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الدليل ـ برلين

الجزيرة  شبه  فى  السيئة  العربية  العادات  كل  رغم 
من  يمتلكون  كانوا  أنهم  إال  اإلسالم،  قبل  العربية 
يحترمون  يجعلهم  ما  والمروءة  والقوة  الشجاعة 
االشهر الحرم، فال قتال وال حرب فى هذه االشهر 
المحرم القتال فيها بين العرب، وقد كانت تلك االشهر 
بمثابة فرصة للقبائل العربية اللتقاط االنفاس وإفساح 
الطريق لمجالس العرب لحل الخالفات بين القبائل.

ثم جاء االسالم ووحد بين القبائل العربية وصار ال 
فرق بين عربى وعربى وال بين عربى وغير عربى 
والخير  الحق  قواعد  االسالم  وأرسى  بالتقوى،  إال 
والعدل بين الناس فقضى على أسباب الحروب بين 

القبائل العربية. 
عادت  العرب  بين  االسالمى  الرابط  ضعف  ومع 
جديد،  من  القبيح  بوجهها  تطل  القبلية  الجاهلية 
فقد   ، الحسنات  دون  فقط  بالمساوئ  عادت  ولكنها 
الحرم،  يحترمون االشهر  الجاهلية  العرب فى  كان 
وأقصى ما كان يفعله بعض العرب للتحايل هو تقديم 
شهر رجب أو تأخيره كى ال يتهمهم أحد بالقتال فى 

شهر حرام.

أما بعض العرب اليوم فال شيء عندهم محرم ، كل 
شيء مباح ، فالحرب طوال العام، وهو شيء يتنافى 
مع الفطرة التى فطر الله الناس عليها ، فعدة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم، حرم الله 
فيها القتال بين الناس من أجل مصلحة الناس، ولكننا 
نجدهم فى العراق وفى اليمن وفى سوريا وفى ليبيا 

يتقاتلون حتى فى أيام االعياد.

الى  العودة  مبادرة  ان نطرح  ومن هنا وجب علينا 
االلتزام بما قرره المولى عز وجل من وقف القتال 
فى االشهر الحرم مهما كانت األسباب، ولنبدأ ـ مرة 
العربية  الدول  كل  فى  حرب  بال  رمضاناً  ـ  واحدة 
واإلسالمية، ولنجعل شهر رمضان شهر سالم لكل 
والعائالت  االفراد  بين  الحروب  فيه  تتوقف  العالم، 
وليكن  الدولية،  والتحالفات  والدول  والقبائل 
فى  البعض  اليه  وصل  الذى  واالنحدار  الحضيض 
الصراعات العربية - العربية هو نهاية قاع السقوط 
بالنسبة لبعض العرب ولبعض المسلمين، ولنبدأ فى 

الصعود بقيم السالم والحق والعدل والخير للجميع.

هذه ليست دعوة رومانسية أو مستحيلة ، فقد سبق 
العرب  جزيرة  شبه  فى  العرب  جميع  توحد  وأن 
الحروب  وتوقفت  واحد،  رجل  قلب  على  ما  يوماً 
والصراعات بينهم يوماً ما، وليكن ن شهر رمضان 
العربية،  الجزيرة  شبه  فى  هدنة  ايام  هو  المعظم 
اليمنية  الحدود  وعلى  اليمن  فى  القتال  فيه  يتوقف 
العربيين  البلدين  الصائمين فى كال  السعودية وندع 
المسلمين يصومون ويفطرون ويتسحرون فى سالم.
ولندع المساجد تمتلئ بالمصلين فى العشاء والتراويح 

والفجر وكل االوقات دون خوف،
لندع المسلمين فى سوريا وفى العراق وفى ليبيا وفى 
شهر  لمدة  ولو  وسالم  أمان  فى  يعيشون  الصومال 

فى العام كله، 
لندع االطفال يعيشون كأطفال مثل بقية أطفال العالم 

ولندع النساء يعشن كنساء مثل بقية نساء العالم، 
فكلنا  البعض  بعضنا  قتل  نتعجل  ألن  داعى  وال 

راحلون عن هذه الدنيا آجاًل أو عاجاًل.

فهل نرى ذلك في رمضان هذا العام .. أشك كثيرا.
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مداهمات واسعة ضد جماعة تركية عربية مرتبطة 
القضية  تفاصيل  لكن  بحظرها،  وقرار  بـ"داعش" 

كانت صادمة ومثيرة.
أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والرياضة في والية 
برلين على "تويتر" أنها "حظرت الجمعية المعروفة 
من  القريبة  برلين"  توحيد  أو  برلين  جماعة  باسم 
ضد  مداهمات  الشرطة  "نفذت  متابعة:  "داعش"، 

أهداف الجماعة في برلين وبراندنبورغ".
هذه  بأمر  يعرفون  كثر  يكن  لم  اإلعالن،  هذا  وقبل 
المتورطة  الجرائم  أو  نشاطها  طبيعة  أو  الجماعة 

فيها.
لكن الدردشات والمنشورات االفتراضية والمكالمات 
كشفت  األلمانية  السلطات  اعترضتها  التي  الهاتفية 
استعداد أعضاء الجماعة لتنفيذ هجمات في ألمانيا، 
عناصرها  وتوجيه  "داعش"،  أيديولوجية  وتبنيها 
بشكل  واأللمان  ميركل  أنجيال  للمستشارة  إهانات 

عام.
ووفق دير شبيجل األلمانية، فإن وزارة الداخلية في 
والية برلين وجهت ضرباتها لجماعة "توحيد برلين" 
ومنع  العاصمة،  إلى  اإلرهابي  المشهد  عودة  لمنع 
وقوع هجمات إرهابية، خاصة أن السلطات تعتقد أن 
أنصار الجماعة كانوا مستعدين لشن هجمات عنيفة 

في البالد.
والية  داخلية  وزير  قال  صحفية،  تصريحات  وفي 
أندرياس جايزل: ")توحيد برلين( دعت إلى  برلين 
الجهاد المسلح وشن هجمات ضد المدنيين"، مضيفا 

"نحن ال نتسامح مع المساحات التي يجري فيها نشر 
اإلرهاب وتمجيد ما يسمى )داعش(".

االستعانة  تمت  إنه  الشرطة  باسم  متحدث  وقال 
كانت  أنه  موضحا  المهمة،  في  فرد شرطة  بـ800 
هناك حمالت تفتيش في عدة أحياء ببرلين، من بينها 
أن  إلى  وأشار  ونويكولن.  وموابيت  راينيكندورف 
قوات العمليات الخاصة شاركت في حمالت التفتيش 

أيضا. وقدمت الشرطة االتحادية دعما في ذلك.
التفتيش  حمالت  من  الهدف  أن  المتحدث  وأضاف 
كان العثور على أدلة. وبحسب معلومات أولية، ال 
يوجد للجماعة مسجد خاص بها. ومن المحتمل أن 
خاصة.  أماكن  في  يلتقون  كانوا  الجماعة  أعضاء 
برلين  في  الدستور  لحماية  المحلي  المكتب  وذكر 
)االستخبارات الداخلية بالوالية( في السابق أن هناك 
اتجاها بأن سلفيين راديكاليين لم يعودوا يلتقون في 

مساجد، ولكنهم يلتقون في شققهم الخاصة. 
أعضاء  أن  شبيغل«  »تاجس  صحيفة  وذكرت 
الجماعة الصغيرة كانوا يعرفون بعضهم في مسجد 
هجوم  منفذ  العمري،  أنيس  وكان  إغالقه،  سبق 
الدهس المروع في برلين في عام 2016 يتردد على 

هذا المسجد.
يذكر أن العمري سرق شاحنة في التاسع عشر من 
ديسمبر )كانون األول( عام 2016، ونفذ بها هجوم 
بالعاصمة  الميالد  عيد  أسواق  إحدى  في  الدهس 
وإصابة  شخصا   11 مقتل  عن  أسفر  ما  برلين، 

عشرات آخري.

إرادة  تقرير "عدم وجود  في  أوروبا  شجب مجلس 
لحماية  سياسات  وضع  في  األوروبية"  الدول  لدى 
المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، ما يتسبب 

بخسارة "آالف األرواح البشرية". 
في  اإلنسان  حقوق  مفوضة  مياتوفيتش  دنيا  وقالت 
سنوات  "منذ  التقرير  عرضها  عند  أوروبا  مجلس 
إلبقاء  الهاوية  نحو  سباق  في  أوروبا  دول  دخلت 
حدودنا،  خارج  حمايتنا  يحتاجون  الذين  األشخاص 
ما خلف عواقب كارثية". وأضافت "ردهم هو أحد 
أكثر األمثلة الصارخة على الطريقة التي تمس فيها 
سياسات الهجرة السيئة بحقوق اإلنسان وتكلف آالف 

األشخاص حياتهم".
الوضع  لتدهور  أسباب  عدة  أوروبا  مجلس  وعّدد 
المستأجرة"  للسفن  التدريجي  الدول  "سحب  السيما 
عمليات  أمام  وقضائية  إدارية  عراقيل  إلى  إضافة 

اإلنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية. 
وقال التقرير "ال تزال مقاربة بعض الدول تقوم على 
غير  المنظمات  تؤديه  الذي  المهم  العمل  من  الحد 
الحكومية بدال من أن تعتبر أنها تسد الثغرات التي 

خلقها عدم التزامها باألمر".
الدول  تحرك  عدم  أن  أوروبا  مجلس  واعتبر 
يقوم خفر  أن  "زيادة فرص"  إلى  يهدف  األوروبية 
البحر  في  األشخاص  باعتراض  الليبي  السواحل 
وإعادتهم إلى ذلك البلد على الرغم من "االنتهاكات 
الخطيرة لحقوق اإلنسان" بحق المهاجرين المرتكبة 

هناك.



07

العام  أوروبا  إلى  الوافدين  المهاجرين  انخفض عدد 
حيث  كورونا،  وباء  استشراء  ظل  في  الماضي 
هرعت دول االتحاد األوروبي إلى إغالق حدودها 
دخول  من  أيضا  الالجئين  لمنع  منها  محاولة  في 

أراضيها.
التخاذ   27 الـ  األوروبي  االتحاد  دول  وتخطط 
إعادة  ترفض  التي  الدول  عقابية" ضد   " إجراءات 
مواطنيها من الالجئين غير الشرعيين الذين رفضت 
وتتمثل  التكتّل.  دول  في  إقامتهم  او  لجوئهم  طلبات 
منح  أعداد  تخفيض  في  "العقابية"  اإلجراءات  هذه 
قيود على ذلك.  أو وضع  المعنية  للدول  التأشيرات 
وجدير بالذكر أنه تم حرمان 500 ألف مهاجر من 
 ،2019 عام  في  األوروبي  االتحاد  في  البقاء  حق 

وعاد أقل من ثلثهم طواعية إلى بلدانهم أو أعيدوا.
ما تهدف الخطة إلى تكثيف جهود إعادة المهاجرين 
منح  تقييد  منها  إجراءات  عبر  النظاميين  غير 
استعادة  ترفض  التي  الدول  لمواطني  تأشيرات 
مواطنيها ودعم مثل تلك الدول في كبح الهجرة قبل 

وصول الالجئين إلى أوروبا.
على  يتعين  إنه  األوروبيون  المسؤولون  ويقول 
الدول الـ 27 وضع قائمة بالدول التي ال تقبل عودة 
قانوني في دول  يقيمون بشكل غير  مواطنيها ممن 
أوروبا. وستبدأ المفاوضات بعد ذلك في اتخاذ قرار 
وفًقا  اعتمادها  سيتم  التي  التأشيرات  سياسات  بشأن 

لالتفاقيات التي تم التوصل إليها.
هذه أداة جديدة متاحة لالتحاد ، كما يقول نائب رئيس 
"إن  شيناس  مارغريتيس  األوروبية،  المفوضية 
إجراءات منح التأشيرات لبلد هذا يسمح لنا إلى حد 
ما بتقييم درجة تعاون ما يصل إلى 35 دولة وبالتالي 

تحديد أحقية االستفادة من التأشيرات".
إيلفا  الداخلية  للشؤون  األوروبية  المفوضة  وتقول 
داخلية  وزراء  مع   " الصدد،  هذا  في  جوهانسون 
وخارجية دول االتحاد األوروبي سنسعى إلى توحيد 
قوي لتسيير مسألة الهجرة وفي الوقت نفسه اإلبقاء 
على عالقات ثابتة أيضا مع الدول المعنية". مضيفة 
" الهجرة أمر طبيعي ولكن يجب إدارتها، والتعاون 

الوثيق مع البلدان"
لتقييد  األوروبي  االتحاد  يخطط  ذلك،  مواجهة  في 
مسألة  في  تتعاون  ال  التي  للدول  الدخول  تأشيرات 
هذا  وفي  الصيف.  هذا  من  اعتباًرا  الالجئين  إعادة 
الحصول  هو  "الهدف  جوهانسون  تضيف  الصدد 

على تعاون أفضل بشأن قبول الدول لمواطنيها ممن 
لم يسمح لهم بالبقاء في دول االتحاد"، موضحة في 
السياق نفسه "يجب أن نضغط على الدول المعنية". 
المنشأ  دول  تعتبر  التي  الدول  بذلك  تقصد  وهي 
لالجئين ممن لم تقبل طلبات بقائهم في دول االتحاد 

وهو السبيل إلى التقدم بخطى ثابتة نحو األمام".
األصلية،  دولهم  إلى  العائدين  عدد  زيادة  وبهدف 
ستعيّن المفوضية منسقاً سيستند إلى شبكة "خبراء" 
مع  المفاوضات"  و"سيكثّف  األعضاء  الدول  في 
حالياً 24  األوروبي  االتحاد  ولدى   . المعنية  الدول 
اتفاقية إعادة مع دول خارج االتحاد، لكن كلها "ال 
تصلح"، بحسب جوهانسون. وإحدى وسائل الضغط 
تقيّم قدرة دولة ما على  ستكون نشر تقارير سنوية 
على  عواقب  لها  وستكون  مواطنيها  استقبال  إعادة 

إصدار التأشيرات لهؤالء المواطنين.

مقترح  إن  األوروبي  االتحاد  في  مصدر  قال 
دول  كتلة  داخل  التنقل  لحرية  األخضر  التصريح 
يكون  ولن  الحالي،  الشهر  سيطرح  الذي  االتحاد 
من  معتمدة  كوفيدـ19  لقاحات  من خالل  إال  ساريا 
اللقاحات  ألن  وذلك  لألدوية،  األوروبية  الوكاالت 
المسؤولية  بند  يشملها  لن  معتمدة  من شركات غير 

ومراقبة الجودة لالتحاد األوروبي.
وذكر المصدر أن المفوض األوروبي لشؤون العدل 
حرة  األعضاء  الدول  أن  أوضح  ريندرز،  ديديه 
لن  ولكنهم  أخرى،  بمنتوجات  مواطنيها  تطعيم  في 
يمنحوا شهادات سفر مرخصة، إال إذا كان تطعيمهم 
بواسطة لقاح من شركة مصادق عليها، من بين أربع 
شركات حالية: هي فايزر ـ بيونتيك، وأسترازينيكا 

وموديرنا وجونسون أند جونسون.
ذاته  المصدر  بحسب  الشهادة  تكون  أن  وينبغي 
اإلشارة  مع  كوفيدـ19،  وباء  بنهاية  زمنيا  مرتبطة 
سيتواصالن  الصحي  والحجر  االختبارات  أن  إلى 
للمساعدة في حرية التنقل، وعليه فإن اللقاح لن يكون 
شرطا مسبقا لحرية التنقل. وستكون الشهادة متوفرة 

في شكلين: رقمي وورقي.
والتمييز  البيانات  حماية  إن  إلى  أيضا  أشار  كما 
المفوضية  إلى  بالنسبة  قلق  مبعث  تظل  المحتمل، 
سفر  شهادات  مقترح  على  تعمل  التي  األوروبية 

كوفيدـ19. 
فان  أورسوال  األوروبية،  المفوضية  رئيسة  وكانت 
ممكن  أخضر  تصريح  تطوير  إن  قالت  الين،  دير 
إلى  تشير  بيانات  باستعمال  أشهر  ثالثة  تقنيا خالل 
ما إذا كان الشخص قد خضع للتطعيم أم ال، أو إذا 
الشخص  كان  إذا  أو  سلبية،  االختبار  نتيجة  كانت 
ينبغي  ولكن  بالمرض،  إصابة  بعد  بالمناعة  يتمتع 
أوال بحسب فان دير الين أن يتم حل عديد المسائل 

السياسية.
ويمكن للتصاريح أن تساعد في عودة مرنة للرحالت 
الجوية، وتجنب موسم إجازات صيفية كارثي مرة 
السياحة واقتصادات  يعاني قطاع  أخرى، في وقت 

أوسع نطاقا من القيود المرتبطة باألزمة الصحية.
على  تعتمد  التي  الجنوبية  أوروبا  في  دول  وتدعم 
ولكن  والبرتغال،  اليونان  مثل  النظام  هذا  السياحة 
تحفظات  لديها  ألمانيا  مثل  االتحاد  في  أخرى  دوال 

بشأن مدى نجاعة تلك التصاريح.

