النقدي.  الفكر 
بحقوق المرأة المكتسبة، تشريعا وواقعا، بما يقترب 
و يالمس المساواة الفعليّة والكاملة، السيّما إثر رفع 
اتّفاقيّة  على  يناير2011،   14 ثورة  بعد  التحّفظ، 
سيداو ( (cedaw وهي (اتفاقية القضاء على كافة 
لم  ما  قطعا-   – وهو  المرأة).  ضد  التمييز  أشكال 
يتحّقق في باقي الدول العربيّة، بما فيها مصر، رغم 
المستوى  على  النسوي  الفكر  مجال  في  أسبقيّتها 
الحركات  عبر  العملي  التطبيقي/  كما  النظري 
عبر  المجتـمع  تحديث  فكرة  كّرست  التي  النسائيّة 
تحديث وظائف المرأة بعد  تشجيعها على النهل من 

فيض معين المعرفة الذي ال ينضب.
المتّصل  الفكر  طروحات  في  الخوض  وقبل  وهنا، 
بقضايا المرأة والدفاع عنها، يقفز إلى الذهن سؤال 
ملّح ووجيه يفرض مشروعيّة طرحه، حيث يتعيّن 
بين  والمفهوم   الداللة  في  التمايز  حول  التساؤل 
عبارتي أو مصطلحي " الفكر النسائي "  و" الفكر 
غير  في  البعض  يستعملها  ما  كثيرا  التي  النسوي" 
يحيل  فيما  أنّه  المعلوم  فمن  الصحيح.  موضعها 
المعنى اللغوي لمصطلح " الفكر النسائي" إلى الهويّة 
الجنسيّة للنساء بما هو فكر تكتبه المرأة في أّي مجال 
من مجاالت المعرفة بما فيها قضاياها، يحيل مفهوم 
خلفيّات  لها  فكريّة  تيّارات  إلى  النسوي"  "الفكر 
نقدي،  وتوّجه  سياسي  بعد  ذات  غربيّة  إيديولوجيّة 
بالراديكاليّة،  أحيانا  توصف  واحتجاجي  تنديدي 
وهو نتاج فكري للجنسين، يعّرفه معجم أوكسفورد 
بأنّه: »االعتراف بأن للمرأة حقوقاً وفرصاً مساوية 
إلى  يدعو  المرأة،  قضايا  حول  يدور  و  للرجل«، 
المساواة المطلقة  بين الجنسين ويكتبه الرجال كما 
فكر  بالنتيجة  فهو  احتكار.  وال  تمايز  دون  النساء 
إلى  يذهب  كما  النسائي"  "الفكر  معنى   يستنسخ  ال 
المتداول في  "النسوي"  أن مصطلح  يعتقد  ذلك من 
"النسائي"  مصطلح  ذات  هو  إنّما  العربي  المشرق 

المهندس فتحي الحّبوبي
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المتداول في المغرب العربي، وأّن المصطلحين في 
واقع  األمر يمثاّلن وجهين لعملة واحدة؛ أال وهي 
الطروحات الفكريّة التي ترى أن هناك ظلما مسلّط 
وتناضل  السائد،  األبوي  النظام  وفق  النساء  على 
من أجل رفع هذا الظلم، بصرف النظر عن الهويّة 

الجنسيّة لمن يكتبها. 

الصحافة  أّن  على  التأكيد  القول  نافل  من  ولعلّه 
قد  كانت  بالخصوص،  والمصريّة  العربيّة  النسائية 
أسهمت بدور أساسي في نشر الوعي بقضايا المرأة 
وصاية،  وال  واسطة  دون  للتعبير،  تحفيزها  بغية 
المختلفة   والتظاهرات  المنابر  عبر  مشكالتها  عن 
ليكون حديثها إنّما هو حديث المرأة للمرأة بوصفها 
أّن قضـايا  الرجال. رغم  بواقعها من  درايًة  األكثر 
عن  قطعا-   - معزولة  ليست  ومشاغلـها   المرأة 
قضايا المجتمع الجوهريّة، وفي هذا تقول "عائشة 
إلى معرفة  كّنا في حاجة  الرحمن" "» ولئن  عبد 
لديه  صورتـها  ومشاهدة  المرأة،  في  الرجل  رأي 
األنثى  معرفة صورة  إلى  ألحوج  بعد  الحاجة  فإن 
كما تراها في نفسها، وهذا ما ال يحسن الرجال أن 
يبرزوه« وهو ذاته ما ستعبّر عنه ال حقا سيمون دي 
بوفوار في كتابها "الجنس الثاني" حيث تقول» كل 
ما كتبه الرجال على النساء مشتبه به ألنّهم في ذات 

الوقت قضاة وأطراف في القضيّة«. 
أّما "نبويّة موسى فقد أصدرت كتابا في ذات السياق 
بعنوان "تاريخي بقلمي"، اشتمل على مقاالت نشرتها 
في مجلة "الفتاة" التي تأّسست سنة (1892)، والتي 
الصحافة  مجال  في  السبق  حيازة قصب  لها  يرجع 
النسائيّة. وقد ظهرت مجاّلت عديدة  بعد ذلك نقتصر 
الحسناء"  مرآة  و"  "الفردوس"،  مجلة  على  منها 
من  ونحوها  الدر"،  "شجرة  ومجلة  و"الهوانم"، 
المجاّلت المصريّة المختّصة التي تناولت مشكالت 
والطالق،  الزوجات،  تعدد  قبيل  من  المرأة،  تؤّرق 

والزواج المبّكر وما إلى ذلك.
النسائيّة  الصحفيّة  الحركيّة  هذه  مع  وبالتوازي 
المؤلّفات  بعض  الوجود،  إلى  برزت  فقد  النشطة 
بتوقيع  كانت  النسوي،  الفكر  صميم  في  العربيّة 
التيموريــة"  "عائشـة  األديبة  أّولهّن  لعّل  رائدات 
صاحبة  كتاب "نتائج األحوال في األقوال واألفعال" 
(1887) الذي أّكدت فيه بجرأة نادرة على ضرورة 
العزلة عنهّن، ولو كان ذلك  فّك  النساء بهدف  تعلّم 
ضّد إرادة األسرة، مثنية في ذات الوقت على دور 
»أجّل  تقول  كما  باعتباره  األبناء  تربية  في  المرأة 
التيموريــة"  "عائشـة  فإّن  المعني  وبهذا  الجهاد«. 
أكثر من قرن وربع،  اليوم عن جيلها  يفصلنا  التي 
يمارسن  من  على  أشواطا  متقّدمة   و  ثوريّة  كانت 
نظرهّن  زاوية  من  باعتباره  النكاح"  "جهاد  اليوم 
من  بذلك  أوهمهم  كما  الجهاد"  "أجّل  المتخلّفة 
يصفونهم تجاوزا بالعلماء الشرعيين فيما هم ليسوا 
إاّل شيوخا للفتنة والضاللة والجهالة الجهالء أو هم - 
في أفضل األحوال- محترفون لإلفتاء المشبوه وفق 

األهواء الخاضعة إلرادة من يضّخ أكثر لما اصطلح 
يجّسدون  المعني  بهذا  وهم  دوالر.  بالبترو  عليه 
إرادة  إّن    « فوكو"  "ميشال  مقولة  عكسّي  بشكل 
العرفان تنطوي على صيرورة الهيمنة على األشياء 
واإلنسان«. وقد خاضت الحركات  النسائيّة العربيّة 
نضاالت عديدة كلّل بعضها بالنجاح واخفق بعضها 
اآلخر. منها ما يتعلّق بتعليم المرأة ، ومنها معركة 
الحجاب والسفور ومعركة االختالط وخروج المرأة 
وسّن  السياسية  المشاركة  معركة  وأخيرا  للعمل. 
التناصف  كاجراء  اإليجابية  التمييزية  اإلجراءات 
بعد  ما  التونسي  الدستور  فصول  ضمن  جاء  الذي 

الثورة. 

ولكن ما هي روافد وتاريخّية  الفكر النسوي، رغم 
إشارتنا لبعضها في مطلع المقال؟

. فيما تذكر أغلب المصادر أّن الفيلسوف الفرنسي 
نسويّة  أّول حركة  نشأة  الذي حضر  فوريي  شارل 
سنة 1830، هو أّول من أستعمل مصطلح النسويّة  
المصطلح  أّن  أخرى  تؤّكد مصادر  سنة (1837)، 
في  دكتوراه  رسالة  في    (1871) سنة  أستعمل 
 Du féminisme et de) عنوانها  كان  الطب 
ثّم   ،  (l’infantilisme chez les tuberculeux
حول  اإلبن  ديما  ألكسندر  كتبها  مقالة  في  استعمل 
 .(1872)  " والطالق  والخيانة  والمرأة  "الرجل 
ورغم  ذلك فال يزال يصّر البعض على أّن النسوية 
إنّما هي وليدة ونتاج الحركات االحتجاجية التحررية 

ضد قيود المجتمع البورجوازي الغربي.
 إاّل انّه، وفي كّل األحوال، يظّل  الفكر النسوي سليال 
الحداثي  التنويري  للفكر  ووريثا  الفرنسية  للثورة 
مثّل  الذي  المتحّجر  الاّلهوتي  الفكر  على  المنتصر 
دوما حجر عثرة في وجه تقّدم المرأة عبر  التاريخ 
إسرائيل"  "جوناتان  األمريكي  المؤرخ  إّن  بل   .
 Les Lumières radicales. La)يؤّكد في كاتبه
 philosophie, Spinoza et la naissance de
المرأة  أّن قضايا   1750-1650) la modernité
السابع  القرن  أواسط  اهتماما مّطردا منذ  قد شهدت 

عصر  قبل  أي  عشر، 
وانطالق  األنوار، 
تزامنا  السياسية  الحداثة 
الفرنسية.  الثورة  مع 
الفكر  من  بتأثير  وذلك 
وخاصة  الديكارتي 
يصفه  الذي  السبينوزي 
إسرائيل  إرفن  جوناتان 
التنويري  بالفكر 
أّن  بل  الراديكالي. 
المرأة  بقضايا  االهتمام 
السطح  على  يطفو  بدأ  
بدايات  منذ  باحتشام 
عشر  الخامس  القرن 
بيزان  دو  مع  كرستين 

 La Cité) "باعتبارها ألّفت كتابها "مدينة السيدات
دو  "ماري  مع  ثّم   ،1403 سنة   (des Dames
سنة  والنساء"  الرجال  بين  "المساواة  في  كرناي" 
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ومعلوم أّن الفكر النسوي هو فكر متحّرك ال يقّر له 
قرار. وهو وليد التحّوالت البنيويّة للمجتمع. وقد مّر 
المفصليّة  منعطفاتها  كانت  مهّمة  تاريخيّة  بمحّطات 
الليبرالي/  النسوي  الفكر  بداية،  هي  الكبرى، 
السياسي. وهو فكر خرج من رحم الثورة الفرنسية 
الحريّة  يناصر  فهو  الليبيرالية.  الفلسفة  خلفيته  و 
والنساء  الرجال  بين  المساواة  إلى  ويدعو  الفردية 
التعليم  في  كالحق  والسياسية،  المدنية  الحقوق  في 
والشغل، والسيّما حّق المرأة في التصويت الذي ساد 
طيلة نهاية القرن التاسع عشر وحتى بعيد منتصف 
النسوي  الفكر  ذلك،  أعقب  وقد  العشرين.  القرن 
القرن  من  الستّينات  أواخر  ظهر  الذي  الراديكالي 
صوتاً  وأعلى  جرأة،  أكثر  طرحه  وكان  الماضي 
داعيا المرأة إلى أن تتحّرر من كّل القيود االجتماعية 
أن   وإلى  "األبويّة"  المجتمعات  في  عليها  المسلّطة 
المناداة  يكون  لها مطلق السلطة على جسدها، مع 
الماركسي  التيار  وأّما  الشروط.  التامة  بالمواطنة 
هو  إنّما  المرأة  أّن اضطهاد  مقاربته  في  أعتبر  فقد 
يتحّقق  فتحريرها ال  للرأسماليّة، ولذلك  نتاج حتمي 
إاّل عبر القضاء على النظام الرأسمالي الجائر. وأّما 
الثقافي المحّدد األهّم  الثقافي فقد اعتبر القهر  التيّار 

للتبعيّة التي تشكو منها المرأة.
ورغم هذا التنّوع والثراء في تيّارات الفكر النسوي، 
تعاطف  إلى  أكيدة  حاجة  في  النسوية  نضال  يبقى 
في  السيما  المدني،  المجتمع  أطياف  ومساندة  
المجتمع العربي لمحاولة القضاء التدريجي على ما 
سلبية  أفكار  من  والفردية  الجمعية  الذاكرة  توارثته 
الفكر  ليس  تكريسها  في  ساهم  المرأة،  عن  خاطئة 
الفالسفة،  الديني وحسب بل و كذلك بعض جهابذة 
ومنهم أفالطون الذي يصنّف المرأة في درجة سفلى 
مع العبيد والمرضى، بل ومع األشرار والمخبولين.

عائشة عبد الرحمن
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جوهر حميد

االوان  هذا  تحاصر  والتنظيمية  السياسية  األزمات 
النهضة  حركة  رئيس  الغنوشي،  راشد  الشيخ 
مستهدفة  التونسي،  البرلمان  ورئيس  اإلسالمية 
اإلخوان  على  المحسوبة  للحركة  رئاسته  باألساس 
صرف  عن  فيه  عجز  الذي  الوقت  في  المسلمين، 
قيس  التونسي  الرئيس  مع  تصعيد  بافتعال  األنظار 

سعيد.
الغضب  من  حالة  أن  إعالمية  مصادر  كشفت  فقد 
استمرار  بسبب  النهضة  حركة  تسود  الُمتصاعد 
التوتر  من  مناخ  لخلق  محاوالته  في  الغنوشي 
التنظيمي لتمرير قرار يمّكنه من الترشح مرة أخرى 
لرئاسة الحركة خالفا لقرارات المؤتمر التاسع التي 

ربطت بقاءه بدورتين فقط دون أي مسوغ للتجديد.
وترجمت هذا الغضب عريضة حملت تواقيع 100 
قيادي في حركة النهضة بينهم أعضاء في المكتب 
البرلمانية،  والكتلة  الشورى  ومجلس  التنفيذي، 
الغنوشي  وقيادات محلية وجهوية، تضمنت ُمطالبة 
الحركة  لرئاسة  الترشح  بعدم  علنيا  التزامه  بإعالن 
خالل مؤتمرها العام الحادي عشر الُمقرر عقده في 

نهاية العام الجاري.

هذا  مثل  أن  العريضة  هذه  على  الُموقعون  واعتبر 
من  الفصل 31  ُمقتضيات  احترام  “سيؤكد  االلتزام 
التداول  مبدأ  والتأكيد على  للحركة،  الداخلي  النظام 

القيادي، وتوفير شروط نجاح المؤتمر القادم”.
وأكدت مصادر ُمقربة من المكتب السياسي للنهضة 
إلى  رسميا  تسليمها  تم  التي  العريضة  هذه  وجود 
قيادية  أسماء  تتضمن  إنها  وقالت  الحركة.  رئاسة 
التصعيدي  خطابها  من  كثفت  أن  لها  سبق  بارزة، 
مسعى  في  التنظيمية  وُمناوراته  الغنوشي  ضد 
لتغيير موازين القوى الداخلية للمؤتمر القادم، منها 

عبداللطيف المكي وسمير ديلو.
التنظيمي،  الخط  على  محسوبة  أسماء  تتضمن  كما 
ولم تظهر لها انتقادات علنية للقيادة، مثل نورالدين 
وعماد  العيّادي  وفتحي  عزوز  وآمال  العرباوي 
النجار  وعبدالمجيد  النويشي  ومحسن  الحمامي 

وجميلة الكسيكسي وجوهرة التيس.
“الغنوشي  بأن  العليبي  فريد  السياسي  المحلل  وأفاد 
حركة  رئاسته  استمرار  مشكلة  مدة  منذ  يواجه 
إلى  تدعوه  داخلها  من  أصوات  وبرزت  النهضة، 
تسليم تلك المسؤولية إلى غيره، وهناك من استقال 
من الحركة بالنظر إلى ما قال إنه غياب للديمقراطية 

وسيطرة أسرة الغنوشي على النهضة”.
مجرد  ذلك  في  يرى  من  “هناك  العليبي:  وأضاف 
الطريقة  على  السياسي  اإلسالم  أدوار ضمن  تقاسم 
أو  هذا  ينشق  حيث  أخرى،  بلدان  في  بها  المعمول 
في  ولكن  جديدا،  حزبا  ويكّون  القيادات  من  ذاك 

األخير تلتقي تلك القوى”.
حقيقية  تناقضات  “هناك  تكون  أن  يستبعد  لم  لكنه 

في  سينحني  الغنوشي  وأن  النهضة  حركة  ضمن 
تآكل  بعد  لغيره  المهمة  يترك  لكي  أمامها  األخير 
في  وتقدمه  البرلمان  بصراعات  صلة  في  شعبيته 

السن”.

عن  النائب  أحمد،  بن  مصطفى  اعتبر  جهته  من 
كشفت  “الرسالة  أن  بالبرلمان،  تونس  تحيا  كتلة 
عن خالف حقيقي قد تتطور نتائجه وتتوسع دائرته 
داخل النهضة”، واصفا العريضة بأنها “حركة مهمة 

وقوية”.
وأضاف بن أحمد في تصريح صحفي أن “خروج 
“هناك  وأن  الحزب”،  نشاط  في  مؤثر  العريضة 
داخل  القوى  موازين  على  ستؤثر  داخلية  مشكلة 

الحركة”.
التخويف  لعبة  في  الغنوشي  أن  مراقبون  ويرى 
على  الصراع  بافتعال  وخاصة  الخارجي،  بالعدو 
الصالحيات مع الرئيس قيس سعيد، فشل في توحيد 
الصف الداخلي خلفه مثلما كان يعمل في السابق من 
خالل تحذيرات مستمرة من “خطر داهم” وتوظيف 
في  خصومه  إلسكات  المصري  النموذج  ورقة 

التنظيم.
العام  المناخ  أن  جديد  من  العريضة  هذه  وتؤكد 
داخل حركة النهضة اقترب كثيرا من مربع التفكك 
من  قليلة  أشهر  بعد  تأتي  أنها  والسيما  التنظيمي، 
بروز تيار داخل هذه الحركة يحمل اسم “مجموعة 
والقاطع  الواضح  برفضه  يُجاهر  والتجديد”  الوحدة 

لبقاء الغنوشي رئيسا للحركة.

انتقاداتها  تُخفي  التي ال  المجموعة  واستطاعت هذه 
الشفافية  وعدم  الديمقراطي  التسيير  لغياب  الحادة 
اإلدارية والمالية، ورفَضها القاطع الستمرار هيمنة 
الغنوشي والمقربين منه على الحركة، التوسع داخل 
يُشبه  إلى ما  للحركة حتى تحولت  التنظيمية  األطر 
تمكين  دون  يحول  أن  يُتوقع  الذي  الجارف  التيار 

الغنوشي من تنقيح النظام الداخلي لحركته بما يُسهل 
التمديد له لمدة رئاسية ثالثة.

وكانت تلك المجموعة قد أكدت في بيان لها ما وصفته 
ذلك االضطراب  السلبيات واألخطاء، من  بـ”تراكم 
األداء  وضعف  أحيانا،  السياسي  الخط  شاب  الذي 
ذلك  في  بما  االنضباط،  عن  واالبتعاد  المؤسساتي 
من قبل بعض الرموز والقيادات، وخروج الخالفات 

الداخلية عن نطاقها المقبول والمعقول”.
كما أشارت في بيانها إلى أنه “لم يعد خافيا أن حركة 
يتفاقم  ظل  داخلي  خالف  وقع  على  تعيش  النهضة 
ذو  خالف  وهو   ،2016 سنة  العاشر  المؤتمر  منذ 
طبيعة تنظيمية بدرجة أولى، ما أنتج مناخات سلبية 
ساهمت في إرباك الحزب وإهدار الكثير من الجهود 

والطاقات”.
وبرزت منذ المؤتمر العاشر للحركة الذي ُعقد في 
مايو من عام 2016 الكثير من االنتقادات التي طالت 
إلى  تحولت  ما  وسرعان  للحركة،  الغنوشي  إدارة 
قيادي  بتغيير  تطالب  تيارات  بين  مكشوف  صراع 
بـ”الشرعية”  تصفه  بما  تتمسك  وأخرى  وإداري، 
االنتقادات  تلك  في  وترى  المؤتمر،  أفرزها  التي 

“تمردا” على تلك الشرعية التنظيمية.
“مجموعة  بيان  وقبلها  العريضة،  هذه  وقع  وعلى 
ُمتتالية  استقاالت  من  رافقه  وما  والتجديد”  الوحدة 
الجبالي  حمادي  منها  البارزة،  القيادات  من  لعدد 
وعبدالحميد الجالصي، وزياد العذاري، وعبدالفتاح 
مورو، يتحول الحديث عن انقسامات وتصدعات في 

صفوف النهضة إلى حقيقة واضحة وجلية.
وال تترك هذه الحقيقة والتفاصيل الُملحقة بها مجاال 
ُمتعدد  مأزق  في  دخلت  الحركة  هذه  أن  في  للشك 
األوجه يشي بانهيارات تنظيمية ُمتسارعة، لن يكون 
تداعياتها  التقليل من  أو  ترميمها،  الغنوشي  بمقدور 
مرمى  في  اآلخر  هو  بات  أنه  والسيما  المرتقبة، 

عاصفة يصعب عليه التخفيف من وطأتها.
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إبراهيم بدوي
وتحركاتها  ودوليا  إقليميا  تركيا  دبلوماسية  تعكس 
المتوسط  منطقتي  في  خصوصا  للجدل  المثيرة 
والشرق األوسط، مدى شراسة دولة الرئيس التركي 
سلوك  بانتهاج  المتمسكة  أردوغان  طيب  رجب 
عدائي تجاه المجتمع الدولي، بالمضي قدما في تنفيذ 
وإجراء  والمعاهدات  للمواثيق  صارخة  انتهاكات 
دخول  يرجح  ما  النطاق،  واسعة  تدخالت عسكرية 
أنقرة في عزلة محتملة ستسبب حتما أسوأ أزمة لبلد 

يعاني أصال ركودا اقتصاديا آخذا في التفاقم.
ابتعدت  الخارجية  تركيا  سياسة  أن  محللون  ويرى 
كان  التي  مشاكل«  »صفر  دبلوماسية  عن  تماما 
أعلنها حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل سنوات. ذلك 
أن العديد من الدول األوروبية، بما في ذلك اليونان 
األوروبي،  واالتحاد  فرنسا  من  وبدعم  وقبرص، 
المنطقة  هذه  في  تركيا  طريق  في  عقبات  أوجدت 
هذه  أن  يبدو  وال  واالستراتيجية،  الشاسعة  البحرية 

العرقلة اليونانية والفرنسية مؤقتة أو غير مهمة.
ألنه في هذه الخطوات األولى نفسها، اتخذت ألمانيا 
وفرنسا واالتحاد األوروبي مواقف قوية ضد تركيا، 
وتشير األدلة إلى أن التقدم في هذا المجال أصعب 
ره القادة السياسيون والعسکريون في  مما کان يتصوَّ

أنقرة في الوهلة األولى.
السياسي  المحلل  عن  تركية‹  ›أحوال  موقع  ونقل 
قوله إنّه »ما ال يقل عن 13 من أصل 25 تصريًحا 
حديًثا للخارجية التركية كانت مجرد إدانات ورفض 
مجموعات  من  بتوجيه  يتصرفون  لمن  وتحذير 
معينة« وفقاً لما جاء في تلك البيانات، والتي تصّدر 
جاويش  مولود  التركي  الخارجية  وزير  معظمها 

أوغلو.
خلفية  على  موسكو  أنقرة  هاجمت  آخر  جانب  من 
أكراد سوريا،  بحق  تركيا  النتهاكات  األخيرة  إدانة 
األوروبية  القمة  في  المشاركين  إدانتها  عن  فضال 
األخيرة التي بحثت اتخاذ إجراءات لكبح االنتهاكات 

التركية في المتوسط.
ولم تسلم جامعة الدول العربية التي أدانت التدخالت 
التركية في كل من سوريا والعراق ليبيا واليمن، من 
العربية  الجامعة  أن  من  الرغم  على  أنقرة  هجمات 
طالبت بموجب القانون الدولي أن تتوقف تركيا عن 

تدخلها العسكري في المنطقة.

من بقي وحيداً؟
والخاصة  الغريبة  العبارة  قالين”  “أبراهام  استخدم 
“الوحدة المقدسة” ألول مرة. في ذلك الوقت، لم يكن 
تحظ  لم  وربما  الحالي،  بالمستوى  مشهوًرا  كولين 

عبارته باالهتمام اإلعالمي كما ينبغي.
في  تركيا  موقع  لوصف  العبارة  هذه  استخدم  لقد 
فيه “داود أوغلو” ال  الذي كان  الوقت  سوريا. ففي 
وكان  التركية،  الخارجية  السياسة  رأس  على  يزال 
يعتقد أنه يمكن أن يقود سوريا إلى تغيير الحكومة 

األسد،  الرئيس  خصوم  وتوجيه  تجهيز  خالل  من 
باإلضافة إلى الواليات المتحدة وأوروبا، لم ترحب 
تركيا  إن  كولين  وقال  تركيا،  بخطة  المنطقة  دول 
الدفاع عن حقوق  في  المقدسة”  “الوحدة  بـ  أصيبت 

المظلومين في الملف السوري.
على الرغم من مرور بضع سنوات منذ ذلك الحين، 
ولکن عبارة “تركيا الوحيدة” تم احياؤها مرًة أخرى 

من قبل المعارضين.
صحيفة  تحدَّت  األخيرة،  األيام  في  كما  اليوم، 
سياسات  المعارضة،  منصة  وهي  “جمهوريت” 
فريق أردوغان في البحر األبيض المتوسط، معلنًة 
أهدافها  تحقيق  في  عملياً  وحيدًة  بقيت  تركيا  أن 
السياسية في هذه المنطقة البحرية الحساسة، وباتت 
من دون صديق ورفيق وداعم ومتشابه في التفكير.

القسم  مع  جنب  إلى  جنًبا  تركيا،  تحاول  واآلن 
اليونان  تحدي  األتراك  يقطنه  الذي  القبرصي 
بمناوراتها البحرية، لكن اليونان أيًضا عززت قواتها 
علی حدودها البرية وقوات خفر السواحل، كما لو 

كانت األصابع على الزناد.

الدبلوماسية أو القوة العسكرية
أنقرة  بين  توترات  ووسط  األخيرة،  األسابيع  في 
آکار”  لـ”خلوصي  کان  وباريس،  وأنقرة  وأثينا 
أکثر  والمواقف  التصريحات  التركي  الدفاع  وزير 
من أي شخص آخر. وهذا يدل على أنه من الناحية 
أجل  من  أردوغان،  لحكومة  والفكرية  السياسية 
يجب  وقبرص،  واليونان  فرنسا  ضد  موقف  اتخاذ 
أن تدخل الشخصيات العسكرية إلى الميدان، وليس 

الدبلوماسيين.
قدرات  آكار  استعرض خلوصي  السياق،  هذا  وفي 
خالل  من  مرات،  عدة  وفرنسا  اليونان  ضد  بالده 
وقيادة  القوية  والبيانات  الفيديو  ومقاطع  الصور 

طائرات من طراز “إف 16” وأفعال مماثلة.
حزب  زعيم  انتقدها  التي  القضية  هي  هذه  ولكن 
قضية  أن  يرى  الذي  أوغلو”  داود  “أحمد  المستقبل 
في  تكون  أن  يجب  مشاكلها  وحل  المتوسط  شرق 
مبادرات  اتخاذ  ويجب  الدبلوماسي،  الجهاز  يد 

دبلوماسية في هذا المجال.
العدالة  حزب  أصبح  “لقد  السياق:  هذا  في  وقال 
والتنمية غير كفء في السياسة الخارجية، وال يمكنه 

التعامل مع هذه القضية. 

صراع الغاز
المتوسط  في  الغاز  على  أنه صراع  للكثيرين  يبدو 
من خالل  تظهر  ألنقرة  أخرى  أهدافا  وراءه  يخفي 
على  المتوسط  مياه  في  عسكريا  »فرد عضالتها« 

نحو غير مسبوق.
ما  أما  للجميع،  واضحا  الغاز«  »هدف  ويبدو 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  أن  فهو  خلفه  يختفي 

البحرية  العسكرية  بالده  قوة  حاليا  يختبر  أردوغان 
حماية  على  أنقرة  قدرة  على  للتأكيد  المتوسط،  في 
مصالحها، وأنها قوة إقليمية ال يمكن أن يستهان بها 
في مجال الدفاع البحري، وفق وكالة »بلومبيرغ«.

عرض  في  عضالتها  تستعرض  وهي  تركيا،  لكن 
المتوسط، تصطدم مرة أخرى مع أعدائها التاريخيين 
في الغرب، األمر الذي قد يجعل طموحها في بناء 

قوة عسكرية بحرية في المنطقة في عين العاصفة.
اآلونة  في  التركية  البحرية  قدرات  نمو  ويكشف 
األخيرة عن حجم الطموح التوسعي لدى أردوغان، 
بإمكانها  أنقرة  أن  على  للتأكيد  دوما  يسعى  الذي 
مجابهة أوروبا وروسيا والواليات المتحدة، علما أن 
لديها قوات أو نفوذ عسكري في عدد كبير من بالد 

المنطقة.