نائب رئيس لجنة الخبراء في مجلس أوروبا يوضح 
اآلليات التي أدت إلى تدهور حرية الصحافة داخل 
أسباب  أحد  أن  وأوضح  نفسه.  األوروبي  االتحاد 
المعلنين  لسوق  المحدود  الحجم  في  يكمن  التدهور 
في الصحف، وفي ظل أزمة كوفيد-19، انخفضت 

عائدات اإلعالنات وتداول الصحف أيًضا.
من ناحية أخرى، لم تمنح الحكومات وسائل اإلعالم 
الحرية التي تسعى إليها، والسياسيون الذين وصلوا 
سلوفينيا  ومؤخراً  وبولندا  المجر  في  الحكومة  إلى 
والذي  المتشدد،  اليمين  إلى  ينتمون  وكرواتيا 
مقارنته  عند  المتطرف  باليمين  تسميته  حتى  يمكن 
لديهم  األخرى.  المحافظة  األوروبية  باألحزاب 

موقف خطير للغاية تجاه وسائل اإلعالم.
كما ترتبط الظاهرة بالصعود العام للشعبوية، بينما 
يتجنب االتحاد األوروبي فرض عقوبات كافية على 
إساءة استخدام السلطة. وتكمن المشكلة في غياب أي 
بلدان  في  الصحافة  الهجمات ضد حرية  قيود على 

أوروبا الشرقية.
وينبه الخبير إلى عمليات التالعب بوسائل اإلعالم، 
ماليا  تدعم  التي  المجر  المثال  سبيل  على  ومنها 
الشمالية ألن  ومقدونيا  سلوفينيا  في  اإلعالم  وسائل 

خطابها اإلعالمي يناسب بودابست.
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يُذّكر الجدل الدائر حالياً بشأن الهجرة غير الشرعية 
النظام  اتبعها  التي  اإلغراق  بسياسة  أوروبا  إلى 
الكوبي ضد الواليات المتحدة في النصف األول من 
التسعينات. في 1994، هدد فيديل كاسترو واشنطن 
الشيوعية.  جنته  من  الهاربين  بمواطنيه  بغمرها 
كان أمراً صادماً أن يستخدم رئيس دولة ما رعاياه 

المتململين من نظام حكمه سالحاً ضد اإلمبريالية.
لم ترسل الواليات المتحدة في نهاية المطاف بوارج 
الجافة  »األقدام  يسمى  بقانون  ردت  بل  حربية 
واألقدام المبللة« ينص على أنه في حال وطئت أقدام 
على  فسيحصلون  األميركية  األراضي  المهاجرين 

تسهيالت للبقاء فيها..
لكن إن ُضبط المهاجر في البحر بين كوبا وأمريكا 
فيُرسل إلى بالده أو دولة ثالثة. وهناك وصفة سحرية 
بالمحافظة  للمهاجرين  تسمح  األميركيون  يطبقها 
على ثقافتهم مع اإلحساس في نفس الوقت بأنهم باتوا 

مواطنين في بلدهم الجديد.
هذه الصيغة غير موجودة في أوروبا ألسباب كثيرة 
الدول  تتبعها  التي  االندماج  سياسة  فشل  أقلها  ليس 
آالف  عشرات  دمج  تم  أمريكا،  في  األوروبية. 
إن  الذين  الشرعيين،  غير  المكسيكيين  المهاجرين 
"غوادا  في  أنه  فسيشعر  أحيائهم  في  المرء  سار 
الخارا" أو "مكسيكو سيتي".  ينطبق األمر ذاته على 
في  األوسطيين  وشرق  األفارقة  المهاجرين  أحياء 
فهي  نفسها.  بالكيفية  ليس  لكن  وباريس..  بروكسل 
تشبه »غيتوهات« معزولة تماماً ساهمت في نشوء 
اإلحساس بالرفض من قبل اآلخر )األوروبي(، ما 

مهد لظهور بؤر التطرف فيها.

أعداء وخطاب
يضافون  المهاجرين،  من  أعداًء  األوروبيون  يخلق 
إلى خصوم الداخل الذين يشعرون بالتهميش وانعدام 
المساواة، من خالل تكرار األحاديث الصادمة عن 
منع زوارق خفر السواحل إنقاذ مراكب المهاجرين 
فمثل  جذٍب.  عامل  تشكل  السياسة  تلك  أن  بدعوى 
هذه السياسة توجه رسالًة بأن األوروبيين يفضلون 
»تأديب« المهاجرين بتركهم يغرقون في البحر على 

وضع خطوات فعالة وقوانين الستيعابهم.
وبالتأكيد، ال تساعد خطابات من قبيل وصف طالبي 
و»أسلمة  المتوحشين«  البشر  »من  بأنهم  اللجوء 

ألمانيا« في حل المعضلة.

قوة السالح
في الواقع، إن أراد األوروبيون تفكيك المشكلة بقوة 
السالح فعليهم فعل ذلك في البر ال في البحر. فبداًل 

من االستسالم لحالة الرعب التي تتملكها من احتمال 
على  المهاجرين،  موجات  وسط  إرهابيين  اندساس 
أوروبا أن تعالج أسباب المسألة في مهدها. فأولئك 
لم  لو  لينتشروا  كانوا  ما  واإلرهابيين  المهاجرين 

يتصرف األوروبيون بأنانية ..
يتخلون عن دعم تطلعات شعوب الدول، التي يأتي 
ذات  ودائمة  شاملة  استراتيجية  عبر  هؤالء  منها 
مصداقية. وإلى أن يحين الوقت الذي تتوفر فيه مثل 
من  مزيد  إتاحة  فباإلمكان  األوروبية،  اإلرادة  تلك 
اإلنسانية  التأشيرات  إصدار  مثل  القانونية،  السبل 
للنازحين  مؤقتة  عمل  وتأشيرات  اللجوء  لطالبي 

ألسباب اقتصادية.
أما إعادة الالجئين إلى بلدانهم، فستكون بمثابة حكم 
باإلعدام من حكومات دول، تمنع قوانينها تسليم تجار 
كانوا  إن  بلدانهم  إلى  األموال  ومبيضي  المخدرات 

يواجهون عقوبة اإلعدام أو محاكمة غير عادلة.

شيخوخة
المجتمع األوروبي يشيخ باستمرار ويبدو بحاجة إلى 

دماء شابة. 
يبلغ معدل أعمار اإلناث والذكور الذين يولدون هذه 
األيام في ألمانيا نحو 78 عاماً أي بزيادة ستة أعوام 
للذكور وخمسة لإلناث، مقارنة بمعدل أعمارهم قبل 

نحو 25 عاماً.
اعداد  ازدياد  عن  األلمانية  السلطات  وأعلنت 
السنوات  خالل  ألمانيا  دخلوا  الذين  المهاجرين 

األخيرة. وفي الوقت الذي يرى العديد من مواطني 
تتخوف  الوطنية،  للوحدة  تهديدا  هذا  في  ألمانيا 
يجبرها  مما  ديموغرافية،  كارثة  وقوع  من  السلطة 

على جذب األيدي العاملة الشابة من الخارج.
من  هم  المهاجرين  أغلب  ان  الى  تقرير  ويشير 
بولندا ورومانيا وايطاليا واسبانيا واليونان وسوريا، 

واألغلبية الساحقة منهم دون الـ 45 من العمر. 
االشتراكي  الديمقراطي  الحزب  كتلة  رئيس  يقول 
األلماني في البرلمان، "أكثرية األلمان ال تدرك حجم 
العشرين  خالل  سيحصل  الذي  الديمغرافي  التغير 
سنة المقبلة"، حيث حسب معطيات دائرة االحصاء 
األلمان  المواطنين  نسبة  تنخفض  سوف  الحكومية، 
القادرين على العمل )20– 65 سنة( من 61 بالمائة 

الى 50 بالمائة. 
استنادا الى هذه المعطيات يقول احد أعضاء حزب 
إحدى  هي  "هذه  المسيحي،  الديمقراطي  االتحاد 
المشكالت الرئيسية التي تواجه خليفة ميركل ، ألنه 
 6 بـ  المتقاعدين  عدد  سيزداد  سنوات  بضعة  بعد 
ماليين وتنخفض األيدي العاملة بمقدار 5 ماليين".

وضع  السلطات  على  يجب  الخبراء،  رأي  وفق 
الهجرة، خاصة  للسيطرة على عمليات  استراتيجية 
عدد  زيادة  عن  راضين  األلمان  جميع  ليس  وانه 

المهاجرين. 

 .. القادم  المستشار  يواجهها  صعبة  معادلة  إنها   
فهل من حلول؟

عادل فهمي
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د. أمير حمد

يتعرض القطب الجنوبي منذ فترة إلى تغييرات مناخية متضاربة، فبعض األنهار الجليدية بدأت في التقلص، وبعضها اآلخر في طور 
االتساع، في الوقت الذي تختفي فيه أرصفة جليدية، تظهر أغطية ثلجية في أماكن أخرى.

وقد ذكرت شبكة “سي إن إن” االخبارية األمريكية، أن القارة القطبية الجنوبية سجلت ما يعتقد أنه أعلى درجة حرارة تم تسجيلها فى 
.”the weather underground“ التاريخ، بعد وصولها لـ63.5 درجة فهرنهايت )15.5 درجة مئوية( بحسب مركز

وأضافت الشبكة األمريكية أنه قد تكون درجة الحرارة هذه عادية بالنسبة لجو ربيعى بالنسبة للكثيرين، إال أنه وفى القارة الجنوبية 
المتجمدة فإن مثل هذه الحرارة تعتبر أمراً كبيراً، يلقى الضوء على حجم االحتباس الحرارى ومعدالت ارتفاع حرارة العالم وتأثيرها 

على الحياة والمناخ بكوكب األرض.
وبعد معدالت الحرارة المسجلة يستعد فريق متخصص لزيارة المواقع التي التقطت فيها درجات الحرارة وسالمة األجهزة المستخدمة، 

ليتم بعد ذلك تحضير تقرير موسع يرفع إلى لجنة تابعة لألمم المتحدة.
ويعزو الخبراء التغييرات المناخية في شبه المنطقة القطبية إلى مساحتها الشاسعة التي تبلغ نحو 5.4 مليون ميل مربع أي أكبر من 

مساحة الواليات المتحدة.
وحذر الخبراء من أن ظاهرة االحتباس الحراري تلعب دوراً في هذا األمر، كما حذر باحثو مناخ من أن درجة الحرارة سترتفع بمقدار 

أربع درجات مئوية أخرى خالل القرن الحالي ما لم يتفق العالم على تقليص االنبعاثات المسؤولة عن االحتباس الحراري.

ما هو سبب انخفاض الحرارة في القطبين؟
الخط  على  عمودية  تكون  الشمس  أشعة  ألن 
تصلها  فال  القطبين،  عند  مائلة  وتكون  االستوائي 
حرارة الشمس مع أشعتها، حيث تصل درجة حرارة 
القطب الشمالي صيفاً 10 درجات، وشتاء 40 تحت 

الصفر.
أما درجة حرارة القطب الجنوبي في الشتاء فتتراوح 
درجة  وتبقى  الصفر،  تحت   90  ،  80  ،  70 بين 
ويتحول  أيضاً.  الصيف  في  الصفر  تحت  الحرارة 

فيه ماء المطر إلى جليد قبل أن ينزل إلى األرض.

ذوبان الجليد يؤثر على جاذبية األرض
القطب  غرب  منطقة  أن  جديدة  تقارير  كشفت 
الجنوبي فقدت الكثير من الجليد، ما أثر على الجاذبية 

األرضية هناك وجعلها أضعف مما كانت عليه.
الذوبان  أن  األوروبية  الفضاء  وكالة  أكدت  أيضا 
القطبية  القارة  غرب  في  الجليدي  للغطاء  السريع 
كبيراً  كان   2012 و   2009 عامي  بين  الجنوبية 
الجاذبية  بمجال  تراجع  في  للتسبب  يكفي  بما  جداً 

األرضية هناك.
جريدة  من  طبعة  أحدث  في  النتائج  هذه  ونشرت 
“رسائل األبحاث الجيوفيزيائية”، حيث اعتمدت على 
أربع سنوات من  أجريت على مدى  التي  القياسات 

2009 وحتى 2013.
 »GOCE« الصناعي  القمر  قام  الفترة  هذه  وفي 

التابع لوكالة الفضاء األوروبية بعمل خريطة لحقل 
الجاذبية األرضية، التي يمكن أن تختلف من منطقة 

ألخرى، بسبب التغيرات في الكتلة.
وسجل القمر الصناعي في هذه المنطقة غرب القارة 
األرض  جاذبية  مجال  في  تراجعا  الجنوبية  القطبية 

هناك بسبب فقدان الجليد الواسع في هذه المنطقة.
وتقول جريدة “Live Science” العلمية إنه عندما 
الضخمة يكون هناك جليد  الجليدية  الصفائح  تذوب 

أقل، وبالتالي قوة جاذبية أقل.
وتشير القياسات الدقيقة التي أجريت في غرب القارة 
القطبية الجنوبية أنها فقدت نحو 230 مليار طن من 
الجليد سنوياً بين عامي 2009 و 2012، كما ورد 

.”NBC“ في تقارير
ووفقا لدراسات نُشرت في وقت سابق من هذا العام، 
تقول “ان بي سي” أيضاً إن هذه المنطقة من القارة 
القطبية الجنوبية قد مرت بنقطة تحول في تاريخها، 

مع حدوث هذا االنهيار، الذي ال يمكن إيقافه.
الفضاء  وكالة  في  البحث  فريق  ويخطط  هذا 
األوروبية اآلن لتحليل فقدان الجليد في جميع أنحاء 

القارة القطبية الجنوبية.

تغيرات مناخية خطيرة
مكان  كل  في  يذوب  الجليد  أن  إلى  العلماء  توصل 
والجنوبي،  الشمالي  القطبين  في  خاصًة  فيه،  يوجد 
على  وخطيرة  كبيرة  انعكاسات  لذلك  وسيكون 

البحار  مستوى  وارتفاع  الكوكب،  هذا  في  المياه 
من  كبير  عدد  لذلك  نتيجة  وسيختفي  والمحيطات، 
الجزر المتناثرة في المحيطات، كما ستخسر البلدان 
سيعكس  مما  أراضيها،  من  مهماً  جزءاً  الساحلية 
السياحية  ومواقعها  االقتصادية  إنتاجيتها  على  سلباً 
والثقافية، هذا ويتوقع ارتفاع مستوى البحار بين 20 

و 50 سنتيمتر بحلول عام 2100.

وأوضح العلماء أن العالم يمر حالياً بتغيرات مناخية 
وسخونة في درجات الحرارة لم تشهدها األرض في 

تاريخها، ونتيجة لذلك:
- ازدياد الفيضانات والعواصف المدمرة

ظاهرة  واتساع  الطويلة،  الجفاف  فترات  ازدياد   -
التصحر، وانتشار الحرائق.

واسع  نطاق  على  والمجاعات  األوبئة  انتشار   -
وخطير.

السيطرة وتدميرها  الحشرات خارج نطاق  تكاثر   -
للغابات.

- تدمير الحيود المرجانية والبيئات البحرية.
- توقع زوال ثلوج القطب الشمالي في غضون )5 

ـ 7( سنوات.

ارتفاع الحرارة واتساع طبقة األوزون
في  واألوزون  المناخية  التغيرات  بين  عالقة  هناك 
الهواء بين السماء واألرض في الجزء األعلى من 
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الغالف الجزى وأن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي 
اتساع ثقب األوزون.

ما  منذ  مره  االستراليون ألول  الباحثون  وقد سجل 
فوق  األوزون  ثقب  انكماش  قرن  ربع  من  قرب 
القطب الجنوبي، وأن هذا االنكماش ظهر في النصف 
لما كان عليه في  العودة  التسعينات وأن  الثاني من 

الثمانينات ال يظهر غير مع حلول عام 2085.
في  الثقب  أن  من  حذرت  قد  المتحدة  األمم  وكانت 
الغازات  الحاجز الحساس من  طبقة األوزون، ذلك 
أشعة  من  الضار  الجزء  من  األرض  يحمي  الذي 
أعلى  بلغ  الشمالية  القطبية  الدائرة  فوق  الشمس- 
له، بسبب استمرار وجود مواد ضارة في  مستوى 
الجو، حيث أعلنت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 
التابعة لألمم المتحدة أن كمية األوزون التي تحمي 
إلى  تراجعت  البنفسجية  فوق  األشعة  من  األرض 
معدالت قياسية فوق القطب الشمالي بسبب استمرار 
الجو وحذرت  باألوزون في  المضرة  المواد  تواجد 
من شتاء قارس البرودة في الطبقة العليا من الغالف 

الجوي.

األشعة  من  األرض  بحماية  األوزون  طبقة  وتقوم 
فوق البنفسجية ذات اآلثار الضارة على الصحة.

أن  الجوية  لألرصاد  العالمية  المنظمة  وأوضحت 
طبقة األوزون تحمي األرض من أشعة الشمس فوق 
القطب  فوق  الطبقة  سمك  لكن  الضارة،  البنفسجية 

غازي  انبعاثات  بسبب  عام  كل  يتضاءل  الجنوبي 
الكلور والبرومين الناتجين عن المركبات الكيميائية 
طبقة  تآكل  إلى  يؤدى  مما  االنسان  يصنعها  التي 

االوزون باتجاه طبقات الجو العليا.
أكسيد  ثاني  انبعاث  تزايد  أن  من  العلماء  وحذر 
متوسط  إلى رفع  أخرى سيؤدي  الكربون وغازات 
حرارة األرض بمقدار من 5ر1 إلى 5ر4 درجات 

مئوية بحلول النصف الثاني من القرن الحالي.

حقائق عن القطب الجنوبي
يعتبر  الجنوبي  القطب  أو  الجنوبية  القطبية  القارة 
سنعرض  واليوم  العالم  في  برودة  المناطق  أكثر 
في  الجنوبي  القطب  عن  المذهلة  الحقائق  بعض 

مجموعة نقاط قصيرة:
في  برودة  األشد  المكان  هو  الجنوبي  القطب   -
العالم كله، حيث وصلت درجة الحرارة في محطة 
درجة   89.2 إلى  الجنوبي  القطب  في  “فوستوك” 
مئوية تحت الصفر، وذلك بالتحديد في يوم 21 يوليو 

.1983
- األودية الجافة في القطب الجنوبي هى األكثر جفافاً 
الرطوبة  انخفاض  بسبب  وذلك  األرض  وجه  على 
ويكاد تكون تلك األودية خالية من الثلج أو الغطاء 

الجليدي.
- تصل سرعة الرياح في القطب الجنوبي إلى 320 

كيلومتر في الساعة.

- تعد القارة القطبية الجنوبية خامس أكبر قارة في 
الشمالية  وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  قارات  بعد  العالم 

وأمريكا الجنوبية.
- القطب الجنوبي الجليدي هو أكبر كتلة جليدية على 

وجه األرض.
- يغطي الجليد حوالي 99% من القطب الجنوبي.

المياه  - القطب الجنوبي يوجد به حوالي 70% من 
الموجودة على كوكب األرض، كما يحتوي  العذبة 
القطب الجنوبي على 90% من المياه العذبة الجليدية.
- في حالة ذوبان الجليد الموجود في القطب الجنوبي 
البحر في  فإن ذلك سيرفع متوسط مستويات سطح 

العالم بنسبة 5 متر وفقاً لبعض التقديرات.
- لم يتم اكتشاف القطب الجنوبي إال في عام 1820 
وليست  كاملة  قارة  أنها  من  التأكد  يتم  لم  ولكن 

مجموعة من الجزر، إال منذ 30 عاماً تقريباً.
- القطب الجنوبي غير مأهول بالسكان فال يستطيع 
بشر العيش في درجات الحرارة القارصة الموجودة 

في القطب الجنوبي.
- معظم األماكن الموجودة في القطب الجنوبي تكون 
القطب  مثل  مثله  الشتاء  شهر  خالل  تماماً  مظلمة 

الشمالي بسبب درجة ميل األرض.
الجنوبي ليس  القطب  في  انتشاراً  الحيوان األكثر   -
الصغيرة  الخيطية  الدودة  ولكن  يشاع  كما  البطريق 

هى أكثر مخلوق يعيش في القطب الجنوبي.
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منير الزغبي

بين  العالقات  في  مفصليا  أبريل  شهر  يكون  ربما 
روسيا واالتحاد األوروبي، بعد تصاعد حدة التوتر 
اتجاه  ظل  وفي  مؤخرا،  كبير  بشكل  الجانبين  بين 
على  موسكو،  على  جديدة  عقوبات  لفرض  االتحاد 

خلفية قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.
حظر  األوروبية  العقوبات  تشمل  أن  يتوقع  وبينما 
السفر وتجميد بعض األموال، صّعدت موسكو من 
وصوال  األوروبي،  االتحاد  تجاه  تصريحاتها  حدة 

للتلويح بقطع العالقات.
األول  العملي  التطبيق  األوربية  العقوبات  وستكون 
ديسمبر  في  األوربي  االتحاد  أقّره  جديد  إلطار 
الماضي، يتيح لالتحاد اتخاذ إجراءات ضد "منتهكي 

حقوق اإلنسان" حول العالم.
المستوى  على  القوية  الروسية  العالقات  ورغم 
تجمعها  التي  األوروبية  الدول  بعض  مع  الثنائي 
االتحاد  مع  الروابط  فإن  استراتيجية،  عالقات  بها 
األوروبي كتكتل تتجه إلى مزيد من التوتر والتأزم 

على خلفية العقوبات.
وصّعدت روسيا من لهجتها ضد االتحاد األوروبي، 
إذ قامت بطرد دبلوماسيين أوربيين من موسكو، في 
على  التعقيد  من  مزيدا  يضفي  بأنه  ُوصف  تطور 
حلقة  عن  ويكشف  الجانبين،  بين  العالقات  مستقبل 

جديدة من حلقات تدهور العالقات.
عن  باإلفراج  روسيا  األوروبي  االتحاد  ويطالب 
إنفاذ  مصلحة  اعتقلته  والذي  نافالني،  المعارض 
القانون الروسية، في 17 يناير 2021، فور وصوله 
الروسية  العاصمة  في  الدولي  شيريميتييفو  مطار 
قادما من ألمانيا بموجب مذكرة سابقة صادرة بحقه 

بتهمة االحتيال.
كما يتهم االتحاد موسكو برفض التحقيق في عملية 
أغسطس  في  نافالني  لها  تعرض  التي  "التسميم" 

الماضي.

تداعيات متوقعة
وفي تقدير المحاضر بمعهد العالقات الدولية والتاريخ 
"العقوبات  فإن  الديب،  عمرو  الدكتور  العالمي، 
أن  ويمكن  نافالني،  سجن  بمسألة  متصلة  ستكون 
كراسنوف،  إيغور  الروسي  العام  المدعي  تشمل 
ورئيس  باستريكين،  ألكسندر  الحقيق  لجنة  ورئيس 
ورئيس  كالشنيكوف،  ألكسندر  السجون  مصلحة 
زولوتوف،  فيكتور  الروسي  الفيدرالي  الحرس 
سجن  في  ما  بشكل  مشاركون  جميعهم  أن  باعتبار 

نافالني".
نيوز  "سكاي  لموقع  تصريحات  في  الديب  ويلفت 
داخلية  بأمور  المتصلة  "العقوبات  أن  إلى  عربية"، 
حظر  نطاق  في  تكون  أن  المتوقع  من  روسية 
االتحاد  داخل  لهم  ممتلكات  وتجميد  التأشيرات 
"الدول  أن  موضحا  ذلك"،  إلى  وما  األوربي، 

الداعمة بشكل كبير للعقوبات على روسيا بخصوص 
رأسها  وعلى  البلطيق،  بحر  دول  هي  القضية  هذه 
إستونيا، ألن هذه الدول تكّن العداء الكبير لروسيا، 
الطرفين،  بين  العالقة  القضايا  من  العديد  وهناك 

وجميعها قضايا عسكرية وأمنية".
ما  بشكل  العقوبات  هذه  فإن  الديب،  تقدير  وفي 
ستؤثر على العالقات بين روسيا واالتحاد األوروبي 
ككتلة، ألنه "يجب أن نفّرق بين العالقات الروسية 
أو  ككتلة  واالتحاد  روسيا  بين  سواء  األوروبية، 
األوروبي  االتحاد  ودول  روسيا  وبين  كمنظمة 

)العالقات الثنائية(".

طريق مسدود
أن  المتبادل،  والتصعيد  التطورات،  تلك  وتعكس 
"طريق  إلى  فعليا  وصل  قد  الجانبين  بين  الحوار 
وزير  استخدمه  الذي  نفسه  التعبير  وهو  مسدود"، 
خارجية االتحاد األوروبي، جوزيب بوريل، عندما 
اتهم موسكو بأنها "ال تبدي أي اهتمام بعودة العالقات 
مع االتحاد األوروبي"، مشددا على أن "الحوار مع 
روسيا وصل إلى طريق مسدود"، كما أعلن عن أن 
جديدة  عقوبات  فرض  تشمل  قد  القادمة  الخطوات 

على موسكو.
العالقات  إلى  مراقبون  ينظر  آخر،  صعيد  وعلى 
المتشابكة بين روسيا واالتحاد األوروبي، على أنها 
"تعود باألساس إلى أن بروكسل مدفوعة بدعم من 
وتثير  كشريك،  موسكو  إلى  تنظر  وال  واشنطن، 
وحقوق  الحريات  بملف  المتزايد  باالهتمام  الجدل 
تلك  واستخدام  المدني،  المجتمع  ومنظمات  اإلنسان 
ما  وهو  الكرملين"،  على  ضغط  كأوراق  الملفات 
نيوز  "سكاي  لموقع  خاصة  تصريحات  في  يؤكده 
عربية" مدير المركز المصري الروسي للدراسات، 

أشرف كمال.
العقوبات  نهج  أوروبا  اتباع  "مع  أنه  كمال  وبيّن 
االقتصادية التي تزيد من متاعب االقتصاد الروسي، 
تتجه العالقات بين الجانبين إلى التصعيد وسط أجواء 
من التوتر وتباين المواقف التي ال تقتصر على ملف 
االتحاد  اعتبر  وبينما  نافالني.  الروسي  المعارض 
األوروبي أن روسيا لم تعد شريكا استراتيجيا، تنظر 
موسكو إلى تمسك أوروبا بنهج العقوبات االقتصادية 

على أنه نهج عدواني يشكل تهديدا لحق الشعب 
فرص  عرقلة  ويستهدف  التنمية  في  الروسي 

التنمية وصوال إلى زعزعة الوضع الداخلي".
خالل  من  روسيا  على  "الضغط  بأن  ويعتقد 
الثقة  انعدم  بخلق حالة من  كفيال  العقوبات كان 
الطرفين  بين  العالقات  مجمل  على  سيطرت 
مثل  المشترك  االهتمام  ذات  الملفات  وعلى 
والممارسات  السورية  واألزمة  أوكرانيا 
اإليرانية في المنطقة ومكافحة اإلرهاب، إضافة 

إلى قضايا نزع السالح، وتأمين مصادر الطاقة إلى 
بالتبادل  يلحق  ما  جانب  إلى  هذا  العجوز،  القارة 

التجاري من خسائر على الجانبين".

قطع العالقات!
وتشهد العالقة بين الجانبين تصعيدا متناميا، عبّرت 
عنه بشكل مباشر تصريحات وزير خارجية روسيا 
حال  العالقات  بقطع  هدد  عندما  سيرغي الفروف، 
موسكو،  على  مؤلمة  اقتصادية  عقوبات  ُفرضت 
التصريحات  الكرملين ويوضح معنى  قبل أن يعود 
الحقا بأنه تم تفسيرها من قبل وسائل اإلعالم بشكل 

خاطئ.
عن  أنفسنا  عزل  نريد  "ال  أنه  على  الفروف  وأكد 
الحياة العالمية، لكن يتعين أن نكون مستعدين لذلك 
فرض  حال  األوربي(  التكتل  مع  العالقات  )قطع 

عقوبات قاسية".

قائال:  الروسية  التصريحات  هذه  على  كمال  وعلّق 
للمواقف  حتمية  نتيجة  هي  الفروف  "تصريحات 
ضبط  إعادة  إلى  تدفع  ربما  المتشددة،  األوروبية 
من  إطار  في  براغماتي  أساس  على  العالقات 
أن  إلى  ذاته  السياق  المتبادل"، مشيرا في  االحترام 
واالقتصادي  السياسي  التصعيد  أن  القلق  يثير  "ما 
ينسحب  أن  يمكن  وروسيا،  األوروبي  االتحاد  بين 
إلى مزيد من التوتر وعدم االستقرار عسكريا وأمنيا 
مع حلف شمال األطلسي )الناتو( الذي يعتبر روسيا 
التهديد األول لألمن األوروبي، وهذا ما يفسر حالة 
ما  كل  لمواجهة  الروسية  األمن  ألجهزة  االستنفار 
التأثير سلبا  يمكن أن يمثل تهديدا لألمن القومي أو 

على األوضاع الداخلية".

التي  األوروبية  تعّول روسيا على األصوات  وفيما 
فشل  مثل  مؤشرات  تدل  المتكافئ،  الحوار  تدعم 
بطرد  روسيا  وقيام  موسكو،  إلى  بوريل  زيارة 
االتحاد  وإعالن  أوروبيين،  دبلوماسيين  أربعة 
روس،                        مسؤولين  على  عقوبات  فرض  االوروبي 
في  التصعيد  من  مزيد  نحو  تتجه  األوضاع  أن  إال 
ظل ضغط واضح من اإلدارة األميركية تجاه روسيا.
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أن  اسكتلندا  في  الرأي  استطالعات  نتائج  أظهرت 
ضمن  للبقاء  ستصوت  المواطنين  من  أكبر  نسبة 
على  االستفتاء  إرجاء  حال  في  المتحدة  المملكة 
اإلسكتلندي  القومي  الحزب  تعّهد  كما  االستقالل 

الحاكم في اإلقليم.
عن  اسكتلندا  استقالل  على  االستفتاء  فكرة  وتقلق 
وهناك  لندن،  في  المركزية  الحكومة  بريطانيا 
بوريس جونسون  الوزراء  لرئيس  قدمت  مقترحات 
)اسكتلندا  البريطانية  األقاليم  منح  دراسة  بأهمية 
أكثر  بسلطات  تفويضاً  الشمالية(  وإيرلندا  وويلز 

للحفاظ على اتحاد المملكة المتحدة.

خطر االستقالل
المملكة  على  اسكتلندا  انفصال  مخاطر  تقتصر  وال 
المتحدة  الواليات  تهدد مصالح  المتحدة فحسب، بل 
عظيم  كتب  كما  عموماً،  الغربي  والتحالف  أيضاً 
إبراهيم، مدير مركز السياسات الدولية في واشنطن، 
أن  ويرى  بوليسي"،  "فورين  بمجلة  له  مقال  في 
حليف  كأهم  بريطانيا  سيضعف  اسكتلندا  انفصال 
بريطانيا  مكانة  من  ويهّز  المتحدة،  للواليات 
بعض  تسعى  أن  إمكانية  يطرح  إنه  بل  الدولية، 
إلى  والهند،  كروسيا  العالم،  في  الصاعدة  القوى 
مجلس  في  الدائمة  بريطانيا  في عضوية  التشكيك 

األمن الدولي في حال انفصال اسكتلندا.
اإلسكتلنديين  القوميين  عالقة  الكاتب  ويفصل 
بروسيا، وكيف أنها قوية، هذا إلى جانب أن اسكتلندا 
أقرب لنموذج الديمقراطية االجتماعية منها لنموذج 
أميركا وبريطانيا، ويخلص إلى أن التدخل اآلن لمنع 
استقاللها ضرورة ملحة ألن محاولة ترميم أضرار 
ذلك االنفصال إذا حدث ستكون مكلفة، وربما غير 

ناجعة.

التحالف الغربي
التحالف  يضعف  ما  كل  ويمّول  الكرملين  سيدعم 
قوى  أي  إلى  كتالونيا  إلى  اسكتلندا  من  الغربي، 
قومية في أوروبا تعارض الواليات المتحدة واالتحاد 
األوروبي، وعالقة روسيا مع القوميين اإلسكتلنديين 
في  حكومة  أول  ستكون  تقدير  أقل  على  واضحة، 
أكثر  المستقلة عالقات راسخة مع موسكو  اسكتلندا 
جرس  بدق  كفيل  وحده  وهذا  واشنطن،  مع  مما 
عالقات  توجد  وحيثما  األبيض،  البيت  في  اإلنذار 
ولن  بأموالهم،  الصينيون  سيأتي  للكرملين  سياسية 

يقدر أحد على منافستهم في هذا السياق".
المصالح  على  اسكتلندا  انفصال  من  الخطر  ويبدو 
األميركية كالتالي "إذا كان للصين أن تمّول وتبني 
سريالنكا  في  فعلت  كما  اسكتلندا  في  كبيراً  ميناء 
المظلة  في  حرجاً  خرقاً  ذلك  فسيشكل  وجيبوتي، 

المحيط  شمال  في  المتحدة  للواليات  الدفاعية 
األطلنطي".

األميركي  الرئيس  أهمية موقف  إلى  الكاتب  ويشير 
بوقف  هدد  االنتخابية حين  الحملة  بايدن خالل  جو 
مفاوضات االتفاق التجاري مع بريطانيا إذا تضمن 
اتفاق خروجها من االتحاد األوروبي "بريكست" أي 
تجاوز التفاقية الجمعة العظيمة التي أنهت الصراع 
االتحاد،  ضمن  بقائها  لصالح  الشمالية  إيرلندا  في 
واعتبارها جزءاً من المملكة المتحدة، ويطالب بأن 

يتدخل بايدن في مسألة اسكتلندا بالروح ذاتها.
للتهديد  ينتبهوا  أن  وإدارته  بايدن  "على  ويضيف: 
لبايدن  ميزة  وهناك  اسكتلندا،  من  واآلتي  الحقيقي 
شعب  يكن  فلم  المسألة،  في  شخصياً  تدخل  لو 
دونالد  السابق(  األميركي  )الرئيس  يطيق  اسكتلندا 
ترمب بينما يقدرون ويحترمون التزام بايدن القوي 
قدر  ومعه  بايدن  وسيأتي  العظيمة.  الجمعة  باتفاقية 
وسيستمع  السياسي،  والرصيد  المصداقية  من  هائل 
إليه اإلسكتلنديون، وسيشكل ذلك فارقاً مهماً بالنسبة 
والتحالف  المتحدة  والمملكة  اسكتلندا  لمستقبل 

الغربي".

ليس في مصلحة أحد
استفتاء  إجراء  أجل  من  السياسية  الدعوات  وزادت 
جديد على االستقالل مع خروج بريطانيا من االتحاد 
بأغلبية  صوتوا  اإلسكتلنديون  وكان  األوروبي، 
كاسحة في استفتاء "بريكست" العام 2016 لصالح 
البقاء في أوروبا، لكن نتيجة االستفتاء على مستوى 

بريطانيا جاءت لصالح الخروج.
ويشعر االسكتلنديون أنهم خاسرون من "بريكست"، 
االتفاق، وهو  في  الصيد  قطاع  مع مشاكل  بخاصة 
يمثل أهمية كبيرة لالسكتلنديين، أضف إلى ذلك أن 

مشاكل التصدير ألوروبا، ليست من أسماك الصيد 
والزراعية  الغذائية  المنتجات  وأن  بخاصة  فقط، 
نتيجة  الجديدة  القيود  من  متضررة  االسكتلندية 

"بريكست".

ويكتسب الصراع السياسي بين القوميين والوحدويين 
تؤجج  داخلية  سياسية  من خالفات  البالد زخماً  في 
مصلحة  في  ليس  كان  لو  حتى  االستقالل،  مشاعر 
سنوات  إلى  ستحتاج  المستقلة  فاسكتلندا  أحد، 
لالنضمام مجدداً لالتحاد األوروبي، وستكون هناك 
صعوبات وتعقيدات تتعلق بتداخلها مع بريطانيا في 
أمور كثيرة حتى بعد االنفصال، ثم إن اسكتلندا تعتمد 

على كونها بريطانية في حماية أمنها.
الردع  سالح  إن  إذ  األهمية،  غاية  في  نقطة  وهذه 
النووي لألسطول الملكي البريطاني يتركز كله في 
تضم  التي  اسكتلندا  في  الرئيسة  البحرية  القاعدة 
القوميين  حكومة  وتعهدت  النووية،  الغواصات 
االنفصال،  حال  في  البحرية  القاعدة  ستفكك  بأنها 
وألنه يصعب إيجاد موقع مناسب آخر على شواطئ 
قدراً  بريطانيا  ستفقد  النووية  للغواصات  بريطانيا 
تستطيع  لن  وكذلك  العسكرية،  قوتها  من  مهماً 

اسكتلندا بناء قدرات عسكرية قوية أيضاً.