المحلل  بولوت”  “أرسالن  أشار  الصدد،  هذا  وفي 
في صحيفة “يني شاغ” الترکية، إلى آراء عدد من 
الشلل  خصائص  حول  الترکية  الجامعات  أساتذة 
أن  على  وشدد  العصبية،  واالضطرابات  الدماغي 
تماماً  مشلول  أردوغان  لحكومة  العصبي  الجهاز 
اتخاذ  على  قادر  وغير  المتوسط،  البحر  شرق  في 

القرارات والتحرك!
أما المؤرخ التركي “سينان ميدان” فقد كتب: “على 
مر التاريخ، كانت لدينا مشاكل وخالفات مع اليونان، 
والغرب دعم اليونان دائًما في هذه النزاعات. لحل 
الخالف مع أثينا يجب أن ندخل من باب الدبلوماسية 

والتفاوض”.
بدوره يعتقد “أيدين سيزر” المحلل السياسي التركي، 
اليونان  مع  المشکلة  لحل  الناتو  جلبت  تركيا  أن 
إلى  باإلضافة  لكن  طبيعي.  أمر  وهذا  وغيرها، 
الحملة،  هذه  خط  علی  أيًضا  روسيا  دخلت  الناتو، 
المتوسطي  التوتر  في  موقًعا  اكتسبت روسيا  واآلن 

اكتسبته من خالل عالقتها مع تركيا.
أردوغان  فريق  فإن  المعارضين،  تصريحات  رغم 
يمضي قدماً بخططه، ويمكن القول بجرأة إنه بالنسبة 
لتركيا وحزب العدالة والتنمية، سيكون عام 2020 
المتوسط،  األبيض  البحر  شرق  في  للتحرك  عاًما 
هذه  في  األهداف  تحقيق  عدم  أو  لتحقيق  وسيكون 
على  عميق  تأثير  الضبابية،  تسودها  التي  الساحة 

مستقبل تركيا والحزب الحاكم.
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تفتُح رواية "أسئلة الدم" والندم للكاتب السوري خالد 
الموضوعات  وتُقارب  األسئلة،  جحيم  باب  ابراهيم 
في  عاّمة،  والعربية  السورية  الساحة  على  الساخنة 
حدٍث يشغل منّصات اإلعالم و السياسة بشكٍل عام 
يتصّدى  أن  البديهيات  حدود  في  األمر  يبدو  قد   ..
أركان مجتمعه ويكشف  تهّز  التي  للظواهر  األديب 

زيف انسانية المنظمات العالميّة ودوائر القرار..
الوجع واأللم السوري شّكل ماّدة أدبيّة لحظيّة إن لم 
نقل يوميّة، فمازال الجرح مفتوحاً على أسئلة كثيرٍة 

ُكبرى لم تُغلق فمها بعد..
يوّطئ الكاتب لروايته باسترجاع ما قرأه عن الحرب 
ستنجز  أنّها  يرى  إذ   1984 أورويل  جورج  عند 
مقبوٍل  نحٍو  على  تنجزه  لكنّها  المطلوب،  التدمير 
من الناحية النفسيّة " هذه المقوالت تفتح على خالد 
الذي  المكان  وأسئلة  الجغرافيا  أسئلة  باب  ابراهيم 
كوردستان،  غرب  أحياناً  يسّميه  والذي  إليه  ينتمي 
وأحياناً سوريا التي تسعى بثورتها للتخلّص من حكم 
والقرى  المدن  بمسميات  حاضرة  األمكنة  الطاغية 

والحارات والشوارع التي يعرفها وتعرفه.
قّسم الكاتب روايته إلى عشرة فصول لم تكن مستقلة 
عن بعضها من حيث األفكار، لكنّها تتابع  في الحدث 

الروائي العام.
في رواية أسئلة الدم والندم الصادرة حديثاً عن دار 
الدليل للطباعة والنشر في برلين، يتساءل المرء بعد 
التي ولِدت في  قراءتها عن مشروعية هذه األسئلة 

أتّون النار من قبل ومن بعد!
الُكبرى حول قضايا  التساؤالت  الرواية شهيّة  تفتح 
مصيريّة بالنسبة للكاتب، والوطن والثورة  لم تكن 
أسئلة تخّص مجتمعاً  بقدر ما كانت  أسئلة شخصيّة 
والوطن  خاّص  بشكٍل  الُكردي  المجتمع  هو  كاماًل، 
السوري بشكٍل عام، أسئلة رّكزت في طبيعتها على 
عام،  بشكل  الكردي  الوجع  معينة..مآالت  قوميّة 
السورية  الثورة  مسار  وانحراف  الحّل  وانزياحات 
الدين  أخذت  أحياناً  ومآٍس،  ويالت  من  تبعها  وما 
والتهجير  السارين،  وغاز  فالمجزرة،  لها،  ُمشّرعاً 

واالعتقاُل لم يوّفر أحداً. 
ألّن  جواباً  تنتظُر  ال  قد  ابراهيم  خالد  أسئلة  في 
الجواب زيّاح على أرض الواقع، بانزياح المواقف 
الثوابت  لكن  معها،  الخذالن  وتكّرر  تكّررْت  التي 
الوعي،  أصحاب  لدى  عليها  خالف  ال  إذ  تبقى، 
القتل  مشاريع  أصحاب  األرض  على  هم  َمْن  أّما 
فوضى  من  جعلوا  فقد  مستوياته،  بكاّفة  والتخريب 

الواقع مالذا ًلمخططاتهم، لكنّها بالُمحصلة تستهدف 
سوريا الجغرافيا والمجتمع، باختالف مكوناته اإلثنية 

والطائفية.
لها  أن ترك  بعد  يتأمل شخصياته،  يقول: وقد راح 
حريّة السؤال وانتظار الجواب "وضعت أسئلتي بين 
أسئلتهم  المتقاذفة شمااًل ويميناً في أعلى، وفي أسفل، 

وأخرجت لفافة تبٍغ من جديٍد . ." 

الشهداء  يجتمعون في المنفى 
 من المعروف أّن  الروائي  يشّكل شخصيّاته الروائية 
ويجهد في صنعها -إن جاز التعبير- صناعة سرديّة 
والخارجية  الداخلية،  وُمحدداتها  مكوناتها  يجمع 
قالب  في  ليصبّها  أو مشاهداته  المعرفّي  مّكونه  من 
انسانّي ثّم  تنطق أو يُنطق هذه الشخصيات بأفكاره 
طريقها  عن  يبّث  يُحاورها  وهواجسه،  أحالمه  أو 
أوجاعه وهمومه وأحالمه، هذه الشخصيّات تتشّكل 
يصبّها  البشر  حول  الكاتب  انطباعات  من  عادة 
يرسم  أواًل،  مخياله  في  تولد  شخصيّة  في  ويقولبها 
شخصيّات  عّدة  من  الجسمانيّة،  ومالمحها  أبعادها 
يعايشها في واقعه الحقيقي أو ربّما الورقّي من خالل 

قراءاته.  
يعمد الكاتب في روايته عبر شخصية بطل الرواية 
" شيركو " إلى استحضار الشخصيّات الروائية إلى 
المنفى " هكذا دون استئذان  طاولتة في منزله في 
وأنا جالٌس على طاولتي التي تتسع ألربعة كراسي، 
الكرسي األول ال ُيحتسب، ألّنه محجوُز منذ ثمانية 
استلمت  عندما  المنفى،  في  أيامي  أّول  مذ  أعوام، 
هذا البيت الصغير..أّما بقّية الكراسي  فهي ألصدقاء 

كانوا هنا وما زالوا يحومون بمحّبة حولي .." 
هذه الطاولة تجمع شخّصيات من الحياة، شخصيّات 
ُمسبقة  وأحكام  مواقف  لها  فكرياً  ُمؤطرة  جاهزة 
من  هي  معها،  العام  الوجدان  وتعاطف  عايشتها 
مالمحها  رسم  في  حتى  الكاتب  يجهد  لم  ودم،  لحم 
الخارجيّة، ألنّه باألساس غير معنّي بذلك، ما يهمه 
واالستدالل  مواقفها  على  الشخصيات  هذه  محاكمة 
منها على النتائج الكارثيّة والخيبات التي حدثت بعد 

استشهادها.
ايماناً منه أّن هذه الشخصيات لها حضورها الفاعل 
التجارب  تراكم  خالل  من  الُمتلقي،  ذاكرة  في 
الشخصيّات  هذه  وفكرياً،  وحياتياً  إعالمياً  معها، 
جعلت الرواية تقترب من رواية األعمال التاريخية 
ذلك  ومع  العربية،  الرواية  بواكير  عرفتها  والتي 

الرواية  إلى  تنتمي  ال  قطعاً  والندم   الدم  أسئلة  فإن 
لكنّها جهة استحضار شخصيّات جاهزة  التاريخية، 
صلة  له  ُمعاصر  موضوع  في  ومحاورتها  مّعلبة 
بالمستقبل، هي أقرب أحياناً إلى المذّكرات اليوميّة، 
الشخصيّات  هذه  بوح  من  قريباً  المتلقي  يجعل  مما 
أحداث  أنّها  على  وجدانياً  معها  ويتعاطف  يتفاعل 
حقيقية حدثت ألشخاص يعرفهم القارئ وهي كذلك 

بالفعل ..
بالعودة إلى الرواية نجد أّن الفضاء العام هو غرفة 
يعقد  فيها  ألمانيا،  في  ُمغتربه  في  الصغيرة  شيركو 
اجتماعات فرديّة أو جماعيّة، مع هذه الشخصيات، 
فأبطاله  ليسوا بشراً فقط بل كانوا أحياناً قرى ومدن 
والحسكة  وكوباني  كعفرين  جغرافية  وتشكيالت 
والخابور...وغيرها  ودجلة  والفرات  وقامشلو 
خاصة  الشهداء  أو  األموات  بيئة  من  جاء  بعضها 
المرآة  في  مرة  له  تتراءى  كانت  الشخصيات  هذه 
هيئة  على  تتشكل  وأخرى  النافذة  من  تدخل  ومرة 
المدينة  تتجّسد  الباب،أحياناً  من  تدخل  أحياناً  قمر 
فتاة تحاوره وتبثه مواجعها، توقظه من نومه يراها 
تتجول في غرفته يحاول أن يشكل حالة سالم بينها 
يجهد دائماً في البحث عن أجوبة ال أن يفتعل حروباً 
ومشاكل تثير غضب الضحايا، هي اشكالية بطبعها، 
شخصيات فاعلة على الساحة الكردية أواًل ثّم على 
الساحة السورية عاّمة، من هذه الشخصيات شخصية 
يوسف نبي وهوجام سورجي ومشعل التّمو وحسين 
أّل  (دون  "هرموش"  الحقيقي  االسم  الهرموش" 
أل  استخدام  على  الكاتب  أصّر  حين  في  التعريف) 
التعريف في ُكنية البطل حسين" وهو ُمؤسس الجيش 
الحّر، وأّول ضابط انشّق عن نظام الطاغية، كذلك 
السبب  أنّه  إليه  يُنسب  الذي  الخطيب  حمزة  الطفل 
إلى  السورية،  للثورة  األولى  الشرارة  إشعال  في 
شخصيات نسائية كردية شّكل اغتيالها و استشهادها 
جداًل واسعاً أيضاً من مثل بارين كباني  وغيرها.... 
الجزيرة  في  المعروفة  الدينية  الشخصيّة  وكذلك 

السورية الشيخ معشوق الخزنوي.
بالمقابل كان شيركو ال ينسى استحضار شخصيات 
المتمثلة  الشخصية  كاستحضار  مضاّدة  مواقف  من 
لصالح  الّدين  تجيّر  والتي  المتشدد  الديني  بالفكر 
مواقفها وأجندتها، لم تكن الشخصيات نامية متطورة 
على مساحة الحدث ، وإنّما كان هؤالء األشخاص 
يؤّدون دورهم، ويقولون ما عندهم متسلحين بمقوالت 
المسرحية  الفكرة  إلى  العمل  يقرب  مما  جاهزٍة،  
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الحال  بطبيعة  لكن  الروائي،  العمل  إلى  منه  أكثر 
الروائي  الفضاء  داخل  دارت  التي  الحوارات  هذه 
أكسبته حركيّة ودراميّة  وأعطته حريّة ومرونة في 
والتتطور  تتقدم  ال  فالشخصية  والغياب،  الحضور 

وإنّما يكشف السرد ما حدث لها..
ويحلل  ذكرياته،  يصارع  وهو  شيركو،  ينسى  ال 
بيته أن  المتحاورة في  السياسية لألطراف  المواقف 
ينتقل فجأًة إلى واقعه المكانّي في ألمانيا يقول مخاطباً 
أفعى  أكتب ودع  يا شيركو؟  لماذا ال تكتب  ذاته: " 

قلمك تلدغ الطغاة فنحن ُمتعبون جّداً"
يد  في  السكين  فكرة  الكاتب  يستلهم  الرواية:  في 
في  اللحم  بيع  مركز  في  اسكندر  موفق  الجّزار 
مدينته، ومن صورة اللحم يعمد إلى تداعيات تقوده 
إلى لحم أعناق الضحايا في بالده، ضحايا التنظيمات 
التي  المليشيات  يد  على  الضحايات  أو  اإلرهابية 
الفكر  في  نقيضتها  ألنّها  والدم  اللحم  نفس  من  هي 
أو خالفتها في الوالءات للخارج.. يعقد مواءمة بين 
السكين والقلم " شعرت بالخوف لوهلة، ثّمة عالقة 
بين السكين والقلم، بينهما توافق خفّي  ال يشعر به 

إاّل الضحايا.."
اآلراء  في  يختلفون  الشهداء  يتصارع  الرواية  في 
التي  مشاريعهم  مبررات  طرح  يعيدون  واألفكار 
بعدهم؟  حدث  ماذا  ويتساءلون  أجلها  من  ثاروا 
فيٌض  السبب؟  َمن  والخواء؟  الخراب  كّل هذا  لماذا 
جمجمة  في  الشهداء  يفتحها  التي  األسئلة  من  هائٌل 
القارئ وال أجوبة تشفي! لعّل الغشاوة مازالت على 
عيون الكثيرين، وألنهم يعرفون كّل شيء، فالشهداء 
يعلمون ما ال نعلمه نحن األحياء، وبعد جداٍل طويٍل 
حول طاولة شيركو، وفي لحظة هدوٍء وسالم "نهض 
الشهيد مبتّل العينين، قبّل صديقه الشهيد يوسف نبي 
تبادال النظرات، وكأنهما يقوالن بلغة العيون سنلتقي 

وإن لم نلتق  سيلتقي أطفالنا.. " 

قلق األسئلة عند شيركو 
بؤرة  عبر  يحاول  شيركو،  الرواية  في  السارد    
الفضاء  وهو  البيت  في  وجوده  لحظة  هي  زمانية 
خالل  من  شخيصاته  فيه   حاور  الذي  المكاني 
فمّرة  المفترضين،  األشخاص  هؤالء  مع  تداعياته 
َحكايا  ويستحضر  الماضي  جهة  السرد  يسوق 
الذي  الكتاب  اتحاد  عضو  مع  كحكايته  معه  مّرت 
الوصول  معاناة  بعد  رفيقه   وشعر  شعره  استهجن 
مزاجيّة  الحادثة  هذه  تكشف   ، مطيرة  ليلٍة  في  إليه 
بلغة  حديثه  السارد  ..فينقل  نخبة  أنّهم  يعتقدون  من 
المنطقة  على   مرت  حوادث  إلى  الماضي  الفعل 
أو غيرها كحكاية زينب وما عانته  السجن  كحادثة 
من وحشية، وعنف أقرب الناس إليها وهروبها إلى 
المنفى، ويسترجع معها حديث المرارة واأللم..  يبدو 
وفلسفياً،  سياسياً  منظراً  األحيان  بعض  في  شيركو 
فينتقد تصرفات الحزب الذي ينتمي إليه، واألحزاب 

لكنّه  العموم،  بصيغة  الكردي  والمجتمع  المعارضة 
نقٌد نابعُ من وعي بقضية يناضل من أجلها بل و يدفع 
الثمن  "بّت االنسان غير الُمحبب لدى األغلبية التي 
تعرفني، والكثير منهم أخذ موقفاً ضّدي، حّتى دون 
غربي  في  الكرد  نحن  هكذا  أكون،  من  يعلموا  أن 
ونكره  كردستان،  أجزاء  لباقي  نصّفق  كردستان  
بعضنا بعضاً حّد الوباء، هل ننسى أننا نحّب تمسيح 

الجوخ والتملّق ..!" 
ألمانيا،  في  الوضع  بيرقراطية  نقده  يطال  بل  ال 
البطوالت  ينتقد  أن  ينسى  فيها وال  الورقّي  والنظام 
العربية عامة ونضالنا، وحروبنا الفيسبوكية التي لم 
األنا،  في  والتضّخم  والتفرقة  الشلليّة  سوى  تورث 

ووهَم الفحولة.
الصفحات  منذ  ثقافته  مالمح  تتضح  الذي  شيركو 
األولى في الرواية  يبثنا بعضاً من لمحاته الشعريّة 
لغته  وكذلك  شعريان،  نصان  الرواية  ففي  النثريّة 
من  لكننا  المواقف  بعض  في  المبتكرة   الشعرية 
جهة أخرى نكتشف أنّه ليس مهتماً بالسياسة فقط بل 
عضو في تنظيمات حزبية لم يسلم بعضها من نقده 
يعمل  الذي  الكادح  أفكارها، شيركو  وتفنيد  الالذع، 
يقوده  الذي  الحصادات، وهو  في إصالح  ميكانيكياً 
حّظه لحمل السالح ليس من أجل الحرب أو تحت 
الحقول  في  وعمله  لسهره  وإنما  معين  تنظيم  راية 
وفي العراء، ليقول ضمنياً: أنا أحمل سالحي ألحمي 
يوماً  يكن  لم  الذي  الفقير  أيضاً  وهو  منكم،  نفسي 

يمتلك ثمن "قّداحة" يشعل بها سيجارة والده .
الذي  فهو  مواقفه،  في  متقلباً  مضطرباً  يبدو  لكنّه 
دينّي   مكّون  ألي  انتمائه  وعدم  بإلحاده  يصّرح 
فيقول" في حياتي كلها لم أقْم صالًة، وال أتذّكر أنّني 
ولو  حتى  رمضان،  شهر  في  واحداً  يوماً  صمُت 
سهواً، وأنا الذي يعرفني من كانوا قريبين منّي يوما 

بإلحادي المزمن .." 
ينعته  إذ  الخزنوي،  بالشيخ  نرى عالقته  فجأة  لكننّا 
هو  بل  أيضاً،  الحريّة  ومشعل  الشهداء،  بشيخ 
توهب،  ال  "الحقوق  لمقابلته  محظوٌظ  منه  خجٌل 
قلت  حين  جميعاً  كّنا  بالقوة،  ُتؤخذ  الحقوق  وإّنما 
عبارتك هذه كم، قرأنا فيك مصطفى ُمنال البرزاني 
ياشيخنا، كم قرأنا فيَك مستقباًل مزهراً  قلت للشيخ 

الخزنوي..".
هل يعكس ذلك تقلبات الموقف الكردي يا خالد ؟

عبر مئٍة وأربعين صفحة، يحاول خالد ابراهيم إثارة 
القارئ أسئلة  غبار األسئلة ونثر رمادها في عيون 
مساحة  على  سالت  التي  الدم  أنهار  بعد  مشروعة 
سوريا ولم يسلم منها أحد أسئلة التبحث عن جواب 
الصراخ،  باب  تفتح  وإنّما  الحاضر  الوقت  في  لها 
لتقول لماذا حدث كّل ذلك ؟لماذا انحرف مسار ثورة 
واقع  من  الخالص  في  الكثيرين  آمال  عليها  تعلّقت 
للخالص من سلطته  تتطلع  العالم  باتت كّل شعوب 

وطغيانه؟ والخروج على النظم الديكتاتورية.
في  الخوض  اليوم  الكثيرون  يتجنّب  األسئلة  هذه 
مساحة  على  هناك  سائلها  مصير  ألن  غمارها، 

الوطن كمصير من كانوا حول طاولة شيركو.
خالد ابراهيم يعلّل كتابة روايته بمقولة مّه فيها ألحد 
الرواية  هذه  كتابة  من  البّد  "كان  الرواية  فصول 

ألرى كمّية الحقد والشّر لدى الجميع"
تنتهي الرواية بجملة تُعيد األسئلة إلى نقطة الصفر " 

قلُت فخراب بيتك هذا ربّما يفتح بصيرتك" 

*خالد ابراهيم كاتب وشاعر سوري مقيم في ألمانيا، 
يطارد  "الغجري  باسم  شعري  ديوان  له  صدر 

أحالمه".
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الشكوى الدائمة أمر مزعج
التذمر هو أن  لتتوقفي عن  السبب األول والمنطقي 
اآلخرون  يراك  أن  تتوقعين  فال  جدا  مزعج  األمر 

ظريفة أو مدللة وأنت دائمة الشكوى كاألطفال.

تصبحين شخصا سلبيا
ولكنك  فقط  مزعج  كونه  على  األمر  يتوقف  ال 
تتحولين إلى شخص سلبي جدا وسرعان ما سيتجنبك 
الجذب.  قانون  الحالة  هذه  على  ينطبق  اآلخرون. 
فكلما بدأت بالشكوى وذكر السلبيات في حياتك كلما 
زادت مشكالتك فتستمرين بالشكوى وتستمر الدورة. 
وان كنت انت نفسك عاجزة عن حل مشكالتك فال 
تتوقعين من اآلخرين المساعدة أو حتى التفكير في 
االقتراب وأنت في هذه الحالة المستمرة من الشكوى 

والتذمر.
الله على  واشكري  الشكوى  تكفي عن  أن  ننصحك 

حياتك وستفاجئين بالتغييرات التي قد تحدث.

سيشعر زوجك أنه غير مهم
فبدال من مساعدة زوجك على الشعور بشكل أحسن 
انت بمنتهى األنانية تشغليه بمشكالتك التي ال تنتهي 
وتجبرينه على الشعور باألسى والضيق حتى لو كان 
األمر  يصل  قد  ربما  األساس.  من  جيد  مزاج  في 
باالنفصال.  بينكما  األمر  وينتهي  تطاق  ال  لدرجة 

وأنت حتما ال تريدين هذا، أليس كذلك؟

انت تفوتين الجوانب المشرقة من الحياة
المزيد من  الدائمة هي وسيلة فعالة لجذب  الشكوى 
السلبية في حياتك. فبدال من رؤية الجوانب السعيدة 
وال  المشكالت.  سوى  ترين  ال  أنت  حياتك  في 

هذه  في  وأنت  بجانبك  البقاء  شريكك  من  تتوقعين 
الحالة دائما. مثال ان كنت دائمة الشكوى من شريكك 
فسيظن أنك ال تحبينه. مهما كان مقدار حبه لك فلن 

يتحمل دوام شكواك.

الشكوى أمر متعب
مهما كان مقدار حب شريكك لك ورغم عدد المرات 
نوبات  في  عنك  التخفيف  وحاول  فيها  واساك  التي 
الشكوى فيجب أن تدركين أن هذه المحاوالت متعبة 
حقا. تخيلي محاولة ارضاء شخص صعب االرضاء 
تربية  ويشبه  مستحيل  شبه  األمر  الشكوى.  ودائم 
طفل مدلل. ربما سيظل شريكك بجوارك ولكن هذا 
األمر سيظل مرهقا وسيكون غير سعيد ولن تنتهي 

الشجارات بينكما وينتهي بالتجاهل التام.
الذم فإن كنت دائمة  المدح ويتجنبون  البشر يحبون 
ألنك  معك  بقائه  يتحمل  فلن  شريكك  من  الشكوى 

هل انت كثيرة التذمر ودائمة الشكوى؟ 
هل يتضايق زوجك مؤخرا من أسلوبك المزعج؟ 

ان كانت اجابتك نعم فنحن هنا إلنقاذ عالقتك العاطفية فنقدم لك األسباب المقنعة لتغيري من هذا التصرف السلبي.

دائما ما تشعريه بالسوء حيال نفسه.

التجاهل
الشكوى  من  فمزيد  فالمواساة  بالشكوى  األمر  يبدأ 
ومع  فالشجار  الشكوى  ثم  المواساة  من  ومزيد 
استمرار الشكوى يأتي التجاهل والتجاهل هو انعدام 
ألي  انتحار  بمثابة  هو  التواصل  وانعدام  التواصل 

عالقة.
ان كنت دائمة الشكوى في كل كبيرة وصغيرة فال 
تتوقعين من شريكك البقاء معك في حاالت الشكوى 

من المشاكل الحقيقية.
بدال من دوام الشكوى لآلخرين حاولي التخلص من 
هذه المشاعر السلبية من خالل الكتابة أو الحديث مع 
نفسك والتأمل. وتذكري أن القلق والشكوى لن تحل 
أي مشكلة على اإلطالق. اقلعي عن الشكوى وركزي 

على اإليجابيات في حياتك وستذهلك النتائج.
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تشقق وجفاف الشفاه
فيتامين  في  نقص  على  وجفافها  الشفاة  تشقق  يدل 
ابعدة أغذية  ب، خاصة من نوع (ب 2). وينصح 
تمد الجسم بفيتامين ب ومنها البروكولي ومنتجات 
على عدم  أيضاً  تدل  قد  المشققة  الشفاه  إن  األلبان. 
الجسم  وشعور  المياه  من  كافية  كميات  شرب 
بالجفاف. أما في حالة ظهور أعراض أخرى مثل 
للون  تحولها  أو  الشفة  على  بيضاء  طبقة  تكون 
لألمراض  طبيب  بزيارة  فينصح  داكن،  زهري 
تكون مؤشراً  قد  األعراض  أن هذه  الجلدية، حيث 

على وجود التهاب من نوع ما في الجسم.

شعر ضعيف ومتساقط
الشعر الضعيف والباهت قد يكون عالمة على نقص 
الحصول  الجسم  ويستطيع  الجسم.  في  أ  فيتامين 
على حاجته من فيتامين أ عن طريق تناول الجزر 
المتقصف  الشعر  أما  الحلوة.  والبطاطا  واليقطين 
الحديد  نقص  على  عالمة  يكون  فقد  والمتساقط 
يجب  أخرى  أعراضاً  إليها  ويضاف  والزنك. 
الشعر، وهو  في  القشر األصفر  مثل  لها،  االلتفات 
التهاب  باسم  التهاب يعرف  إلى وجود  قد يشير  ما 

الجلد الدهني.

نزيف اللثة
يشير نزيف اللثة عادة إلى وجود نقص فيتامين سي 
بالجسم. إن اللثة الملتهبة والتي تنزف باستمرار قد 
تكون عالمة على وجود مشاكل بالقلب. كما يمكن 
مرض  من  تحذير  عالمة  اللثة  نزيف  يكون  أن 
السكري بنوعيه، وفي حاالت نادرة قد يكون مؤشراً 
فيتامين  نقص  السبب  كان  إذا  الدم.  سرطان  على 
التوت  مثل  عليه  تحتوي  أغذية  تناول  فيمكن  سي، 

والفلفل والسبانخ.

اضطرابات النوم
النوم تعود إلى السلوك الخاطئ  أغلب إضطرابات 
النوم  للشخص في المساء. فمن يتصفح جواله قبل 
لن يتمكن من االسترخاء بشكل كامل. لكن في بعض 
األحيان قد يكون السبب في عدم القدرة على النوم 
وينصح  بالجسم.  والماغنسيوم  الكالسيوم  نقص  هو 

الكالسيوم  على  للحصول  واألفوكادو  الموز  بتناول 
والبقوليات والحبوب من أجل مد الجسم بالماغنسيوم. 
أكثر  أسباب  هناك  تكون  قد  ذلك  إلى  باإلضافة 
خطورة وراء  هذه االضطرابات، فقد يعاني البعض 
من صعوبة التنفس أثناء النوم، وهو األمر الذي قد 

يدل على وجود مشاكل بالقلب أو الرئة.

العيون المنتفخة
النوم،  قد تكون عالمة على نقص  المنتفخة  العيون 
لكن قد تكون أيضاً مؤشراً على اإلصابة بالحساسية، 
األطعمة  تتسبب  كما  الكلى.  في  ضعف  على  أو 
البعض.  لدى  العينين  انتفاخ  في  بالملح  المشبعة 
ويشار إلى أن الدورة الشهرية قد تتسبب أيضاً في 
انتفاخ العينين لدى بعض النساء. وفي بعض األحيان 

قد يكون سبب االنتفاخ خلل ما بالغدة الدرقية.

اللسان األبيض
في بعض األحيان تتكون طبقة بيضاء سميكة على 
وسي  أ  فيتامينات  نقص  إلى  يشير  قد  ذلك  اللسان، 
وب12، كما قد يكون مؤشراً على وجود التهاب ما 
أخرى مثل  أسباباً  بجسم اإلنسان. وويفال أن هناك 
اإلصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة أو اإلصابة 

ببكتيريا معينة.

تورم األطراف
المياه  ترسب  بسبب  عادة  الجسم  في  التورم  يحدث 

في  المياه  ترسب  إن  القدمين.  مثل  منه  مناطق  في 
القدمين يشير إلى مشاكل بالدورة الدموية. وحدوث 
تورم بالقدمين أو الكعبين قد يكون عالمة على وجود 

تخثر يتسبب في سد األوردة.

اإلرهاق المستمر
والراحة  النوم  من  قسطه  يأخذ  الشخص  كان  إذا 
ذلك  يعني  فقد  التالي،  اليوم  في  باإلرهاق  ويشعر 
وجود مشاكل في القلب، كما يمكن أن يكون السبب 

هو خلل في الغدة الدرقية أو نقص في الحديد،.

األطراف الباردة
العام، حتى خالل  باردة طوال  األطراف  كانت  إذا 
فصل الصيف، فقد يكون ذلك عالمة على ضغط دم 
منخفض أو ضعف في عضلة القلب. ويتسبب أيضاً 
نقص وظائف الغدة الدرقية في برودة األطراف لدى 
أطرافه،  في  بتنميل  الشخص  إذا شعر  أما  البعض. 
فقد يكون ذلك عالمة على اإلصابة بمرض السكري.

رائحة الفم المزعجة
رائحة  في  يتسبب  قد  المتكرر  اللوزتين  التهاب  إن 
فم مزعجة. كما تشير رائحة الفم الكريهة في بعض 
أو  والكلى  الكبد  بأمراض  اإلصابة  إلى  األحيان 
األمعاء. وينصح بزيارة الطبيب في حالة استمرار 

األعراض.

يرسل الجسم العديد من اإلشارات لتحذير اإلنسان من مشاكل صحية لديه قد ال يكون على دراية بها. ويترجم الجسم هذه اإلشارات إلى 
أعراض يشعر بها الفرد، مما يدفعه للذهاب إلى الطبيب والحصول على العالج المناسب. وفي الغالب يكون الشعور باأللم هو الرسالة 
التي يرسلها الجسم للمخ لتنبيهه إلى وجود خطر ما. لكن في بعض األحيان تظهر أعراض غير مؤلمة، لكنها شديدة األهمية وال ينبغي 

تجاهلها. نتعرف على أهم هذه العالمات استناداً ألراء الخبراء.
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المثالية  العالقة  وراء  تسعى  بالعالم  امرأة  كل 
والزواج الناجح، ولكن من كثرة الباحثات عن 
تظن  المتزوجات  من  النابع  واإلحباط  السعادة 
وال  حلم  مجرد  المثالى  الزواج  ان  الكثيرات 
عالقة له بالواقع ، لذا نجد ان معدالت الطالق 

فى ازدياد مطرد.

لكن هناك أسرار رئيسية ألى زواج ناجح  منها:
- االحترام : يجب ان يحافظ كل طرف على احترام 
وخاصة  إهانة  بدون  مطلقاً  احتراما  االخر  الطرف 
فى وقت المناوشات والمشاجرة ويفضل قبل التفوه 
 .. وتفكرين  لتهدئين  لدقيقة  تصمتين  ان  كلمة  بأى 
ماذا سيحدث بعد ان اتفوه بتلك الكلمة او بعد أن أقوم 

بهذا الفعل؟

- حديث قبل النوم : او ما يسمى بحديث الوسادة، 
فقط اتخذوها كعادة بأن تتحدثا قبل الخلود للنوم فى 
أى موضوع  خفيف فقط حديث بسيط يحافظ على 

استمرار التواصل والحميمية بينكما .