ثم إن اسكتلندا تعتمد في دخل اإلقليم على دعم من 
الحكومة المركزية في لندن يتجاوز 9 في المئة من 
ميزانية اإلقليم، وسيكون من الصعب على حكومة 
مستقلة تعويض هذا الدخل من أي نشاط اقتصادي 

إضافي.
تلك العوامل كانت السبب الرئيس في فشل استفتاء 
السابق قبل سبع سنوات، وعلى األرجح  االستقالل 
استفتاء  أجري  إذا  مماثلة  نتيجة  في  السبب  ستكون 

جديد هذا العام.

أحمد مصطفى
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في البدء البد من طرح التساؤالت التمهيدية التالية:
ـ  هل أن مشاركة من يحق لهم االنتخاب أو الترشيح 

من أبناء الجالية العربية مهمة ومجدية؟
ـ  واذا كان الجواب بنعم، فما هي االشتراطات لذلك؟

ـ  هل يذهب المواطنون من ذوي األصول العربية 
عدد  على  يتوزعون  أم  بعينه،  حزب  انتخاب  في 
من األحزاب التي يعتقدون في برامجها ومرشحيها 

تحقيقاً لمصالحهم؟
الجالية  تقدم  فاعلية  واألكثر  األجدى  من  أنه  أم  ـ  

العربية بقائمة أو قوائم انتخابية مستقلة؟

هذا  في  كذلك  التساؤالت  تلك  محاورة  أحاول 
المقال، ومن أجل ذلك ال بد لي من التذكير ببعض 

المالحظات:
ـ  على الرغم من عدم وجود احصاءات دقيقة ألعداد 
المواطنين  من  الترشيح  أو  االنتخاب  لهم  يحق  من 
تعدد  مع  سيما  ال  عربية،  أصول  من   المنحدرين 
يخص  ما  في  اإلحصاء  أسس  واختالف  المفاهيم 
ربما  العدد  ذلك  فإن  التصاهرات،  وقضايا  األجيال 
يزيد عن 250 ألف في عموم ألمانيا. ) مع التحفظ 

على صحة العدد(
وثقافية  سياسية  وألسباب  العربية،  الجالية  ان  ـ  
وحدة  الال  حالة  لألسف،  تعيش،  األساس،  بالدرجة 

السلبية في الرأي والموقف.
ـ  ان نسبة كبيرة من الجالية العربية ال تشارك في 
بأهميتها  اكتراثها  األلمانية ألسباب عدم  االنتخابات 

أو جدواها.

اخرج  والمالحظات  التساؤالت  تلك  ضوء  وفي 
باالستنتاجات والتوصيات التالية:

تأثير  لها  يكون  أن  يمكن  ال  العربية  الجالية  إن  ـ  
ملحوظ دون الوعي والتوحد أو حتى التنوع االيجابي 

د. نزار محمود، عضو لجنة ومجلس المبادرة

في مجال رؤاها ومطالبها السياسية.
ـ  إن ما طرحه أحد المشاركين في ندوة نظمها منتدى 
الفكر والحوار في برلين ) على الزوم( حول فاعلية 
مشاركة الجالية العربية في االنتخابات االلمانية قبل 
األحزاب  أحد  تحالفها ودعمها  فكرة  أيام من خالل 
األلمانية الكبيرة التي ينتظر منها تحقيق نسبة معقولة 

من مطالبها جديرة بالتأمل.

"صوتك االنتخابي... مستقبلك"
المجال  في  الناشطين  من  مجموعة  من  وبمبادرة 
السياسي واالجتماعي في برلين  جرى تشكيل لجنة 
الجالية  لتشجيع  العربية  المبادرة  تحضيرية ألعمال 
االلمانية  االنتخابات  في  المشاركة   على  العربية 
العام  من  سيبتمبر   26 بوم  ستجري  والتي  القادمة 

الحالي.
اتحادية،  جمهورية  هي  المانيا  فإن  تعلمون،  كما 
وهي دولة قانون تقوم حياتها السياسية على مبادىء 
الحرية والديمقراطية البرلمانية. يحكمها دستور يقوم 
على أساس: أن  الشعب هو مصدر سلطاته الثالث 
التشريعية والقضائية والتنفيذية، أي أن تلك السلطات 
تشكيالتها  على  تصويته  خالل  من  الشعب  يحددها 
الذين  ممثليه  اختيار  في  وصالحياتها  ومسؤولياتها 
وادارة  السياسات  ورسم  القوانين  بإصدار  يقومون 
المرافق العامة وبالتالي حياة المواطنين في حقوقها 

والتزاماتها.
في  المختلفة  وبأشكالها  المشاركة  تكتسب  هنا  من 
مستوياتها  وعلى  البرلمانية  االنتخابات  عملية 

المتعددة، أهمية سياسية وحياتية بالغة.
تشجيعنا  مبادرة  تأسيس  فكرة  جاءت  ذلك  أجل  من 
لجاليتنا العربية بالمشاركة في االنتخابات االلمانية.

تشجيع  في  العربية  للمبادرة  األساسية  األهداف 

المشاركة في االنتخابات األلمانية:
االنتخابات  في  المشاركة  بأهمية  التعريف    -1

وأشكال تلك المشاركة.
الناخب من أصول عربية على  تأكيد حضور    -2

الساحة السياسية االلمانية.
ذوي  ومطالب  حاجات  خصوصيات  مراعاة    -3

االصول العربية المهاجرة في البرامج االنتخابية.
4- تشجيع االنخراط والترشيح في الحياة واالحزاب 

السياسية.

فعاليات المبادرة:
ومن أجل ذلك فقد قامت المبادرة، وبعد مشاورات 

ولقاءات عديدة باآلتي:
التعريف  تضمنت  مرحلية  عمل  خطة  وضع    -1

بالمبادرة وأهدافها.
2-  تنظيم لقاء افتراضي أول في إطار اإلعالم عن 
فيها،  للمشاركة  أهميتها والدعوة  المبادرة وتوضيح 

واالستماع إلى المقترحات واالجابة عن تساؤالت.
3-  إعداد رسالة وتوجيهها إلى كثير من الجمعيات 
أهداف  توضح  العربية  والشخصيات  واالتحادات 
المبادرة وأهمية عملها وطبيعتها، مرفقة بها مسودة 
لجاليتنا  االنتخابية  المطالب  بخصوص  مقترحات 
الثقافية  حاجاتها  خصوصيات  من  انطالقاً  العربية 

واالقتصادية واالجتماعية والسياسية.
ومقترحات  فعل  ردود  على  المبادرة  حصلت    -4
على  لنعمل  مطالب،  مسودة  من  أرسلناه  ما  على 
سنقوم  التي  للمطالب  النهائية  الصيغة  في  اعتمادها 
بتوجيهها الى االحزاب االلمانية، وباللغتين العربية 
وااللمانية، مع االحتفاظ بالمضمون والتفسير  وعدم 

االلتزام بالصياغة الحرفية.
االفتراضي  اللقاء  هذا  خالل  ومن  اليوم  نقوم    -5
إلى  واالستماع  المبادرة  عن  اإلعالم  بمواصلة 

تخوض المانيا هذا العام كماً كبيراً من االنتخابات على المستوى االتحادي، متمثلة بانتخابات البونديستاغ، وعلى مستوى الواليات متمثلة 
بانتخابات برلمانات الواليات، والمستوى المحلي، انتخابات البلديات. وفي برلين، ستجري جميع تلك االنتخابات هذا العام في يوم واحد 

هو يوم ٢6 ايلول من هذا العام.
ونظراً ألهمية االنتخابات التي تتمخض عنها المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والحكومات االتحادية والوالياتية والمحلية، 
ومن يمثلها وفي مقدمتهم مستشار أو مستشارة المانيا، نشارك في القاء الضوء على دور وأهمية جاليتنا العربية في المشاركة فيها. 

وفي هذا اإلطار يجيء موضوع مقالي اليوم.
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طروحات ومقترحات اضافية في مقترحات مطالبنا، 
وكذلك الدعوة للمشاركة ودعم المبادرة.

6-  وبالطبع، ستعمل المبادرة، وفي الوقت المناسب، 
على التعريف بالبرامج االنتخابية لالحزاب االلمانية.

بماذا تمتاز به المبادرة:
تمتاز المبادرة باآلتي: 

1-  انها مبادرة تقف على مسافة واحدة من جميع 
االحزاب االلمانية المتنافسة في االنتخابات.

2-  المبادرة ليست كتلة أو قائمة انتخابية، وبالتالي 
ليس لها مرشحين محددين في االنتخابات.

العربي  الناخب  توعية  الى  تهدف  المبادرة    -  3
النتخاب الكتلة أو المرشح الذي يعتقد بتلبيته لمطالبه 

االنتخابية.
4-  المبادرة هي منصة الباب المفتوح لكل من يؤمن 

بأهدافها ويسعى ويقدر على تحقيق أهدافها.

مسودة مطالب المواطنين من الجالية العربية:
في  العربية  الجالية  مع  التفاعل  تحقيق  أجل  ومن 
الوقوف على خصوصيات مطالبها وحاجاتها تقدمت 

لجنة المبادرة بمسودة مطالب، تضمنت: 
من  للمواطنين  العادلة  اإلنسانية  الكرامة  تأمين  1ـ 
ذوي األصول المهاجرة، من خالل تجريم العنصرية 
أو  الدين  أو  المنحدر  أو  اللون  أساس  على  القائمة 

الجنس أو اللغة.
المساواة  القائمة على  اإلقتصادية  العدالة  تحقيق  2ـ 
في فرص العمل في اإلدارات الحكومية والمدارس 
االجتماعية  الظروف  وأخذ  وغيرها،  والجامعات 

الخاصة للمواطنين من ذوي األصول المهاجرة في 
دعم تأهليهم لغوياً ومهنياً وتشغيلهم.

والعقائدية  الثقافية  الخصوصيات  مراعاة  3ـ 
للمهاجرين من ذوي األصول العربية واإلسالمية من 
والدينية  الثقافية  التمكين من ممارسة حقوقهم  حيث 
كلغة  واعتمادها  العربية  اللغة  تعلم  من  المشروعة 
العبادة  أماكن  ودعم  األلمانية،  المدارس  في  أجنبية 
العام،  القانون  بموجب  مشروعة  هيئات  باعتبارها 
اإلسالمية،  المدافن  بناء  في  التوسع  مهمة  وتسهيل 
المساهمة  أجل  من  المدني  المجتمع  ودعم جمعيات 
في عون األسرمن ذوي األصول المهاجرة في تعليم 

أبنائها.
للكراهية  الترويج  ومنع  للسامية  العداء  محاربة  4ـ 
القوانين  إصدار  خالل  من  والمسلمين  العرب  ضد 
التي  اإلعالم  وسائل  ومحاسبة  سريانها،  وتفعيل 
ما  كل  تتبع  في  وبمبالغة وبصورة مستهدفة  تساهم 

هو سلبي واستغالل األحداث من أجل ذلك.
5ـ تسهيل اجراءات الحصول على الجنسية األلمانية 
األساسية،  التجنس  شروط  ومستوفي  للراغبين 

وكذلك إجراءات لم الشمل العائلي.
واجتماعية  حكومية  مساكن  توفير  على  العمل  6ـ 

مناسبة لعيش كريم لذوي الدخل المحدود.
حول  موضوعات  المدرسية  المناهج  تضمين  7ـ 
الحضارية  وانجازاتها  العربية  والثقافة  التاريخ 
اإلنسانية، بما يساعد على التقبل والوئام المجتمعي، 
واالستعمار  االحتالالت  وتداعيات  ناحية،  من 

األجنبي لبلدان وشعوب العالم العربي.
8ـ العمل على تمكين المواطنين من ذوي األصول 

وطويلة  شرعية  بصورة  يعيشون  ممن  المهاجرة 
في ألمانيا للمشاركة في االنتخابات البلدية على أقل 

تقدير.
9ـ التأكيد على دور ألمانيا في الحل العادل للقضية 
لمجلس  الشرعية  القرارات  إلى  استناداً  الفلسطينية 

األمن والجمعية العامة.
والدعم لألطراف  السالح  توريد  10ـ وقف وحظر 
والعمل  المتوسط،  الشرق  بلدان  في  المتنازعة 
العلمي  التعاون  وزيادة  التنمية  برامج  دعم  على 

واالقتصادي مع بلدان العالم العربي.

مجلس المبادرة:
في  للمشاركة  المفتوح  الباب  سياسة  من  وإنطالقاً 
أعمال المبادرة جرت دعوة العديد من الشخصيات 
للتعاون  واالجتماعي  السياسي  المجال  في  الناشطة 
خالل  من  المبادرة  أهداف  وتحقيق  إنجاح  في 
لبى  للمبادرة، حيث  تأسيس مجلس طاولة مستديرة 
شاركوا وعلى  ناشطاً  يزيد عن عشرين  ما  الدعوة 
نشاطات  تداول  تم  حيث  "زوم"  التواصل  برنامج 
ومسؤوليات توسيع عمل المبادرة ورفع فاعليتها من 
خالل طرح تشكيل عدد من لجان العمل المتخصصة 
واعداد  والتواصل  والعالقات  اإلعالم  مجاالت  في 
والشؤون  لألحزاب  االنتخابية  البرامج  ملخصات 

المالية والتنسيقية.

التفاعل  العربية  جاليتنا  من  نرجو  الختام  وفي 
االيجابي مع هذ المبادرة ألهميتها.
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سامي عيد

تعتبر مصر تدفق النيل مسألة تتعلق باألمن القومي 
دفاع  وزير  دعا  حيث  الماضية،  العقود  مر  على 
النيل  دول حوض  في  العسكري  التدخل  إلى  سابق 
لكن  للخطر،  النهر  من  مصر  حصة  تعرضت  إذا 
بدال  دبلوماسية  لغة  استخدم مرارا  السيسي  الرئيس 
التهديد باستخدام القوة، فإعادة ترتيب العالقات  من 
ضغط  لممارسة  أكبر  حيزا  مصر  يمنح  اإلقليمية 
نشره  تقرير  في  جاء  ما  هذا  إثيوبيا،  على  إضافي 
موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، وتحدث فيه عن 
مفاوضات  بإجراء  السودان  القتراح  السيسي  دعم 
بوساطة دولية بشأن مشروع السد، لكنه قد يستخدم 

الحرب لتوحيد مصر حول هذا الموضوع.

ضرورة التوصل إلى اتفاق
في  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  أعرب 
مؤتمر صحفي بالسودان مطلع شهر مارس 2021، 
عن رغبة البلدين في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم 
بشأن سد النهضة اإلثيوبي قبل موسم فيضان النيل 

المقبل.
إثيوبيا من محاولتها بسط سيطرتها  السيسي  وحذر 
على النيل، مشيرا إلى أن الدولة الواقعة في منطقة 
القرن اإلفريقي أعلنت من جانب واحد عزمها بدء 
المرحلة الثانية من ملء حوض سد النهضة، األمر 
المصرية  بالمصالح  يلحق أضرار جسيمة  قد  الذي 

والسودانية.
السودان  اقتراح  السيسي  أيد  المؤتمر،  وخالل 
الرباعية  اللجنة  بوساطة  المفاوضات  استئناف 
المتحدة  والواليات  اإلفريقي  االتحاد  من  المؤلفة 

واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة.
سد  موضوع  أهمية  تدفع  أن  المفترض  من  وكان 
بشكل  الضوء  تسليط  إلى  اإلعالم  بوسائل  النهضة 
أكبر على هذا المؤتمر، وما جاء فيه من تفاصيل، 
عناوين  متصدرة  السيسي  تصريحات  تكون  وأن 
وجدت  المؤتمر  رسائل  ولكن  الدولية،  الصحف 

نفسها أمام آذان صماء.

نفاذ صبر
تمس  النيل مسألة  مياه  تدفق  اعتبرت مصر  لطالما 
دفاع  وزير  دعا  إذ  مباشر،  بشكل  القومي  باألمن 
سابق إلى التدخل العسكري في دول حوض النيل في 

حال تعرضت حصة مصر من النهر إلى الخطر.
وعلى الرغم من استخدام السيسي لغة دبلوماسية في 
باستخدام  التهديد  نبرة  تبني  من  بدال  عديدة  مرات 
القوة، إال أن صبر الشارع المصري قد نفذ بالفعل، 
فضال عن العالقات اإلقليمية المتصدعة بين الدول، 

ومع إثيوبيا خصوصا.

قطر  مع  تهدئة  حالة  في  مصر  تعيش  جهة،  فمن 
بعد التقارب األخير بين السعودية وقطر، تاله لقاء 
وزيري خارجية البلدين على هامش همة عربية في 

شهر مارس 2021.
قادرة على  تزال مصر غير  ما  ومن جهة أخرى، 
العسكري  الوجود  بسبب  األمنية  مخاوفها  تجاهل 
التركي في ليبيا. وهو ما أدى إلى تغيير ميزان القوى 
بنظام  التي أطاحت  إلى حد كبير لصالح األطراف 

القذافي في عام 2011.

التعاون الثنائي
أشارت وسائل اإلعالم المصرية إلى فوائد التقارب 
السياسي بين دول المنطقة بعد أن أعربت مصر عن 
تهدئة  تركيا، ألن من شأن  التعاون مع  رغبتها في 
عالقاتها مع أنقرة أن يساعدها في التركيز أكثر على 

إثيوبيا.
في  والسودان  مصر  ركزت  ذلك،  على  عالوة 
الثنائي في العديد من  الفترة األخيرة على تعاونهما 
المجاالت، مثل التجارة والزراعة والصحة والطاقة 

والتعدين والنقل.

وجدير بالذكر، أن الموقف اإلثيوبي ال يتمتع بالقوة 
فقد  اإلقليمية،  التحالفات  هذه  كل  لمواجهة  الكافية 
تيغراي  المستمرة في منطقة  األهلية  الحرب  خلقت 

األول.  المقام  في  السودان  يتحملها  الجئين  أزمة 
اتهامها  بسبب  دولية  تواجه عزلة  أثيوبيا  مما جعل 
في  اإلنسان  لحقوق  جسيمة  انتهاكات  بارتكاب 
الحرب، كان من مظاهر هذه العزلة تعليق االتحاد 
الواليات  وسحب  إلثيوبيا،  مساعداته  األوروبي 
المتحدة لمساعدتها بسبب نزاع سد النهضة في عام 

.2020

النيل.. مسألة حياة أو موت
ال  مصر  في  االقتصادي  الوضع  إن  قائل  يقول  قد 
يعطيها القوة الكافية لشن الهجوم، لكن هذا ال يعني 
حشد  كأداة  محتملة"  "حربا  تستخدم  لن  مصر  أن 
وطني لتوحيد البالد، وصرف االنتباه عن مشاكلها 
في  قوي  كمنافس  عودتها  عن  واإلعالن  الداخلية 

منطقة الشرق األوسط.
العالم  دول  بين  حروب  وقوع  فرضية  تظل  كما 
في  السياسة،  علماء  طرح  إذ  قائمة،  المياه  بسبب 
العديد من المناسبات، "فرضية حروب المياه" على 
طاولة البحث، وهي فرضية تقوم على أن الدول التي 
تتمتع بمخزونات مياه وفيرة قد تصبح أكثر عرضة 

للحرب في المستقبل.

كل هذه العناصر ومع األخذ بعين االعتبار ضعف 
إثيوبيا الحالي واستعداد مصر والسودان للتفاوض، 
ال تستبعد توصل أطراف األزمة إلى تسوية سلمية 

بدال من الدخول في مواجهة عسكرية كارثية.
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تختلف األجواء في شهر رمضان الحالي، عن غيره من األعوام السابقة، نظرا ألزمة تفشي فيروس 
“كورونا” التي تضغ الكثير من طقوس المسلمين في الشهر الكريم تحت الحظر.

ويفرض التباعد االجتماعي، إلغاء الكثير من مشاهد االحتفال بأكثر الشهور قدسية لدى نحو 
1.8 مليار مسلم، ويؤثر سلبا على شعائر دينية، ومظاهر اجتماعية صمدت على مدار 

قرون.

إلى  بوضوح  العالمية  الصحة  منظمة  دعت  السنة،  هذه  استثنائية  وبصورة 
"إلغاء التجمعات االجتماعية والدينية"، بما في ذلك "في األماكن المرتبطة 

باألنشطة والفعاليات الرمضانية، مثل أماكن الترفيه واألسواق والمتاجر".
"كما  الصيام  من  "األصحاء"  المسلمين  يعفي  ال  ذلك  أن  أوضحت  لكنها 

فعلوا في السنوات السابقة"

من مكان لمكان تختلف عادات المسلمين في شهر رمضان ..حيث تفرض 
الخلفية الثقافية ظاللها على أجواء االحتفال ..خاصة بعد انتشار االسالم فى 

كل شعوب العالم من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه..وتعددت اجناس 
تختلف  أن  بديهيا  فكان   ، وأراضيهم  وألسنتهم  وأعراقهم  وألوانهم  المسلمين 

عاداتهم وتقاليدهم خصوصا أثناء هذا الشهر شهر الخيرات شهر رمضان ..

أندونسيا
شهر  من  االول  االسبوع  في  للتالميذ  اجازه  تمنح 
برنامًجا خاًصا  والمدارس  المعاهد  رمضان. وتعقد 
  PESANTREN KILAT يسمى  رمضان  في 
رمضان  أثناء  خاصة  أنشطة  عن  عبارة  وهو 
للتالميذ، يتضمن إفطار جماعي، وخواطر إيمانية، 

ومحاضرات ودروس وعبر من أحداث.

باكستان
عريس.  كأنه  مرة  ألول  يصوم  الذي  الطفل  يزف 
تشبه  مالبس  فيه  يرتدي  خاص  احتفال  له  ويقام 
مالبس العريس البالغ مع غطاء ذهبي يزين الرأس. 
وال تخلو مائدة اإلفطار من أكلة الباكورة وهي عبارة 
عن خليط من البطاطا وطحين الحمص مع التوابل 
المقلية و كذلك الزالبية وهي سكريات متعرجة مقلية 
بالزيت فيما تصنع سلطة الفواكه في المنزل ويقدم 

عصير "روح أفزا" الشعبي بدال من الماء.

ماليزيا
مابين  القرآن  لقراءة  بالمنازل  السيدات  تطوف 
االفطار والسحور. وفي المناطق الريفية يفطر الناس 
يحضرون  ما  فيه  يتشاركون  يومياً  جماعياً  إفطاراً 

من طعام.

جزر القمر
شهر  الستقبال  القمر  جزر  في  المسلمون  يستعد 

يعدون  حيث  شعبان؛  بداية شهر  من  بدًءا  رمضان 
بالصالة  ويعمرونها  مصابيحها  فيشعلون  المساجد 
الذي  المبارك  الشهر  خالل  الكريم،  القرآن  وقراءة 

تكثر فيه حلقات الذكر وتالوة القرآن الكريم..
السكان،  يخرج  رمضان  من  األولى  الليلة  وفي 
حيث  للسواحل؛  إلى  ويتجهون  المشاعل  حاملين 
ينعكس نور المشاعل على صفحة المياه، ويضربون 
السهر حتى  بقدوم رمضان، ويظل  بالطبول إعالًنا 

وقت السحور.
في  الفطور  مائدة  على  الرئيسية  األطعمة  ومن 
والمانجو  اللحم  إلى  إضافة  "الثريد"،  القمر  جزر 
والفواكه  األناناس  مشروب  وهناك  والحمضيات.. 

األخرى.

نيجيريا
وهناك   . لإلفطار  يومياً  فقيراً  اسرة  كل  تستضيف 
استعانة  في  وتتلخص  "قارئ"،  بظاهرة  يسمى  ما 
العالم المفسر للقرآن بواحد أو بعدد من األشخاص 
الذين يمتازون بحالوة الصوت وحسن األداء لتالوة 
اآليات التي يفسرها على نغم معين، ومن الطريف 
الدروس  وقت  ثلث  من  أكثر  يخصص  البعض  أن 
ومحاولة  ممهدة  كخطوة  القرآنية  النصوص  لقارئ 

لجذب االنتباه نحوه قبل بدء الدرس.

موريتانيا
يقرأ أهلها القرآن الكريم كله في ليله واحدة. وتتضمن 

قبل  الرؤوس  حلق  للموريتانيين  رمضان  طقوس 
نموه من جديد مع  يتزامن  بأيام حتى  الشهر  حلول 
أيام الشهر المبارك ويسمى »شعر رمضان«. كما 
هذا  أليام  أبنائها  زفاف  بتأجيل  األسر  بعض  تقوم 
الشهر تيمنا به وتفاؤال باستمرار المعاشرة الزوجية 

لهذه األسرة الجديدة.

أوغندا
دخول  منذ  يومياً  ساعه   12 األوغنديون  يصوم 
هناك  والنهار  الليل  لتساوي  وذلك  اليها،  االسالم 

لوقوعها على خط االستواء.

الهند 
رمضان  شهر  الستقبال  المسلمين  الهنود  يستعد 
يقومون  حيث  شعبان  شهر  نهايات  من  المعظم 
بتحضير المستلزمات الرمضانية ، كما أن اإلذاعة 
يومياً  مختلفة  رمضانية  برامج  يقدمان  والتليفزيون 
تضم  كذلك  اإلسالمية،  والمناقشات  الخطب  مثل 
الصحف والمجالت أبواب متعلقة بشهر رمضان ، 
صالة  أداء  على  الهند  في  المسلمون  يحرص  كما 

التراويح.
التراويح  في  القرآن"  "ختم  تواصل  المساجد  بعض 
أي  "َشبينْه"  ويسمونها  أيام  ثالثة  أو  يومين  كل 
بعد  ما  إلى  تستمر  التراويح  هذه  ومثل  )ليليًة(، 
فيها  ويُتلَى  احيانا  الفجر  وإلى  بل  الليل؛  منتصف 

القرآن بسرعة ُمذِهلة .
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ومن التقاليد اإلسالمية التي يواظب عليها أهل الهند 
شهر  من  األواخر  العشر  في  بالمساجد  االعتكاف 
نبوية كريمة؛ فال يخلو مسجد  ُسنَّة  رمضان؛ وهي 
في  والمسلمون  فيه،  يعتكفون  أكثر  أو  شخص  من 

الهند يعدون "االعتكاف" بمثابة فرض كفاية.
شعائرهم  ألداء  للمسلمين  تسهيالت  الدولة  وتقدم 
الفعاليات  تنظيم  في  كذلك  الرمضانية  ومناسكهم 
هناك  ليس  لكن  الشهر،  هذا  والدينية خالل  الثقافية 
إجازة رسمية وال تعديل في المواعيد الرسمية سواء 

عمل أو دراسة خالل الشهر.

تايالند 
يمثل المسلمون في تايالند ثلث المجتمع، وتسعى كل 
حسب  األموال  جمع  إلى  العام  طوال  ومدينة  قرية 
إمكانيات كل أسرة لبناء المسجد الجديد الذي يفتتح 
في شهر رمضان، ويحرص معظم األشخاص على 
نوع  كان  أيًّا  المساجد  هذه  بناء  في  بأنفسهم  العمل 

العمل.
ومن المظاهر الدينية في رمضان كل عام أن الذين 
في  األكتاف  على  يُحَملون  بأكمله  القرآن  يحفظون 
كقدوة  الشوارع  في  بهم  ويُطاف  فرحة،  مظاهرات 

لبقية المسلمين وتشجيع الشباب على حفظ القرآن.
وفي اليوم األول من شهر رمضان البد وأن تذبح كل 
أسرة تايالندية مسلمة ذبيحة احتفااًل بشهر رمضان، 
الطيور..  أحد  بذبح  تكتفي  الفقيرة  األسر  أن  حتى 
المهم أن الذبح في اليوم األول للصوم عادة تايالندية 
منذ سنوات طويلة تحرص عليها كل أسرة. وقبيل 
في  المنازل  من  السيدات  تخرج  اإلفطار  موعد 
جماعات ويجلسن أمام أحد المنازل ويتناولن اإلفطار 
جماعة وكذلك بالنسبة للرجال.. وال يأكل الرجل من 
الطعام الذي طهته زوجته، وإنما يأكله شخص آخر.. 
كمظهر للحب والعشرة، فال يأكل أحد من طعام بيته 
وإنما من طعام مسلم آخر، ويحرص المسلمون في 
تايالند على تناول الفواكه بكثرة في شهر رمضان، 
فالمجتمع ال يعرف الحلويات الشرقية المعروفة في 

رمضان.

تنزانيا
يبدأ االستعداد في تنزانيا لشهر رمضان منذ حلول 
نصف شهر شعبان المبارك، ويكون ذلك عن طريق 
المحال  تزيين  وكذلك  باألنوار  الشوارع  تزيين 
التجارية والمساجد، وتنشط أيًضا الزيارات العائلية 
المسلمون  ويهتم  الكريم،  للشهر  التحضير  أجل  من 
التنزانيون بالصوم؛ حتى إن الصيام يبدأ من سن 12 
نهار رمضان  في  باإلفطار  الجهر  ويعتبرون  عاًما 
أبوابها  المطاعم  تغلق  ولذلك  الذنوب؛  أكبر  من 
خالل أوقات الصيام وال تفتح إال بعد صالة المغرب 

وحلول موعد اإلفطار.
فهناك  له،  المخصصة  الوجبات  الفضيل  وللشهر 
ر إلى جانب طبق  كَّ التمر وكذلك الماء المحلَّى بالسُّ
يساعد  والذي  الحرارية  بالسعرات  المليء  األرز 
التي  واألسماك  الخضروات  جانب  إلى  الصائم، 

يحصلون عليها من سواحلهم المطلَّة على المحيط.

ليبريا 
ليبريا  في  المسلمون  يقاطع  رمضان  يبدأ  عندما 
االستماع ألي نوع من أنواع الموسيقى، وإذا استمع 
أحد المسلمين للموسيقى في شهر رمضان ينظر إليه 

المجتمع على أنه "مفطر" وال يصوم رمضان.
وعندما يثبت هالل الشهر المبارك يضرب الرجال 
على بعض اآلالت الخشبية والنحاسية ضربات معينة 
رمضان،  بألحان  تعرف  موسيقية  أصواًتا  تصدر 
ليلة،  كل  ساعات  بضعة  الشهر  أيام  طوال  تستمر 
وتعتبر هذه اآلالت من مظاهر االحتفال والفرحة في 

ليبريا بقدوم شهر رمضان المبارك !
ويعرف المسلمون فوانيس رمضان التي تصنع من 
المساجد  في  وتعلق  األخشاب  من  األنواع  بعض 
الفوانيس  والشباب  األطفال  ويحمل  والبيوت، 
رمضان  بليالي  ويتغنون  الشوارع  في  الصغيرة 

ومباهجه.

تركيا
على الرغم من اعتماد هيئة الشؤون الدينية التركية 
بدء  موعد  تحديد  في  الفلكي  الحساب  أسلوب  على 
هالل شهر رمضان المبارك، وهو األمر الذي يجعل 
عن  مختلف  موعد  في  الشهر  أيام  تبدأ  عادة  تركيا 
بقية العديد من الدول اإلسالمية إاّل أن ظاهرة إنارة 
مآذن الجوامع المنتشرة في تركيا عند صالة المغرب 
المجتمع  في  واضحة  تُرى  الباكر  الصباح  وحتى 
التركي مع بدء أيام شهر رمضان المبارك، وأيًضا 
في المناسباتالدينية اإلسالمية. ومظهر إنارة المآذن 
ويسمى عند األتراك بـ "محيا" وهو المظهر المعبر 

عن الفرحة والبهجة بحلول الشهر المبارك.
هي  أخرى  ظاهرة  المآذن  إنارة  ظاهرة  وتصحب 
صالة  وهي  أال  الكريم،  الشهر  نفحات  من  أيًضا 
التراويح التي تتمتع بحب عظيم واحترام كبير عند 
اإلفطار  طعام  تناول  فبعد  التركي،  الشعب  أفراد 
ناحية  والرجال  والنساء  والشباب  األطفال  يهرع 
الجوامع والمساجد لحجز األماكن في صالة العشاء 
ومن بعدها صالة التراويح ، ويقوم أهل الخير من 
األتراك بتوزيع الحلوى على األطفال المشاركين في 

صالة التراويح عقب انتهائها.

إيران
بتزيين  الكريم  رمضان  شهر  يستقبلون  االيرانيون 
أو  السجاد  وبغسل  والثريات  بالمصابيح  المساجد 
ووسائل  المساجد  في  الدعاء  يستبدل  كما  استبداله 
العربية  باللغة  باألدعية  والمرئي  المسموع  األعالم 
اإليراني  فالشعب  فارسية .  بترجمة  مصحوبا 
معروف بحبه لألدعية ولذا يبدأ شهر رمضان بدعاء 
رؤية الهالل عن األمام علي بن الحسين رضي الله 
التوسل  بدعاء  الثالثاء  يوم  خصصوا  كما  عنهما ، 
لله تعالي ويوم الخميس ألدعية علي بن أبي طالب 
الجليل  للصحابي  علمه  والذي  عنه،  الله  رضي 
يوم  أما  النخعي ويسمي دعاء كميل  كميل بن زياد 
للتفريج  الندبة  بدعا  اإليرانيون  خصه  فلقد  الجمعة 
عن األمة اإلسالمية وكشف غمتها ويستمر من قبل 
صالة الفجر .  وأخيرا يقوم االيرانيون بإحياء العشر 
األواخر من شهر رمضان بإقامة صالة  100 ركعة 
مستحبة جماعة ويلتزمون بالتواجد في المساجد ولذا 

يتم توزيع السحور بداخلها . 

الصين
ويبلغ  )باتشاي(،  الصين  في  رمضان  شهر  يسمى 
عدد المسلمين حوالي 20 مليون مسلم ، يتركزون 

في شمال غربي الصين.
من عادات مسلمي الصين قبيل حلول شهر رمضان 
بالصوم  الُمتعلِقة  الدينية  التوعية  جهود  تنشط  أن   ،
مساجد  تمتلئ  حتى  رمضان  شهر  يأتي  إن  وما   ،
البيوت  وتمتلئ   ، بالمصلين  اإلسالمية  األقاليم 
يقدم  التي  الدرس  حلقات  وتقام  الخاصة  بالحلوى 
تلك  وخاصة  للمسلمين  الدروس  المساجد  أئمة  فيها 
التي تتعلق بالصوم وآدابه،.وتُوَجد كذلك في مناطق 
م  وتُقدَّ اإلسالمية  والمطابخ  المقاصف  المسلمين 

الكعك والحلويات التقليدية.
وعند دخول وقت االفطار يأكل المسلمون الصينيون 
الشاي  ويشربون  والحلوى  التمر  من  قلياًل  أوال 
بالسكر، وعقب ذلك يتوجهون إلى المساجد القريبة 
لصالة المغرب، وبعد االنتهاء يتناولون الفطور مع 

أفراد العائلة. 
التراويح  صالة  الصين  في  المسلمون  ويصلي 
عشرين ركعة، ويحرصون على أداء الصالة وتالوة 

القرآن وإحياء ليلة القدر .
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عاطف عبد العظيم

المكلف  الحريري،  سعد  إعالن  على  دقائق  بعد 
اتفاق  إلى  توصله  عدم  لبنان،  في  حكومة  بتشكيل 
الجمهورية  رئيس  مع  الجديدة  الحكومة  حول شكل 
اللبناني ميشال عون، انخفضت قيمة الليرة اللبنانية 
بشكل حاد لتبلغ مستوى 14000 ليرة مقابل الدوالر 

الواحد.
يذكر أن سعر الدوالر كان قد تراوح بين 11700 
ليرة و11900 ليرة في السوق السوداء، وذلك قبل 
دقائق فقط من زيارة الحريري لبعبدا )مقر الرئاسة 

اللبنانية(. 
منذ  تشهد  اللبنانية  العملة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
أكثر من سنة تراجعا كبيرا في قيمتها نتيجة األزمة 

االقتصادية التي تعاني منها البالد. 
كان الحريري قد أشار بعد اللقاء إلى أن "عون أصر 
ُمعطلة  بأغلبية  السياسيون  حلفاؤه  يحظى  أن  على 
الئحة  له  أرسل  عون  أن  وأضاف  الحكومة".  في 
تتضمن "تشكيلة ثانية من عنده فيها توزيع للحقائب 
على الطوائف واألحزاب مع رسالة يقول لي فيها إنه 
من المستحسن أن أمألها". وتابع قائال "بكل شفافية 
مقبولة  غير  هذه  أوال  اليوم:  له  قلته  ما  لكم  سأقول 
ألن الرئيس المكلف مش شغلته أن يعبي أوراق من 
حكومة.  يشكل  أن  جمهورية  رئيس  شغلة  وال  أحد 
وثانيا ألن دستورنا يقول بوضوح إن رئيس الحكومة 
يشكل ويضع األسماء ويتناقش بتشكيلته مع فخامته".