تقومين بوضع تصرفات  الجيد: ال  التركيز على   -
تسليط  من  وتزيدين  المجهر  تحت  حياتك  شريك 
محاسن  إنسان  فلكل  فيها،  السيئ  على  الضوء 
وتذكر  المحاسن  على  التركز  لذا   ، أيضاً  ومساوئ 
الجيد منه دائماً . ال تتوقفين عن إخبار شريك حياتك 

بمحاسنه.

- ال يوجد زواج مثالى : نسيان الحكايات الرومانسية  
صبيان  وخلفوا   .. لألبد  بسعادة  وعاشوا  مثل" 
وبنات"،  فالحياة ليست بسهولة الحكايات الخرافية 
لذا  واألفالم،   المسلسالت  رومانسية  بمثل  وليست 
لذا    ، زواجك  سنين  مدار  على  المشاكل  ستقابلين 

تقبل االمر وحل المشاكل اواًل بأول .

يكون  الزواج  لفشل  االسباب  احد  التشويق:   -
بدخول الملل، لذا ال تقضيان كل اوقاتكم معاً ، اتخذا 
نشاطات منفصلة كممارسة رياضة وحدك او قضاء 
للطرف  اتركوا  فقط   االصدقاء،  مع  الوقت  بعض 

االخر بعض الخصوصية لتقضوا على الملل.

- ال تنسين الرومانسية : أوجدا وقتاً لتقضياه سوياً 
، سواء كعائلة أو كزوجين وال تستهينا بقوة قضاء 
أمسية خاصة ولو مرة باألسبوع لك ولرفيق حياتك 
حياتكما  على  والتأثير  الفرق  وستالحظين   ، فقط 

ومدى حميميتها.

- إذا كان الغراب دليل قوم .. 
يمر بهم على جيف الكالب 

- إذا كان رب البيت بالدف مولعا .. 
فشيمة أهل البيت كلهم الرقص  

- ومن يربط الكلب العقور ببابه .. 
فكل بالء الناس من رابط الكلب  
- إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت .. 

له عن عدو في ثياب صديق 
- تهون علينا في المعالي نفوسنا .. 

ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر  
- تريدين إدراك المعالي رخيصة .. 
والبد دون الشهد من إبر النحل  

- قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت .. 
ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 

- وعاجز الرأي مضياع لفرصته .. 
حتى إذا فات أمرا عتب قدره 

- قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد .. 
وينكر الفم طعم الماء من سقم  
- وأي حسام لم تصبه كاللة .. 

وأي جواد لم تخنه الحوافر 
- وطني لو شغلت بالخلد عنه .. 
نازعتني إليه في الخلد نفسي 
- أحرام على بالبله الدوح .. 
حالل للطير من كل جنس 

- وإذا النساء نشأن في أمية .. 
رضع الرجال جهالة وخموال 

- وإذا أصيب القوم في أخالقهم ..
 فأقم عليهم مأتما وعويال 

- من وثق بالله أغناه ومن توكل عليه كفاه ..
 ومن خافه قلت مخافته 

- ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله .. 
وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم  

ـ - وما كل ما يتمنى المرء يدركه ..
تجري الرياح بما ال تشتهي السفن 

- هم يحسدوني على موتي فوا أسفا ..
حتى على الموت ال أخلو من الحسد 
- ما قد ندمت على سكوتي مرة ..
ولكم ندمت على الكالم مرارا 

الليمون من الفاكهة الحمضية التي تحتوي على فوائد 
عديدة  لوجود الفيتامينات التي ترفع المناعة وتقوي 

 الجسم. ولكن هناك فوائد أخرى
بالخل  المخلوط  الليمون  استخدام  يمكن  مطهر:   -
أن  الممكن  من  التي  البقالة  ألدوات  كمطهر 
والفواكه  والفيروسات،  بالبكتيريا  محملة  تكون 

والخضروات لضمان نظافتها.
النمل  وجود  من  تعاني  كنت  إذا  للنمل:  طارد   -
استخدام  التخلص منه عن طريق  يمكنك  في منزل 
الليمون كبديل للمبيدات الحشرية ويمكن رشه على 

عتبات األبواب والنوافذ.
- تنظيف الميكروويف: ينظف الليمون الميكروويف 
اخلطه  فقط  به،  الموجودة  البكتيريا  على  ويقضي 
بالمياه وسخنه ثم رشه في الميكروويف واتركه لمدة 

ربع ساعة.
الشعر  لون  يفتح  أن  لليمون  يمكن  الشعر:  تفتيح   -
أن  بعد  فقط رشيه على شعرك  أو درجتين،  درجة 

تخلطيه بالماء الدافئ.

من  قطع  أضيفي  القمامة:  روائح  من  التخلص   -
الليمون سواء معصور أو قشره وضعيه في حقيبة 

القمامة سوف تخلصك من روائح كريهة.
على  أيضا  يساعد  المالبس:  بقع  من  التخلص   -
التخلص من البقع التي تلطخ المالبس، فيمكنِك فرك 
البقعة بعصير ليمون مخلوط بملح، واتركيه لمدة 30 

دقيقة ثم اشطفيه بالخل والماء الدافئ.
- يلمع األظافر: يمكنِك ترك مستحضرات التجميل 
الخاصة باألظافر الباهظة الثمن، واستخدمي الليمون 
في  القطن  من  قطعة  اغمسي  فقط  الخبز،  وصودا 

عصير الليمون ستلمع أظافرك.
هناك  الطبيعي:  للونها  األطباق  ألوان  إعادة   -
ألوانها من األطعمة  تتغير  التي  العديد من األطباق 
أو غسلها بطريقة غير صحيحة، يساعد الليمون في 
به مخلوط مع  ألوانها مرة أخرى عند غسله  عودة 

البيكنج صودا.
قشرة  تعد  الشعر:  قشرة  انتشار  على  يسيطر   -
الشعر من أكبر المشاكل التي تواجه الفتيات ويكون 
أن  يمكن  كما  طويل،  وقت  ويأخذ  صعب  عالجها 
السيطرة  في  الليمون  فيساعد  أكثر،  القشرة  تنتشر 

على انتشار القشرة.
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. موديالت جديدة لفساتين السهرات
. مجموعة عصرية وتشكيلة كبيرة 

  من أزياء الرجال والشباب
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محمد شوقى تتلمذ على يد ملك الكوميديا نجيب الريحاني ، اشتهر بأدوار الرجل الجدع، الفهلوي ، الحدق ، 
ورغم مشاهده البسيطة في األعمال التي شارك فيها، إال أن الممثل المصري الراحل محمد شوقي نجح في 

ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما المصرية.
اسمه الحقيقي »محمد إبراهيم إبراهيم«، وشهرته »محمد شوقي« من مواليد حي »بوالق أبو العال« في6 
يناير 1915، وهو شقيق ضمن ست أشقاء خمس أوالد وبنت، عشق المسرح منذ أن دخل المدرسة السعيدية 

الثانوية، حتى أنه كان يهرب من المدرسة إلى شارع عماد الدين، حيث الفن والفنانين.
الطريف أن أشهر خادم في السينما المصري بدأ بالغناء، وعن بدايته : »في يوم قابل أحد زمالئه في المدرسة 
يسعى وراء الفن مثله اسمه »عباس يونس«، وطلب منه أن يساعده في اقتحام عالم الفن، 

فتوجه إلى مسرح »منيرة المهدية«.
»عندما شاهدته »منيرة« سألته: هل تجيد الغناء؟  فأجابها: »نعم« وغنى لها إحدى أغنيات 
»عروس  رواية  مرة  ألول  معها  وعمل  »منيرة«،  بمسرح  والتحق  كلثوم«..  »أم  السيدة 
الشرق« عام 1937 من تلحين رياض السنباطي، وتأليف الشيخ »يونس القاضي«..لكنه مع 

الوقت لم يرض بكونه مطرباً«.
فرصة شوقي في التمثيل جاءت من خالل »بابا شكري« أشهر مدير مسرح، والذي كان يُطلق عليه »أبو 
المسرح« في ذلك الوقت، حيث أخضعه الختبار ضمه لفرقة علي الكسار، وبالفعل نجح، وأسند له الكسار 

بعض األدوار البسيطة التي نجح من خاللها للفت النظر إليه.
الموقف الذي غيّر خريطة عمل الفنان الراحل كان عندما اختلف »الكسار« مع »على حسين« أحد أعضاء 
فرقته، وترك له »على حسين« العرض، ووضعه في مأزق، وقال لن أعود إلى الفرقة إال إذا قبل الكسار 
يدي أمام الجميع«.. فما كان أمام »الكسار« سوى اللجوء لـ»محمد شوقي«، وطلب منه أن يقوم بالدور بداًل 

من حسين، وبالفعل قام به بنجاح مذهل، ونال تصفيقاً حاداً على المسرح.
من هنا كانت انطالقة محمد شوقي ، حيث تم رفع أجره من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، وظل بفرقة الكسار 
حتى حلها عام 1946، لينتقل بعدها لفرقة شكوكو، ثم الريحاني الذي أثر كثيراً في وجدانه وأدائه بالرغم من 
أنه لم يشاركه التمثيل ولو لمرة واحده، إال أنه كان يسمح له بالجلوس أخر صفوف المسرح أثناء البروفات، 

إلعجابه بأداء شوقي، وتوقعه بأنه سيكون ممثل جيد ذو أسلوب مميز.
شوقي اضطر للعمل بوظيفة في وزارة المساحة عندما توفى والده ليساعد في إعالة أسرته، إال أنه لم يستطع 
التوفيق بين الوظيفة صباحاً، والعمل مساًء، فقرر ترك الوظيفة لعيون الفن، وبالفعل ركز على عمله الفني، 

ولمع في السينما والمسرح.
وبجانب التمثيل كان يهوى الطبخ، وهو ما كان يمارسه يوم أجازته من المسرح، باإلضافة إلى أنه كان 

خطاطاً موهوباً، وإتقانه لفن اإللقاء، وحبه للغناء وخاصة أغاني أم كلثوم.
الفنان الذي مثّل ما يزيد عن الـ 250 فيلم بجانب المسرحيات والمسلسالت، ظل متمسك بعمله وفنه آلخر 
وقت، ففي أثناء عرض مسرحية »هات وخد« مع حسن يوسف وهياتم، وأثناء العرض وهو واقف على 
المسرح سقط، فتم نقله إلى مستشفى »مصر الدولي«، وهناك أخبر الطبيب أسرته أن الفنان أمامه مجرد 

أيام، إذ أصابته قبل كذلك وعكة صحية، وأجرى جراحه، كما أصيب بجلطة في المخ.
محمد شوقي تُوفي في 21 مايو عام 1984، بعد أسبوع قضاه في المستشفى، إثر التهاب في الكبد، وبرغم 

من أعماله الخالدة حتى اآلن في ذاكرة السينما، إال أنه لم يلق التقدير أو التكريم منذ وفاته وحتى اآلن.
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من الواضح أن المهرجانات المصرية قررت تحدي كورونا، وعدم إلغاء أهم 
الفعاليات بسبب تلك الجائحة بدافع التعايش الحتمي معها بعد األضرار الجسيمة 
التي لحقت بصناعة السينما ومهرجاناتها على مدار األشهر الماضية منذ بداية 

الجائحة.
 

(تشرين  أكتوبر  من  بداية  مصر  في  كبرى  مهرجانات  ثالثة  انطالق  وتقرر 
األول) ، وهي مهرجان الجونة وستقام الدورة الرابعة من 23 إلى 31 أكتوبر، 
أما مهرجان اإلسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط فستقام دورته 
الـ36 من يوم 7 إلى 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، كما قررت إدارة مهرجان 

القاهرة السينمائي الدولي إقامة دورته الـ42 يوم 19 إلى 28 نوفمبر المقبل.

السوري جورج وسوف  الفنان  إصابة  حول  مؤخراً  أثيرت  التي  الضجة  بعد 
إبن  أكد  الالزمة،  الفحوصات  المستشفى إلجراء  إلى  بفيروس كورونا، ونقله 
شقيقته مصمم األزياء عالء سركيس أن جميع هذه األخبار المتداولة عن الفنان 
من  لها  أساس  ال  أخبار  هي  كورونا  بفيروس  إصابته  حول  وسوف  جورج 

الصحة.
وأضاف :"جورج لم يعاِن من أية أعراض قريبة من اعراض فيروس كورونا".

الذي يقع في مدينة  الفنان جورج وسوف يتواجد اآلن في منزله  كما قال إن 
كفرون السورية، وهو يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي.

وال تزال حالة الفنان جورج وسوف الصحية مستقرة ويلتزم الحجر في منزله 
الواقع في قرية كفرون ضمن نطاق محافظة حمص السورية ولم يعد الى لبنان 

خالل االيام الماضية.
كما أشارت بعض االخبار التي ذكرت ان سلطان الطرب اشترى منزاًل جديداً 

في العاصمة بيروت بعد أن قرر االنتقال من منطقة بحرصاف.
ونفت معلومات خاصة لموقع "الفن" ان تكون هناك نية حالية للوسوف لشراء 
الى  عاد  حال  في  القديم  منزله  في  اقامته  تكون  وربما  لبنان  في  جديد  منزل 

بيروت .
في المقابل يتخذ وسوف كل التدابير الوقائية منعاً من االصابة بفيروس كورونا 
خصوصاً ان هناك ثمة اصابات في قرية كفرون يتم االشراف الصحي عليهم.

استقر النجم عمرو يوسف، على المشاركة فى الموسم الرمضاني القادم بمسلسل 
"الملك"، والذى سيقدم فيه شخصية الملك أحمس طارد الهكسوس، والمسلسل 
عن رواية "كفاح طيبة" لألديب العالمى نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد 

وخالد وشيرين دياب، للمخرج حسين المنباوى.
وقال الناقد طارق الشناوى أن ما يحكم نجاح عمرو يوسف، في تجسيد شخصية 
الملك "أحمس" هو الشكل الذي سيظهر به على الشاشة وليس التوقيعات، مشيراً 
إلى أنه ممثل جيد لكن هذا الدور والعمل له أهمية وهناك عوامل أخرى يجب 
الفرعوني،  بتاريخنا  يليق  سيناريو  كتابة  االعتبار من  في  يأخذها صناعه  أن 

واالهتمام بتفاصيل العمل من ديكور وأزياء وموسيقى.
وأكد أنه يجب أال نصدر أحكام مسبقة من نوعية أن عمرو يوسف، ال يشبه 
الفراعنة، فنحن كل عالقتنا بالملك "أحمس" هو التمثال والصور الموجود فى 
المعابد، فأصبحت هذه الصورة الثابتة، مشيراً إلى أن أي صورة تسمح بتعدد 
زوايه الرؤية، واعطي مثال بشخصية "أم كلثوم" التى قدمتها الفنانة فردوس 
عبد في فيلم "كوكب الشرق"، والفنانة صابرين فى مسلسل "أم كلثوم"، وقال أنه 
على الرغم من أن "فردوس" هى األقرب فى المالمح للشخصية لكن الجمهور 

تفاعل أكثر مع "صابرين" .
واختتم حديثه قائاًل أن عمرو يوسف أما تحدي كبير باختياره تقديم هذا الدور، 
مشيراً إلى أن الممثل الجيد يظهر فى مثل هذه التحديات، ألنه يخرج فيها كل 

الطاقات المكبوته داخله.
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يستكمل الفيلم القصير هذه ليلتي جولته في المهرجانات السينمائية الدولية بعد 
فوزه بالجائزة الذهبية في مهرجان جنيف لألفالم الشرقية بسويسرا حيث ينافس 
في المسابقة الرسمية لألفالم القصيرة لمهرجان للسينما العربية في الفترة ما 
بين 8 وحتى 13 أكتوبر ، كما يشارك في مهرجاني أونتاريو السينمائي الدولي 
ومهرجان السينما األفريقية ببلجيكا، وذلك بعدما حظى العام الماضي بعرضه 

العالم األول بمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وتدور أحداث الفيلم حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها الُمصاب بمتالزمة داون 
الراقية،  القاهرة  مناطق  يتجها ألحد  باليوم،  االستمتاع  و  كريم  اآليس  لشراء 
فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إال أن األم تصر على اقتناص لحظات السعادة 
فاندنج  كليك  مؤسسة  من  المالى  الدعم  جائزة  على  الفيلم  وقد حصل  لطفلها، 
األوروبى –  اإلتحاد  الدعم من  منحة  بجانب  القصيرة،  األفالم  لدعم مشاريع 

اليونيسيف، وهو ثاني األعمال اإلخراجية لمخرجه.
ويشارك في بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو 

حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ومن إخراج يوسف نعمان.

"كيرة  فيلم  أحداث  ضمن  مشاهده  تصوير  عبدالعزيز،  كريم  الفنان  يواصل 
والجن"، والذى يتناول فترة االحتالل اإلنجليزى لمصر. 

لعملية  وبعدها يخضع  المقبل،  نوفمبر  فى  االنتهاء من تصويره  المقرر  ومن 
المونتاج.

ويرصد الفيلم حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع 
المجتمع المصري في فترة االحتالل اإلنجليزي، ويكشف عن قصص حقيقية 
ثورة  اإلنجليزي وقت  االحتالل  المصرية ضد  المقاومة  أبطال  لمجموعة من 

1919 حتى عام 1924.
"كيرة والجن" بطولة أحمد عز، كريم عبدالعزيز، تأليف أحمد مراد، وإخراج 

مراد حامد، وإنتاج سينرجى فيلمز.

وقع الممثل أيمن زيدان عقداً رسمياً، ليؤدي دور البطولة في المسلسل الشامي 
"الكندوش"، من تأليف حسام تحسين بيك، وإخراج سمير حسين، ليكون أول 

المنضمين إلى هذا العمل.
هذا العمل سيعيد أيمن إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب، وتحديداً من ظهوره في 
مسلسل "حرائر"، والجزء السابع من مسلسل "باب الحارة" في موسم 2015، 

ليكون حاضراً في الموسم الدرامي لرمضان.
"باب  أعماله  ومن  الشامية،  األعمال  مسلسالت  في  كثيراً  أيمن  يشارك  ولم 

الحارة، زمن البرغوت، لك يا شام، حرائر".
السينمائية  األفالم  من  أنجز عدداً  التلفزيونية،  الدراما  غيابه عن  فترة  وخالل 

ممثاًل ومخرجاً.
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ازداد اهتمام األفراد بشأن خصوصية وأمن بياناتهم، قد تعتقد مناقشة موضوع تأمين 
هاتفك باتخاذ واحدة من إجراءات المصادقة لن يكون مطروًحا.

سوف نتعمق قلياًل وننظر في طرق المصادقة المختلفة التي تقدمها األجهزة التي تعمل 
بنظام التشغيل أندرويد.

Pattern lock  القفل النمطي
“القفل النمطي”، كما يوحي االسم، هو قفل يتطلب من المالك إدخال نمط لفتح قفل أجهزتهم. 
بقدر ما تذهب خيارات قفل الشاشة، يمكن اعتبار أقفال النمط خيار أمان متوسط المستوى في 
أفضل األحوال. يمكن أن يكون تمايل إصبعك سهاًل مثل رسم حرف (L) أو يمكنك جعل النمط 
أكثر صعوبة من خالل رسم شكل معقد. كلما كان النمط أبسط، كان من السهل على المتربصين 

نسخه إذا كانوا يشاهدونك عن قرب.
بنسبة  بالمستخدمين  الخاص  التمرير  نمط  إنشاء  إعادة  في  نجحوا  المتربصون  أن  البحث  وجد 
وهو  للمستخدم  النظر  مدة  زادت  كلما  وتزداد  واحدة،  مرة  إليه  النظر  بعد  الوقت  من   %64.2
يحل القفل. يمكنك تحسين األمان من خالل منع المالحظة واختيار نمط أكثر تعقيًدا. ورغم جميع 
اإلجرائات التي يتم أخذها في االعتبار، يعد رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور خياًرا أكثر 

أماًنا بشكل عام.

رقم التعريف الشخصي/كلمة المرور
إذا كنت ذكًيا وقمت بإعداد حماية على أجهزة أندرويد الخاصة بك، فربما تكون على دراية بخيار 
قفل التعريف الشخصي/ كلمة المرور ، ألنه الرمز الذي تطالبك بطاقة SIM بإدخاله كلما قمت 
بإيقاف وتشغيل هاتفك. ستسمح لك العديد من إصدارات نظام التشغيل أندرويد بتعيين رمز يتألف 

من أربعة أرقام، ولكن إذا كنت تهتم بأمنك، فستختار رمز تعريف  PIN أطول بكثير.
إذا كنت ترغب في تحسين القفل الخاصة بك، على األرجح عليك اختيار كلمة مرور تحتوي على 
أحرف وأرقام وجعلها تتكون من 8 أحرف على األقل. قد يكون من األصعب قلياًل التذكر والكتابة، 
ولكن على المدى الطويل ستكون مسرور وراضي عن أمانك. إذا كنت ترغب حًقا في أمان أكثر، 
فيمكنك أيًضا تشغيل ميزة مسح بيانات هاتفك بعد عدد محدود من محاوالت تسجيل الدخول الغير 

صحيحة.

قفل بصمة اإلصبع
لحسن الحظ ما يزال استخدام بصمة اإلصبع كقفل للهاتف يستخدمه البعض. قد تواجه أصناًفا 
وآخر  األزرار  في  مدمج  اآلخر  والبعض  بذاتها،  قائمة  أقفال  عن  عبارة  بعضها  مختلفة، 
التطورات هي تلك المخفية في شاشة الهاتف الذكي. القضية هي أن قفل بصمة اإلصبع يمكن 
اعتباره أحد أسرع الطرق لتأمين هاتفك. من خالل وضع إصبعك على قارئ البصمة وسيتم 

فتح هاتفك في غضون جزء من الثانية.
ولكن هل هو مضمون؟ 

حسًنا، إن تجاوز قفل بصمة اإلصبع ليس مستحياًل تماًما. يمكن سرقة بصمات األصابع 
طريق  عن  ذلك  يمكن  أنه  حتى  إنشائها،  إعادة  ثم  األخرى،  والمصادر  الصور  من 
في عام 2017،  البيومترية.  األقفال  لتجاوز  استخدامها  ويتم  األبعاد  ثنائية  الطباعة 
تمكن أحد الباحثين األمنيين من إعادة إنشاء بصمة وزير الدفاع األلماني من صور 

عالية الدقة.
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مسح الوجه
حد  إلى  معقدة  العملية  أن  تتخيل  أنك  من  بالرغم 
التكنولوجية،  العجائب  من  كبيًرا  عدًدا  وتتطلب  ما 
فالحقيقة هي أنها تعتمد بشكل أساسي على الكاميرا 
األمامية وبعض البرامج. تقوم الكاميرا بمسح صورة 
وجهك ثم تعتمد على خوارزمية التعرف على الوجه 
أيًضا  القفل  إلغاء  تعتمد سرعة  للتحقق من وجهك. 

على هاتفك ومدى جودة الكاميرا األمامية.
أجرى الباحثون اختباًرا على 110 هاتًفا ذكًيا مختلًفا 
وما وجدوه لم يكن جمياًل بالقدر الكافي. بشكل عام، 
يعد وجود قفل بيومتري لبصمات األصابع مع رمز 

مرور هو الطريقة األكثر أماًنا.

ميزات خاصة بالعالمة التجارية للهواتف
الذكية  للهواتف  المختلفة  التجارية  العالمات  تضع 
أيًضا إجراءات األمان البيومترية من خالل إضافة 
ميزات خاصة لتعزيز أمان أجهزتها. تختلف وتتراوح 
هذه المستويات من مسح الوجه لمسح قزحية العين. 
لدى سامسونج، على سبيل المثال، نسختها الخاصة 
كنت  سواء  اإلعداد.  سهل  وهو  القزحية  مسح  من 
مصباح  التكنولوجيا  تستخدم  ال.  أم  نظاره  ترتدي 
LED باألشعة تحت الحمراء إلضاءة عينيك بينما 
تلتقط كاميرا التركيز الضيق ألنماط القزحية ويقوم 
عالية  تبدو  المعلومات.  هذه  بمعالجة  الذكي  الهاتف 
التقنية، أليس كذلك؟ ولكن هل هي آمنة؟ حسًنا، تمكن 
فريق من قراصنة القبعة البيضاء الذين يستخدمون 
كاميرا مزودة بميزة األشعة تحت الحمراء من خداع 

أول هواتف سامسونج قدم هذه الميزة.

الخالصة
الحكمة  من  منها.  لالختيار  متنوعة  هناك مجموعة 
االعتماد  الميزات وعدم  من  اختيار مجموعة  دائًما 
على واحدة فقط. ولكن يمكن القول إن الخيار األكثر 
أماًنا في القائمة هو رقم التعريف الشخصي الموثوق 
أو كلمة المرور ذات الطول الكافي، مع وجود فحص 
بصمات األصابع في المستقبل. أًيا كان الخيار الذي 
تأمين  للمستقبل.  التخطيط  دائًما  الذكاء  فمن  تتخذه، 
هاتفك اآلن قد يخلصك من مشاكل كثيرة قد تتعرض 

لها في المستقبل.

بسبب  المنزل  إلى  أعمالهم  تحولت  ممن  كنت  إذا 
اإلنترنت  سرعة  بأن  شّك  فال  الصحي  الحجر 
من  لذلك  المكتب،  في  كسرعته  ليست  المنزل  في 
الطبيعي أن تواجه بعض المشاكل في تحميل ورفع 
تعتمد  التي  األخرى  األمور  أو  الصور  أو  الملفات 

على اإلنترنت. 
اإلنترنت  سرعة  لمعرفة  نصائح  لك  سنقدم  لذلك 

والمشاكل التي ربما ستواجهك.

عليك  شيء  أول  لديك:  اإلنترنت  سرعة  من  تأكد 
القيام به هو اختبار سرعة اإلنترنت الحالية، سيتيح 
لك ذلك معرفة ما إذا كنت تحصل على معدل أقل 

مما ينبغي أن يكون بحسب اشتراكك.
برنامج  تحميل  طريق  عن  بذلك  القيام  يمكنك 

SpeedTest وإجراء االختبار.

سبب  أكبر  جيد:  بشكل  يعمل  المودم  أن  من  تأكد 
الناس  فبعض  القديم،  المودم  هو  اإلنترنت  لتباطؤ 
ولكنهم  الشركة  خدمات  مزود  على  باللوم  يلقون 
عندهم  من  هي  المشكلة  بأن  النهاية  في  يتفاجأون 
بسبب انتهاء عمر المودم، الذي غالباً ال يعمل بشكل 

جيد بعد 5 سنوات من استخدامه.

تقصير أو تغيير الكابالت: إذا كان كابل المودم في 
بكبل  بينهما  وتصل  أخرى  بغرفة  والمودم  غرفة 
سرعة  تقليل  في  السبب  هو  يكون  فربما  طويل 
كثرة  هو  اآلخر  السبب  يكون  ربما  أو  اإلنترنت. 

الوصالت في الكبل الواحد.
لذلك ننصحك بأن يكون كبل المودم قصيراً جداً أو 

ال يتعدى عدة أمتار.

استبدال  تحاول  أن  يمكنك  كما 
القديمة  والخطوط  الهاتف  كابالت 
أقصر  استخدم  ذلك  من  وبداًل 
فرقاً  يحدث  أن  يمكن  هذا  وأحدث. 

كبيراً في كثير من األحيان.

فيروسات:  وجود  عدم  من  تأكد 
به  القيام  عليك  الذي  التالي  الشيء 
هو التأكد من عدم وجود فيروس في 
الالبتوب أو الكمبيوتر ألنه قد يسبب 

لك التباطؤ في سرعة اإلنترنت.

على  المودم:  إعدادات  على  القنوات  عدد  تغيير 
الرغم من أن خطوط اإلنترنت مصممة لتحمل عدد 
بتحديد  ننصحك  أننا  إال  قناة)   14  ) كبير  قنوات 
تساعد في  أن  يمكن  أو 11 ألنها  أو 6  القنوات 1 

تقليل المشكالت.
على األغلب لم تفهم ما قلناه في األعلى، المقصود 
هنا هو عدد األجهزة المسموح لها االتصال بشبكتك.
لذلك حتى تتمكن من تحديد عددها عليك إدخال رقم 
الــIP المكتوب أسفل المودم على أي صفحة إنترنت 

لتحولك تلقائياً إلى إعدادات الشبكة.
كتابة  بعد  إلى اإلعدادات  الدخول  ذلك  بعد  بإمكانك 
خلف  أيضاً  المكتوبة  المرور  وكلمة  المستخدم  اسم 

المودم.
بعد ذلك تذهب إلى Wireless basic  ومن هناك 

تحدد العدد المسموح للقنوات.

ماذا يمكنك أن تفعل أيضاً؟
يبثون  ممن  األشخاص  من  العديد  هناك  كان  إذا 
الفيديو في منزلك، والذي يتطلب غالباً 10 أضعاف 
إنترنت  اتصال  استخدام  فسيتم  النهار،  أثناء  الطلب 

محدود بالكامل.
على  أسرتك  وأفراد  ألنشطتك  التخطيط  حاول 

اإلنترنت في أوقات الذروة.
إذا لم تكن تعاني من أي مشكلة مما سبق فقد حان 
وشركة  اإلنترنت  خدمة  بمزود  لالتصال  الوقت 
الخط  اختبار  منهم  واطلب  بك،  الخاصة  المودم 

والتحقق منه.
قد يعني هذا أنه سيتم إرسال عامل من الشركة إلى 
أو  إضافية.  رسوماً  يكلف  أن  يمكن  وهذا  منزلك، 
ربما تكتشف أنك مشترك بباقة بطيئة مقارنة بالتي 

تحتاجها.
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بمناسبة اليوم العالمي لمحو األمية، أطلقت جوجل النسخة العربية من تطبيقها 
.Read Along ”هيا نقرأ“

وتطبيق جوجل “هيا نقرأ” هو تطبيق مجاني، يقدم تجربة تفاعلية ثرية وممتعة 
لألطفال بدءا من عمر 5 سنوات، من أجل تحسين مهاراتهم في القراءة باللغة 
افتراضية تدعى “ضياء” خالل تجولهم في  العربية، حيث يصحبهم شخصية 

التطبيق.

تقنية  باإلنترنت، كما يوظف  بعدم حاجته لالتصال  نقرأ”  ويتميز تطبيق “هيا 
جوجل للتعرف على الكالم، ومشاركة األطفال المالحظات المرئية والشفهية 
أثناء قراءتهم للكتب المتوفرة على التطبيق، والتي تشمل سلسلة من القصص 
الخير  وفعل  والتعاطف  الصداقة  قيم  على  تركز  والتي  جوجل،  من  المبتكرة 

والمثابرة واالبتكار.
وفي التطبيق، تقوم شخصية “ضياء” االفتراضية بالقراءة أوال، ثم االستماع إلى 
ترديد األطفال، مع تقديم المالحظات على طريقة قراءتهم، كما يقدم اقتراحات 

مخصصة لكل طفل وفقا لمستواه، مع توفير ألعاب تعليمية مفيدة ومسلية.
تطبيق “هيا نقرأ مع جوجل” Read Along متاح للتحميل المجاني من على 

متجر جوجل للتطبيقات (بالي ستور).

يعتبر الهاتف الذكي أداة رائعة إلنجاز الكثير من المهام خالل اليوم، ولكن وفًقا 
إلحدى الدراسات ُوجد أن المستخدم العادي يقوم بفحص هاتفه أكثر من 47 
مرة في اليوم، وينتج عن ذلك قضاؤه أكثر من 3 ساعات في المتوسط منشغاًل 
بهاتفه الذكي، ومن ثم عندما تجد نفسك تتحقق من هاتفك باستمرار وبدون هدف 

فإنه يصبح مصدر إلهاء.
اإلضرار  إلى  الذكي  بالهاتف  انشغالك  يؤدي  أن  يمكن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
بعالقاتك الشخصية وإنتاجيتك اليومية، مما يتطلب منك التقليل أو التحكم في 

استخدام الهاتف الذكي على مدار اليوم.
فيما يلي سنتعرف على 4 طرق تساعدك في التخلص من إدمان الهاتف الذكي:

- إيقاف إشعارات التطبيقات:
تُعد اإلشعارات الواردة من التطبيقات في الهاتف الذكي من أهم األسباب التي 
تجعلك تنظر إلى شاشة هاتفك بصورة مستمرة ومتكررة على مدار اليوم؛ مما 
قد يُصنف بأنه حالة من إدمان استعمال الهاتف، لذا للتخلص من هذا األمر، 

يجب عليك ضبط أو تعطيل جميع إشعارات التطبيقات في هاتفك.

- حذف أكثر التطبيقات المشتتة لالنتباه:
الذكي بصورة مستمرة ومتكررة يجب  الهاتف  إلى شاشة  النظر  للتوقف عن 
عليك إلغاء تثبيت التطبيقات التي ترى أنها تشتت انتباهك، أو تجد أنك تتحقق 
منها باستمرار، مثل: تطبيق فيسبوك أو تويتر، فالرغبة في فتح التطبيق والتحقق 

من اإلشعارات التي تظهر في أيقونة التطبيق أمر مغٍر للكثيرين.
وحتى إذا وجدت صعوبة في االبتعاد عن تطبيقات التواصل االجتماعي، مثل: 
فيسبوك، ولم ترد حذفها من هاتفك، فيمكنك نقلها إلى الصفحة الثانية من شاشة 
الرئيسية، أو يمكنك  الشاشة  التطبيق في  أيقونة إشعارات  الهاتف، لكيال ترى 

ببساطة حذف التطبيق من هاتفك واستخدام إصدار الويب.

- تعيين وقت عند استخدام التطبيق:
 ،Screen Time (وقت الشاشة) توفر معظم الهواتف الذكية ميزة التحقق من
الهاتف  الذي تقضيه مستخدًما  الوقت  الميزة معرفة مقدار  تتيح لك هذه  حيث 
الذكي وكذلك التطبيقات التي تستخدمها أكثر من غيرها، إذا كنت تستخدم هاتف 

آيفون اتبع الخطوات التالية:
• افتح تطبيق (اإلعدادات) في هاتفك.

• اضغط على خيار (وقت الشاشة) Screen Time، سيظهر لك رسم بياني 
يُبين معدل استخدامك للهاتف خالل اليوم.

 See (مشاهدة كل األنشطة) للحصول على بيانات أكثر، اضغط على خيار •
All Activity أسفل الرسم البياني.

كما  زرتها،  التي  الويب  ومواقع  فتحتها،  التي  التطبيقات  رؤية  يمكنك  هنا   •
يمكنك تعيين حدود ألكثر التطبيقات استخداًما.

ميزة  استخدام  فيمكنك  أندرويد  التشغيل  بنظام  يعمل  هاتًفا  تستخدم  كنت  إذا 
(الرفاهية الرقمية) Digital Wellbeing التي تقدم لك لوحة معلومات تعرض 

لك مقدار الوقت الذي تستخدم فيه كل تطبيق حسب اليوم واألسبوع.

- اترك هاتفك بعيًدا عنك:
وجود الهاتف الذكي بعيًدا عنك وليس في متناول يدك سيساعدك بشكل كبير 
العمل  مكان  إلى  تصل  عندما  لذا  استخدامه،  إدمان  حالة  من  التخلص  على 
فاألفضل تركه في الحقيبة أو ُدرج المكتب، وكذلك في المنزل يمكنك وضعه 

في مكان بعيًدا نسبًيا عنك لكيال تنشغل به طوال الوقت.
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السيارة  قائد  تصيب  التي  المزعجة  العالمات  أهم  من  الحرارة  مؤشر  يعتبر 
توقف  أن  الفور  األمر خطيرا ويجب على  يبدو  الحرارة  ارتفاع  فمع  بالقلق، 

سيارتك.

الشكل  فهناك  أخرى،  الى  سيارة  من  الحرارة  مؤشرات  أنواع  تختلف  وقد 
وهو  الخفي  والمؤشر  التدريجي  الرقمي  المؤشر  وهناك  للمؤشرات  التقليدي 

عبارة عن لمبة مضيئة تعمل عند ارتفاع درجة حرارة السيارة.

نتناول معا أهم عوامل اختالل ذلك المؤشر وأهم عوامل ارتفاع درجة حرارة 
السيارة.

قربة المياه
من أهم األشياء التي البد االهتمام بها في الفحص الدوري للسيارة والتأكد من 
منسوب المياه داخل القربة البالستيكية ومعاينة عالمة الحد االدنى واألقصى 

بداخلها.

الرديتير
الفحص الدوري للهيكل المعدني الخاص بالرديتير يجعلك تتجنب مشاكل عديدة 
قد تظهر به مثل الثقوب او وجود تسريبات في األنابيب الخاصة بنظام التبريد، 
ومن المهم أيضا التأكد من سالمة الغطاء الخاص بالرديتير والتأكد من طريقة 

أحكامه للغلق، والتأكد من وجود كمية المياه الكافية في نظام التبريد.

مروحة التبريد
من وقت الى اخر يجب متابعة هذا الجزء الهام واختبار كفاءة الحركة وفاعليتها 
بشكل جيد، فعند توقف مروحة تبريد السيارة بشكل مفاجئ سوف يحدث ذلك 
التبريد  "الرديتير" مما سيؤثر على سائل  الى  الهواء  خلل في حركة وصول 

الخاص به ويحدث ذلك خلل في نظام تبريد السيارة.

زيت المحرك
عند حدوث نقص في زيت "الموتور" فمن الطبيعي ان نالحظ ارتفاع درجة 
األجزاء  داخل  االحتكاك  حركة  زيادة  هو  ذلك  في  والسبب  السيارة  حرارة 

المعدنية داخل المحرك.

شوائب نظام التبريد
من العناصر الهامة التي يجب اتباعها في غسيل دورة المياه من وقت إلى آخر 
لتجنب تكون صدأ او شوائب تؤثر على حركة التبريد واستخدام المياه الخضراء 

لفعالية أكثر أمانا لنظام التبريد.

تعتبر مشكلة اهتزاز السيارة عند الوقوف واحدة من المشكالت المنتشرة بين 
مالكي وقائدي السيارات حول العالم وهي مجرد عالمة تشير إلى وجود مشكلة 

كبيرة في بعض القطع الداخلية للسيارة.
وفي هذا السياق، نشر نادي السيارات األلماني تقرير مفصل عن السبب الذي 
يؤدي في غالبية الوقت إلى اهتزاز السيارة عند الوقوف، سنستعرضها خالل 

السطور التالية.

التمييز بين االهتزاز الطبيعي والمبالغ فيه للسيارة
في البداية شدد خبراء النادي األلماني على ضرورة التأكد أن االهتزاز غير 
طبيعي، وأعطى مثااًل على المحرك المكون من 4 أسطوانات الذي سيكون فيه 
االهتزاز عند توقف السيارة طبيعًيا، وسيكون االهتزاز أقل بشكل ملحوظ في 

المحركات المكونة من 3 أسطوانات فقط.

تآكل حزمة المحرك
في  أكبر  باهتزاز  ستشعر  تآكلها  حالة  وفي  مباشرة،  المحرك  بجوار  تتواجد 
السيارة عند الوقوف، وهنا عليك تغييرها على الفور في أقرب مركز صيانة 

معتمد أو في توكيل السيارة.

توصيل خراطيم الشفط بطريقة صحيحة
الخراطيم  أنها 
عن  المسؤولة 
وإزالــــة  شفط 
من  العـــــــادم 
المحرك لضمان 
واألداء  الكفـاءة 
سب،  لمنــــــــا ا
وفي حالــــة عد 
بشكل  توصيلها 
تتسبب  صحيح 

في اهتزاز السيارة عند الوقوف.

وقود غير نقي
نظام استهالك الوقود المتسخ إذا كان أي جزء من أجزاء المحرك الذي يوصل 
غرفة  إلى  صحيحة  بصورة  الوقود  يوصل  لن  فإنه  باألوساخ  مليئا  الوقود 

االحتراق ، وبالتالي سيتسبب في اهتزاز المحرك والسيارة .
وفي كل األحوال تأكد عزيزي القارئ من جودة الوقود المستخدم في السيارة، 

ألن الوقود سيتسبب في العديد من المشاكل.
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يميل قائدو ومالكو السيارات المتالك طرازات ذات ناقل حركة أوتوماتيكي بداًل 
من الطرازات ذات ناقل الحركة العادي، لتجنب مجهود إضافي مبذول خاصة 

في أوقات الذروة واالزدحام في المدن والعواصم الكبرى حول العالم.
بناقل حركة  تأتي  التي  الطرازات  أصحاب  السيارات، خاصة  مالكي  وسنجد 
السيارة على الطريق، ووخالل  أوتوماتيكي يعانون من مشكلة ضعف سحب 
السطور التالية سنستعرض أبرز األسباب التي تؤدي لحدوث هذه المشكلة، أو 

كما تعرف باسم (اختناق المحرك).

خلل صندوق السرعات يتسبب في ضعف سحب السيارة
تتسبب في ضعف سحب  التي  األعطال  أكثر  السرعة من  ناقل  تعتبر مشكلة 
السيارة على الطريق، وأي خلل أو تلف في أجزائه يتسبب في تلف قطع أخرى 

في السيارة، وسينعكس ذلك بشكل واضح على معدل سحب السيارة.

خلل حساس األكسجين في السيارة
السيارة  الوقود وبالتالي ضعف سحب  الذي يسبب في زيادة استهالك  العطل 

على الطريق.

نوعية البنزين في السيارة
يجب على مالك السيارة التأكد من نظافة الوقود المستخدم، كالبنزين الخالي من 
الرصاص مثاًل، والتعرف على تركيز نسبة األوكتان فيه، فالوقود النظيف يقلل 
من الشوائب التي قد تسبب االتساخ في بخاخات السيارة أو في فلتر البنزين 

وبالتالي تضعف سحب السيارة.

انسداد فلتر البنزين
واحد ومن أهم أسباب ضعف السحب للسيارة هو انسداد مسامات فلتر البنزين، 
دخول  في  مباشر  بشكل  يتسبب  والذي  واألتربة،  األوساخ  فيها  يتراكم  التي 
الهواء للمحرك مما يؤدي إلى عدم إتمام عملية حرق الوقود بالكامل، وبالتالي 

يؤثر على قوة وسحب السيارة على الطريق.

شمعات االحتراق 
شمعات  من  التأكد 
ما  أو  االحتراق 
تعرف بالبوجيهات، 
هذِه  تقوم  حيث 
بإيقاد  الشمعات 
كهربائية  شعلة 
تجري  شرارة  أو 
االحتراق  عملية 
للوقود،  الكامل 
عجلة  دفع  وبالتالي 
المحرك إلى األمام، 

الكامل،  االحتراق  يعني عدم وجود  هذا  البواجي  هذه  في  ومع وجود ضعف 
لتكون النتيجة ضعف السحب في السيارة

بإطارات  الموجودة  األضرار  أن  من  الفني  للفحص  األلمانية  الهيئة  حذرت 
السيارة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة مثل انفجار اإلطارات أثناء القيادة.

وفي معظم الحاالت يتسبب انخفاض ضغط هواء اإلطارات في ظهور مشاكل 
باإلطارات، كما أن المسامير واألشياء المعدنية األخرى يمكن أن تتسبب في 
تلفيات كبيرة باإلطار وفقدان الهواء بشكل تدريجي أو يكون السبب هو مالمسة 

اإلطار لحافة حادة برصيف الطريق.

المشاكل  هذه  ولتجنب 
والمخاطر ينبغي فحص 
بانتظام  اإلطارات 
أي  الكتشاف  والنظر 
تلف ظاهر من الخارج.

الهيئة األلمانية  وتوصي 
هواء  ضغط  بفحص 

بأنظمة مراقبة ضغط  السيارة مزودة  اإلطارات بشكل منتظم، حتى لو كانت 
هواء اإلطارات.

وبشكل أدق يتعين على قائد السيارة فحص اإلطارات كل 14 يوًما وإعادة ضبط 
ضغط هواء اإلطار إذا لزم األمر.

تتغير  مناسبة لإلطار، حتى ال  الهواء في درجة حرارة  قياس ضغط  ويتعين 
نتائج القياس بشكل كبير، على سبيل المثال 10 درجات مئوية تشكل فرقا في 

الضغط بمقدار 0.1 بار.

وعند مواجهة موقف انفجار اإلطار على الطريق يتعين على قائد السيارة في 
البداية التحلي بالهدوء وعدم الضغط مطلقا على دواسة الكبح، لكن يتعين عليه 
التقليل من سرعة السيارة برفع قدمه عن دواسة الوقود، ثم بالنقل للدرجة األقل، 
مع تشغيل أضواء التحذير، ثم توجيه السيارة إلى حافة الطريق إليقافها، لكن 

بدون حركات توجيه قوية.

أقدامه على  األمامي  الراكب  الفني من وضع  للفحص  ديكرا  حذرت مؤسسة 
تابلوه السيارة؛ حيث تشكل وضعية الجلوس هذه خطورة على حياته.

وأوضحت المؤسسة األلمانية أن وضعية الجلوس هذه قد تتسبب في أن يميل 
الخصر لألمام بعض الشيء، وهو ما يشكل خطر انزالق حزام الوسط لدى 
مناورات الكبح الكاملة وإحداث أضرار بمنطقة البطن. وال تساعد هذه الوضعية 
إلى  يؤدي  قد  ما  وهو  بشكل صحيح،  الحوض  منطقة  في  الحزام  عمل  على 

حدوث إصابات في مفصل الحوض.
وإذا كان من الضروري تحرر الوسادة الهوائية في حال التصادم فإن هذا قد 

يؤدي إلى كسور خطيرة في مفصل الحوض.
حادث  وقوع  عند  الجلوس  في  الوضعية  هذه  تسببه  قد  ما  هذا  إلى  ويضاف 
للسيارة من توجيه القدم إلى الخلف في جزء من الثانية، في حين يتجه الجزء 
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العلوي من الجسم والرأس إلى األمام بفعل التصادم، وقد يؤدي هذا إلى كسر 
الجمجمة أو إصابات أخرى بالرأس.

عند  لألمام  الراكب  يميل  عندما  بإصابات خطيرة  أيًضا  الوضعية  هذه  وتهدد 
في  الرأس  تصبح  عندها  التابلوه،  من  رأسه  وتقترب  الهوائية  الوسادة  تحرر 
مرمى الوسادة الهوائية في مرحلة االنطالق، وكأنها ُضربت بمطرقة ودفعتها 

للخلف.
يُشار إلى أن الحماية الكاملة، التي تقدمها الوسائد الهوائية وأحزمة األمان ال 

يضمنها إال الجلوس بشكل طبيعي وقائم.

من األسئلة الهامة جًدا في عالم صيانة السيارات، حيث تعتبر فرامل السيارة 
هي وسيلة األمان والسالمة األولى، ومن األساسيات منذ صناعة السيارة األولى 

وحتى اآلن.
وفي هذا السياق، كشف رواد وخبراء نادي السيارات في فرانكفورت بألمانيا 

عن إجابة سؤال هام للغاية، متى يجب عليك تغيير زيت الفرامل؟
نادي  خبراء  نصح 
األلماني  السيارات 
زيت  تغيير  يتم  أن 
عامين  كل  الفرامل 
على  أعوام  ثالثة  أو 
وشدد  تقدير،  أقصى 
هذه  أن  النادي  رواد 
ألن  هامة  الخطوة 
ترتفع  الماء  نسبة 
في  ملحوظ  بشكل 

زيت الفرامل مع مرور الوقت، حتى وإن كانت السيارة ال تتحرك وتقبع في 
إحدى الجراجات.

وتحمل هذه الخطوة أيًضا أهمية قصوى لتفادي الحوادث الخطيرة التي تنتج من 
تعطل الفرامل أو حتى جزء منها.

ما هي مهمة زيت الفرامل بالتحديد؟
الوظيفة األساسية لزيت مكابح السيارة تتلخص في عملية نقل الضغط الواقع 
على دواسة المكابح إلى أسطوانات فرامل اإلطارات، لتقوم بعد ذلك بطانات 

المكابح بالضغط على أسطوانات الفرامل رويًدا رويًدا.
وخالل هذه العملية ترتفع درجة حرارة الفرامل، ويبدأ الماء في التكون بشكل 

ملحوظ مع مرور الوقت داخل زيت الفرامل.
ويمكن أن يدخل الماء إلى زيت الفرامل أيًضا من خالل الخراطيم، وهو األمر 
إلى  التي تصل  الفرامل،  انخفاض ملحوظ في درجة غليان زيت  سينتج عنه 

250 درجة مئوية في حاالتها القياسية.
وفي حالة انخفاض درجة الغليان من 180 درجة إلى أقل، فستكون معرض 

لحوادث خطيرة للغاية.

أعلنت شركة جوجل أن نظام أندرويد 11 الجديد يأتي بوظائف جديدة بالنسبة 
لنظام أندرويد أوتو المخصص لدمج الهواتف الذكية بالسيارات.

وأوضحت الشركة ة أن النظام الجديد يتيح حاليا إمكانية وصول جميع الهواتف 
إلى نظام أندرويد أوتو السلكيا، بعدما كانت خاصية االتصال الالسلكي تقتصر 
يتم  وكان  سامسونج،  هواتف  موديالت  وبعض   Pixel جوجل  هواتف  على 
توصيل جميع الهواتف الذكية األخرى عن طريق منفذ USB لكي يتم استعمال 

نظام أندرويد أوتو.
ومن المتوقع البدء في طرح نظام جوجل أندرويد 11 خالل شهر اكتوبرالجاري، 
ولكن يجب أن تكون السيارة متوافقة أيضا مع خيار االتصال الالسلكي مثل 

الهاتف الذكي.
ويوفر نظام أندرويد أوتو العديد من الوظائف الجديدة، ومنها:

تطبيقات جديدة
قامت شركة جوجل بفتح نظام التشغيل المخصص للسيارات للعديد من الشركات 
األخرى؛ حيث يمكن االستفادة من تطبيقات المالحة من الشركات األخرى مثل 
تطبيقات  دمج  إمكانية  على  وMapFactor، عالوة   Sygicو  TomTom

صف السيارة لالنتظار وشحن السيارات الكهربائية.

تحسين المساعد الصوتي
تم  التي  الصوتية،  األوامر  بعرض  اآلن  من  اعتبارا  الصوتي  المساعد  يقوم 
التعرف عليها، على الشاشة، بحيث يتمكن المستخدم من معرفة ما إذا كان األمر 
الصوتي "Ok Google" قد تم فهمه بصورة صحيحة، أو ما إذا كان األمر 

يتطلب تكرار/تصحيح األمر الصوتي.

لم تعد هناك حاجة للتطبيق
لم تعد هناك حاجة الستعمال تطبيق أندرويد أوتو منذ إصدار جوجل أندرويد 
10؛ حيث يمكن للمستخدم إنشاء عملية االتصال بين السيارة والهاتف الذكي 
تحميل  المستخدم  على  يتعين  ذلك  مع  أوال،  التطبيق  تثبيت  إلى  الحاجة  دون 

التطبيق إذا كان يستعمل أندرويد أوتو على الهاتف الذكي مباشرة.
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تحتوي فروة رأس اإلنسان بالمعدل على مائة الف 
بصيلة شعر، ويستمر نمو الشعر عند اإلنسان بشكل 
جيد الى عمر متقدم ال يقل عن 50 عاما، وبمقدار 
بنسبة  الرأس  شعر  ويتجدد  الشهر،  في  سم   1.25
10-15% كل أربعة أشهر عند الشخص العادي الذي 
باستمرار  يتناول  أن  وبشرط  جيدة،  بصحة  يتمتع 
المعدنية  والعناصر  بالفيتامينات  متكامل غني  غذاء 
واألحماض الدهنية  الضرورية لنمو الشعر، وهذه 
المركبات تتوفر بكثرة في منتجات األلبان والبيض 
والزيوت النباتية والخضروات والفواكه الطازجة. 

الحاالت  بعض  في  الرأس  شعر  سقوط  ويزداد 
عمل  باختالل  تتعلق  التي  تلك  وخاصة  المرضية، 
الغدة الدرقية والهرمونات التناسلية أو التي تترافق 
أثناء  حدوث بعض  مع زيادة حادة بحرارة الجسم 
بأدوية  المعالجة   وخالل  الميكروبية  األمراض 

أمراض السرطان . 

وفي أغلب الحاالت ينمو شعر المرأة بغزارة أكثر 
من شعر الرجل أثناء سنوات إخصاب المرأة، لكون 
من  يزيد  (اإلستروجين)  التناسلي  المرأة  هرمون 
نمو وكثافة شعر الرأس، بينما يضعف زيادة إفراز 
نمو  الجسم  في  (التسترستيرون)  الذكورة  هرمون 
شعر الرأس، كما يظهر أنه ال يوجد عالقة مباشرة 
الجلد والرأس.  ويؤكد المختصون  بين كثافة شعر 
بضرورة أن يتعرض شعر الرأس الى الهواء الطلق 
لتنشيط  الوقت  من  قصيرة  لفترات  والشمس  النقي 
عمل بصيالت الشعر، وليقلل من تقصف خصالت 
الشعر، ومن المعروف علميا بأن أشعة الشمس لها 
تأثير مطهر على الشعر والجسم ألنها تقضى على 
العديد من أنواع الميكروبات الضارة التي قد تلتصق 

ببصيالت الشعر.

غسيل الشعر بالشامبو
باستمرار  يتعرض  الشعر  بأن  نتذكر  أن  علينا 
بعض  معه  يحمل  الذي  الجو  بغبار  التلوث  الى 
البكتيريا  من  أنواع  وخاصة  الميكروبات، 
تنتج  الرأس  فروة  مسامات  أن  إضافة  والفطريات، 
مادة زيتية  تقلل من انسياب تسريحة الشعر بشكل 
طبيعي وتساعد على تلوث الشعر، ولذلك يجب أن 

يتم غسل الشعر مرتين أو ثالثة في األسبوع حسب 
بالشعر  وباستعمال صابون طبيعي خاص  الحاجة، 
أو الشامبو لتنظيف والمساعدة على تصفيف الشعر 
جزاء  يمثل  اإلنسان  فشعر  وجذاب.  جميل  بشكل 
هاما من شكله وشخصيته. وهناك أنواع كثيرة من 
للعناية  التجميل  ومستحضرات  الشامبو  تركيبات 
بشعر الرأس، وغالبيتها تحتوي على نسبة عالية من 
الماء (70-80 %) يضاف عليها نسب مئوية مختلفة 
الطبيعية والعطور والزيوت  من خالصة األعشاب 
النباتية والكحول الطبي ومواد كيميائية منظفة تشابه 
على  ولكن  الشعر.  تنظيف  بعملية  وتقوم  الصابون 
الجانب اآلخر، بينت دراسات حديثة أن هذه المواد 
استعملت  إذا  الشعر  ببصيالت  تضر  قد  الكيميائية 
بشكل متكرر يوميا أو أحتوى الشامبو على تركيز 
عالي منها، وخاصة مادة أمونيوم لوريل سلفات، كما 
تشير الدراسات بأن هذه المواد يمكن أن تسبب نوع 
من التحسس في الجلد والعينين، وعلى المدى البعيد 

أمراض سرطانية بالجسم..     

مستحضرات الشامبو الطبية 
شعر  إصابة  تعالج  الطبي  الشامبو  من  أنواع  هناك 
المعدية  بالفطريات  يصابون  الذين  االطفال  رأس 
  Tinea capitis الرأس  سعفة  لهم  تسبب  التي 
والتي تقصف خصالت الشعر، كما قد تسبب بعض 
بصيالت  في  حادة  التهابات  الفطريات  أصناف 
الشعر، وتؤدي الى فقدان نمو الشعر الدائم إذا لم يتم 
عالجها بسرعة باألدوية المناسبة. ونادرا ما يصاب 

بها األشخاص البالغين. 

صبغ الشعر
ينصح بعدم استعمال الشامبوهات التي تحتوي على 
فهذه  لفترات طويلة،  الشعر  تلون  صبغات كيميائية 
الشعر،  بصيالت  في  وضعف  جفاف  الى  تؤدي 
فروة  في  تحسس  أحياننا  أنواعها  بعض  وتسبب 
الرأس. ولمن يرغب بصبغ شعره،  فينصح باستعمال 
يلون  الطبيعي  النباتية األصل، والحناء  الحناء  مادة 
األحمر،  اللون  من  القريب  البرتقالي  باللون  الشعر 
فروة  إصابة  ويمنع  الشعر  بصيالت  على  ويحافظ 
التي  الحنا  مادة  وأما  الضارة،  بالميكروبات  الرأس 

تلون الشعر باللون األسود أو أي لون آخر، فيضاف 
لها مواد كيميائية مثل أكسيد الحديد أو الكروم، وهذه 

المواد قد تضر فروة الرأس . 

الشعر الجميل في الجسم السليم
الشامبو  اختيار  يتم  أن  يجب  أنه  نعرف  أن  ويبقى 
شعره  نوع  حسب  شخص  كل  لشعر  المناسب 
ومقدار ما يفرز من مادة دهنية، فإفراز زيت الشعر 
النشاط  مقدار  أحياننا حسب  يزداد  وقد  ثابت،  غير 
الحيوي والرياضي للشخص أو أثناء أصابته ببعض 
األمراض المزمنة.  وهناك أشخاص يصبح شعرهم 
يوم  الشعر كل  الى غسل  زيتي بسرعة ويحتاجون 
أو يومين. وتؤكد جميع األبحاث الرصينة حتى اآلن 
بأنه ال يوجد شامبو أو دواء يمنع عمليا تساقط شعر 
الرأس أو يساعد بإعادة نمو شعر الرأس كليا، فعملية 
لها  الرأس  في  بغزارة  وبقاءه  الطبيعي  الشعر  نمو 
على  وتعتمد  شخص،  كل  عند  ثابتة  وراثية  أسس 

مقدار المحافظة جيدا على صحة الجسم.
وحينما يجري الحديث عما هو مفيد إلكساب الشعر 
حيوية وجاذبية، يقول األطباء إن المهم ليس هو ما 
تضعه على شعرك، بل ما تضعه في معدتك. وهم 
بهذه الجملة يختصرون الموضوع برمته في كيفية 

الحصول على شعر صحي.
الشعر  يُنبت  ما  هو  الجسم  أن  الكالم  هذا  وأساس 
بغزارة أو بخفة. وهو الذي يجعله إما قوياً أو ضعيفاً. 
وللباحثين في مجال التغذية اإلكلينيكية عدة نصائح 
حول تناول مجموعة من المنتجات الغذائية الطبيعية 
المهم  الغذائي  الدور  وهذا  بالشعر وصحته.  للعناية 
وليس  الطبيعية،  الغذائية  المنتجات  تناول  مصدره 
أو  الفيتامينات  من  الدوائية  الحبوب  تلك  تناول 

المعادن، غير الخاضعة ألي معايير صحية. 

السلمون والسردين والمحار
في البحث عن غذاء لنضارة الشعر وصحته وجماله، 
يُنافس  ما  نجد  أن  الصعب  من  عموماً،  وللجلد  بل 
وهي  السلمون.  أسماك  في  المتوفرة  العناصر  تلك 
األحماض  من  أوميغا-3  بنوع  والمشبعة  العامرة 
النوعية«  »عالية  وبمجموعات  الصحية،  الدهنية 
من البروتينات، إضافة إلى كميات فيتامين بي-12 

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

» صحتك بالدنيا« .

والحديد، الُمقويان للشعر.
لصحة  المهمة  الدهنية  األحماض  من  وأوميغا-3 
األحماض  من  النوعية  بتلك  الجسم  ونقص  الشعر، 
وشعر  الرأس  فروة  جلد  جفاف  إلى  يُؤدي  الدهنية 
الرأس، وإلى تحويله إلى شعر باهت ومتقصف يفتقد 

النضارة والحيوية.
ولمن ال تتوفر لهم لحوم أسماك السلمون، فإن أسماك 
السردين، الغنية بدهون أوميغا-3، هي مصدر بديل 
ملعقة  تناول  إن  العام.  الثمن ومتوفر طوال  وزهيد 
صغيرة من عجينة بذور الكتان يومياً، يُعطي الجسم 

حاجته من تلك األحماض الدهنية.
ذلك  أخرى،  قصة  كالمحار،  البحرية،  والحيوانات 
أحد  والزنك  بالزنك.  غنية  غذائية  منتجات  أنها 
حفاظ  عناصر  وأحد  صحي  شعر  إنتاج  عناصر 

الجسم عليه. 

الخضروات الداكنة والجزر
معلوم أن السبانخ، والبروكلي والملوخية والجرجير 
األخضر  اللون  ذات  الخضار  من  وغيرها  والخس 
الفيتامينات  وهي  وإيه.  سي  بفيتامين  غنية  الداكن، 
تُدعى  دهنية،  لمادة  الجسم  إنتاج  في  المساهمة 
sebum . وهذه المادة الدهنية التي تفرزها الغدد 
الشعر،  بصيلة  بتراكيب  الملحقة  الصغيرة،  الدهنية 
الجفاف  من  وحمايته  الشعر  ترطيب  على  تعمل 

والتقصف.
غنية  اللون  داكنة  الخضروات  هذه  فإن  وكذلك 
بالحديد والكالسيوم. هما عنصران مهمان في صحة 
الشعر. والمهم توفير الظروف المتصاص األمعاء 
لهما من تلك الخضار، عبر إضافة الليمون أو غيره.

والجزر غني بفيتامين إيه، والذي ال يسهم فقط في 
صحة النظر، بل صحة ما يقع عليه النظر من شعر 

حيوي وجذاب.