من جهة أخرى، قال متحدث باسم الرئاسة اللبنانية 
ونفى  الحريري،  بتصريحات  "فوجئ"  الرئيس  إن 
في  المعطل"  "الثلث  على  أصر  قد  يكون عون  أن 

الحكومة الجديدة.
رئيس  لسان  على  ورد  كالم  "كل   : المتحدث  قال 
ال  الجمهورية  رئيس  أن  حول  المكلف  الحكومة 
للميثاق  يشكل حكومة بل يصدر، هو كالم مخالف 
إلصدار  توقيعه  أن  ذلك  مقبول،  وغير  والدستور 
مرسوم التأليف هو إنشائي وليس إعالنياً، وإال انتفى 
االتفاق وزالت التشاركية التي هي في صلب نظامنا 
على  يوماً  يرد  فلم  المعطل،  الثلث  أما  الدستوري. 

لسان الرئيس".

تهديد أوروبي
إلى ذلك، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لودريان االتحاد األوروبي باستخدام "أدوات ضغط" 
البالد من األزمة  اللبنانيين إلخراج  السياسيين  ضد 

التي تمر بها.
للقاء نظرائه في  إلى بروكسل  وأعلن لدى وصوله 

االتحاد األوروبي أن "لبنان على وشك االنهيار".
نحتاج  نحن  موجودة.  الحلول  أن  "نعلم  وأضاف: 
إلى  ونحتاج  عمل  وحكومة  شاملة  حكومة  إلى 
المجتمع  يؤيدها  اإلصالحات  أن  ونعلم  إصالحات. 

الدولي بمجمله".
العملية  لكن  به  القيام  ما يجب  "الكل يعرف  وتابع: 
المسؤولين  والن  خاصة.  مصالح  بسبب  مجمدة 
وقال:  بالعملية".  االلتزام  يستطيعون  ال  السياسيين 
عندما  األزمة.  هذه  تتجاهل  أن  ألوروبا  يمكن  "ال 

ينهار بلد ما، يجب أن تكون أوروبا جاهزة".
وختم بالقول "أريد أن نكون قادرين على أن نناقش 
بالضغط  لنا  تسمح  أن  شأنها  من  التي  السبل  سويا 
اللبنانيين  ألن  تتحرك  لكي  اللبنانية  السلطات  على 

اليوم يعانون من القلق والخوف".

أزمات مستمرة
مرفأ  انفجار  اثر  دياب  حسان  حكومة  استقالت 
ميشال  الرئيس  كلف  انتظار،  طول  وبعد  بيروت. 
عون في تشرين األول/اكتوبر 2020 سعد الحريري 

تشكيل حكومة جديدة.
في  حكوماته  آخر  استقالة  أعلن  الحريري  وكان 
احتجاجات  وقع  على   2019 األول/اكتوبر  تشرين 
الحاكمة  السياسية  الطبقة  ضد  مسبوقة  غير  شعبية 

كاملة.
السياسية، ال تزال بكامل مكوناتها  الطبقة  لكن هذه 
اليوم، تتصارع في ما بينها. والنتيجة أن ال حكومة 
بإصالحات ضرورية  القيام  على  قادرة  اآلن  حتى 
يضعها المجتمع الدولي شرطاً لحصول البالد على 
دعم مالي يساعدها على الخروج من دوامة االنهيار 

االقتصادي.
وعون  الحريري  تبادل  الماضية،  األشهر  وخالل 

االتهامات بالعرقلة وبوضع شروط مضادة.
وشهد االشهر الماضي تصعيداً كالمياً بينهما. وخيّر 
عون الحريري بين تشكيل حكومة بشكل "فوري" أو 
التنحي. ورّد الحريري مبدياً استعداده لعرض تشكيلة 

حكومية جديدة، لكنه طالب عون في حال عجزه عن 
التوقيع عليها بإفساح المجال أمام انتخابات رئاسية 

مبكرة.

في  الشعبية  االحتجاجات  الماضي  الشهر  وتجددت 
إذ  الليرة،  قيمة  في  قياسي  تدهور  وقع  على  لبنان 
المس سعر صرف الدوالر عتبة 15 ألف ليرة في 
الى حدود  تدريجاً  يتراجع  أن  قبل  السوداء،  السوق 

11 ألفاً.
ودفع التغير السريع في سعر الصرف خالل األيام 
األخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال 
مصانع  توقفت  كذلك  سلعها.  تسعير  إلعادة  أبوابها 
الصرف.  سعر  استقرار  انتظار  في  اإلنتاج  عن 
وشهدت متاجر صدامات بين المواطنين على شراء 

سلع مدعومة.

عجز  االقتصادي،  االنهيار  ثقل  من  الرغم  وعلى 
القادة اللبنانيون على االتفاق على تشكيلة حكومية، 
مع  المتحالف  الجمهورية  رئيس  فريق  يتمسك  إذ 
جبران  برئاسة  الحر  الوطني  )التيار  الله"  "حزب 
باسيل، صهر عون( بالحصول على أكثرية تضمن 
الثلث  يسمى  الحكومية،  القرارات  نقض  حق  له 
المعطل، بينما يصّر الحريري وأطراف أخرى على 
أن تكون حقائب معينة من نصيب فريقهم السياسي.

قالوا  قد  وغربيون  فرنسيون  دبلوماسيون  وكان 
منذ  مستمر  جمود  وبعد  اآلن،  مستعدة  فرنسا  إن 
أشهر لبحث احتمال فرض عقوبات على مسؤولين 
أو  األوروبي  االتحاد  مستوى  على  سواء  لبنانيين، 
على المستوى الوطني، لكن من المستبعد أن يحدث 

ذلك على الفور.



تدريب فردي Einzel Coaching عام أو برنامج 
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واملواصالت مجانية خالل فرتة التدريب.
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إبراهيم بدوي

استمالة  تُكرر محاوالت  "المعزولة"  تركيا  تنفّك  ال 
وُمغازلة مصر، بشكل شبه يومي، بلهجة تكاد تتمّسح 
في العالقات التاريخية معها وفي الروابط التي تجمع 
بين الشعبين المصري والتركي، الستعادة العالقات 
تصريحات  عن  الناجم  التوتّر  من  أعوام   7 بعد 

رئيسها رجب طيب إردوغان.
يونيو  في  بدأ  مصر  إلى  للتودد  التركي  التلويح 
الماضي، لكنه تصاعد في األيام األخيرة حتى بدت 
تركيا وكأنها تتوسل راكعة لمصر إلعادة العالقات، 
التركي  التودد  سبب  فما  تركي،  محلل  تعبير  وفق 

الحالي ولماذا لم تتجاوب معه القاهرة؟

االستجداء التركي
في أول تصريح رسمي كشف التودد التركي للعلن، 
أن  أغلو،  تشاويش  التركي  الخارجية  وزير  أّكد 
"الطريقة األكثر عقالنية لعودة العالقات المصرية- 
التركية تكون عبر الحوار والتعاون مع تركيا بداًل 
من تجاهلها". وأوضح في مقابلة على قناة "إن تي 
إردوغان  وبتفويض من  أنه  وقتذاك،  التركية،  في" 
إال  السابق،  في  اتصاالت مختلفة مع مصر  أجرى 
أن التوازنات في ليبيا أدت إلى توتر العالقات قلياًل.
على  باللعب  القاهرة  تُغازل  أنقرة  ومضت 
إن  أيام  قبل  نفسه  إردوغان  قال  إذ  المتناقضات؛ 
وسبقه  تركيا"،  مع  يختلف  ال  المصري  "الشعب 
مصر  بوصفه  أوغلو،  تشاويش  خارجيته  وزير 
وتركيا بأن لديهما أطول مساحة من األرض والحدود 
في شرق البحر المتوسط، ويمكنهما التفاوض على 
االختصاصات البحرية، ُملوًحا بإمكانية توقيع اتفاقية 
بينهما ُمستقباًل. فيما تودد وزير الدفاع خلوصي أكار 
مع  المشتركة  والثقافية  التاريخية  "القيم  إلى  مشيرا 

مصر".
أن  نغمة  على  أقطاي  ياسين  مستشاره  عزف  كما 
أن  مؤكًدا  مشتركة"،  التركية  المصرية  "المصالح 
أما  خطوتين".  إليه  نمشي  خطوة  إلينا  يأتي  "من 
اتفاقية  يتوسل  وكأنه  فبدا  التركية  الرئاسة  متحدث 
مع مصر بتصريحه إلى وكالة بلومبرج "يُمكن فتح 
صفحة جديدة مع مصر ودول الخليج للمساعدة في 

السالم واالستقرار اإلقليميين".

الرد المصري: نريد أفعاال ال أقوال
الرد  جاء  التركي،  االستجداء  محاوالت  كل  وأمام 
األسبوع  وتحفًظا.  أكثر  وبطريقة  رسمًيا  المصري 
أمام  الخارجية،  وزير  سامح شكري  قال  الماضي، 
البلدين  بين  العالقة  بمستوى  "االرتقاء  إن  البرلمان 
التي  والدبلوماسية  القانونية  األطر  مراعاة  يتطلب 
مبدأ  احترام  أساس  الدول على  بين  العالقات  تحكم 

السيادة ومقتضيات األمن القومي العربي".

إقامة  إلى  وتابع: "مصر تتوقع من أي دولة تتطلع 
عالقات طبيعية معها االلتزام بقواعد القانون الدولي 
ومبادئ حسن الجوار والكّف عن محاوالت التدخل 

في الشؤون الداخلية لدول المنطقة".
الشؤون  في  التدخل  عن  االمتناع  إلى  تركيا  ودعا 
وإلى  الجوار،  عالقات  واحترام  الداخلية،  مصر 
على  الطرفان  يوجد  حيث  ليبيا  من  تركيا  خروج 
طرفي نقيض، مع ضمان التمييز بين نظام إردوغان 

والشعب التركي.

لماذا تتوسل أنقرة اآلن؟
وهي  واحدة  ُركبة  على  راِكعة  أنقرة  تبدو  وفيما 
تتوسل للقاهرة، عزا الكاتب التركي إرغون باباهان 
إلى  مصر  تجاه  للريبة  الُمثير  اإلردوغاني  التحول 
محاولة تركيا الخروج من عزلتها التي تسببت فيها 

سياسات إردوغان.
إلى  الخارجية  للسياسة  إردوغان  "تقليص  إن  وقال 
على  قائم  نهج  إلى  والسعي  العسكري،  المستوى 
مطالبات القوة والحقوق بداًل من الجلوس على طاولة 
المفاوضات"، دفع بجميع الدول والمؤسسات الدولية 
للوقوف في مواجهة أنقرة في خطوة تجاوزت دول 

المنطقة.

أن  إلى  تركية"  "أحوال  بموقع  تحليل  في  وأشار 
الرابحة  الورقة  الستعادة  اليوم  يسعى  إردوغان 
اللجوء  خالل  من  اليونان  مع  تركيا  خسرتها  التي 
إلى مصر وإسرائيل بعد إطالق سلسلة من اإلهانات 
البلدين،  مع  الدبلوماسية  العالقات  وقطع  للزعماء 
في  وقف  الذي  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  وبينهم 

وجه تدخالت "العثماني الُمتعجرف" إردوغان، على 
حد قوله.

العدائية، مشيرا  باباهان بتصرفات إردوغان  وذكر 
السيسي  الرئيس  مع  اجتماع  حضور  رفضه  إلى 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اجتماع  هامش  على 
تجمع  في  لقائه  وتجنبه   .2019 عام  نيويورك  في 
العشاء، حيث كان الرئيس األمريكي السابق دونالد 
ترامب حاضرا، فعندما رأى الرئيس السيسي على 
المقعد المخصص له شاغرا،  تاركا  الطاولة، رحل 

بحسب الكاتب التركي.
وقال: مع ذلك، يتصرف إردوغان اآلن وكأن شيئا 
من هذا لم يكن، بل كما لو كان هناك خالف صغير 
يمكن إصالحه لتعود األمور إلى طبيعتها لمجرد أنه 

يرغب في أن يكون األمر كذلك.

البلدان  أن تجلس  يمكن  "بالطبع،  باباهان:  وأضاف 
المتنازعة إلى طاولة المفاوضات وتجري محادثات 
وقد  وخاسر.  رابح  حرب  لكل  لكن،  وتتصالح. 
خسرت تركيا الصراع على السلطة الذي دخلته مع 
دول، تشمل مصر، في شرق البحر المتوسط، وتلّوح 

بعلم أبيض بتجاهل ما قيل ضد الرئيس السيسي".

غير  اآلن  حد  الى  تركيا  تزال  ال  الُمحصلة  وفي 
نهج  باعتماد  مصر  مثل  دول  إقناع  على  قادرة 
من  الموقف  فسيظل  وبالتالي  السابق  عن  مختلف 
من  بالرغم  تغيير  دون  هو  كما  التركية  السياسات 
واإلخوان  للمعارضة  التلفزيونية  المحطات  إغالق 

في تركيا.
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الدكتور جون نسطة:
طبيب من مواليد سوريا يقول عن ذكرياته األولى في 
ألمانيا: قدمنا إلى مدينة اليبزيغ مجموعة من الطالب 
أّول  بتأسيس  وقمنا   ،1960 العام  في  السوريين 
الديموقراطيّة،  ألمانيا  جمهورية  في  طالبيٍّة  رابطٍة 
الجالء  عيد  بمناسبة  سنويٍة  حفلٍة  بتنظيم  نقوم  وكنّا 
في17 نيسان، ندعو أساتذتنا وزمالَءنا األلمان من 
كاّفة الكليات التي ندرس فيها، وكان برنامج الحفلة 
بالذكرى، بعدها  باللغة األلمانية، تعّرف  يّضم كلمة 
موسيقي  عزف  ثم  الوطنية،  األناشيد  بعض  نقّدم 

منفرد، أو جماعي. 
كانت األنشطة الموسيقية تتّم تحت إشراف الموسيقار 
العالي  المعهد  في  دّرس  الذي  رحيباني"  "نوري 

للموسيقا في اليبزيغ.
وقد ألّف العديد من المقطوعات الكالسيكية الكاملة، 
األوبرا  ودار  ألمانيا،  مسارح  على  ُعِزفت  التي 
دّرس  كما  أوركسترا،  قائد  لقب  وحاز  دمشق،  في 
وسام  ونال  مدارس،  عّدة  في  كمهنٍة  الموسيقا 
له  قدمه  األولى،  الّدرجة  من  األلمانّي  االستحقاِق 
ُمعّرف  خيُر  يكون  وبهذا  ألمانيا،  جمهورية  رئيس 

بالثقافة العربية.
من الشخصيّات األدبيّة التي كانت معنا أيضاً الشاعر 
الّدمشقي عادل قره شولي، الذي أصدر أّول ديوان 
 Wie Seide( له باللغة األلمانية عام 1961بعنوان
أخرى  دواوين  أعقبه  ثم   (aus Damaskus
باللغتين، وتقام له في طول ألمانيا وعرضها أمسيات 
شعرية، أعطته مدينة اليبزيغ لقب مواطن فخري، 

ونال وسام االستحقاق األلماني من الدرجة األولى.
أّما في الفّن التشكيلّي البّد من ذكر اسمين المعين في 

سماء ألمانيا كلّها.
عالقة  به  َتربطني  الذي  هزيمة"  "ابراهيم  الفنان 
العديد  في  المعارض  عشرات  أقاَم  قوية،  صداقة 
من مدن العالم، يُقيم حالياً في برلين وهو فلسطيني 
لدولِة  بريدي  طابع  أّول  صمّم  من  وهو  سوري، 

فلسطين..
كان  الذي  باشي"  السوري "مروان قصاب  والفنان 
وكان  برلين،  جامعات  في  الجميلِة  للفنون  مّدرساً 

اسماً شهيراً في عالم الفّن التشكيلي.
وال أنسى أيضاً  الرسام التشكيلي الفلسطيني الصديُق 

"أحمد شّما"
"اسم  الشامي  رفيق  اسم  يلمع  األدب  نطاق  وعلى 
السوري،  للنظام  المعارضين  من  كونه  مستعار" 
األكثر  وكتبُه  ألمانيا  في  األدباء  أشهر  من  ويعتبر 

مبيعاً.
هذه بعض األسماء الالمعة من أصدقائي الذين تركوا 

آثارهم في الثقافة األلمانية.
نجاحاً  األكثر  العربية،  الثقافية  المؤسسات  من  أّما 
لقد  الحّر.  للفكر  رشد  ابن  مؤسسة  واستمراراً، 
تسعِة  لمّدة  لها،  الثاني  الرئيس  أكوَن  بأن  تشرفت 
شخصيّاٍت  تكريم  عاتقها  على  أخذْت  وقد  أعوام، 
الِفكر  ومؤسساٍت عربيٍّة، ساهمْت وتساهُم في نشِر 
التخلف،  حالة  من  للنهوِض  العلمي  والوعي  الحّر 
في  يقام  كبير  حفل  في  سنوية  جائزة  بتقديم  وذلك 
ُمحاضرات  تنظيم  على  أيضاً  وتعمل  برلين، 
وورشات عمل، بمشاركة المثقفين األلمان والعرب.