بقول الفاصوليا والعدس
قد ال يتوقع البعض أن البقول، كالفاصوليا بأنواعها، 
على  الحصول  في  المهمة  األغذية  أحد  والعدس، 
فقط  تُوفر  ال  النباتية  المنتجات  وهذه  شعر صحي. 
شعر  إلنتاج  الالزمة  البروتينات  من  مهمة  كمية 
غنية  هي  بل  متكامل،  وتركيب  بنية  ذي  صحي 
بالحديد والزنك بفيتامين بي-7 أو ما يُعرف بمركب 
»بيوتين« biotin. ونقص مركب »بيوتين« سبب 
في تقصف وتكسر الشعر، وقلة إنتاجه، وتأخر نموه.

الجوز والمكسرات
وال تنقضي الفوائد الصحية لتناول المكسرات، على 
القلب أو الشرايين أو الدماغ. لكن وحتى للحصول 
على شعر صحي وبراق، علينا تناول كمية يومية من 
مكسرات الجوز أو اللوز أو المكسرات البرازيلية أو 

غيرها.
نوع  على  الجوز  يحتوي  المثال،  سبيل  وعلى 
أوميغا-3 من األحماض الدهنية، والتي تُكسب الشعر 
تُكسبه  كما  الشعر،  تكوين  مراحل  خالل  قوية  بنية 
ترطيباً متواصاًل، عبر إفراز الدهون الجلدية، وذلك 
طوال عمر الشعرة. هذا باإلضافة إلى احتواء الجوز 
والكاجو واللوز وغيرها من المكسرات، على كميات 

جيدة من الزنك ومن السيلينيوم، المفيدان للشعر. 

البيض والدواجن
الرومي  والديك  البلدي  الدجاج  أن  من  وبالرغم 
للحومها  تناولنا  أن  إال  الريش،  يكسوها  والحمام 
الصحية، والمحتوية على البروتينات من النوعيات 
»عالية الجودة«، يُسهم في إنتاج الجلد لشعر قوي.

القمح الطبيعي والحبوب الكاملة
وتناول الحبوب كاملة، غير المنهكة الفائدة بعمليات 
التقشير وإزالة كل المعادن والفيتامينات فيها، سواًء 
الشوربة، سيُمد  أو  المعجنات  أو  الخبز األسمر  في 
والحديد  الزنك  من  ومفيدة  جيدة  بكميات  الجسم 

وفيتامينات مجموعة بي.
إضافة  الكاملة،  الحبوب  تناول  في  األهم  والميزة 
إلى غناها بتلك العناصر، إمداد الجسم بطاقة سهلة 
األلياف  من  كميات  مع  المفعول،  وطويلة  الهضم 

الصحية. 

مشتقات األلبان قليلة الدسم
الدسم،  بكميات  الهضمي  الجهاز  إجهاد  ودون 
ودون إرهاق القلب واألوعية الدموية بالكولسترول 
الخالية  األلبان  مشتقات  فإن  المشبعة،  والدهون 
وللبروتينات  للكالسيوم  جيد  مصدر  هي  الدسم  من 
إلى  إضافة  اللبن.  ومصل  كاسين  مركبات  في 
وفيتامينات  والبوتاسيوم  والزنك  الحديد  معادن 
لنمو  مهم  معدن  والكالسيوم  وإيه.  وإي  وسي  بي 
األنواع  من  هي  الحليب  وبروتينات  صحي،  شعر 
»عالية النوعية«، المهمة أيضاً في توفير العناصر 
األساسية لبناء تراكيب شعر سليم. ولذا فإن للبعض 

نصيحة »شعبية«، لها ما يُبرر صحتها علمياً، في 
الجوز،  الزبادي مع مكسرات  لبن  تناول خليط من 
سنحصل  ألننا  نظراً  صحي.  شعر  على  للحصول 
على الكالسيوم والبروتينات »عالية الجودة« والزنك 

والحديد ودهون أوميغا-3 وفيتامينات بي وإيه.  

الطريق إلى شعر صحي.. بين المطبخ والشامبو
إنفاق المال والتعب في البحث عن أفضل شامبو، أو 
أو »سبري«  أفضل »جل«  أو  لغسله،  ماء  أفضل 
شعر  على  الحصول  في  األساس  هو  ليس  لتثبيته، 
المستحضرات  تلك  في  البحث  بل  جذاب.  حيوي 
أقلها  حول  هو  والتنظيفية،  التجميلية  والمنتجات 
تصفيفه  أو  تنظيفه  نُريد  حينما  بالشعر  ضرراً 
المناسبة  أو  الموضة  مع  تتناسب  وضعيات  في 

االجتماعية التي نحضرها.

ماء  تحت  ليست  بالشعر  العناية  أن  هذا  يعني  هل 
في  هي  بل   .. التسريحة  مرآة  أمام  أو  االستحمام 

المطبخ وعلى طاولة الطعام؟

نعم، وبالضبط هذا ما يجب أن تكون عليه محاوالت 
وما  وصحي.  وجذاب  حيوي  شعر  على  الحصول 
توفر  هو  النمو  من  النواع  هذه  نشاط  في  يُسهم 
العناصر الغذائية الالزمة، أي التي علينا الحصول 
تكون  وحينما  غذائنا.  عبر  منها  كافية  كميات  على 
الخارجية  أجسامنا،  أجزاء  فإن  صحية،  تغذيتنا 

والداخلية، ستكون قوية وأكثر صحة. 
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شئون  فى  اإلسرائيلى  الخبير  شاؤول"،  "منشه  قال 
فترة  خالل  نجحت  إسرائيل  إن  األوسط،  الشرق 
إطالقها  عبر  العربى،  الوعى  اختراق  فى  وجيزة 
اجتذبت  العربية  باللغة  اإلعالم  وسائل  من  عددا 

ماليين الزوار من الدول العربية.
ولفت"شاؤول" فى مقال بمجلة "مرئية" اإللكترونية 
إلى أن اإلعالم أصبح فى العهد الحديث جزءا فاعال 
فى الحرب، وأن وزارة الخارجية اإلسرائيلية فطنت 
على  صفحة  تدشين  إلى  فعمدت  األمر،  لهذا  جيدا 
"فيس بوك" باسم "إسرائيل تتكلم بالعربية"، وموقع 
"التواصل" إضافة لقناة على يوتيوب، وصفحة تابعة 

للوزارة على "تويتر".
هذه الصفحات ورغم إدارتها من قبل طاقم صغير من 
متحدثى العربية فى الوزارة فإنها، وبحسب الكاتب، 
نجحت فى إيصال "صوت إسرائيل" لشريحة واسعة 
من الشباب العربى، بل نافست ما وصفها بـ"ماكينة 
الدوالرات  ماليين  ضخ  يتم  التى  العربية"  الدعاية 

لتفعيلها.
حول  إسرائيلية  دراسات  أن  إلى  "شاؤول"  وأشار 
عادات استخدام الميديا فى القطاع العربى كشفت أن 
اإلنترنت هو الوسيلة األكثر استخداما، وأن العرب 
ال يقتصر استخدامهم للشبكة العنكبوتية على المنزل 
الهاتف  عبر  الدخول  ويفضلون  الحاسوب،  أمام 

المحمول.
بالمواقع  العربى  االهتمام  أن  إلى  أشار  لكنه 
الناطقة بالعربية ليس مرده  والصفحات اإلسرائيلية 
دائما االنحياز لتل أبيب، بل معرفة ما يحدث فيها عن 
كثب، ففى العالم العربى يسعون لمعرفة إسرائيل من 
مصادرها، وليس عبر "الوسائل الدعائية" بالشبكات 
يفسر  ما  وهو  العربية،  التلفزة  وقنوات  االجتماعية 
الفضائيات  فى  إسرائيليين  وخبراء  محللين  ظهور 
الله،  وحزب  لسوريا  التابعة  األقل  على  العربية، 

على حد قوله.
وخالل العدوان الصهيونى على قطاع غزة حاولت 
المقاومة  حركات  تشويه  اإلسرائيلية  الصفحات 
بعض  تبثه  كانت  ما  على  معتمدة  الفلسطينية، 
وقادتها  الحركة  هاجمت  التى  العربية،  الفضائيات 
والمتحدثين باسمها. كذلك يشمل التشويه حزب الله 
وإيران وكل حركات المقاومة العربية التي ترفض 

التطبيع.

أسعد عبد الكريم

انتزع مني بطاقتي الشخصية
ليتأكـــــد أني عربيـــة
وبدأ يفتش حقيبتي

وكأني أحمل قنبلة ذرية

وقف يتأملني بصمت
سمراء ومالمحي ثورية

فتعجبت لمطلبه وسؤاله عن الهوية

كيف لم يعرف من عيوني أني عربيه
أم أنه فضل أن أكون أعجمية
ألدخل بالده دون إبراز الهوية

وطال انتظاري
وكأني لست في بالد عربية

أخبرته أن عروبتي ال تحتاج لبطاقة شخصية
فلم انتظر على هذه الحدود الوهمية

وتذكرت مديح جدي أليام الجاهلية
عندما كان العربي يجوب المدن العربية

ال يحمل سوى زاده ولغته العربية

وبدأ يسألني عن أسمي...
وجنسيتي....

وسر زيارتي الفجائية

فأجبته أن اسمي وحدة
وجنسيتي عربية

وسر زيارتي تاريخية

سألني عن مهنتي
وإن كان لي سوابق جنائية
فأجبته أني إنسانة عادية

لكني كنت شاهدا على اغتيال القومية

سأل عن يوم ميالدي
وفي أي سنــة هجريـــة

فأجبته أني ولدت يوم ولدت البشرية

سألني إن كنت أحمل أي أمراض وبائية
فأجبته أني أصبت بذبحة صدرية

عندما سألني ابني عن معنى الوحدة العربية

فسألني أي ديانة أتبع
اإلسالم أم المسيحية؟؟؟؟؟

فأجبته بأني أعبد ربي بكل األديان السماوية

فأعاد لي أوراقــي وحقيبتــــي
وبطاقتـــــي الشخصيـــــــة
وقال عودي من حيث أتيت
فبالدي ال تستقبل الحرية

للشاعرة الليبية "ردينة الفياللي"
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والتوسع  المقاومة  لشيطنة  الصفحات  هذه  سعت 
لقصف  المدنية  المؤسسات  استخدامها  مزاعم  فى 
مستشهدة  والمستشفيات،  كالمدارس  إسرائيل، 
لكنها  الشأن،  هذا  فى  العربى  اإلعالم  بثها  بتقارير 
وتفنيد  المقاومة،  إنجازات  من  التقليل  مهمة  تركت 
العربية،  اإلعالم  لوسائل  إسرائيل  انتصاراتها على 

كما يقول" منشه شاؤول".
إيجابية فى  ويضيف: "عندما تكون هناك تطورات 
التابعة  اإلنترنت  مواقع  لها  تتطرق  العربى،  العالم 
لوزارة الخارحية بتوسع، نموذج على ذلك التطرق 
فى مقال هيئة التحرير لالنتخابات الديمقراطية التى 
بطابعها  كله  العالم  فاجأت  والتى  تونس،  شهدتها 
الكبيرة  للميزات  المقال  الحر، وتطرق  الديمقراطى 
للمرأة،  التامة  المساومة  منح  الذى  الجديد  للبرلمان 
وحتى  الروضة  من  المجانى  التعليم  قانون  وسن 
باللغة  تونسية  صحيفة  نشرت  وقد  العالى،  التعليم 

العربية المقال اإلسرائيلى كامال".
تقوم  ما  تستغل  بالعربية"  تتكلم  "إسرائيل  صفحة 
مزعومة  إيجابيات  من  المواقع  بعض  بنشره 
بل  معها،  التطبيع  فى  البعض  ورغبات  إلسرائيل، 
العرب  على  يجب  أعلى  مثل  أنها  على  تصويرها 

االقتداء به.
مقاال  الصفحة  نشرته  "بوست"  المثال   سبيل  فعلى 
"إيالف"  موقع  على  الله  عبد  مجيد  مهدى  للكاتب 
"يا  عنوان  تحت  اإلسرائيلية،  الشخصية  فى  يمجد 
ليتنى كنت إسرائيليا"، وعلقت الصفحة اإلسرائيلية 

بالقول: "مقال رأى: شجاعة منقطعة النظير".
كذلك نشرت الصفحة مقاال للكاتب" منشه شاؤول" 
نفسه تحت عنوان "أبطال صنعوا السالم"، مروجا 
لفكرة التطبيع، وأنه ليس أمام العرب من خيار سوى 
االنبطاح إلسرائيل واالعتراف بوجودها كأمر واقع 
والتخلى عن المقاومة، مختتما بالقول: "السالم صمد 
فى  الله  وإرادة  الشعوب  مراد  ألنه  األشم؛  كالطود 

هذه األرض".
كما نشرت الصفحة رسم توضيحى لما قالت إنه عدد 
أن  مضيفة   ،1948 عام  منذ  قتلوا  الذين  المسلمين 
11 مليون مسلم قتلوا منذ ذلك الوقت، من بينهم فقط 
0.3 % قتلوا على يد إسرائيل، متسائلة: "إذن لماذا 
تُعلَق على الشماعة اإلسرائيلية جذور جميع مشاكل 

الشرق األوسط".

من أهم المعضالت التي تواجه الشباب العربي في 
الهوية أو انصهارها من طرف  الغرب هي ضياع 
الشاب  يفرط  أن  بمعنى  الغربية،  الهوية  مع  واحد 

بهويته إرضاء لآلخر الذي يرفضه أصال.
إن موضوع الشباب والغرب يطرح قضية من أكثر 
القضايا حساسية ومن أكثرها واقعية ومن أخطرها 
يمثل  الذي  بالشباب،  تتصل  المسألة  ألن  مستقبليا، 
الطليعة اإلنسانية التي بدأت حركة النمو في الحياة، 
من أجل أن تكون قاعدة الريادة والقيادة واإلنتاج في 
المستقبل، لتخلف جيل اآلباء واألجداد الذين عاشوا 
الذي  الماضي،  في  حركتهم  في  السلبية  تجربتهم 
يطل بكل أثقاله على الحاضر، ليترك تأثيراته على 

صناعة المستقبل. 
هؤالء الشباب تواجههم مشكلة التعايش بين ثقافتين، 
فيه،  يعيشون  الذي  الجديد  العالم  اآلباء وثقافة  ثقافة 
مع ثقافة اآلباء التي قد تكون تقليدية تبعا لمجتمعها، 

ومع الثقافة الجديدة المنفتحة بال حدود. 
الشباب  فهم  يكون  أن  الضروري  من  ليس  وهنا 
للحياة الجديدة ما فهمه األولون، وأن تكون حاجاتهم 
لإلنسان  قد يصنع  التطور  آبائهم، ألن  هي حاجات 
هي  االجتماعية  أخالقهم  تكون  أو  جديدة،  حاجات 

نفس أخالق المجتمع السابق. 
األصيلة،  الثوابت  مراعاة  الشاب  على  يجب  لكن 
البعيدة تماما عن  المادية  بفلسفته  يتميز  الغرب  ألن 

أخالقيات الفلسفة اإلسالمية.
في  يدخل  أن  العربي  الشاب  على  الضروري  من 
عملية مقارنة بين الفكر الذي ينتمي إليه، وبين الفكر 

الغربي الذي فرضه عليه واقعه المعاش. 
الكبيرة والتقدم  العملية  القوة  يمثل  الغرب  وإذا كان 
التكنولوجي الواسع، فإن علينا أن نفرق بين مفردات 
العلم في حركة الحضارة ومفردات الخطوط الفكرية 
والسلوكية في طريقة اإلنسان في عالقته بالله وفي 
نفسه وبالحياة، فال نرى في النمو المعرفي والعلمي 
العقيدة  الفكري في قضايا  المنهج  دليال على صحة 
والوجدان،  الروح  معاني  وفي  والسلوك  واألخالق 
بل يجب دراسة كل قضية بحسب عناصرها الذاتية 

وتأثيراتها الحيوية على الواقع. 
ثم ال بد من دراسة مسألة الحريات اإلنسانية في أكثر 

من جانب، فال يجوز االنفتاح عليها من البعد الواحد 
من  بد  ال  بل  لإلنسان،  الفردية  الحالة  يمثل  الذي 
التأمل الواعي للجانب الفردي والمجتمعي والعنصر 

المادي والروحي.
هذا التناقض بين الفهم للحريات على إطالقها، وأين 
يجب أن تقف هذه الحريات، يخلق شرخا كبيرا ليس 
في شخصية الشاب، بل في معتقده أحيانا بسبب عدم 

الفهم الواعي لحدود الحريات.
مطالبة  بالخارج  واإلسالمية  العربية  المجموعات 
هناك،  الشاب  يعيشها  التي  الجديدة  الظروف  بتفهم 
يبقيه متصال  الذي  الناجع  العالج  له  قبل أن تصف 
بمجتمعه وعاداته، دون أن تؤثر على حياته وواقعه 
الذي يعيشه في وسط ال يعترف بالحدود، ويرى أن 
الحرية هي أي شيء، حتى لو خسرت كل شيء !!.

جمال العربي
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االجماع  بحماية  العربية  الدول  جامعة  برلين  في  الوطني  العمل  لجنة  طالبت 
العربي ومواجهة التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي.

برلين،  األلمانية  العاصمة  في  اللجنة  نظمتها  صامتة  وقفة  خالل  ذلك  جاء 
بتوقيع  والبحرين  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولتا  عليه  أقدمت  لما  استنكارا 

اتفاقيتي سالم مع االحتالل االسرائيلي برعاية أميركية.
وشهدت الوقفة مشاركة من أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه السياسية 
ومؤسساته المدنية أمام مقر الجامعة العربية في العاصمة برلين، حملوا خاللها 

يافطات منددة باتفاقيتي التطبيع.

بدورها طالبت لجنة العمل الوطني الدول العربية وجامعة الدول العربية برفض 
هذا اإلعالن التطبيعي المجاني، مؤكدة أن مثل هذه االتفاقات تعطي االحتالل 
االسرائيلي الضوء األخضر لالستمرار في احتالل االرض الفلسطينية وتهويد 

القدس وممارسة جرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت لجنة العمل الوطني أن الشعب الفلسطيني لم ولن يعطي الحق بالتحدث 
عنه ألي جهة عربية أو إقليمية وأن ممثله الشرعي والوحيد هو منظمة التحرير 

الفلسطينية.

وأكدت أن الرد الفلسطيني االمثل على هذه االتفاقات هو استعادة الوحدة الوطنية 
عقد  الذي  القيادي  االجتماع  على  البناء  على ضرورة  مشددة  االنقسام  وإنهاء 

مؤخرا بمشاركة الكل الفلسطيني.

كما سلم وفد من لجنة العمل الوطني رسالة باسم أبناء الشعب الفلسطيني الى 
بممارسة  العربية  الجامعة  تطالب  برلين،  في  العربية  الجامعة  بأعمال  القائم 
واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني من خالل الحفاظ على االجماع العربي المساند 
للشعب الفلسطيني في نضاله ضد االحتالل والرافض ألي عملية تسوية جانبية 
االسرائيلي  االحتالل  انهاء  قبل  اإلسرائيلي  االحتالل  اتفاق سالم مع  توقيع  أو 

على االراضي الفلسطينية وفي المقدمة منها القدس.

الشقيقة  العربية  الدول  في  العربية  امتنا  أحرار  الوطني  العمل  لجنة  كما حيت 
الشعبية والنقابات ومنظمات  الفلسطيني واألحزاب والحركات  المساندة لشعبنا 
المجتمع التي ساندت وما زالت تساند شعبنا الفلسطيني ورفضت االتفاقات التي 

وقعتها دولة البحرين واإلمارات مع االحتالل االسرائيلي.
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القدس
عاصمة فلسطين

تمضي األعوام كلمح البصر لتعود بنا الذاكرة إلى 
شهر أكتوبر من العام 1995 حيث أبت ثلة من أبناءنا 
أن تتفاقم األوضاع االجتماعية والثقافية والرياضية 
على  قادرة  مرجعية  وجود  دون  سلبي  إتجاه  إلى 
برلين،  المتواجدين في  الحولة  أبناء سهل  احتضان 

رابطة  لتأسيس  الفكرة  تبلورت  هنا  ومن 
يكن  لم  حينها  الخيرية.  الحولة 

نحتضن  أن  سوى  بوسعنا 
الطاقات  كل  ونكرس 

اختصاصاتها  بمختلف 
كافة  في  الثقة  لغرس 
مجتمعنا  طبقات 
الغربة  بالد  في  القاطن 
آفاق  ونجاح  لتلبية 
من  نابعة  بأمانة  عملنا 

وبناء  الذاتية  المساعدة 
الكفاءات  على  االعتماد 

الشخصية المتوفرة لدى أبناء 
سهل الحولة.  

        
وتأسست الرابطة في شهر أكتوبر من عام 1995 
هذا  إلفشال  ُغِرَست  أشواك  على  طريقها  وشقت 
الحدث النوعي لتمسكنا باستقالليتنا في العمل واتخاذ 
المغريات  لكل  االنصياع  حينها  رفضنا  القرار. 
وعزيمة  إالهي  بإيمان  وسرنا  والمعنوية  المادية 
ليس لها مثيل حين كرس الجميع كل الطاقات لخدمة 
الهدف السامي الذي سعينا الى تحقيقه. وركبنا قطار 
وتعلمنا  وسلبية  إيجابية  كثيرة  محطات  في  التحدي 
نعم ما سرنا على  الفشل.  لثغرة  بيننا  بأنه ال مكان 
التي  الوطنية  هويتنا  عن  تخلينا  وما  أحمر  سجاد 
نفتخر ونعتز بها ولكننا عانينا الكثير الذي زاد فينا 
روح العطاء لنقف اليوم ونقول بأن الرابطة أضحت 
مؤسسة ال يمكن االستغناء عنها في برلين وخلقت 

العظيم  شعبنا  أبناء  خدمة  في  األول  العنوان  لتبقى 
أية  من  خدماتنا  الى  بحاجة  هو  من  كل  ذلك  وعدا 

جنسية كانت.                 
                                                                                                  

الى  غادرونا  شرفاء  أناس  األيام  هذه  في  نستذكر 
بصمة  لهم  وكانت  تعالى  الله  رحمة 
أذهاننا  في  محفورة  تاريخية 
من  كل  ونَُذِكُر  األبد.  الى 
ونقول  فشلنا  على  راهن 
تصنع  األفعال  بأن  لهم 
رابطة  وبأن  الرجال 
في  الخيرية  الحولة 
لتبقى  وجدت  برلين 
الله  بفضل  وستبقى 
فيها  العاملين  وزنود 
درب  على  ونهاراً  لياًل 
العزم  يثنينا  ولن  اخترناه 
الطرق  كافة  إيجاد  عن 
الى  عملنا  لتطوير  والوسائل 
كل  تصرف  تحت  خير  كل  فيه  ما 
الخيريين الصادقين معنا ومع أنفسهم.                                               

                                                
في  مزهرة  وردة  زالت  ما  الخيرية  الحولة  رابطة 
تعالى  الله  بإذن  وستكون  الحبيب  الوطن  بستان 

المحطة األولى على طريق العودة.              
                                                                                   

التحية لكل أبناء شعبنا أينما كانوا وشكرنا لكل من 
ساهم أو شارك في ارتقاء رابطتنا الى األفضل.

حرصاً منا على سالمة الجميع قررنا مرحلياً التخلي 
عن إحياء مهرجان الذكرى الخامسة والعشرين

رابطة الحولة الخيرية في برلين-ألمانيا

Wohltätigkeitsverein Al-Huleh e. V
 Palästinensischer Verein für soziale, kulturelle und sportliche
Aktivitäten
Weisestr. 23, 12049 Berlin
Tel.: 030-621 49 59
Fax: 030-62 72 12 51
info@al-huleh.de 
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NOTDIENSTE
Polizei, 110
Feuerwehr, 112
Kindernotdienst,
610061  /  19720
Arzt-Notruf,
310031  /  19242 
Fahrdienst
für Behinderte,  478820
Apotheken-
bereitschaft, 0800 0022833
Giftnotruf, 19240
Zahnärztlicher
Notdienst, 
89004333
Auskunft
- Inland,  11833
- Ausland, 11831
Flughäfen (Infos), 
0180 5000186
Deutsche Bahn AG,  
Auskunft, 0180 5996633
BVG, 19419
Omnibus-
Bahnhof,  
Funkturm / Auskunft, 
3018028
Vattenfall,
(Störung) 26712525

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

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

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

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

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

Ausländerangelegenheiten
Landeseinwohneramt

Außenstelle:
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Keplerstr. 2, 10589 Berlin
U.-Bhf. Mierendorffplatz
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 07:18
 07:20
 07:21
 07:23
 07:25
 07:27
 07:28
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 07:39
 07:41
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 06:44
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 06:48
 06:50
 06:52
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 05:16
 05:18
 05:20
 05:21
 05:23
 05:25
 05:27
 05:29
 05:30
 05:32
 05:34
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 05:39
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 05:01

Tel.: 0176-4033 3466

Kinder- & Familienpraxis

Für unsere Praxis suchen wir:

1- Ergotherapeuten
2- Arzthilferin
3- Auszubildende, Voraussetzung deutsche & arabische Sprachen 

لالستعالم

21

   MVZ für Gynäkologie Helle-Mitte sucht ab sofort 

    eine sehr gut deutsch und arabisch sprechende 
                           MFA in Teil- oder Vollzeit. 
 
                               Bewerbung bitte an: 
                    info@berliner-kinderwunsch.de

Jetzt bewerben

Ausweis verloren
- Republic of Iraq
- Mohamad  Faiez Latief, Latief
- 31.05.1995

جواز  سفر مفقود / جمهورية العراق
محمد فايز لطيف

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

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

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

53117 Bonn 
Dr. med. Dent. Kathrin El Khaldi
Theaterplatz 2
53177 Bonn
Dr. Hosain El Karkani
Kinderarzt - Allergologie
Pfeilstr.1, 53919 Weilerswist
Dr. Khaled Hamam
Kinder- & Jugendmedizin / Kinderkardiologie
Marktstr. 101, 56564 Neuwied
Tel.: 02631/31713
Physiotherapie
Jalal Al Suleiman
Beueler Bahnhofplatz 26, 53225 Bonn
Tel. 0228-471317
Apotheken
Herz Apotheke
Apotheker Maher Hamam
Oppelnerstr. 130, 53119 Bonn
Tel.: 022897626845
Rhein Apotheke
Apotheker Al-Hafez
Gerhard-von-Are-Str. 4-6
53111 Bonn 
Hofgarten Apotheke
Kaiserplatz 16
53113 Bonn
Ahorn Apotheke
Reichsstr. 51
53125 Bonn
Apotheke Theaterpassage
Koblenzer Str. 60
53173 Bonn
Alte Apotheke
Koblenzerstr. 58
53173 Bonn
Einzelhandel
Agadir Shop
Bonnerstr. 3,53173 Bonn
Asif Pervaiz Asian Food Shop
Stiftsplatz 2, 53111 Bonn

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

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

أسماك طازجة يوميًا من أشهى األنواع

 توصيل الطلبات
 للمنازل والمكاتب

والشركات

أماكن خاصة لألطفال
أماكن خاصة للتدخين
 جلسات عائلية مميزة

تجهيز المطعم للحفالت
              و المناسبات 

 مقعداً بالداخل
مقعداً بالخارج  
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Bagdad Shop
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Bagdad Market
Plittersdorferstr. 553173 Bonn
Basra Feinkost
Christian-Lassen-Straße 10b
53117 Bonn
Islamischer Laden M•S
Bonner Strasse 15, 53173 Bonn 
Maroc Shop
Plittersdorfer Str. 5, 53173 Bonn 
Mevlana Market
Oppelner Str. 23, 53119 Bonn 
SES GmbH
Südstr. 124, 53175 Bonn
Ümit Market
Rochusstr. 222, 53123 Bonn
Schulen
Bonn International School
Martin-Luther-King-Straße 14, 53175 Bonn
Tel.: 0228 / 30854-0
König-Fahd-Akademie Bonn
Staatlich genehmigte Grund- &
Teilhauptschule
Mallwitzstr. 2-4, 53117 Bonn 
Tel. 0228-346001
Restaurants
Cafe Club Safad
Bonnerstr. 19, 53173 Bonn
Divan
Kölnstr. 13
53111 Bonn
Hauraman
Moltkestr. 38
53173 Bonn
Phoenicia Lounge
Clemens-august-str. 34
53115 Bonn
Serhat
Bertha-von-Suttner-Pl. 11, 53111 Bonn
Tel.: 0228-5552982
Fahrschulen
Zerhouni
Röntgenstr. 19, 53177 Bonn
Tel. 0228-4468710
Friseur-Salon
Babylon
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Tel. 0228-3361641
Coiffeur Fida
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-9663552
Lorenz
Am Fronhof 4-10, 53117 Bonn
Tel. 0228-3509476
Miss Beauty
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-660867
Arab. Mix
Ansari Service
Bonner Str. 9, 53173 Bonn
Tel. 0170-3097254
BOCHUM
Drogerie
F&S
Tel.: 0178-5005067
BREMEN
Botschaften
Marokko
Wegesende 3, 28195 Bremen
Tel.: 0421-3 30 73 85
Sudan
Getreidestraße 7, 28217 Bremen
Tel.: 0421-6 18 08 90
Moscheen
Al-Mustafa Gemeinschaft e.V. 
Nordstr. 331,28217 Bremen
Islamische Gemeinde 
Bremervörder Str. 45,28219 Bremen
Tel.: 0421-395687
Apotheke
Knochenhauer Apotheke 
Knochenhauerstraße 48, 28195 Bremen
Tel.: 0176-45698576
Ausländer
Ausländerbehörden
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
Tel.: 0421-361-15275/ 361-15004
Notdienste
Ärztlicher Notdienst
Tel.: 1 92 92
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 1 22 33
Kinderärztlicher Notfalldienst
Tel.: 3 40 44 44
Fundamt Bremen
Tel.: 361-1 00 79

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

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zahnarzt
Alter Markt 7, Tel.: 0202-7696531
Dr. B. Lutfi
Zahnmedizin 
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal  
Tel.: 0202-2443508
Dr. Hashim Askaryar
Praktischer Arzt 
Schwarzbach 87, 42277 Wuppertal    
Tel.: 0202-660274    
Dr. Hssan Boukllouä
Allgemeinmedizin, Ernährunsmedizin
Schwarzbach. 87, Wuppertal
Tel.: 0202/660274
Dr. Imadeddin Mouzayen
Allgemeinmedizin 
Klotzbahn 11, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-4598652
Dr. Ismail Karsoua
Zahnmedizin
Klotzbahn 16-18, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-447730/ 0202-4469130
Dr. Magdolin Abu-Salim
Urologie 
Blombachstr. 8, 42369 Wuppertal    
Tel.: 0202-2462166      
Dr. Mohammed Al-Kayem
Augenheilkunde
Langobardenstr.4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-594648
Dr. Mohamed Kani
Gynäkologie und Geburtshilfe
Langerfelder Str. 115, 42389 Wuppertal
Tel.: 0202-602525
Dr. Omar Abo Basha
Augenheilkunde
Herzogstraße 17, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-451433
Dr. Seyed-Kazim Mahmoudi  Chirurgie 
Alhausstraße 6, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-708667
Dr. U. Demeisi
Zahnmedizin, Kieferorthopädie 
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-2443508
Vereine 
Marokkanischer Freundschaftsverein
Hofaue 25 , 42103 Wuppertal   
Tel.: 0202-453352
Palästinensischer Arbeiterverein
Höhne 102 , 42275 Wuppertal    
Tel.: 0202-595396    
Palästinensischer Freundschaftsverein e.V.
Gathe 11, 42107 Wuppertal    
Tel.: 0202-2572814
Frisier-Salons
Friseur Mageed
Kipdorf 31, 42103 Wuppertal    
Tel.: 0202-447417
Friseur Perres
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-662975
Autos & Kfz-Techniker
A.T.S. Kfz-Sachverständigenbüro
Khaled Abu Rugaya 
Hofkamp 100, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-2443337
Import-export
El-khawas
Einzel –und grosshandel
Ostersbaum32a, 42107 wuppertal
Lebensmittel
Arabisch Lebensmittel
Berlinerstr. 71, Tel.0202-2996928
El-Khawas
Winchenbachstr. 10 A, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-7478577
Lilian Markt
International Dasnöckel 114,
42329 Wuppertal, Tel.: 0202-2574178
Zahran Supermarkt
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-2622598
Restaurants 
Al Howara
Aue 54, 42103 Wuppertal, 
Tel.: 0202-3179034
Mamounia
Hansastrasse 89, 42109 Wuppertal
Tel.: 0202-7594770
Oase Restaurant
Karlstr. 18, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-4597421
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Neukölln
Finowstr. 27, 12045 Berlin, Tel. 68088490
U-Bhf.  Rathaus Neukölln  Bus M41/104/167
Neukölln
Glasower Str. 54, 12051 Berlin, 
U-Bhf. Grenzallee  Bus  344
Reinickendorf
Ollenhauerstr. 114, 13403 Berlin, Tel. 030-
45020107  U-Bhf.  Kurt-Schumacher-Platz        
Bus  M21 / X21 / 122
Tiergarten
Rathenower Str. 16, 10559 Berlin, Tel. 030-
3957629        Bus  123/178
Tempelhof
Manteufelstr. 4, 12103 Berlin
U-Bhf.   Alt-Tempelhof    Bus  M 46/246/140
Tempelhof
Colditzstr. 27/29, 12099 Berlin
Te.: 030-73728274
U-Bhf Ullsteinstr., Bus 170
Wedding
Drontheimerstr. 32 A, 13359 Berlin, Tel.030 
49500803  U-Bhf.  Osloer Str. Bus  125/128
Wedding
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin, Tel: 030- 978 
88763   U-Bhf.  Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
Drontheimer Str. 16, 13356 Berlin, Tel. 030-
49912704   U-Bhf.  Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
Torfstr. 14, 13353 Berlin, Tel. 0177-5268716
U-Bhf.  Amrumer Str.   Bus  142/ 221
Wedding
Brunnenstr. 70-71, 13355 Berlin, Tel. 030-46 
309555
U-Bhf.  Voltastr.   Bus  247    Tram   10
Wedding
Al-Firdaus , Brüsseler Str. 39, 13353 Berlin
U-Bhf. Leopoldplatz / Seestr.
Bus 120/ 106/142/221/247/327/M13/N6/N9

مصر

- الجزائر

ـ البحرين

ـ جيبوتي 

ـ اريتريا

- اليمن

- األردن

ـ العراق

- قطر

 
- الكويت

- لبنان

ـ ليبيا

- المغرب

- موريتانيا

ـ عمان

- فلسطين

- السعودية

- السودان

- سورية

- تونس

ـ اإلمارات
 

ـ الجامعة العربية

Ägyptische-Deutsche Freundschaft
Donaustr. 131, 12043 Berlin
Tel.: 0176-3155 2490
ADKV, 
Alt-Marienfelde 46, 12277 Berlin,
Tel. 030-75512515
AKI e.V.,
Falkstr. 23, 12053 Berlin,
Tel. 030-68081472
A. Eltern-Union,
Urbanstr. 44, 13359 Berlin, 
Tel. 030-61625073
Alettehad e. V.
Sparrstr. 20, 13353 Berlin, 
Tel.: 030-45492536
Atadamon e.V.,
Beusselstr. 3, 10553 Berlin, 
Tel. 030-39844946
Al-Balagh,
Yorckstr. 35, 10967 Berlin, 
Tel. 030-21753679
Al-Dar e.V.,
Glasower Str. 44, 12051 Berlin, 
Tel. 030-78709521
Al-Diwan,
Rostocker Str. 17, 15553 Berlin, 
Tel. 030-39480910
Al-Huleh,
Weisestr. 23, 12049 Berlin, 
Tel. 030-6214959
Al-Irschad e.V. Berlin,
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin
Tel./Fax: 030-62705116

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

Jordanische Gemeinde-Berlin
Postfach 410426, 12114 Berlin, 
Tel. 030-8529691
Jordanische Gemeinde Deutschland
Warthestr. 72, 
12051 Berlin, 
Libanesisch - deutsche
Al - Rissala e.V
Schulstr. 112, 13347 Berlin
MAG,
Kaiserdamm 17, 14057 Berlin, 
Tel. 030-3255825
NTLSV,
Hermannstr. 130, 12051 Berlin
Tel. 0176-67244544
Palästina Jugendclub e.V.,
Prinz-Eugen-Str. 12, 13347 Berlin
Tel./ Fax: 030-46065549
PGD, 
Wissmannstr. 9, 12049 Berlin
Tel. 030-89398835/6
Salam e.V.,
Lützowstr. 57, 10785 Berlin,
Tel. 030-98296968
SC Integra e.V.,
Steinmetzstr. 63, 10783 Berlin,
Tel: 0172-1588910
SGBB,
Holsteinische Str. 30, Steglitz
Tel. 030-84306040
Silat Tayba, 
c/o Selbsthilfe Kontakt
Perleberger Str. 44,
10559 Berlin, Tel. 030-67514678
SUDANCLIB,
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin,
Tel. 030-29784248
Vereinigte Jordanische Gemeinde
Tel.: 0176-40545041

ـ االتحاد الثقافي العربي

 
ـ المعهد الثقافي العربي

 
ـ إتحاد اآلباء العرب

ـ االتحاد

ـ جمعية التضامن الخيرية

ـ البالغ

ـ الدار

ـ الديوان

ـ الحولة

 
ـ اإلرشاد

 

ـ الكرامة
 

ـ الكرمل

ـ جمعية المبرات الخيرية

ـ النادي
 

ـ جمعية أصدقاء اليرموك

ـ الجمعية العربية األلمانية
  للتبادل الثقافي

  
ـ معهد البحوث اإلجتماعية

 

ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة

 
ـ المركز العربي

  األلماني

ـ جمعية الرسالة 
اللبنانية األلمانية

ـ جسر الصداقة األلماني
  اللبناني

ـ الرابطة
  اللبنانية

ـ اإلتحاد اللبناني
  األلماني لإلصالح

ـ جمعية الجسر

رابطة المغتربين
السوريين

ـ القنطرة

 
ـ الصداقة المغربية

 
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية

ـ الغرفة

 
ـ بيت الشباب العربي األلماني

 

ـ إدفاد

 
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة

 

ـ مؤسسة إنسان

ـ الجالية العراقية

 
ـ الرافدين

 
ـ اإلغاثة اإلسالمية

ـ جنين

 
ـ مركز األسرة والشباب

ـ الجالية األردنية
برلين/براندبورغ

 

ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا

-جمعية و مدرسة 
الرسالة اللبنانية األلمانية

 
ـ الجمعية الطبية العربية

ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
 

ـ نادي شباب
  فلسطين

  
- التجمع الفلسطيني في ألمانيا

- جمعية السالم
 

ـ مركز الشبيبة الرياضي
  اإلندماجي 

ـ الجالية السودانية
 

ـ الصالت
  الطيبة السودانية

ـ النادي السوداني

ـ الجالية
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

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

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

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

- الكنيسة الكاثوليكية

- الكنيسة القبطية المصرية

- كنيسة الروم األرثدوكس

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

ـ مسجد عمر

- مركز اإلمام الصدر

- مسجد النور

- مركز القائم

- مسجد دار السالم

- مركز المصطفى

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

ـ لمرضى اإليدز
 
  

ـ للمعوقين

ـ لتأهيل الشباب

 
ـ استشارة للنساء

 
ـ جمعية األسرة

 
ـ استشارت لكل األسرة

 
ـ لكل المعوقين

  
ـ استشارة

  األسرة و المدرسة
 

ـ إستشارات
  إجتماعية

 
ـ للشباب والعائالت

 

ـ مركز عالج 
األطفال

 
ـ لالجئين

 

ـ للسكان
 

ـ إستشارات قانونية لألجانب
  

ـ لمرضى السرطان

الصداقة 
المصرية األلمانية

- مسجد المركز اإلسالمي

- مركز الحسنين

- مسجد الودادية

- مسجد دار الحكمة

ـ مركز التراث

ـ الخليل إبراهيم

- مسجد المركز الثقافي 

- مسجد الرحمن

- مسجد بالل

ـ مسجد الصحابة

ـ مسجد الرسالة

مسجد الفردوس



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

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

معالجة الخوف من طبیب األسنان
 جدید: - أشعة رقمیة

تركیب األسنان بدون طبعات و خالل فترة قصیرة

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



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

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

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

العنوان الجدید
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Ärzte أطباء

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

Chabarek Abdul Aziz
Kongostr. 52-54, 13351 Berlin, 
Tel./ Fax: 030-4525102 
Ghattas Fathi
Skalitzer Str. 33, 10999 Berlin
Tel. 030-61 23 794
Hodroj A
Nansenstr. 2, 12047 Berlin, 
Tel. 030-62300 80
Mohamed Jamal
Karl-Marx-Str. 214, 12055 Berlin, 
Tel. 628 38 31
Mohamed Al-Raai
Alt-Rudow 70, 12355 Berlin
Tel.: 030-5350535
Rafii
Schildhornstr. 85, 12163 Berlin. 
Tel.: 030/7 91 43 46
Ramez Jalal
Herzbergerstr.30, 12055 Berlin
Tel. 030 / 687 12 20
Torabi
Sonnenallee 73, 12045 Berlin, 
Tel. 030-6234702

Ästhetische Medizin 
Docure
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
Shadha Balgon
Heerstr 2, 14059 Berlin
Tel.: 030-97987641

AUGENÄRZTE
Mamoun Schuches
Tauenzienstr. 1, 10789 Berlin,
Tel. 030-2188088 

CHIRURGIE
Dr. Uni. PD Amro Homssi 
Greifswalder Str. 137-138, 10409 
Berlin , Tel.: 030-44 33 99 0
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 
Berlin, Tel. 030-5415021
Dr. med. A. Domah
Hohenzollendamm 124, 14199 Berlin, 
Tel. 030-2522569
Dr. med. M. Mahjoub
Joachimstaler Str. 21, 10719 Berlin
Tel. 030-8816333
Dr. med. Munther Sabarini
Paulsborner Straße 2, 10709 Berlin
Tel. 030/2360830
Dr. Sulayman
Ringbahnstr. 50, 12103 Berlin
Tel. 030-75 7777 50

FRAUENÄRZTE
Ahmed Shahin   

Heiene-Weiqel-Platz 1 0 12681 Berlin 
Tel. 030-5470603 1 63
Awwadeh
Leipziger Platz 7, 10117 Berlin, 
Tel. 030-2008950-0
El-Sharafi Khaled
Grüntaler Str. 1/ Badstr. 12, 13357 
Berlin, Tel. 030-4941044
F. Samman
Hermannstr. 158A, 12051 Berlin
Tel. 030-6251007
Jamila Maioul
Hohenzollerndamm ‚187 10713 Berlin
Tel. 030- 09 35 050
Maria Abdul-Karim  
Albrechtstr, 304 12167 Berl n 
Tel. 030- 79 199 1 3
Mohamad El Kassem
Müllerstr. 56-58 1 3349 Berlin 
Tel. 030- 45 22 064
Dr. Muna Zaghloul-Abu Dakah
Stendaler Str. 24, 12627 Berlin
Tel. 030-9927790
Nevin Nassar
Sonnenallee 132, 12059 Berlin
Tel: 030-6875042
Zamzam Abushowaisha
Hellersdorfer Str. 237, 12627 Berlin
Tel. 030-99400694

HALS, NASEN,
OHREN
Basem Abu-Lubdeh
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin, 
Tel. 030-62989828
Hachem
Bismarckstr. 63, 13585 Berlin.
Tel. 3335848
Mousa
Tempelhofer Damm 139, 12099 Ber-
lin,  Tel.: 030-7514064

INNERE MEDIZIN
Ali Abboud
Karl- Marx-Straße.112, 
12043 Berlin | Tel.: 030 68900298
Ayade Khalil
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel.030- 785 23 36
Khalili, A.
Senftenberger Ring 3a,13439 Berlin, 
Tel. 030-41937041
Saeed, Latef
Karl-Marx-Str. 239, 12055 Berlin, 
Tel. 030-68087670

KINDERÄRZTE
Dekra AL-Saidi
Grammestr. 15, 13629 Berlin,
 Tel. 030-38304442
Najeeb Al-Saidi
Braunschweiger Str. 14, 12055 Berlin
Tel.: 030-5329237
Sana Ayade
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel. 030-785 23 36

KINDERCHIRURGIE
Dr. med. Ali Maarouf
Oranienstr. 158, 10969 Berlin,
Tel. 030-6141619
Dr. Gannam
Nürnberger Str. 67, 10787 Berlin
Tel.: 030- 21021840

KINDERPSYCHIA.
Najeeb Al-Saidi
Hänselstr. 45, 12437 Berlin
Tel.: 030-5329237

LUNGEN- & 
BRONCHIALHEILKUNDE
Dr. Med. Bader Askar
Rotkamp 2, 13053 Berlin, Tel. 030-
96200700

NEUROLOGIE
Omar Kamal Eddin
Manfred-von-Richthofen-Str. 15,
12101 Berlin, Tel. 030-7863037
Said Masri
Tempelhofer Damm 227, 12099 Ber-
lin, Tel. 030-7513632

ORTHOPÄDIE 
Abd El-Aziz, Ashraf

- عباسي
 

دة/ ذكرى

ـ د/ باي
 

ـ د/ شبارق

 
ـ د/ غطاس

 

ـ د/ حدرج

ـ د/ محمد

ـ د/ الراعي

 
- د/ رافعي

 

ـ د/ رامز
 

د/ ترابي
 

الطب التجميلي
ـ دة/ أنيت

ـ دة/ شذي

عيون
ـ د/ مأمون 

جراحة
د/ عمرو حمصي

ـ د/ دهشان

- د/ عابد دومه
 

ـ د/ محجوب

- د/ منذر

د/ سليمان

نساء
د/ أحمد شاهين

ـ دة / هنادي عوادة

- د / خالد الشرافي 
 

ـ دة / سّمان

دة/ جميلة

دة/ ماريا عبد الكريم

د/ محمد القاسم

ـ دة/ منى
أبو دقة

ـ دة/ نيفين نصار

ـ دة/ زمزم

 أنف، أذن، حنجرة
 

ـ د/ باسم
 

ـ د/ هاشم

ـ د/ موسى

 
باطنية

ـ د/ علي عبود

- د/ خليل

ـ د/ خليلي

ـ د/ لطيف سعيد

أطفال
- دة / ذكرى

 
- د / نجيب

 

ـ دة/ سناء

جراحة أطفال
ـ د/ علي معروف

ـ د/ بسام غنام
 

طب نفسي لألطفال
ـ د/ نجيب

أمراض صدرية
   

 ـ د/ بدر عسكر

 
طب األعصاب

ـ د/ كمال الدين
 

ـ د/ مصري

 
عظام

ـ د/ أشرف عبد العزيز

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 

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

Mi, Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

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

Tel 030 625 10 07
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Litzenburger Str. 54,10719 Berlin
Tel. 030887133950
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 
Berlin, Tel. 030-5415021
Mahmoud Atef
Havemannstr. 24,12689 Berlin,
Tel. 030 / 93523437
Raslan,Tarek
Prinzenallee 90, 13357 Berlin,
Tel. 030-49915110

SPORTMEDIZIN
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 
Berlin, Tel. 030-5415021

UROLOGIE
Eid Ali Faragallah
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin, 
Tel. 030/ 6866504
El-Seweifi Aref
Karl-Marx-Str.88, 12043  Berlin,
Tel. 030/ 23937904
Hasan Igde 
Bergmannstr. 5-7, 10961 Berlin,
Tel. 030-2621424
Hegazy, Houssam
Badstr. 12, 13357 Berlin,
Tel. 030-4626070

ZAHNÄRZTE
Amin Hafiz
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60
A. Najm
Waldenserstr. 7a, 10551 Berlin
Tel. 030-3957071
Alkhodor Youssef
Oranienstr. 16, 10997 Berlin
Tel. 030-6152222
Al-Souri, Asmaa
Mehringdamm 47, 10961 Berlin, 
Tel. 030-6930393
Amar Shakir
Karl-Marx-Str. 110, 12043 Berlin, 
Tel. 030-68053524
Birgit Samarrai 
Sophia-Charlotten-Str. 73-74, 14059 
Berlin, Tel. 030-31996710
Douedari G.
Bundesallee 120, 12161 Berlin 
Tel. 030/8531362
Emad Abboud
Donaustr. 100, 12043 Berlin
030-49968158
Hanan Hafez-Holz
Wilmersdorter Str. 112, 10627 Berlin
Tel.030-8560940
Ishaq, Ibtisam,
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172

 
ـ د/ دهشان

 

ـ د/ محمود عاطف
 

ـ د/ رسالن

طب رياضي
ـ د/ دهشان

مسالك بولية
- د/ فرج هللا

- د/ السويفي
 

- د/ حسن

د/ حجازي

أسنان
ـ د/ أمين حافظ

ـ د/ ع. نجم

ـ د/ يوسف
 

ـ دة /  الصوري 

ـ د/ عمار شاكر
  

ـ دة/  منى السمارائي

- د/ دويداري

- د/ عماد عبود

ـ دة/ حنان حافظ

ـ دة / إبتسام إسحاق

Dr. med. A. Domah
Facharzt für Allgemeine Chirurgie
Unfallchirurgie / Gefäßchirurgie
Notfallarzt / Durchgangarzt
Röntgen / Ultraschall / OP
Hohenzollerndamm 124, 14199 Berlin 
S-Bhf: Hohenzollerndamm/ U-Bhf: Fehrbelliner Platz
Bus: 115/ 110 (Elsterplatz)

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

Sa: 09.00 - 12.00 Uhr
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Khalouf Emad
Badstr. 19, 13357 Berlin,
Tel.030-4932050
Layla Hussaen
Kottbusser Damm 72, 10967 Berlin
030-6941112
Mohammad Hijazi
Berliner Str. 25, 13507 Berlin (Tegel) 
Tel. 030-4374 8465
Mohamed Abu Hamada
Rami Abu Ward
Finowstr. 25a, 12045 Berlin, 
Tel.:030- 687 5077
Mohammed-Wael Alah Raschi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Mohamad Anis Almohamad
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Muhannad Abou Nabout
Zossener Str. 36, 10961 Berlin
030-47050452
Mukhtar Daiban
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Mustapha Lagrou
Müllerstr. 151, 13353 Berlin, 
Tel. 030-4538089

Soraya Jalali 
Wilmersdorfer Str. 55,10627 Berlin, 
Tel.030-3139800
Dr. Tarek Karasholi
Storkower Str. 207B, 10369 Berlin
Tel.: 030-9720150
Tarik Teter 
Mecklenburgische Str. 17, 10713 
Berlin. Tel.: 030-8243402
Tuffaha, Mushtaq
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin, 
Tel. 030-2161073
Omar Shalabi
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Zeina Wehbe
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin
Tel.: 030-3198055

KIEFERORTHOPÄDIE
Dr. Yanal Alla-Rachi
Dörpfeldstr. 11, 12489 Berlin, 
Tel.: 030- 6713793
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Dr. Nadin Mahjoub
Briesestr. 8, 12053 Berlin
Tel.: 030-6862233

ـ د/ عماد خلوف

ـ دة/ ليلي حسين

ـ د/ حجازي

ـ د. أبو حمادة
ـ د. أبو ورد

ـ د/ وائل

ـ د/ محيي الدين

د/ محمد

د/ أبو نبوت

د/ مختار

ـ د/ مصطفى

ـ دة / ثريا جاللي

د/ طارق

ـ د/ طارق التتر

ـ د/ مشتاق تفاحة

د/ عمر

- دة/ زينة

تقويم األسنان
ـ د/ ينال اله رشي

د. محيي الدين 

دة/ نادين محجوب

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

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

Privat & Alle Kassen

Ärzte أطباء

Dr. Houssam Hegazy
Arzt für Urologie

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

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

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

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

www.allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de
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Ärzte أطباء

Fachpraxis für Kieferorthopädie

Zahnregulierung für
Kinder und Erwachsene

- Schnelle und schmerzarme
Kieferorthopädie

- Fast unsichtbare Zahnspangen
- Sportschutz
- Individualprophylaxe
- Professionelle Zahnreinigung
- Zahnschmuck
- Kombinierte kieferorthopädisch-
kieferchirurgische Behandlung

A. Al-Souri

M. Duncker
Dipl.
Stom.

Dr.

Di - Do

Fr

Methfesselstraße 50
10965 Berlin-Kreuzberg

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

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

09:00 - 12:00 | 13:30 - 18:00

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

Viktoriapark
kfo



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

- شد وتصغير الصدر.
- شد البطن وترهالت الجسم.

- شفط الدهون.
- شد الوجه والجفون.

- تجميل المناطق الحميمية.

التجميل غير الجراحي:
- تبييض البشرة.

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

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

- معالجة تساقط الشعر بالبالزما ومحفزات النمو.

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

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
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Ästhetische Medizin
- Hautaufhellung 
- Fetttwegspritze
- Lippenvergrösserung mittels 
  Hyaluronsäure 
- Faltenbehandlung (Botulinum, 
  Hyaluronsäure, Fetttransplantation, 
  Fadenlifting)
- Behandlung Haarausfall mittels PRP   
  und Wachstumsfaktoren

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

Heerstr 2, 14052 Berlin 

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

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

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

- الطاقم نسائي بالكامل.

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

ab 1200€  شد الجفون
ab 4500€  تصغير الصدر

ab 4200€  شد الصدر
ab 4500€  شد البطن

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

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

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

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

ab 3000€ab 3000€
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Ärzte أطباء

Prophylaxe

Kronen- und Brückenversorgung

Zahnprothesen

Kinderzahnheilkunde

Zahnfleischbehandlung

Spezielle Zahnreinigung und Politur

Anbringen von Zahnschmuck

Bleaching (Zahnaufhellung)

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

Tel 030 687 21 72
Praxis-Sprechzeiten:

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

und nach Vereinbarung
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Designed By Dalil

Zentrum für Gesundheit und innere Medizin

Dr. Mithak Ebady
Fachärztin für Allgemeinmedizin & 

Naturheilkunde

Dr. Gihan Neumann
Fachärztin für innere Medizin 

& Notfallmedizin

 المركز الطبي للصحة العامة والباطنية

 المستشارة الدكتورة
ميثاق العبادي

 المستشارة الدكتورة
جيهان نويمان

أخصائية األمراض العامة والباطنية
أخصائية طب األعشاب والطب البديل

أخصائية األمراض الباطنية والصحة العامة 
أخصائية طب الطوارئ

الفحص الطبي العام وتشخيص األمراض
ارتفاع ضغط الدم ـ عالج السكري

أمراض البطن والحوض
األمراض المزمنة: القلب، الربو، الكحة و األنيميا

تخطيط القلب
العالج بالتطعيمات واللقاحات

فحوصات دورية
التحضير لما قبل العمليات الجراحية

Badstr. 12, 13357 Berlin
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  0
30
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 د. خالد الشرايف
د . أمساء دباح

  د. فيدية أمساء
د . منار الزرير      

MVZ EL-Sharafi IMC GmbH
مركز الشرافي الطبي الدولي

 اخصائيني نساء ووالدة
     Fachärzte für Gynäkologie und Geburtshilfe         

د . عبد الرمحن سيف الدين
                                                                                                                                                                                                               أخصائي باطنية - طبيب عائلةد .غسان تيزري

Dr. Khaled El-Sharafi

Dr. Abdelrahman Seifeddin

Dr. Ghessan Tesari
                                                                                  Internist und Hausarzt

info@mvz-elsharafi.de

MVZ El - Sharafi mvz.elsharafi

www.mvz-elsharafi.de

015733422183 030/4941044

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

Fax: 030/4941045

Dr. Mnar Alzrer
Dr. Asma Dabah Dr. Vediye Asma   

أخصائيني باطنية
Fachärzte für Innere Medizin

أخصائيني اجلراحة التجميلية
Fachärzte für Plastische und Schönheitschirurgie

Grüntaler Str. 1/ Badstr. 12, 13357 Berlin



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

زراعة أسنان بالتقسيط المريح
تبييض وتجميل األسنان

تركيب تيجان وجسور
حشوات أسنان بيضاء ليزرية

سحب عصب بدون ألم
أحدث أساليب التخدير لضمان المعالجة بدون ألم

العيادة مقابل الباب الخلفي لبلدية نويكولن

بإشراف الدكتور عماد عبود

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

 مطلوب
مساعدة طبيب أسنان

موظفة استقبال

ة - التركية
ث: العربية - األلماني

ن نتحد
نح
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العيادة التخصصية
لعالج أمراض الجهاز البولي والتناسلي

د. عيد فرج اهللا
جراحة المسالك البولية

عالج أمراض الجهاز البولي
عالج أمراض الجهاز التناسلي

Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin
U-Bahn - U Rathaus Neukölln  (Linie U7)  |  Bus 104, 167

Tel.: 030-686 65 04 | Fax: 030-627 304 33

Öffnungszeiten
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

Urologische Praxis
EID FARAGALLAH

FACHARZT FÜR UROLOGIE



الخدمات الطبية:
- إرشادات وفحص الفتيات في عمر مبكر.

- كافة وسائل منع الحمل، والوسائل الطبيعية.
- رعاية ومتابعة الحمل، وتطورات الجنين أثناء الحمل.

- إرشادات وعالج العقم ومنع اإلنجاب.
- فحوصات للتعرف المبكر، واكتشاف سرطان عنق الرحم.

- التعرف على أعراض سن اليأس، ومعالجتها باألعشاب الطبية.

دكتوراه في علم النساء والوالدة

Leistungsspektrum:

• Mädchen Sprechstunde.
• Beratung zur Verhütung.
• Mutterschaftsvorsorge.
• Kinderwunsch Beratung.
• Krebsvorsorge und Nachsorge.
• Wechseljahre  Betreuung.
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Öff nungszeiten: 
Mo. und Do. von 8-14 und 15-18 Uhr
Di. und Fr. von 8-14 Uhr
Mi. nach Vereinbarung

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

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

افتتاح جديد في نويكولن

Neueröffnung in 

Neukölln

• Krebsvorsorge und Nachsorge.



Tel.: 030 606 41 52

Zahnarzt 
Mohamad Anis Almohamad

د. محمد أنیس المحمد
Zahnarzt 

Omar Shalabi
د. عمر شلبي

Fachzahnarzt für Oralchirurgie 
Mukhtar Daiban

د. مختار ذیبان
اختصاصي جراحة أسنان

www.zahnarztpraxis-neukoelln.de

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

نتحدث األلمانیة، العربیة والتركیة
Mo. - Do.: 

08:00 - 20:00 Uhr
Fr.: 

08:00 - 18:00 Uhr
Sa.: 

10:00 - 16:00 Uhr

اإلثنین - الخمیس الجمعة السبت
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Tel.: 030 493 40 60 Gesundbrunnen
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin

- Notfallbehandlung.

  Professionelle Zahnreinigung.

- Behandlung des Wurzelkanals mit den 

   neuesten Methoden.

- Behandlung von Parodontitis.

- Fester und Herausnehmbarer Zahnersatz.

- Optische und kosmetische Füllungen.

- Zahnaufhellung auf  professionelle Weise.

- Prävention und Behandlung von Kinderzähnen.
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Öffnungszeiten: Mo., Di., und Do.: 09:00 - 17:00 Uhr | Mi.: 11:00 - 19:00 Uhr | Fr.: 09:00 - 14:00 Uhr



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

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

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

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

امكانیة المعالجة عند خوف االطفال تحت الدواء المھدئ او التخدیر العام

خدماتنا الطبیة
- معالجة آالم االسنان والرضوض

- تنظیف االسنان والوقایة ضد التسوس
- استشارة تغذیة

- حشوات بلون السن
- معالجة التھاب عصب اسنان الحلیب

- تلبیسات خاصة باسنان االطفال
- حافظ مكان ثابت ومتحرك

- تقویم االسنان
- معالجة تحت التھدئة او التخدیر العام

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

عیادة طب األسنان للصغارعیادة طب األسنان للصغار

Zeina Wehbe
Cassandra von Hopff garten
Jana Ghobadian

د. زینة وھبي
د. كاساندرا فون ھوبفغارتن

د. یانا غوبادیان

U6 Ullsteinstr.

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

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

Unsere Zahnärzte:
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Müllerstraße 151, 13353 Berlin
Tel.: 030 453 80 89 | Fax: 030 454 921 58
m.lagrou@t-online.de

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

Mo.: 10:00 - 18:00 | Di.,Do.: 11:00 - 19:00 Uhr | Mi.,Fr.: 08:00 - 13:00

Z A H N A R Z T P R A X I S
Mustapha Lagrou M.Sc
ماجستیر في زراعة األسنان
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KINDERWUNSCHZENTRUM
am Potsdamer platz

Dr. med.

Hanadi Awwadeh

Dr. med.

Anja Mutz

 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

IUI

IVF

ICSI

MESA TESE

Assisted Hatching



خدماتنا: 
ـ تصوير القلب باألمواج فوق الصوتية.

ـ الموجات فوق الصوتية للبطن.
ـ معالجة الغدة الدرقية.

ـ تخطيط القلب الكهربائي وعلى المدى الطويل.
ـ قياس ضغط الدم طويل المدى.

ـ فحص وظائف الرئة، االستنشاق والعالج بالتسريب، مختبر.
ـ الفحص الصحي العام.
ـ التطعيم، طب السفر.

ـ دراسات DMP للمرضى المزمنين )مثل مرض الشريان التاجي، مرض 
السكري من النوع الثاني، مرض االنسداد الرئوي المزمن، الربو(.

ـ زيارات منزلية.

Karl- Marx-Straße.112, 12043 Berlin | Tel.: 030 68900298 

Die spezille Praxis für Innere Medizin. 
Unter Führung Dr. Ali Abboud
Es freut uns Sie darüber informieren zu können,
dass die erste Praxis für Innere Medizin in Neukölln mit Kompaktleistung demnächst zur Ihren Verfügung 
stehen wird.