وتحتضُن برلين أيضاً "ُمنتدى الثقافة العربية" والذي 
أترأُس هيئتُه اإلداريّة منُذ عّدة دورات وإلى اآلن، 
نقوُم بتنظيم أمسياٍت ثقافيّة، موسيقا، غناء، باإلضافة 

إلى المحاضرات لمثقفين عرب.
وفي السنوات األخيرة، وقبل جائحة كورونا، قمُت 
التي  السورية  الثقافية  الشخصيات  بعض  بتقديم 
الفنّان عبد  الممثل  جاءْت حديثاً، بصفِة الجئ منهم 
سيريس،  نهاد  السوري  والروائي  قطيفان،  الحكيم 

وعالم االجتماع جاد الكريم الجباعي.
الفنّي  النطاق  على  تدعمنا  أسماء  ذكر  من  بّد  وال 
بهاء  الدكتور  المطرب  العربية،  الثقافة  منتدى  في 
الخيالني والمطرب الفنّان عبد القادر أصلي، الذي 

يُقيم حفاًل طربياً شهرياً في برلين.
فنانين  أسماَء  يبرز  الجديدة  الهجرة  دفعات  من 
ومثقفين شباب، نالوا الشهرة منذ البداية، مثل عازف 
لينا  الشابة  والشاعرة  األربعين،  نبيل  الفنان  العود 
عطفة، والذي ترجم لها ديوان إلى األلمانية ومحمد 
الملحم،  نبيل  األستاذ  والصحفي  والروائي  ماّلك 
األسماء  الكثير من  برلين وغيرهم  في  حالياً  المقيم 

الشابة التي أغنت المشهد الثقافي العربي في ألمانيا.

الدكتور حامد فضل الله 
طبيُب اختصاص سودانّي، يعيُش منُذ فترٍة طويلة في 
ألمانيا، تتركز أبحاثُه ونشاُطه حول حقوق ااِلنسان، 
كاتب  وهو  االندماج،  وقضايا  الالجئين  ومشاكل 
قضايا  حول  برلينية،  "أحاديث  له  صدر  وقاص، 
ومجموعة  والفكر،  األدب  وفي  وااِلسالم  أوروبا 
كتّاب  لمجموعة  مشترك  وكتاب  قصيرة،  قصص 

سودانيين باللغة األلمانية.
شارك في تأسيس وإدارة العديد من منّظمات الُمجتمع 
المدنّي، منها مركز عالج ضحايا التعذيب، منظمة 
حقوق اإلنسان في الدول العربية )أومراس( ومنتدى 
حوار الشرق والغرب وعضو في مجلس األمناء في 
المنّظمة العربية لحقوق ااِلنسان، ومؤسسة ابن رشد 

للفكر الحّر.
وهو عضو الملتقى العربي للفكر والحوار والثقافة، 
والندوات،  المحاضرات  تنظم  على  يشرف  مازال 
والعرب من  األلمان  المثقفين  بين  الحوارات  ويدير 

خارج ألمانيا وداخلها.
تتوّجه  كانت  والغرب"  الشرق  "حوار  ومنظمة 
المحاضرات  وتقّدم  األلماني  الجمهور  وتخاطب 

باللغة األلمانية.
الجالية  مثل  السودانية  المنظمات  في  عضو  وهو 
التي  األدبية  والجمعية  السوداني  والنادي  السودانيّة 
هي تقليٌد قديٌم في الحياة السودانيّة، يشارك في هذه 
الكاتب  السودانيين منهم  البرلينية كثيٌر من  الجمعية 
وقد  يوسف"  صالح  والشاعر  ناصر  حمد  "أمير 
صالح(  )الطيب  الراحل  الكبير  األديب  استضافت 
والروائي  األلمانية،  إلى  أعماله  تُرجمت  الذي 
المفكرين  من  والعديد  إبراهيم  الله  صنع  المصري 

العرب.
الله  فضل  الدكتور  عليها  يشتغل  التي  القضايا  من 
طويٌل  وقٌت  مّر  فقد  رأيه:  فحسب  االندماج  قضيّة 
حتى تقتنَع ألمانيا " شعباً وحكومًة، بأّن بلدهم أصبح 
بلد مهاجرين". فاالندماج عملية طويلة ومتشابكة، إذ 
أنها تتّم بين إنسان ُولِد في مجتمع آخر بلغة وثقافة 

بالثقافة  تؤّثر وتتأّثر  أْن  .. حاولت  ألمانيا  الطويل في  تواجدها  العربّي خالل  الثقافي  الفعل  اشتغلْت على  التي  الشخصّيات  كثيرٌة هي 
األلمانية، وأن تكون جسراً بين الثقافتين وشاهداً على مرحلٍة طويلٍة تمتد إلى أكثر من نصف قرن.

من هذه الشخصيات التي التقيتها في برلين، ثالثة أطباَء عرَب لهم حضورهم في المشهد الثقافي والفكرّي، ما يزالون يشرفون على 
تنظيم الفعاليات الثقافية والفكرية .... حاورتهم في قضايا الثقافة واالندماج ..
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وعادات وتقاليد وربما طقوس دينية أخرى، ثم انتقل 
للعيش في مجتمٍع جديٍد مختلٍف تماماً.

من جهة ثانية تبدو سهولُة أو صعوبُة االندماج بقدِر 
التباين الموجود بين األفراد والجماعات القادمة إلى 
المجتمع الجديد، وذلك من حيث المستوى التعليمي، 
طالب أم عامل والثقافي والمكاني، ريف أم مدينة، 

من بيئة غنيّة أم فقيرة وغيرها من الفروقات.
بعين  تُؤخُذ  ال  االختالفات  هذه  أّن  المالحظ  ولكن 
المسؤولين عن عملية االندماج  االعتبار من جانب 

في المجتمعات األوروبية.
يُصِدره  ما  لبعض  التصّدي  يجُب  أخرى  جهٍة  من 
الكتّاب العرب باللغة األلمانية، هدفه تشويه العرب 
باآليات  يستشهدون  حيُث  والتشويِش على وجودهم 
القرآنية الكريمة أو األحاديث الشريفة، يفّصلونها من 
ليبرهنوا  سياقها أو يدمجون بعضها )ترقيع( قصداً 
صورة  يقّدمون  وبذلك  الُمسبقة،  أفكارهم  على  بها 
خاِطئة عن اإلسالم، والعرب مما ينعكُس في تصّور 
األلمان على ثقافتنا وحضارتنا، فعندما تقول إحدى 
"بأّن  األخرى  تلَو  الجائزة  تحصُد  والتي  الُمسلمات 
وفاة  بعد  تأليفه  تّم  وإنّما  إلهيّة،  رسالًة  ليس  القرآن 
الرسول محمد ب 150 عام " وأن ينشر هذا الحديث 
في صحيفٍة ألمانيٍة واسعِة االنتشار، كّل ذلك من أجِل 

الشهرة والنجومية.
منذ  يعيش  عربّي  أصٍل  من  ألمانّي  يصّرح  عندما 
أستاذاً  وصار  ألمانيا  في  عاماً  ثالثين  من  أكثر 
أكثر  وأصدر  جامعاتها  إحدى  في  السياسية  للعلوم 
الدولة  من  األوسمة  أرفع  ونال  كتاباً،  عشرين  من 
"خبيراً  اإلعالم  وسائل  في  حضوره  وله  األلمانية 
ومحلاًل وناقداً " بأنّه عاجٌز عن االندماج في المجتمع 
هناك  ألنّه  أمريكا  إلى  الرحيل  قرر  وأنّه  األلماني" 
سوف يشعُر بقيمتِه، ومكانتِه كما يتصّور، وهو الذي 
وصل إلى مركزِه المرموق!! في ألمانيا عن طريق 
بعض  مع  بعالقته  والتفاخر  العرب،  على  الُهجوم 
يقول  ال  الواقع  في  فهو   – اإلسرائيليين  السياسيين 
البغيض  الشخصي  الطموح  يمتزج  هنا   – الحقيقة 
والخالفات وسط األكاديميين. لينعكس في مثل هذا 

السلوك الَمرضي.
مثل هذه التصريحات الفارغة والغير مسؤولة، توّجه 
الجاليات  أبناء  من  الُمخلصين  لكّل  قاسيًة  ضربًة 
تحسيِن  أجل  من  بإخالٍص  يعملون  الذين  العربية، 
التي تقف حجَر  الوافدين، وتذليل الصعاب  أوضاِع 

عثرة في طريق اندماجهم.
يغادر  ال  لماذا  المفكر  ذلك  عن  الله  فضل  يتساءل 
يبقى  أن  يريُد  ولكنه  بالغبِن،  يشعُر  داَم  ما  ألمانيا؟ 
سنوات أخرى، لضمن معاشُه بالكامل، ثّم يذهب إلى 

أمريكا ليقتات من جديد!!
من المهم تبيان أّن العرَب يحترمون القيم والمفاهيم 
إنسانية  قيم  فهي  األوروبية،  الحداثة  أفرزتها  التي 
وتشارك  وتشعر  تعيَش  أن  توّد  فالغالبية  مشتركة، 
في المجتمع كقوٍة فاعلٍة مع التمسك بتراثها وثقافتها 

كسائِر ثقافاِت األقليات إثراًء لمجتمع األغلبية.

من جهة أخرى يستخدم بعُض المفكرين والسياسيين 
إلى  يعود  والتعبير  القائدة(  )الثقافة  تعبيَر  األلمان 
الُمفكر بسام طيبي )ألماني من أصل سوري( واصفاً 
قيم  في ذلك على  بالقائدة" معتمداً  "الثقافة األوربيّة 

اإلجماع للديمقراطية الغربية.
القومية  المشاعر  لتأجيج  األلمان  في حين يستخدمه 
عندما يتحدثون به عن ثقافتهم، أحياناً بنبرة "خافتة" 
مثل العضو البارز في الحزب المسيحي الديمقراطي 
لمفهوم  رفضه  بها  مبرراً   Friedrich Merz

المجتمع المتعدد الثقافات.
أو من يتحّدث بصورٍة "صارخٍة" مثل أستاذ التاريخ 
 Arnulf" سابقاً  الحّرة  برلين  جامعة  في  المعاصر 
Baring " بقوله ليس المطلوب هو االندماج وإنّما 

.(Eindeutschung( األلمنة
بالمقابل هناك شخصيّات متميّزة، تدعو من موقعها 
االجتماعي ومسؤوليتها األخالقية إلى انفتاٍح عقالنّي 

على اآلخر واندماٍج متبادل. 
معهد  رئيسة   "  Jutta Limbach" السيدة  تقول 
عن  القائدة  الثقافة  مفهوم  إبعاد  "علينا  حالياً  جوتة 
ويقول   " القومّي  بالتّعالي  معناه  الرتباط  التداول، 
أماَم  سواسية  الجميع   Navid Kermani الناشر 

القانون، ولكن ليس كذلك في حالة "الثقافة القائدة".
بعِض  لنفاق  وال  الغربّي  لإلعالم  نترك  أال  علينا 
قضيّة  في  االندماج  أزمة  يختزلوا  أن  السياسيين 
الذي  اإلرهاب  في  أو   )Kopftuch( الّرأس  غطاء 
تمارسه حفنة صغيرة "ُمدانة بقوة" فأزمة االندماج 
خطب  تقّدم  بأن  تُحّل  وال   - أمنية  قضيّة   - ليست 

المساجد باللغة األلمانية.
إّن ازدواجيّة المعايير أّدت إلى أزمة االندماج والتي 
واالجتماعية  السياسية  األوضاع  إلى  بدورها  أّدت 
التي يعاني منها المهاجرون، إضافة إلى المشكالت 

التي يجلبونها معهم من بلدانهم.

الدكتور طارق جمال الّزعين
في  من مواليد العراق 1942 َقدم إلى ألمانيا طالباً 
العراق،  إلى  عاد  ثم  الّطب  لدراسة  الستينات  نهاية 
كليّة  العصبيّة في  الجراحة  في  جامعياً  أستاذاً  عمل 
طب جامعة بغداد من عام 1990 حتى 2003 عاد 

إلى ألمانيا في 2015
بالعربيّة  والطبيّة  العلميّة  المقاالت  من  العديد  نشَر 

عشراِت  على  أشرَف  كما  واإلنكليزيّة،  واأللمانيّة 
نشاطه  تابَع  والدكتوراه،  الماجستير  أطروحاِت 
في  استشاري  وهو  برلين  في  والعلمي  الثقافي 
الطبيّة  الجمعيّة  رئيس  ونائب  العصبيّة،  األمراض 
العلمية،  نشاطاتها  في  ومشارك  األلمانية  العربيّة 

والتدريسية في فلسطين.
رئيس تحرير مجلّة الشراع العربي الثقافيّة والعلميّة 
سّت  على  يزيد  ما  منُذ  شهرياً  يُصدرها  والتي 
سنوات.. وعن فكرة المجلّة يتحّدث الدكتور طارق 
قائاًل: فيما قبل كان هناَك عدد من المجاّلت التجاريّة 
الثقافية والسياسيّة،  المقاالت  فيها بعض  واإلعالنية 
باللغة  ألمانية  رسميّة  مراكز  أو  أفراٌد  يُصدرها 

العربية.
مع  به  نقوُم  مّجاني  تطوعي  عمل  فكرة  الشراع: 
الدكتور  منهم  هنا  القدامى  األصدقاء  من  مجموعة 
العاني  أحمد حلواني، طارق حيدر  "نزار محمود، 
وضرغام الدباغ وغيرهم " تصدُر المجلّة على شكل 
ملّف pdf   أقوم بتحريرها بشكل شخصّي وتُرسل 
تقريباً  وعددهم  للمشتركين  االلكتروني  البريد  عبر 
القراء  عدد  أن  نعتقد  لكننا  مشترك   400 من  أكثر 

يزيد نتيجة تداول ملّف المجلة بين األصدقاء..  
في مقاالتنا نحن بعيدون عن السياسة، نحاول دائماً 
العلمي،  والبحث  الثقافي  بين  تكون موضوعاتنا  أن 
بحيث تكون المجلة ِجسراً تعّرف القارئ بما يكتب 
هنا معرفياً وثقافياً وما وصلت إليه األبحاث العلميّة 
وكتّابنا  والغرب-  الشرق  بين  -أقصد  أوربا  في 
أن  نحاول  وألمانيا،  العربي  الوطن  أنحاء  كافة  من 
تكون طروحاتنا شراعاً ثقافياً يصُل بين المهاجرين 
القادم سيكون عن  الشهر  في  "فعددنا  األم  ووطنهم 

األدب المهجري". 
األدبية  الكتِب  بعِض  صدوِر  سوى  أتذّكر  ال  قديماً 

والثقافيِة باللغة العربية في ألمانيا. 
الُمعادلة  تبّدلت  فقد  الُجدد،  الوافدين  قدوم  بعد  أّما 
حدث تغير كبير في بنية الثقافة العربية هنا، وخاصة 
بحيث  األلماني،  العربي  التواصل  صعيد  على 
مع  ويتفاعل  يهتم  العربي  والقارئ  المهاجر  أصبح 
أو ايجاباً، كذلَك يجُب أاّل ننسى  هموم الهجرة سلباً 
نقِل  في  جهٍد  من  به  قاموا  وما  األوائل  المترجمين 
عن  الحقيقية  الصورة  رسم  في  وساهموا  المعرفِة 

الثقافة العربية.
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كالحزن  البشرية.  النفس  في  طبيعي  انفعال  الغيرة 
الخوف  انفعال  من  مزيج  فهي  والخوف.  والفرح 
الطفل  مواجهة  نتيجة  بالتهديد  والشعور  والغضب، 
انفعال  فهي  وبالتالي  العاطفية.  الرتباطاته  تحدياً 
يعبر به الطفل لخشية فقدانه لشيء يمتلكه قد يحوز 
عليه غيره. ورغم أن القليل منها يشكل حافزاً لتقدم 
الطفل، إال أن زيادتها تسبب اإلعاقة النفسية الكبيرة 

له.
وال تعد انفعااًل سلبياً إال إذا كانت متكررة وبطريقة 
على طفل  عدوانياً  فيها، بحيث تحدث سلوكاً  مبالغ 
آخر أو عدواناً على الممتلكات واأللعاب بالتخريب 
كوسيلة لتفريغ المشاعر االنفعالية السلبية. أو أن يتم 
التعبير عنها بارتدادها للذات، فتظهر في أشكال عدة 
كقضم األظافر أو التبول ومص اإلصبع. فكأنما يرتد 
الطفل من خاللها لمرحلة عمرية سابقة، رغبة منه 
االنتباه  ليجذب  للطفل  بتقليده  األبوين  نظر  لفت  في 

إليه.
ويشعر الطفل بالغيرة عند مقارنته باألطفال اآلخرين 
أو شعوره بالتفرقة بينه وبين إخوته وحصول أحدهم 
فاعتاد  مدلال  كان  كونه  أو  تفوقه.  امتيازات  على 
األنانية واألخذ دون العطاء. ومن أهم أسباب الغيرة 

على اإلطالق  قدوم مولود جديد في العائلة.

للسبب  الطفل البد من معرفتنا  الغيرة عند  ولتجنب 
تربوية  مشكلة  عن  ناتجة  كانت  فإن  وعالجه. 
فتعديل  وتجاهله،  أمامه  األطفال  مدح  أو  كالتفريق 
المشكلة.  لعالج  أساسي  مطلب  التربوية  الطرق 
فاإلقالع عن مقارنة الطفل بغيره وتشجيعه في كل 
من  فالبد  الغيرة،  من  ويحد  شخصيته  ينمي  نجاح 
النظر للطفل على أنه كيان مستقل حتى عن إخوته.