الدكتور علي عبود

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

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

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

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

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

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

U GneisenaustraßeU GneisenaustraßeU Gneisenaustraße

MUHANNAD. ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde

Zahnimplantate
Zahnersatz und Füllungen
Zahnfleischbehandlung
Zahnreinigung, Bleaching
Kinderbehandlung

زراعة األسنان وفق أحدث الطرق
تبییض األسنان بأحدث الطرق اآلمنة

الحشوات الضوئیة التجمیلیة
تركیب األسنان الثابتة والمتحركة

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

عالج األلم بدون خوف
معالجة األطفال

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

مستشفى إبن سينا

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

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

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

- ص/ أشرف خويطر

- ص/ عبد الناصر السقا

- ص/ نبيل الدسوقي

ـ ص/ عالء الحلو

ـ  ص/ محمد نوفل

ـ  ص/ مالك فاعور

 
- ص/ ياسين مطر

 
- ص/ سمير حسنى

 

- ص/ أنيا

 
- ص/ نهاد األشقر

 
ـ ص/ محمد العزوزي

ـ ص/ العريان

- د. إبراهيم نصار

- ص/ موسى مسالمة

Akazien Apotheke,  
Hauptstr. 19, 10827 Berlin 
Tel. 030-76768777
Am Gartenplatz,
Feldstr. 10, 13355 Berlin
Tel. 030-4639855
Berg Apotheke,
Skalitzer Str. 133, 10999 Berlin,
Tel. 030-61609999
Herzapotheke
Badstr. 57-58, 13357 Berlin, 
Tel.: 030- 4614079
Kaiserdamm Apotheke,
Kaiserdamm 114, 14057 Berlin
Tel. 030-32602142
Konradin,
Friedrich-Karl-Str. 23, 12103 Berlin,
Tel. 030-7525717
Lukas Apotheke,
Wrangelstr. 78, 10997 Berlin,
Tel. 030-6123950
Orchideen Apotheke,
Britzer Damm 67, 12347 Berlin,
Tel. 030-6065062
Potsdamer-Platz-Apotheke,
Linkstr. 4, 10785 Berlin,
Tel. 030-2559220
Rathaus Apotheke,
Großbeerenstr. 26, 10963 Berlin,
Tel. 030-2158084
Sonnen-Apotheke
Sonnenallee 76, 12045 Berlin
Tel. 030-6272 8330
Spree-Apotheke
Alt Moabit 89, 10559 Berlin
Tel.: 030-39903380
Tannenberg Apotheke,
Birkbuschstr. 59, 12107 Berlin 
Tel. 030-7718824
Wildenbruch Apotheke,
Sonnenallee 105, 12045 Berlin,
Tel. 030-6872124

Physiotherapie,
Wilmersdorfer Str. 39, 10627 Berlin
Tel.: 030-31802711
Physiotherapie & Massage,
Joachimsthaler Str. 21, 10719 Berlin-
Charlottenburg, Tel.: 030 236 23 482
Physiotherapie Bilal
Residenzstr. 153, 13409 Berlin
Tel.: 030-41727171 / 0176-70765060

- د/ محمد محمد

ـ عدنان المحضر

ـ بالل للعالج الطبيعي

Blissestrasse 5, 10713 Berlin

Tel 030 861 06 86  Fax 030 861 06 87
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BRILLENSTUDIO
ABDALLAH

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

- نمر األحمد

ـ رامي الصياد

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel

Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice

Beratung & Versorgung

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

E-Mail  info@abdul-ot.de

∞e^í€◊÷<l^ø ^uÊ<l]Å^fl{{{{{â
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Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96
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Abokal Najat
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
Ahmed Abed
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
Ibrahim Housam
Müllerstr. 156 A, 13353 Berlin,
Tel. 030-469062822
Jawabreh, Imad
Kurfürstendamm 152, 10709 Berlin, 
Tel. 030-3974470
Naser Mansour 
Meinekestr. 8, 10719 Berlin, 
Tel. 030-69532914
Nasereddin Josef
Bastianstr. 5, 13357 Berlin
Tel.: 030-66403045
Riad Khalil
Meinekestr. 8, 10719 Berlin, 
Tel. 030-37584248
Tarig Elobied
Alt Moabit 108a, 10559 Berlin, 
Tel.030-330999990

ـ اة/ نجاة أبوقال

ـ ا/أحمد عابد

ـ ا/ حسام ابراهيم

ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

ـ ا/ طارق العبيد
Müllerstraße 156 A
13353 Berlin
U-Bhf. Leopoldplatz
Tel 030 469 062 822
Fax 030 469 062 829

SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,

Strafrecht, Ausländer- & Asylrecht
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Brillen Studio,
Blissestr. 5, 10713 Berlin
Tel. 030-8610686

- د/ عبد هللا

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

   ـ أميركو
للتجارة      

BGR,Gebäudereinigung
Carstennstr. 29 a, 12205 Berlin, 
Tel. 030-81490342
Laham
Wrangelstr. 100, 10997 Berlin, 030-61043213

- شركة برلين للنظافة

- شركة لحام

Anwälte, Optiker, Reinigung  محامون، نظارات، أعمال النظافة

21 Jahre Dalil Magazin
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Firma Mattar
Tel. 0176-26888250
Hajjir Umzüge
0176-70739151
IL Dienstleistung
Kottbusser Damm 70, 10967 Berlin
Tel.: 030-9838845
Mattar Transport
0176-61799437

- شركة مطر

ـ نقليات حجير

ـ عبد هللا سعد

ـ مطر للنقليات

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

ـ النهار

AliTel
Brisestr. 5, 12053 Berlin
Tel.: 0176-71050656
Bassal-Shop
Sonnenallee 36, 12045 Berlin
Tel. 030-62725201
City Phone
Sonnenalle 42, 12045Berlin
Tel. 030-62989399
Handy World
Karl-Marx-Platz 1, 12043 Berlin
Tel.: 030-50915236
Handy & Technik
Erkstr. 7, 12043 Berlin
Tel. 030-33029960
I like Handy
Kottbusser Damm 70, 10967 Berlin,
Tel.: 030-6807 0391
Tam Tam
- Karl-Marx-Str. 65,12043 Berlin
  Tel. 03087339250
- Karl-Marx-Str. 175, 12051 Berlin
  Tel. 030-68088030

ـ علي لالتصاالت

- هواتف بصل

- هولتف المدينة

ـ عالم الموبيل

- رمضان

ـ عبد هللا سعد

- طم طم

ـ البصراوي لألجهزة 
 المنزلية   

 والكهربائية

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

AN- & VERKAUF 
AB Automobil
Barnetstr. 53, 12305 Berlin
Tel.: 030-7456418
Autoservice Abo Ward
Neuendorfer Str. 64, 13585 Berlin
Tel.: 030-61365550
Jallous Automobile
Lübarser Str. 35, 13435 Berlin
Tel. 030-4024415
Wehbe Autohandel
Kiefholzstr. 388, 12054 Berlin,
Tel. 030-62804435
VERMIETUNG
Ascar
Mehringdamm 63, 10961 Berlin,
Tel. 030-695797-6
REPARATUR
ASD Auto Design u. Service GmbH
Koloniestr. 104, 13359 Berlin,
Tel. 030-4926372
Chebli, Hikmet u. Ghazi
Koloniestr. 127, 13359 Berlin, 
Tel. 030-4939073
KFZ-GUTACHTER
BAG, Belal Ahmed
Schierker Str. 28, 12051 Berlin
Tel.: 030-62900013 Funk: 0177-4725337
KFZ-Gutachter, El-Amassi
Osloer Str. 112, 13359 Berlin.
Tel.: 030-52134969 Funk: 0176-76778115
KFZ-Ingenieurbüro AS
Mariendorfer Damm 45, 12109
Belin, Tel.: 030-89000201
Samer dahan
Hohenzollerdamm 157, 10713 Berlin,
Tel.: 030-33 988 148
SVS, Abotair & Biary
Klausingring 1, 13627 Berlin
Tel.: 030-49207543

ـ بالل أحمد

ـ محمد العمصي

ـ على عواضة

ـ سامر دهان

ـ يزيد و فاضل

Khadem , Mustapha   
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin, 
Tel. 030-2517742
Hatem El-Batta
Swinemünder Str. 48B, 13355 Berlin,
Tel. 030-7914857
Khleif, Moussa
Greifenhagener Str. 48, 10437 Berlin, 
Tel. 030- 4455725
Naim Ashour
Schöneberger Str. 5a, 10963 Berlin
Tel. 030-33986886
Sudgi Hamdan
Kurfürstenstr. 37a, 12249 Berlin-Lankwitz, 
Tel. 030- 81001323 / 0163-7280250

ـ ا/مصطفى

ـ أ/ حاتم البطة

ـ ا/ موسى

ـ ا/نعيم عاشور

ـ ا/ صدقي حمدان

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

ـ آدم للسياحة

ـ الحنان للسياحة والسفر

 
ـ سفريات المدينة

- سفريات بابيلون

ـ سفريات دانيا

ـ سفريات حياة

- سفريات حجازي

HTC-Harb
Potsdamer Str. 93, 10785 Berlin, Tel. 
030-2651627
Kudus Reisen 
Gneisenaustr. 90, 10961 Berlin, Tel. 
030-6948974
Maschari Reisen
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin, Tel. 
030-61621767
Watan Reisen GmbH
Sonnenallee 55, 12045 Berlin, Tel. 030-
56828971-73
Safa Reisen 
Baruther Str. 1, 10961 Berlin,  Tel. 
030-61202799
Town Travel
Sonnenallee 122, 12045 Berlin, Tel. 
030-2363 2927

ـ مكتب حرب

ـ مكتب القدس

ـ سفريات المشاريع

ـ سفريات الوطن

ـ سفريات الصفا
 

ـ تاون ترافيل

Electronicline 
Beusselstr. 78, 10553 Berlin
Tel. 030-34502802
Elektro Fun
Karl-Marx-Str. 12043 Berlin
Tel. 030-62732563
Mobile Sat
Sonnenalle 114, 12045 Berlin
Tel. 030-62001883
Rix Handy Shop II
Erkstr.11, 12043 Berlin
Tel. 030-70220846
SatCom Berlin
Müllerstr. 167, 13323 Berlin,
Tel.: 030-53063660

- إلكترونيك لين

- إلكترو فن

- موبيل سات

- ريكس

ـ ساتكوم

Abdelwahed
Alt-Lietzow 22, 10587 Berlin, 
Tel.: 030 / 3413512
Al-Salihi, Nour-Al-Din
Afrikanische Str. 153D, 
13351 Berlin, Tel. 030-45081540
Al-Samarai
Ermslebener Weg 4, 10713 Berlin, 
Tel. 030 / 8246968
Amado
Pariser Str. 63, 10719 Berlin, 
Tel. 030/8851895
Bouchra El Hajyel
Beusselstr. 77, 10553 Berlin, Tel. 030-
91574731
Choraka Saleh
Lüderitzstr. 79, 13351 Berlin, 
Tel.030- 4528656
Dr. Elektiar A.
Aachener Str 40, 10713 Berlin, 
Tel. 030-2138830
Fouad Moussa
Bundesallee 32, 10717 Berlin, Tel.: 0176-
7005 5678
Ismail Khalil
Weichsel Str. 7, 12043 Berlin, 
Tel. 0177-5987984

ـ ا/عبد الواحد

  
ـ نور الدين الصالحي

 

ـ ا/ السامرائي

 
ـ ا/ أمادو

ـ أة/ بشرى الحجيل

ـ ا/ صالح

ـ د/ أحمد اإلختيار
 

ـ ا/ فؤاد موسى

ـ ا/ إسماعيل

Aachener Str. 40, 10713 Berlin
(U-Bhf: Heidelberger Platz  Bus: 249)

E-Mail post@elektiar.de
Tel 030 213 88 30  Fax 030 213 88 40

Funk 0171 838 97 31

Dr. A. Elektiar
dolmetscher

د/ أحـمد اإلختيار
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cab24 Taxischule 
Dominicusstr. 11, 10823 Berlin, Tel.: 
030-47399222
Die Smarte Fahrschule 
 Klosterstr. 28, 13581 Berlin, Tel.: 0157-
80556115
Exakt Fahrschule
Anzengruberstr. 6, 12043 Berlin, Tel.:030-
23536205
Sonnen Fahrschule
- Sonnenallee 82, 12045 Berlin, Tel.: 
030-68072096
- Karl-Marx-Str. 163, 12043 Berlin, Tel.: 
030-98409549
- Tempelhofer Damm 214, 12099 Berlin, 
Tel.: 030-55596711
Turbo Fahrschule
- Bredowstr. 2,10551 Berlin,   Tel. 030-
39837537 
- Donaustr. 101, 12043 Berlin,   Tel. 030-
56821280

ـ كاب ٢٤

ـ سمارت

- إكسزاكت

ـ أ / محمد

- أ / حبيب

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

ـ فوتو فريد

ـ ستوديو ميديا

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

ـ فرات العبيدي

ـ د. ناجح العبيدي

...... Elektronik, Reisebüro, Übersetzer und Dolmetscher الكترونيات، سفريات، مترجمون، تأمينات، ، مدارس قيادة،
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Safina
Rathenower Str. 16, 10553 Berlin, 
Tel. 030-39480386
Traum Insel
Wilhelmstr. 15, 10963 Berlin
Tel.: 030-25923697
Traum Insel
Wilhelmstr. 3, 10963 Berlin
Tel.: 030-25938954

- سفينة الحكمة

- الناصرة

- بيت لحم

ـ المعهد الثقافي العربي
 

ـ الفالح

ـ البيان

ـ مدارس ألفابت

 
ـ الحولة

ـ اإلرشاد
 

ـ تعليم اللغة العربية

 
ـ مدرسة األندلس

 

ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات

 

ـ الرابطة 
 اللبنانية

ـ مدرسة النور

ـ دار الحكمة

المدرسة العربية / الكرامة

 
- مدرسة فلسطين

AKI
Falkstr. 23, 12053 Berlin, Tel.68081472
Alfalah
Koloniestr. 30, 13359 Berlin 
Tel. 41719694
Al-Baian
Huttenstr. 31, 10553 Berlin, 
Tel. 34357644
Alphabet
- Nehringstr. 8, 14059 Berlin
- Crellstr. 38, 10824 Berlin
Tel.: 01520151947
Al-Huleh
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 6214959
Al-Irschad eV.
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin,
Tel. 030-62983410
Arabischer Unterricht
Uthmannstr. 23, 12043 berlin
Tel. 030- 21806954
Al Andalus
Falkstr. 22, 12053 Berlin, 
Tel. 030-68054435
Cordoba
- Finowstr. 27, 12045 Berlin; 
  Tel. 030-51630581
- Drontheimer Str. 32a, 13359 Berlin,
  Tel. 030-49908859
- Flughafenstr. 43, 12053 Berlin
  Tel. 030-62731998
Deutsch-Libanesische Gemeinde 
Kurmärkische Str. 1-3, 
10783 Berlin, Tel. 030-8335332
El-Nur
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 030-
56823914
Haus der Weisheit
Rathenower Str. 16, 10533 Berlin, Tel. 
030-39808625
Karame e. V.
Puttkamer Str. 19, 10969 Berlin, Tel. 
0176-  40198574
Palästina Sportvereine e.V.
Prinz-Eugen-Str. 17, 13347 Berlin, 
Tel. 030-2111562

Schulen, Kindergärten, Immobilien, Baufirmen, Mobilfunk مدارس، رياض أطفال، عقارات، أعمال البناء، تليفونات

Jamil, Kamal 
Wolframstr.5, 12105 Berlin, Tel. 030-7511433
Khadem, Mustapha
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin, 
Tel. 030-2517742
Nouri, Noureddine
Linienstr. 46, 10119 Berlin, 
Tel. 030-28879659
Safadi
Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin, 
Tel. 030-20454766

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

- م / كمال جميل

- م / مصطفى خادم

- م / نور الدين نوري

- م / حاتم الصفدي

- خلوف ألعمال الدهان

- صفصوف للنقل واإلعمار

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

- مصر للطيران

الخطوط القطرية

- الخطوط السورية

Al Atlal 
Tel. 030-3424988
Dj. Al-Afrah 
Tel. 030-85977769 / 01761-63886003
Dj. Farid
Tel. 030-60507180
Dj. Hanin 
Tel. 0176-22045953
Dj. Zakareya 
Tel. 0171-8792784
Essam 
Tel. 0162-3523883
Nagham 
Tel. 0173-6178173
Ronaldo
Tel.0179-5571314
FESTSAAL
Alafrah Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel 0176-63886003
AWA Saal
Wiebestr. 49, 10553 Berlin
Tel. 030-88531058
Charisma Festsaal
Colditzstr. 29, 12099 Berlin
Tel. 0173-2059765
Elegance Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447181-83
Kontrast Festsäle
Handwerkerstr. 33, 15366 Berlin
Tel.: 0151-66505050
LUX Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel.: 030-536 04 033
Orient Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Queen Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin, ِ(Seitenflügel)
Tel. 030-75447183
Royal Event Center
Am Juliusturm 55, 13559 Berlin
Tel.: 03036757709
Saphire Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Sato Festsaal
Neuköllnische Allee 25, 12057 Berlin
Tel. 030-68055036
Sultan Event Center
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel.: 030-536 04 033

ـ األطالل

ـ األفراح

ـ فريد

ـ حنين

ـ زكريا

ـ عصام زمبيبال

 ـ نغم 

ـ ممدوح

ـ صالة األفراح

ـ صالة األمل واألحالم

 
ـ صالة كاريزما

ـ صالة األناقة

ـ صالة كونتراست

ـ صالة لوكس

ـ صالة الشرق

ـ صالة الملكة

ـ الصالة الملكية

 
صالة زفير

ـ صالة شاتو

ـ صالة سلطان

CHARLOTTENBURG-WILMERS-
DORF 
Caritasverband 
Allgemeine Soziale Beratung
Pfalzburger Straße 18 in 10719 Berlin
Telefon: 66 63 3 - 9 60
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Brandenburgische Straße 80 in 10713 
Berlin 
Kostenlose Rechtsberatung Mi 14 - 
16:30 Uhr
FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG 
Berliner Mietergemeinschaft
Möckernstraße 92/Ecke Yorckstraße in 
10963 Berlin
Beratungszeit: Di ab 19 Uhr
GEBEWO pro
Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle 
und Existenzsicherung
Gneisenaustraße 2 / 3. Etage VH in 
10961 Berlin, Telefon:53 15 68 50
mitHilfe
Rigaer Straße 62 in 10247 Berlin
Telefon: 41 72 18 79 
Beratung in existenziellen Notlagen 
zur Vermeidung oder Behebung von 
Wohnungsnot
RuDi Nachbarschaftszentrum 
Hartz-IV-Beratung
Modersohnstraße 55 in 10245 Berlin 
Telefon 29 49 20 25 
Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte 
TAM – Interkulturelles Familienzentrum 
Wilhelmstraße 116-117 in 10963 Berlin
Telefon: 2 61 19 93
Beratung für Familien in Kreuzberg
Rechtsberatung mit einem Anwalt:
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von 
15 - 18 Uhr
in der St. Thomas-Gemeinde, Bethani-
endamm 23-29 in 10997 Berlin
LICHTENBERG-HOHENSCHÖN-
HAUSEN 
Arbeitslosenverband 
Bürger-Kommunikations-CenterLands-
berger Allee 180 c-d in 10369 Berlin
Telefon: 97 60 51 98
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Rathaus Lichtenberg
Möllendorffstr.6, 10367 Berlin
Di 15–18 (ohne Voranmeldung) 
Ball e.V.
Beratung und Wohnunterstützung 
Sozialberatung 
Marchwitzastr. 24–26 in 12681 Berlin 
Telefon: 5 42 21 55
Völkerball 
Interkulturelle Begegnungsstätte Berlin-
Lichtenberg 
Josef-Orlopp-Straße 52 in 10365 Berlin
Telefon: 55 49 20 45

MARZAHN-HELLERSDORF 
Arbeitslosenverband ALZ Marzahn 
Glambecker Ring 80 - 82 in 12679 
Berlin
Telefon: 93 49 65 04
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Beratung + Leben 
Allgemeine Soziale Beratung und Mig-
rationserstberatung für Erwachsene 
Landsberger Allee 400 in 12681 Berlin
Telefon: 9 35 20 63
Gewerkschaftlicher KIEZ-Treff
Mehrower Allee 28-32 in 12687 Berlin 
Telefon: 93 66 50 66
ALG II Beratung

MITTE (Mitte, Tiergarten, Wedding) 
Arbeiterwohlfahrt 
Zentrum für Migration und Integration
Stettiner Straße 12 in 13357 Berlin
Telefon: 66 64 39 - 0
Berliner Arbeitslosenzentrum (BALZ) 
Nazarethkirchstraße 50 in 13347 Berlin 
(direkt am U-Bhf. Leopoldplatz)
Telefon: 45 60 60 15
Beratung auch zum Arbeitslosengeld I.
Caritasverband 
Allgemeine Soziale Beratung
Oldenburger Straße 47 in 10551 Berlin 
Tel.: 6 66 33 - 71 70
Deutsches Rotes Kreuz 

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

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

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

REINICKENDORF 
Rathaus Reinickendorf
Eichborndamm 215 - 239 in 13437 
Berlin
Raum 119 B 
Kostenlose Rechtsberatung für Einkom-
mensschwache. 
HVD Neustart 
Beratung und Wohnunterstützung
Alt-Reinickendorf 7 in 13407 Berlin 
Telefon: 4 14 68 74 
SPANDAU 
Beratung + Leben 
Sozialberatung Spandau
Hasenmark 3 in 13585 Berlin 
Telefon: 3 31 30 21
Deutsches Rotes Kreuz 
Allgemeiner Sozialer Dienst 
Galenstraße 29 in 13597 Berlin 
Telefon: 43 72 89-95 
Gemeinwesenverein Heerstraße Nord 
Beratungsstelle Treffpunkt 
Obstallee 22 d in 13593 Berlin 
Telefon: 3 63 41 12
 
HÎNBÛN
Internationales Bildungs- und Be-
ratungszentrum für Frauen und ihre 
Familien 
Brunsbütteler Damm 17 in 13581 Berlin 
Telefon 3 36 66 62 
Treffpunkt Regenbogen 
Lynarstraße 9 in 13585 Berlin
Telefon: 3 36 10 36
STEGLITZ-ZEHLENDORF 
Diakonisches Werk Steglitz und Teltow-
Zehlendorf
Johanna-Stegen-Straße 8 in 12167 
Berlin
Telefon: 7 71 09 72

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Arbeit und Leben (DGB/VHS)

Keithstraße 1-3 in 10787 Berlin 
Telefon: 30 10 48 65
Diakonisches Werk Tempelhof-Schö-
neberg 
Stadtteilzentrum „KoKuMa“ 
Rathausstraße 28 in 12105 Berlin-
Mariendorf 
Telefon: 74 00 44 65
HVD Neustart
Beratung und Wohnunterstützung 
Kaiserin-Augusta-Str. 75 ,12103 Berlin 
Telefon: 32 51 34 43 
Stadteilverein Schöneberg 
im Stadtteilladen „Halk-Kösesi“ 
Crellestraße 38 in 10827 Berlin 
Telefon: 78 70 40 50
im Pallasladen PallasT
Pallasstraße 35 in 10781 Berlin
Telefon: 2 16 64 73
TREPTOW-KÖPENICK 
Bürger Informations Zentrum Ober-
schöneweide 
Wilhelminenhofstraße 42 B in 12459 
Berlin 
Telefon: 5 35 36 88 
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Ahmad
Weisestr. 8, 12049 Berlin,
Tel. 030-21803302
Alouisal
Sonnenallee 99, 12045 Berlin 
Te. 0176-85247263
Alouisal
Weichselstr. 56, 12045 Berlin
Tel.: 030-6130 9162
Al-Faisal
Exerzierstr. 3, 13357 Berlin 
Tel. 030-69525178
Aamir
Voltastr. 35, 13355 Berlin, 
Tel. 030-46456799
Belal
Gotzkowskystr. 32, 10555 Berlin
Tel. 030-20953282
BON BON
Sonnenallee 68, 12045 Berlin
Tel.: 030-22460787
Byblos
Scharnweber Str. 122, 13405 Berlin
Tel. 0176-67667070
Kleopatra
Fritschestr. 49, 10627 Berlin, Tel. 030- 
37591085
Elegance
Sonnenallee 112, 12045 Berlin 
Tel. 030/6872483
El-Sufara
Maxstr. 15, 13347 Berlin
Tel.030-81799075
Vandam
Tel.: 015759643529
Goldene Finger
Sonnenallee 13, 12047 Berlin
Tel. 030-62985725
Haissam
Gneisenaustr. 83, 10961 Berlin
Tel. 0173-8248026
Hussein coiffeur
Prinzenallee 36, 13359 Berlin
Tel. 030-21471352

ـ صالون أحمد 

ـ صالون الوصال ( أبو الخير) 
 

ـ صالون الوصال ( سليم)

ـ صالون الفيصل

ـ صالون أمير

 
ـ صالون بالل

ـ صالون بون بون

ـ صالون بيبلوس

ـ صالون كليوبترا

ـ األناقة 

 
ـ السفراء

ـ حسين فاندام

ـ األصابع الذهبية 

ـ هيثم  

ـ كوافير حسين

Biomedizinische Kosmetik
Kadiner Str. 23, 10243 Berlin, 
Tel. 030-42021213
Docure
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
Khaled Salebi
Mainzer Str. 12, 10715 Berlin
Tel. 030-8536521
Kleopatra
Feitschestr. 49, 10627 Berlin, 
Tel. 030-20093965

ـ ريم اسماعيل

ـ زهرة بوركادي

ـ مركز خالد صليبي للتجميل
 

ـ كليوبترا

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

ـ بيسان

 
ـ الشرق

 
ـ موبليات سويدان

Adil Mode
Südstern 4, 10961 Berlin
Kottbusser Damm 103, 10967 Berlin
Tel./ Fax: 030-69507373
Al-Hanan
Sonnenallee 98, 12045 Berlin
Tel. 030- 56822927
Tabarak
Erkstr. 4, 12043 Berlin,
Tel. 030-68080633
Nour
Sonnenallee 92, 12045 Berlin
Tel.: 0179-1319048

ـ أزياء عادل

 

ـ الحنان

 
ـ تبارك

ـ فساتين نور

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

- المحمداوي للسيارات

- رمضان

- قطيبة

Festkichkeiten, Im- & Export,، Kosmetik, Textilienاحتفاالت، استيراد وتصدير، تجميل، أزياء

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

ـ صالون قاسم

ـ كريستال
 

ـ صالون المال

ـ صالون  محسن

ـ صالون ناصر

ـ صالون هنادي
 

ـ صالون فينسيا

- صالون وائل

ـ كوافير وائل

ـ صالون ياسين

ـ صالون يوسف

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

ـ مجوهرات األفراح

ـ مجوهرات األمان
  

ـ الهادي

 
ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الرضا

 
ـ مجوهرات دبي

 
ـ مجوهرات الخليج

- نعمة

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

ـ نادى البداوى

 
ـ نادي الكوثر

ـ نادي الكرامة

 
ـ  نادي فلسطين

- نادي القدس
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Barbar Aga
Karl-Marx-Str. 46, 12045 Berlin
Tel. 030-62985881
El-Salam
Sonnenallee 44, 12045 Berlin, Tel. 
62726510
Goldene Shicha
Graefestr. 65a, 10967 Berlin
Tel. 0176-29873909
Sahara
Boddinstr. 4, 12053 Berlin, 
Tel. 62989528
Sehraya
Großbeerenstr. 79, 10963 Berlin 
Tel. 030-25938733
Tausend und eine Nacht
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin
Tel. 030-32890986 
Um Kalthum
Sonnenallee 40/70, 12045 Berlin, 
Tel. 030-2732509
Ya Hala
Pankstr. 51, 13357 Berlin, 
Tel. 030-46905038

ـ بربر أغا

ـ السالم

 
ـ الشيشة الذهبية

ـ صحارى

ـ سهراية

 
ــ ألف ليلة و ليلة

ـ أم كلثوم
 
 

ـ ياهال

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

ـ ملحمة البتول

ـ أبو سامر

 
ـ الهنا

  
ـ القدس العربي

ـ ملحمة المصطفى

  
ـ الريان

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

 ـ الجليل

ـ سوق الشام

ـ عزام

ـ بغداد

 
ـ البركة

ـ الفيصل

ـ المنى

ـ ملحمة الرضا

 ـ ملحمة السالم

ـ ملحمة الشهباء

ـ ملحمة جبل عامر

ـ حبيبي

ـ حرب
 

ـ محل القناعة

ـ محالت دامس

ـ وائل

 ـ الشرق

ـ جوهرة الشرق

ـ سبيتي

ـ ملحمة يوسف

ـ زغيب

ــ األندلس
 

- الحمرا

ـ األمراء

ـ الباشا

ـ مطاعم الرحمة

- الصفا

 
ـ السلطان

 
ـ أكروم

ـ مطعم أميرة

ـ أسعد

 
ـ اصالة

 
ـ بابل

 

ـ بهارات

ـ بركة

ـ بربر أغا

 
ـ إكسال

ـ فروج المدينة
 

ـ بيت المدينة

ـ الشحرور

ـ معجنات الضيعة

 
- الرضا

 

ـ الريف
 

ـ جمال الشام

ـ حبيبي

 

ـ يافا

- الزان

ـ مندي

 
ـ مرووش

ـ مروش

ـ مسايا

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

Tel. 030-25931818
Nour
Kaiserdamm 89, 14057 Berlin,
Tel. 03033008145
Qadmous
Am Friedrichshain 1, 10407 Berlin
Tel.030-4246255
Rousche
Putbusser Str. 44, 13355 Berlin
Tel.: 030-34722645
Sabil
Boxhagener Str. 28, Friedrichshein
Tel. 030-29009227
Salam
Rankstr. 3, 10789 Berlin
Tel. 030-8813461
Salamat
Dunnckerstr.18, 10437 Berlin
Tel.030-4443136 
Salsabil 1
- Göhrener Str. 6, 10437 Berlin
Tel. 030-44053504
- Wörther Str. 16 10405 Berlin
Tel. 030-44046073
Sanabel
Gabriel-Max-str. 16, 10245 Berlin
Tel. 030-29000699
Scarabeo
Ludwigkirchstr. 6, 10719 Berlin
Tel. 030-8850616
Sesam
Gneisenaustr. 22, 10961 Berlin
Tel. 030-6946801
Shaam Restaurant
Karl-Marx-Str. 177, 12043 Berlin
Tel.: 030-68084054
Sharazad
Dahlmannstr. 27, 10629 Berlin
Tel. 030-53216767
Tiba
Karl-Marx-Str. 175, 12043 Berlin
Tel. 030-68087535
Ya Hala
Pankstr. 51, 13357 Berlin
Tel. 030-46067274
Um Kalthoum
Sonnenallee 34, 12045 Berlin
Tel.: 0151-45012777

ـ نور

ـ قدموس

 ـ روشة

ـ سبيل
  

ـ سالم

 
ـ سالمات

- سلسبيل 

  
ـ سنابل

 
ـ سكارابيوس

ـ سمسم

ـ شام

ـ شهرزاد

ـ طيبة

 
ـ ياهال

ـ أم كلثوم

Abu Laila, 
Beusselstr. 68, 10553 Berlin
Tel. 030-39848063
Albascha
Huttenstr. 5, 10553 Berlin
Al Iman
Schierker str. 33, 12051 Berlin
Tel. 030-6272 8443
Aljazeera
Sonnenallee 15,12047 Berlin
Tel.: 030-62725489
Al Manar
Lüderitzstr. 10, 13351 Berlin,
Tel.: 030-4514818
Goldene Bäckerei
Kiehlufer 115, 12059 Berlin
Tel.: 030-6808 1077
Habibi 
Erkstr. 6, 12043 Berlin, Tel. 030-6820381
Nuss Depot
Sonnenallee 73,12045 Berlin, 
Tel. 030-62727797
Um Kulthum
Sonnenallee 50, 12045 Berlin, Tel. 62734399

ـ أبو ليلى

 
- الباشا

-اإليمان

ـ الجزيرة

ـ المنار

ـ المخبز الذهبي

ــ حبيبي

 ـ المحمصة العربية

 
ـ أم كلثوم

Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliere مطاعم، أفران وحلويات، مواد غذائية، مقاه عربية، مجوهرات

ـ أبو ظبي

 
ـ الجزائر

 

ـ األردن

ـ العراق
 

ـ لبنان

ـ سورية

 

ـ قطر

 
ـ دبي

 

ـ مصر

ـ السودان

 

ـ الكويت

 ـ البحرين

  
ـ ُعمان

 

ـ المغرب
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ليتوانيا
السياحة في ليتوانيا

تعتبر ليتوانيا أحد أجمل دول أوروبا ومن الدول األكثر جذبًا للسياح من مختلف أنحاء العالم؛ وذلك على األغلب نظًرا 
لما تتمتع به من شواطئ رائعة وجذابة، ومناظر طبيعية خالبة عن طول ساحل الدولة المطل على بحر البلطيق، كما أن 
مناخها الساحر وجوها الجميل يعد أحد أبرز االسباب لجذب السائحين لكي يقضوا عطالت صيف رائعة في تلك الدولة 
الجميلة، وذلك فضاًل عما فيها من متاحف ومطاعم وأماكن ترفيهية عديدة يستمتع بها الصغار والكبار على السواء.



متحف KGB .. بناء حديث يحوي أحداث ليتوانية التاريخية
كما أن ليتوانيا تتمتع بطبيعة ساحرة وشواطئ جميلة وجذابة، فإنها كذلك تتتمتع بوجود المتاحف واألماكن العريقة التي تستدعي انتباه السياح وتدفعهم للذهاب إليها من 

مختلف أنحاء العالم، ورغم انه متحف حديث إلى حد ما حيث تم انشاءه في العام 1992م، إال أنه وهو أحد أهم المعالم السياحية في ليتوانيا التي تحوي الكثير من ماضي 

الدولة، فقد كان تأسيسه في عهد وزير الثقافة والتربية والتعليم بالتعاون مع رئيس اتحاد ليتوانيا،بهدف عرض كل ما يتعلق بتاريخ الدولة وما مرت به من ظروف وأحداث 

منذ القدم، ويطلق على هذا المتحف أيًضا اسم “متحف ضحايا اإلبادة الجماعية”، ويعتبره السكان المحليون أحد رموز النضال الذي قامت به هذه الدولة ضد القمع، 

ويسعى الكثير من محبي التاريخ إلى زيارة المتحف لالستمتاع برؤية ما فيه من الوثائق التاريخية التي ترتبط باحتالل ليتوانيا من قبل االتحاد السوفيتي الذي بقي لمدة 

خمسين عاًما، وغير ذلك العديد من األحداث، أما عن مواعيد العمل بالمتحف فإنه يستقبل الزائرين من الساعة التاسعة صباًحا وحتى الساعة السادسة من مساء كل يوم.

فندق باالنغا سبا balangha spa hotel  .. فندق جميل مطل على الشاطئ



تراكي tracy .. أشهر وأجمل شواطئ ليتوانيا
العاصمة  من  الغربية  الجهة  في  تحديًدا  الحي  هذا  ويقع  ليتوانيا،  في  الموجودة  السياحية  واألماكن  المعالم  وأجمل  أشهر  أحد  تراكي  حي  يعتبر 

أن  على  ساعده  هذا  فإن  العاصمة،  من  قريب  الحي  وألن  متًرا،  كيلو  وعشرين  ثمانية  حوالي  عنها  تبعد  مسافة  على  وذلك  فيلينوس،  الليتوانية 

من  كبيرة  نسبة  يحوي  بأنه  الحي  ويتميز  المحليين،  السكان  من  الكثير  وكذلك  العاصمة،  زوار  من  غفيرة  أعداًدا  يجذب  مميًزا  سياحيًا  مكانًا  يبقى 

كيستوتيس. األكبر  الدوق  بذلك  أمر  عندما  الميالدي  عشر  الرابع  القرن  في  بناؤها  تم  قد  كان  التي  القالع  احد  مثل  ليتوانيا  في  الموجودة  المعالم 

برج جيديميناس gidimenace tower .. أبرز معالم ليتوانيا التاريخية
يعتبر برج جيديميناس أحد أشهر االبراج في ليتوانيا، ويعتبر كذلك أحد أهم وأبرز المقاصد والمعالم واالماكن السياحية الموجودة في ليتوانيا، كما يعتبر من أهم األماكن 

التاريخية المميزة في تاريخ ليتوانيا ويأتي لزيارته العديد من السائحين الذين يستطيعون الوصول إليه عن طريق السير على األقدام فوق التل، أو أن يلجؤون لركوب إحدى 

خطوط السكك الحديدة المعلقة، وعند زيارة هذا البرج نجد ان السائح يحظى بقدر كبير جًدا من المتعة والرفاهية أثناء مشاهدة الكثير من المناظر الخالبة والجميلة حول البرج.



دائما ما يتسائل السائحون قبل االنتقال إلى بلدة معينة، حول المكان الذي من الممكن أن يقيموا فيه في تلك الدولة، ولذا فإن الفنادق من أهم التفاصيل السياحية التي يجب 
إلقاء الضوء عليها، وتعد ليتوانيا من الدول المشهور بفنادقها الجميلة، ومن أشهر تلك الفنادق على اإلطالق نجد فندق باالنغا سبا، وهو من أرقى األماكن السياحية في 
ليتوانيا، و يتميز هذا الفندق بتقديم كل الخدمات على أعلى مستوى من الدقة والجودة والرفاهية، كما أن موقعه مميًزا؛ حيث يبعد فقط مسافة تقدر بحوالي خمسين متًرا 
تفصله عن الجلوس على الشواطئ الرملية الجميلة الموجودة في باالنغا، ويحتوي هذا الفندق على العديد من الغرف ذات التجهيز المتميز واألنيق، كما تتوافر العديد 
من األماكن الخاصة بالجلوس واالسترخاء، وباإلضافة لذلك فإن الفندق به الكثير من المرافق يطلق عليها مرافق سبا والتي يفضلها السياح كثيًرا للراحة واالسترخاء.
وفي هذا الفندق الشهير في ليتوانيا، يمكن للسائح كذلك أن يستمتع بممارسة بعض األنشطة مثل السباحة، وأن يحصل على الراحة و االسترخاء في غرف الساونا 

الخاصة، أو داخل الحوض الخاص باالستحمام في الماء الدافئ، ويمكن للنزالء كذلك االستمتاع بركوب الخيل والتريض به وممارسة رياضة الفروسية لمن 
يحبها، كما أن فندق  باالنغا سبا يتميز بوجود بوفيه مفتوح لتقديم وجبة اإلفطار للزائرين في صباح كل يوم وذلك في المطعم الخاص بالفندق، وتتعدد الوجبات 

المقدمة في هذا الفندق الرائع لتشمل العديد من المأكوالت األوروبية باإلضافة إلى األطعمة والمأكوالت البحرية المميزة الشهيرة في ليتوانيا.

متحف توماس مان tomas man museum .. أجمل اللوحات والمعارض الفنية
يتميز المجتمع الليتواني بأعالمه في الفن بمختلف أنواعه، ويمكن التعرف على أشهر وأبرز فناني ليتوانيا عند زيارة متحف توماس مان الشهير هناك، وهو أحد 

أهم األماكن السياحية في ليتوانيا، ويضم المتحف قاعتين فقط ال غير إال أنهما تذخران بالعديد من اللوحات والقطع الفنية التي يعود بعضها إلى العصور الوسطى، 
كما أن المتحف يعرض بقاعتيه عدًدا من اللوحات التي تصور الحياة في المجتمع الليتواني في أوائل القرن العشرين.

 forto defars restorant  مطعم فورتو ديفاراس
.. المطبخ الليتواني اللذيذ

يتميز المجتمع الليتواني بأعالمه في الفن بمختلف أنواعه، ويمكن التعرف 

على أشهر وأبرز فناني ليتوانيا عند زيارة متحف توماس مان الشهير 

هناك، وهو أحد أهم األماكن السياحية في ليتوانيا، ويضم المتحف قاعتين 

فقط ال غير إال أنهما تذخران بالعديد من اللوحات والقطع الفنية التي يعود 

بعضها إلى العصور الوسطى، كما أن المتحف يعرض بقاعتيه عدًدا من 

اللوحات التي تصور الحياة في المجتمع الليتواني في أوائل القرن العشرين.



03.08.2020
German Wrestling Federation
Festsaal Kreuzberg, Am Flutgra-
ben 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

24.08. – 26.08.2020
HIPPOLOGICA - Das 
Reitsport-Event der Grünen 
Woche
Messedamm 22, 14055 Berlin

25.08 – 27.08.2020
Japan Festival Berlin
Urania Berlin, An der Urania 17, 
10787 Berlin-Schöneberg

29.08. – 31.08.2020
Snooker: German Masters 2020
Tempodrom, Möckernstraße 10, 
10963 Berlin-Kreuzberg

01.08. – 11.08.2020
Lichtkunst: Winterleuchten
Westfalenpark, An der 
Buschmühle 3, 44139 Dortmund

04.08. – 05.08.2020
Deutsche Brieftauben-Ausstel-
lung 
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund
18.08. – 19.08.2020
Messe: Brille & Co
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

18.08. – 19.08.2020
Hochzeitstage 2020
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

28.08. – 31.08.2020
Wild Food Festival 2020
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

12.08.2020
Hochzeitsmesse
Areal Böhler, Alte Schmiedehal-
le, Hansaallee 321, 40549 Düssel-
dorf

18.07. - 26.07.2020
Messe: boot 2020
Messegelände, Stockumer 
Kirchstraße 61, 40474 Düssel-
dorf

24.07 – 25.07.2020
Messe: Supreme - Women&Men
B1, Bennigsen Platz 1, 40474 
düsseldorf

25.08. – 26.08.2020
Hochzeitsmesse
Museum für Gartenkunst, 
Benrather Schlossallee 100-106, 
40597 Düsseldorf

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

15.08– 19.08.2020
InterDive: Internationale Tauch-, 
Schnorchel- und Reisemesse
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

18.08. – 19.08.2020
Trau Dich! – Die Hochzeitsmesse
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

25.08. – 28.08.2020
Creativeworld
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

18.08 – 19.08.2020
Hochzeitstage Hamburg
Messe und Congress, Messe-
platz 1, 20357 Hamburg

24.08. – 26.08.2020
home²: Immobilien
Messe und Congress, Messe-
platz 1, 20357 Hamburg

01.08.– 31.08.2020
Winter-Zoo Hannover
Erlebnis-Zoo Hannover, Adenau-
erallee 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-Lou-
is-Ring 21, 80809 München
03.08.2020
Mu�at Winterfest
Mu�athalle, Zellstr. 4, 81667 
München
11.08.2020
Hochzeitstage
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40, 80939 

München



ملحن و مطرب مصري سابقأفقي
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دولة تقع في قارة افريقيا؟
ما اسم الدولة؟
ماهي العاصمة؟
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10     09    08    07    06    05    04    03    02     01

01 - ممثل كوميدي تلفزيوني و سينمائي و مسرحي لبناني
02 -من األزهار - خالف خسارة

03 -بلدة لبنانية بقضاء البترون - مدينة امريكية عاصمة أوريغون
04 - من أعضاء الجسم - مصارعة ثيران باألجنبية

05 - كلمة بمعني »الي متي« - مطر تسبقه الريح الي داخل البيت
06 - أبو الجنس البشري - عائلة موسيقي مجري راحل

07 -اصواتهما - إحسان 
08 - مدينة عراقية - اسم اخر لشهر أيار

09 -متشابهان - أحرف متشابهة - عمري
10 - فيلسوف صيني قديم

01 - رئيس أمريكي سابق
02 - من االعداد - مرفأ فرنسي شهد معارك طاحنة خالل الحرب  

       العالمية الثانية
03 - صور - من الحيوانات 

04 - نيران متقدة -  بائع التين
05 - نسيج خشن من الكتان - الصوت الجافي العالي

06 - من الحبوب - عظام بالية - حرف عطف
07 - عائلة اديب فرنسي راحل - اسم لصاروخ حربي روسي الصنع

08 - نبي الفرس األقدمين و مصلح ديانتهم األولي - طبيب
09 - عائلة رئيس حكومة انكليزي سابق - بلدة لبنانية في عكار

10 - شاعر فلسطيني عاش في بيروت

رأسي

بين الصورتين توجد سبعة فوارق حاول أن تجدها في دقيقتين
- يمتلك الحيوان البحري األسقلوب مئة 

عين بسيطة معظمها زرقاء اللون.
علمياً  يُعَرف  نبات  على  يُطلَق   -
 Amprophophallus( باسم 
وذلك  الجثة؛  زهرة  اسم   )titanium
اللحم  رائحة  تشبه  بتالته  رائحة  ألّن 

الفاسد.
في جسم  الدمويّة  األوعية  يصل طول   -
اإلنسان عند مدها إلى 60 ألف ميل وهو 
كيلومتر  و561  ألف   96 يساوي  ما 

تقريباً.
- تثبت األحالم التي يراها النّائم أّن الّدماغ        
أّن  ويُعتقد  النّوم،  أثناء  حتى  يعمل  يظل 
والعوامل  الخيال،  من  مزيج  األحالم 

الفيسيولوجيّة، والعوامل العصبيّة.

7x

العاصمة



سؤال يحتاج جواب ...

Sprüche 	 	 أقوال	مأثورة		

في عام 1911 خرج ”هيرام بينغام“ البروفيسور في جامعة ”ييل“ والمستكشف في 
مغامرة إلى غابات البيرو الجبلية للبحث عن مدينة ”إنكية“ قديمة.

وجد بينغهام مدينة ”ماتشو بيتشو“ بينما كان يبحث عن مدينة ”فيلكابامبا“ المفقودة. 
كتب فيما بعد أن مدينة ماتشو بيتشو قد تكون أكبر اإلكتشافات وأهمها منذ أيام الغزو 

اإلسباني.

مع أن بينغهام هو أول من التقط صورة لماتشو بيتشو إال أن ذلك ال يعني أنه أول من 
اكتشفها. قد يعود الفضل في إكتشافها إلى ألماني يدعى ”أوغستو بيرنز“ الذي قاد 
حملة لإلستيالء على الكنوز اإلنكية بعد أن اشترى أراضي في تلك المنطقة. تظهر 

مدينة ماتشو بيتشو في أحد خرائطه منذ عام 1874.

المزيد عنه في صفحة الحلول 98

أول صورة فوتوغرافية لمدينة »ماتشو بيتشو« :

في  بحرية  معركة  أول  هي  ما   -1
تاريخ اإلسالم؟

في  الُمتبع  الحكم  نظام  هو  ما   -2
اليابان؟

3- أي من العلوم هو األقدم في تاريخ 
البشرية؟

4- ما هو اسم أكبر بحيرة في كوكب 
األرض؟

5- ما هي أكبر قارات العالم مساحة؟
المجموعة  كواكب  من  أي   -6
الكوكب  اسم  عليه  يطلق  الشمسية 

األحمر؟
7- من هو القائد المسلم الذي تصدى 

للمغول والتتار واستطاع هزيمتهم؟
المصباح  اخترع  الذي  من   -8

الكهربي؟
عليها  يطلق  التي  الدولة  ما هي   -9

بلد األرانب؟
10- ما هو المعدن الخفيف؟

11- ما هو الحيوان األذكى من فئة 
الالفقاري في العالم؟

يصيب  الذي  الحيوان  هو  ما   -12
بالحصبة مثل اإلنسان؟

لليمامة  الرؤية  مدة  هي  ما   -13
الزرقاء؟

14- ما هو صوت الضفدع؟
اللقلب الذي يطلق على  15- ما هو 

صغير الدب؟
بفتح  قام  الذي  القائد  هو  من   -16

الصين؟
فيها  حدث  التي  الدولة  هي  ما   -17

أكبر مجاعة في العالم؟

عهد  في  خالفة  أطول  هي  ما   -18
الخلفاء الراشدين؟

فيه  وقعت  الذي  العام  هو  ما   -19
مجزرة صبرا وشتيال في لبنان؟

بنحت  قام  الذي  الفنان  20- من هو 
تمثال نهضة مصر؟

متحف  يقع  دولة  أي  في   -21
االسكولاير؟

22- من هو الذي ألف علم العروض 
في الشعر العربي؟

التي  النمساوية  العائلة  ما هي   -23
يوجد بها 4 مؤلفين موسيقيين؟

للشاعر  الحقيقي  االسم  هو  ما   -24
أبو العتاهية؟

25- من هم الشعراء األمويون الذين 
الشعري  بمثلث  يُعرف  ما  يشكلون 

األموي؟
المصرية  القرية  اسم  هو  ما   -26
التي تم فيها اكتشاف تمثال رمسيس 

الثاني؟
27- ـ من هو الرئيس المصري الذي 
ساهم في تأسيس حركة عدم االنحياز 

الدولية؟
28- في أي دولة عربية تقع مدينة 

عين جالوت؟
ينبع  التي  الهضبة  اسم  هو  ما   -29

منها نهر الفرات؟
في  الموجود  الكوكب  هو  ما   -30
أقماره  وأحد  الشمسية  المجموعة 

يُسمى ايابيتوس؟
عدد  أكبر  تمتلك  التي  الدولة  هي  ما 
في  نوبل  الحاصلين على جوائز  من 

مختلف المجاالت؟

 عندما تكون علي حق تستطيع ان تتحكم 
 في اعصابك اما إذا كنت مخطئا فلن تجد

غير الكالم الجارح لتفرض رأيك

 إذا كانت توجد شجرة تنمو في الغابة
 ويتضاعف ارتفاعها كل سنة لكي تصل

 ألقصى ارتفاع بالنسبة لها في العام
 الـ 10، ففي كم عام قد استغرقت هذه

 الشجرة من أجل الوصول لنصف ارتفاعها
األخير؟

Mahatma Gandhi
مهاتما غاندي



التريث مطلوب الختيار العرض األنسب  مهنيًا: عروض كثيرة تتلقاها بعدما أظهرت جدارتك، لكّن 
واألكثر جديّة.

في  فتنجح  إعجابه،  وإثارة  نظره  ولفت  الحبيب  أمام  مواهبك  إلبراز  الوسائل  كل  تستخدم  عاطفيًا: 
ذلك ال بل تتفوق.

صحيًا: قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب، فحاول أن تعّوض ذلك بالتخفيف من العمل.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير 
توقع  محاولة  إال  ما هي  برجك  وقراءة  اليوم  معرفة حظك  أن  كما  حياتك،  على  والكواكب  النجوم 

للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

الموافق 14  االثنين  اليوم  الثور  توقعات برج  الفلك جاكلين عقيقي،  األبراج وعالمة  قدمت خبيرة 
سبتمبر والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: نفّذ أعمالك بكل دقة ومسؤولية وتجنّب الوقوع في أخطاء يصعب تصحيحها ألن بعض الزمالء 
يتربصون بك شًرا.

الشعور نفسه  يعبّر لك أحد األشخاص عن إعجابه بك وعن رغبته في االرتباط، وتبادله  عاطفيًا: 
وتنشأ عالقة.

صحيًا: راقب ضغطك ودقات قلبك، وافحص نظرك، فالصداع شبه الدائم قد يكون سببه ضعف النظر.

مهنيًا: تتمتّع بذكاء كبير في حّل المشكالت وتجد أشخاًصا قادرين على مساعدتك.
عاطفيًا: تصرفات الشريك اليوم قد تبدو مريبة نوًعا ما، فحاول أن تستوضحه ما يثير دهشتك من 

تصرفاته وربما تتصرف بشيء من التعنت.
صحيًا: حاول قدر اإلمكان الخروج في نزهات ورحالت تريح نفسيتك وأعصابك برفقة العائلة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير 
توقع  محاولة  إال  ما هي  برجك  وقراءة  اليوم  معرفة حظك  أن  كما  حياتك،  على  والكواكب  النجوم 

للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا

مهنيًا: رّكز اهتمامك على عملك وعالقتك بزمالئك والمسؤولين لتحقّق التقدم المنشود وتنال الترقية 
التي تستحقها.

في  وتنطلقات  الحبيب  ويتفهمك  أوضاعك  لتستقّر  منه  تخلّص  داخلي،  قلق  عليك  يسيطر  عاطفيًا: 
رحلة العمر معًا.

صحيًا: ابذل جهًدا مضاعفًا حتى لو انزعجت بعض الشيء، فهو الحل الوحيد للتخلص من الوزن 
الزائد.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير 
النجوم والكواكب على حياتك.

مهنيًا: إيّاك والوقوع تحت ضغط األعباء والمسؤوليّات الكبيرة، ال تخالف اإلرشادات وال تترك عملك 
ناقًصا، أنت عرضة للمحاسبة!.

عاطفيًا: ال يمكنك تجاهل مشاعرك وحاجتك العاطفية لذا كن إيجابيًا في تعاملك مع الشريك.
صحيًا: تبدو في حالة مشرقة ونفسية مرتاحة، بفضل اتّباعك نظاًما غذائيًا ورياضيًا ممتاًزا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير 
توقع  محاولة  إال  ما هي  برجك  وقراءة  اليوم  معرفة حظك  أن  كما  حياتك،  على  والكواكب  النجوم 

للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا

تكن  لم  الشأن  أصحاب  من  دعم  وعلى  كبيرة  مالية  مكافأة  على  وتحصل  جانبك  إلى  الحّظ  مهنيًا: 
تتوقعهما ويفرحانك كثيًرا.

والتخطيط  العابرة  المشكالت  على  التغلّب  على  ويساعدك  العاطفية  حياتك  الهدوء  يسود  عاطفيًا: 
لمستقبل أفضل.

صحيًا: عند شعورك بأدنى ألم في صدرك، أترك كل شيء وتوّجه فوًرا إلى الطبيب.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير 
توقع  محاولة  إال  ما هي  برجك  وقراءة  اليوم  معرفة حظك  أن  كما  حياتك،  على  والكواكب  النجوم 

للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا

مهنيًا: يحذر هذا اليوم وأجوائه الملبدة من التهور، لكن الحظ إلى جانبك ويفتح أمامك آفاقًا جديدة 
ويحدث تحوًل في أهدافك.

عاطفيًا: ل تشعر بأي حب تجاه الشريك ولكنك تمضي في عالقتك به بسبب وضعه الصحي.
صحيًا: ابتعد عّمن يحاول إزعاجك واختر ما يناسبك من األجواء المريحة والمرحة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير 
توقع  محاولة  إل  ما هي  برجك  وقراءة  اليوم  معرفة حظك  أن  كما  حياتك،  على  والكواكب  النجوم 

للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا

مهنيًا: تلمس ابتداء من اليوم أكثر من أي وقت مضى التحّسن والتطّور على نحو كبير، لذلك أشجعك 
على التحّرك بجرأة من دون تردد.

عاطفيًا: تعيش مع الشريك سعادة لم تعرفها من قبل وتشعر بالراحة والطمأنينة معه.

صحيًا: تأخذ المبادرة وتتصل باألصدقاء وتدعوهم إلى رحلة ترفيهية تريح أعصابكم.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير 
توقع  محاولة  إال  ما هي  برجك  وقراءة  اليوم  معرفة حظك  أن  كما  حياتك،  على  والكواكب  النجوم 

للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا

مهنيًا: الحظ حليفك هذا اليوم وتحقق أرباًحا كبيرة لم تكن تتوقعها أو تحلم بها.
عاطفيًا: ال تستمع إلى أقاويل اآلخرين وال تحكم على الحبيب قبل أن تتعرف إلى شخصيته.

صحيًا: تعاني قلّة النوم، فحاول أن تعالج الموضوع سريعًا قبل تفاقمه وانعكاسه سلبًا على صحتك.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير 
توقع  محاولة  إال  ما هي  برجك  وقراءة  اليوم  معرفة حظك  أن  كما  حياتك،  على  والكواكب  النجوم 

للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا

مهنيًا: ال تتخاذل أمام المشاكل بل واجهها بكل قوة وعزيمة فأنت قادر على حلّها مهما تكن صعبة وشائكة.
عاطفيًا: االحتكاكات السلبية مع الشريك قد تترك آثاًرا وخيمة على العالقة، عليك المبادرة إذا كنت مهتًما 

بالمحافظة عليها.
صحيًا: فشل ذريع يقلق راحتك، ويسبب لك تعبًا نفسيًا ونوًعا من اإلحباط، لكن على مدى قصير جًدا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم 
والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إال محاولة توقع للمستقبل ومشاكله 

حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا

التريث مطلوب الختيار العرض األنسب  مهنيًا: عروض كثيرة تتلقاها بعدما أظهرت جدارتك، لكّن 
واألكثر جديّة.

في  فتنجح  إعجابه،  وإثارة  نظره  ولفت  الحبيب  أمام  مواهبك  إلبراز  الوسائل  كل  تستخدم  عاطفيًا: 
ذلك ال بل تتفوق.

صحيًا: قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب، فحاول أن تعّوض ذلك بالتخفيف من العمل.

مهنيًا: نشاطك في العمل غير مسبوق هذا اليوم وتنجز المهام المطلوبة منك على خير ما يرام.
عاطفيًا: تفّكر جديًا في االرتباط بالشريك، فأنت تشعر بالفرح عندما تكون قريبًا منه ويدللك.

صحيًا: حاول أن تتخطى المشكالت التي تمّر بها، ورفّه عن نفسك بالخروج مع األصدقاء أو برفقة 
العائلة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير 
توقع  محاولة  إال  ما هي  برجك  وقراءة  اليوم  معرفة حظك  أن  كما  حياتك،  على  والكواكب  النجوم 

للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مين؟
سيد درويش

أنا فين؟
السودان/ الخرطوم

فكر شوية!
1- معركة ذات الصواري. /2- الحكم االمبراطوري./3- علم الفلك./4- بحيرة قزوين.

5- قارة آسيا./6- كوكب المريخ./7- سيف الدين قطز./8- العالم توماس أديسون.
/9-دولة إسبانيا./10- معدن الليثيوم./11- حيوان األخطبوط./12- حيوان القرد.
/13- مدة ثالثة أيام./14-  صوت النقيق./15-ديسم./16- القائد قتيبة بن مسلم.

/17-  مجاعة الصين./18-  خالفة عثمان بن عفان./19-  عام 1982م.
/20- الفنان محمود مختار/21- دولة أسبانيا./22- الخليل بن أحمد الفراهيدي.
/23-عائلة شتراوس والتي تتكون من أبًا و3 أبناء.األب هو يوهان شتراوس.

األبناء هم: يوهان، وإدوارد، وشتراوس./24- اسمه إسماعيل بن القاسم.
/25- األخطل.الفرزدق.جرير./26- قرية ميت رهينة.

27- الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر./28- دولة فلسطين.
/29- هضبة األناضول./30- كوكب زحل./31-دولة الواليات المتحدة األمريكية.

س     العقرب     الميزان      العذراء      األسد      السرطان    الجوزاء      الثور       الحمل
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الروحي للهند خالل حركة استقالل  البارز والزعيم  30 يناير 1948( كان السياسي  )2 أكتوبر 1869 - 
التي  الشامل،  المدني  العصيان  خالل  من  االستبداد  مقاومة  وهي  للساتياغراها  رائدًا  كان  الهند. 
من  الكثير  وألهمت  الهند  استقالل  إلى  أدت  والتي  الكامل،  الالعنف  أو  أهمسا  عقب  بقوة  تأسست 
حركات الحقوق المدنية والحرية في جميع أنحاء العالم. غاندي معروف في جميع أنحاء العالم باسم 
المهاتما غاندي ، المهاتما أي 'الروح العظيمة'، وهو تشريف تم تطبيقه عليه من قبل رابندراناث 
طاغور،  وأيضًا في الهند باسم بابو أي »األب«. تم تشريفه رسميًا في الهند باعتباره أبو األمة؛ حيث 
أن عيد ميالده، 2 أكتوبر، يتم االحتفال به هناك كـغاندي جايانتي، وهو عطلة وطنية، وعالميًا 

هو اليوم الدولي لالعنف.
قام غاندي باستعمال العصيان المدني الالعنفي حينما كان محاميًا مغتربًا في جنوب أفريقيا، في 
الفترة التي كان خاللها المجتمع الهندي يناضل من أجل الحقوق المدنية. بعد عودته إلى الهند في 
عام 1915، قام بتنظيم احتجاجات من قبل الفالحين والمزارعين والعمال في المناطق الحضرية ضد 
ضرائب األراضي المفرطة والتمييز في المعاملة. بعد توليه قيادة المؤتمر الوطني الهندي في عام 
1921، قاد غاندي حمالت وطنية لتخفيف حدة الفقر، وزيادة حقوق المرأة، وبناء وئام ديني ووطني، 
ووضع حد للنبذ، وزيادة االعتماد على الذات اقتصاديًا. قبل كل شيء، كان يهدف إلى تحقيق سواراج 

أو استقالل الهند من السيطرة األجنبية. 

Mahatma Gandhi
مهاتما غاندي

ج   و   ر   ج  خ   ب   ا    ز       م
ي   ا   س  م   ي  ن        ر   ب  ح
 م   ح   م   ر  ش      س   ا   ل   م
ي   د        ا         ر   و   د   ي  و
ك        ح  ت   ا    م       ش  ر   د

آ     د   م        ل   ي س  ت        د 
 ر   ن   ا   ت  ه    م    ا        ب  ر
ت   ك   ر  ي   ت       م    ا   ي   و
ر    ر        ا    ا   ا        س  ن  ي

     ك   و   ن  ف   و  ش  ي  و   ش
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