فبالتأكيد  الدراسي  التحصيل  في  دونهم  كان  فلو 
ونبرزها.  عنها  نبحث  أن  علينا  إيجابيات،  لديه  أن 
ويمكن  نغفلها.  ال  أن  علينا  نقطة  الفردية  فالفروق 
للوالدين استغالل تقدم الطفل بمقارنته بنفسه في وقت 
فذلك  معين.  سلوك  أو  بإنجاز  فيه  أقل  كان  سابق، 
يزيد من ثقته ويشجعه ويبعد عنه اإلحساس بالنقص 

واإلهمال، والذين هما حلقة البداية في سلسلة الغيرة 
وتطورها، بداًل أن يخلق الغيرة والحقد في نفسه من 

مقارنته بغيره.
بين  والعطاء  والمحبة  التعامل  في  المساواة  أن  كما 
من  الجنسين تمنحهم جواً  بين  األبناء، وخاصة  كل 
يقيه من الغيرة الزائدة.  األمن، مما يشكل له درعاً 
األصغر  الطفل  من  عكسي  بشكل  تظهر  قد  والتي 
تجاه الطفل األكبر؛ نظراً لمنحه امتيازات لتفوقه أو 

ذكائه مثاًل.
أما إن كان السبب قدوم مولود جديد، فالتهيئة مهمة، 
وتبدأ من فترة الحمل بداًل من مفاجآت الطفل بضيف 
هو  كان  بعدما  إليه،  األسرة  أنظار  يخطف  جديد 
مركز عنايتهم وانتباههم. فالتدرج معه مطلوب للحد 
بقدوم  بإخباره  بالتلطف  وذلك  المؤذية،  الغيرة  من 
مولود جديد صديق له، ليلعب معه ويسليه. كما أنه 
يحبه، لكنه ضعيف يحتاج منا ومنك بعض العناية، 
والمساعدة. وهكذا نجعل الطفل األول معنا وبقربنا؛ 
لنقدم معاً المساعدة للطفل الثاني. فبذلك يشعر أنه مع 
والديه مقابل طفل ضعيف ال يملك امتيازاته بالقرب 

من والديه.

كان  الذي  واالهتمام  االمتيازات  الطفل  فقدان  إن 
يحظى به، يجعله يفقد ثقته بالبيئة من حوله وبنفسه. 

االنتقام  ويبدأ  للبيئة،  والكره  بالقلق  يشعر  وبالتالي 
منها بالتخريب أو أن يسلك سلوكاً يحاول فيه إعادة 
لفت النظر إليه، كمحاولة إلعادة االمتيازات المفقودة 

بالبكاء أو التبول.
العابرة من  ومع ذلك فإن تجاهل بعض التصرفات 
منها،  الحد  في  يساهم  أن  شأنه  من  األول  الطفل 
على  العمل  مع  النظر.  للفت  الوقت  لبعض  كبكائه 
بالمولود  بالعناية  كإشراكه  أخرى،  بأمور  إشغاله 
الجديد، بإحضار مالبسه و المساعدة في تجفيفه بعد 
االستحمام. وجعله يجلس بقربه في وجود األم، مع 
إشعاره بأن هذا الصغير يحبك، فهو يبتسم لك ويسعد 

بقربك. 

وفي حين بدر أي إيذاء منه للطفل الصغير؛ فإن من 
الحكمة االبتعاد عن عقاب الطفل الجسدي بالضرب، 
مشاعر  لديه  يزيد  ذلك  ألن  الشديد؛  التعنيف  أو 
الغيرة السلبية، والتي تظهر على شكل عداء نحوه. 
أو بالعكس تظهر على شكل محبة شديدة تخفي في 
طياتها قرصات خفية عند غياب الوالدين. وفي كل 
األحوال نكتفي بإبعاد الصغير و إظهار ضعفه له، 
ونحاوره بهدوء ومحبة على أنه من واجبنا العطف 
والرسم  باللعب  الوقت  بعض  ونمنحه  به.  والعناية 

معه لتطمئن نفسه.
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هو يمتلك سيارة أكبر من سيارتي وهي أم ألطفال 
ناجحين .. يقول المثل "من راقب الناس مات هما"، 
إذ أن المقارنة فخ سهل الوقوع فيه، لكن هناك عشر 
المتضرر  أنك  فستجد  مليا  فيها  فكرت  إذا  حقائق 

األكبر من هذه المقارنات.

المقارنة فخ تقع فيه الكثيرات والكثيرون سواء تعلق 
األمر بالجمال أو التقدم الوظيفي أو الرياضة أو حتى 
مجلة  واستعرضت  السيارة.  وركن  القيادة  مهارات 
"بريغيته" األلمانية عشرة أسباب تثبت أن المقارنة 

غير مجدية على اإلطالق وهي:

فستجد  تنتهي  ال  المقارنات  دائرة  ينتهي:  ال  فخ   -
في  الوقت  فإضاعة  لذا  منك،  أفضل  هو  من  دوما 

المقارنات مسألة غير مجدية إذ ال نهاية لها.
- ظلم للنفس: ما يحدث في المقارنة هو أننا نضع 
وهي  اآلخرين  قوة  نقاط  مواجهة  في  ضعفنا  نقاط 
نقاط  تجاهل  فيها من  لما  للذات  عادلة  معاملة غير 

القوة والتركيز فقط على نقاط الضعف.
على رصد  المقارنة  تعتمد  التفكير:  في  - سطحية 
كبير  خطأ  وهو  لنا  الظاهرة  اآلخرين  قوة  نقاط 
على  مؤشرا  بالضرورة  ليست  الظاهرية  فالسعادة 

الحالة العامة لإلنسان.
نفسه  يشغل  من  بالحاضر:  االستمتاع  ضياع   -
فرصة  نفسه  على  يضيع  اآلخرين،  أحوال  بمتابعة 

االستمتاع باللحظة الراهنة وما تهديها له.
باآلخرين  أنفسنا  بمقارنة  االنشغال  للذات:  - ضرر 

ما يظهر على  المزاجية وهو  الحالة  لتدهور  يؤدي 
يفقد  باآلخرين  نفسه  يقارن  من  وبالتالي  الوجه 

جاذبيته.
المقارنة  فخ  في  يقع  من  مسابقة:  ليست  الحياة   -
ليست سباق مع  الحياة  أن  ينسى حقيقة مهمة وهي 

اآلخرين.
القوة  نقاط  شخص  لكل  مميزاته:  شخص  لكل   -
الخاصة به في شخصيته واالنشغال بمتابعة أحوال 
بإبراز إظهار  اآلخرين، يضيع عليك فرصة كبيرة 

نقاط قوتك.
- توتر عصبي: يقول األطباء إن الجهد المبذول في 
المقارنة مع اآلخرين، يضعك تحت ضغط عصبي 
التوتر  كأنك في حالة منافسة دائمة وهو أمر يعني 

العصبي المستمر.
- نظرة غير واقعية: إذا كنت في بداية حياتك العملية 
فمن غير المنطقي أن تقارن نفسك بزميل له خبرة 
سبقتك بأعوام، ألنك في هذه الحالة تتجاهل أنه هو 

أيضا بدأ من الصفر في يوم من األيام.
من  تريح  أن  يمكن  حقيقة  ثمة  وإليه:  العدم  من   -
يستوعبها من المقارنة مع اآلخرين، وهي أننا ولدنا 
جميعا عراة وسنموت وندفن في التراب في يوم ما، 
الميالد  بين  الوقت  إضاعة  من  جدوى  ال  وبالتالي 

والموت في التوتر العصبي غير النافع.
وال يفوتنا هنا أن نتذكر بيت الشعر العربي الشهير 

لسلم بن عمرو بن حماد الخاسر الذي يقول فيه: 

"من راقب الناس مات هماً .. وفاز باللذة الجسور".

الكل منشغل في البحث عن شريك حياته أو النصف 
تماماً،  العكس  على  آخرون  هنالك  لكن  و  األخر! 
يفضلون البقاء خارج دائرة االرتباط و الزواج ... 
ففى وجهة نظر البعض أن البقاء "أعزب" يعنى حياة 
"خالية من المشاكل"، بمعنى توتر أقل و عدم العيش 

فى خالفات و مشاكل على مدار 24 ساعة ! ... 

لن يكون هنالك شخص يتجادل معك على اختالفات 
أو  معينة  مناسبة  نسيانك  بسبب  أو   .. االراء  فى 
ما  فى  أكثر  منتج  ستكون  هاتفك،  على  ردك  لعدم 
يتعلق بتحقيق أهدافك وأحالمك، ستضع المزيد من 
لوضع  مضطراً  تكون  ولن  عليهم  والطاقة  الوقت 
شخصاً أخر قبل هذه األحالم و األهداف او ان تقوم 

بالتضحية.

و  ألصدقائك  أكبر  مساحة  و  وقت  هناك  سيكون 
للحصول على حياة شخصية و اجتماعية أكثر ... لن 
تضطر إلى تقسيم وقتك بين جميع من بحياتك و لن 
يكون هناك جدال حول من يستحق هذا الوقت أكثر.

لن يكون تركيزك على شخص أخر و تفقد االهتمام 
بنفسك و مظهرك و صحتك ... ستعطى وقت أكثر 
لنفسك، ستفكر فى كيفية تحسين مظهرك و الحفاظ 
على وزنك ... ستكون "أنت" موضع اهتمام نفسك.

التزامك  سيكون  مادية،  التزامات  لديك  يكون  لن 
الوحيد اتجاه نفسك و اتجاه احتياجاتك! سيكون عندك 
القدرة على االدخار و االنفاق وقتما تحب و كيفما 

تشاء بدون تفكير أو استشارة أحد.

سيصبح عندك القدرة على العمل أينما تحب و وقتما 
من  وسيمكنك  عملك  فى  فرصك  سيزيد  مما  تحب 
تحقيق أحالمك والوصول إلى أهدافك بدون عقبات.
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ـ كوني أكثر مرونة
في  لكن  االنضباط  طفلك  تعليم  على  احرصي 
تجعلين  التعامل معه، وال  في  المقابل، كوني مرنة 
األوامر  توجيه  حول  فقط  تتمحور  بطفلك  عالقتك 
على  حريصة  وكوني  الوقت،  طوال  واإلرشادات 
يمارس  واجعليه  الطفل،  مع  كافي  وقت  قضاء 
ذلك  ألن  الطلق؛  الهواء  في  يحبها  التي  األنشطة 
فيها  يكون  وبطريقة  سليم،  بشكل  طاقته  سيفرغ 

مستمتع بوجودك معه.

ـ وجهي طاقة طفلك للمسار الصحيح
بإحاطته  الزائدة، وذلك  استغلي نشاط وطاقة طفلك 
بالكثير من األفكار واألنشطة اإليجابية التي تساعده 
أكثر  تجعله  التي  األمور  نحو  طاقته  توجيه  على 
تركيزا وهدوءا. وتعلمي أن تستوعبين الطاقة الهائلة 
التي يملكها طفلها، ووجهيها نحو األمور التي تعود 

عليه بالفائدة.

ـ جربي الطرائق البديلة لجعل طفلك أكثر هدوءاً
هناك الكثير من األنشطة التي تساهم في خلق الهدوء 
األنشطة  من  النوع  هذا  التأمل،  مثل:  الطفل  داخل 
بشكل  الهدوء  اكتساب  على  ستساعده  التأملية 

تدريجي، وستوجهه للمسار الصحيح في حياته.
كما يمكنك الذهاب مع طفلك في نزهة على األقدام 

تمارسينها  عادة  واجعليها 
أثبتت  فقد  باستمرار،  معه 
فوائد  للمشي  أن  األبحاث 
قوة  زيادة  في  كبيرة 
التركيز لدى اإلنسان، وهذا 
طفلك  يحتاجه  ما  بالتحديد 

مفرط النشاط.
تمارين  صغيرك  علمي 
يأخذ  له:  وقولي  التنفس، 
حال  في  عميقا  نفسا 
أو  بالغضب  يشعر  كان 
اآلخرين،  نحو  العدوانية 
يساعد  التنفس  إن  حيث 

إعطاء  وبالتالي  للدماغ،  األوكسجين  نقل  على 
إحساس بالسكون داخل الجسم، وسيقل الضرر الذي 

يمكن أن يسببه طفلك لنفسه ولآلخرين.

ـ اشركي طفلك في األعمال المنزلية
فيه  تشارك  أسبوعيا  أو  يوميا  ثابت  وقتا  خصصي 
لقيام  مثال،  كالتنظيف  المنزل  داخل  العائلة  كل 
أو  واحدة  بتنظيف غرفة  العائلة  أفراد  من  فرد  كل 
حتى تنظيف الحديقة؛ ألن ذلك يخلق روح التعاون 
غير  بطريقة  وذلك  الجميع،  نفوس  في  والمسؤولية 
أفراد  بين  بالتواجد  مستمتعا  سيكون  ألنه  مباشرة؛ 

أسرته.

ـ شجعي صغيرك على القراءة
للقراءة فائدة كبيرة في تحفيز نمو مخيلة الطفل؛ لذلك 
لطفلك،  للقراءة  ممتعة  مواد  توفير  على  احرصي 
دائما  وتذكري  يحبه،  الذي  الكتاب  يختار  واجعليه 
أن عليك التحلي بالصبر والهدوء في التعامل، وليس 
بقدر  طفلك،  مع  تقضينها  التي  الوقت  كمية  المهم 
نوعيته وطريقة االستفادة منه، وأنت بذلك توطدين 
الروابط مع صغيرك للمدى البعيد، كما أن القراءة 
من  واالستفادة  التركيز  تعلم  على  صغيرك  تساعد 

الطاقة الهائلة التي يملكها في األمور الصائبة.

قد يكون التعامل مع الطفل مفرط الحركة مهمًة صعبة، وتحدي كبير بالنسبة للوالدين والمعلمين 
وخاصة األم، لكن علينا أن نعرف أن هناك بعض األطفال يولدون مفرطي الحركة فطريا، وهناك 

أطفال آخرون يكتسبون هذه الصفة ألنهم يريدون لفت انتباه والديهم، وكل من يتعامل معهم. 
في  الطفيفة  التغيرات  بعض  وبإجراء  المستحيل،  باألمر  ليس  النشاط  مفرط  الطفل  مع  التعامل 

روتين تعامل األم مع الطفل تستطيع تحويله إلى طفل أكثر هدوءا واتزانا.

- بيضة اليوم خير من دجاجة الغد .
به  احتسب  إال  وافراً  عقاًل  ألحد  الله  جعل  وما   -

عليه .
- عصفور في اليد وال عشرة على الشجرة .

- ليس اليتيم الذي مات والده ، إنما اليتيم يتيم العلم 
واألدب .

- العصفور عم يتقلى والصياد عم يتسلى .
- ظمأ القلب ال تطفئه قطرة ماء .

- الحيطة خير من الندامة .
- اثنان ال يتفقان قلب المرأة ومحفظة الشحاد .
- ال يكون العمران ، حيث ال يعدل السلطان .

- كل وعاء يضيق بما جعل فيه إال وعاء العلم فإنه 
يتسع .

- اإلنسان الكسول كالماء الراكد ، كالهما مكروه .
، وقبلة واحدة قد  المرء سعيداُ  قبلة واحدة تجعل   -

تجعله طوال عمره شقياً .
- الطمع يفسد الدين والورع يصلحه .

- وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من 
وقع الحسام المهند .

- العربة الفارغة أكثر حركة من العربة الممتلئة .
- من زاد عقله نقص حظه .

- إذا كان القضاء بخير فالدولة بخير .
- لين الكالم قيد القلوب .

- في الطرق المجهولة تكون الخطوات بطيئة .
- من نظر في عيب نفسه اشتغل عن غيب غيره .

- في التأني السالمة وفي العجلة الندامة .
- أقربكم إلى الله أسخاكم .

- الصحة تاج على رؤوس األصحاء ال يراها سوى 
المرضى .

- إن ضميراً خالياً من ذكر الله كمحكمة ال قاضي 
فيها .

- بعد الشدة رخاء وبعد المطر صفاء .
- كل قوة ال يكون مبعثها القلب تكون ضعفاً .

- من أعجب برأيه ضل ، ومن استغنى بعقله زل .
- أول الرقص حرجلة .

- أستطيع إرضاء جميع الناس إال حاسد نعمه .
- العفة جيش ال يهزم .

- الفقير بال صبر كالمصباح بال زيت .
- أول أعراض الحب الصادق فى الرجل هو الخجل 

.. وفى المرأة الجرأة.
سيارته  محرك  يترك  الذي  هو  المتفائل:  الرجل  ـ 
دائراً وهو ينتظر زوجته عند دخولها متجر اًلشراء 

إحدى الحاجات.
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. أحدث الموديالت في عالم األزياء
. أفضل تصاميم فساتين األعراس

. أحدث الموديالت في عالم األزياء
. أفضل تصاميم فساتين األعراس

. أحدث الموديالت في عالم األزياء

. موديالت جديدة لفساتين السهرات
. مجموعة عصرية وتشكيلة كبيرة 

  من أزياء الرجال والشباب
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االسم الحقيقي: محمود فؤاد محمود ياسين، مواليد 19 فبراير 1941 بمدينة بورسعيد، حاصل على ليسانس 
حقوق عام 1964 

كان والده موظفا في هيئة قناة السويس. 
بدأ محمود يس حياته طفال يحب مشاهدة األعمال الفنية وأحيانا تقليد بعض الممثلين، ظل محمود ياسين 
يحلم بالعمل في المسرح، وتحديدا المسرح القومي الذي كان له صيتا كبيرا في ذلك الوقت، واستغل محمود 
ياسين فرصة سفره للقاهرة من أجل الدراسة وااللتحاق بكلية الحقوق وأنه قريب من حلمه ليبدأ في االحتكاك 
به حتى أنه استطاع دخوله قبل تخرجه في كلية الحقوق بعام واحد، واشترك في عدد من 
المسرحيات، وبعد تخرجه تقدم الختبارات في مسابقة بالمسرح القومي، وظل ينتظر قرار 

تعيينه رغم أن ترتيبه جاء األول ثالث مرات متتالية.
بعدما تم تعيين محمود ياسين في المسرح القومي، بدأ بالبطولة في مسرحية )الحلم( من تأليف 
محمد سالم وإخراج عبد الرحيم الزرقاني ليبدأ عطاء متميز من محمود ياسين على خشبة 
المسرح وقدم أكثر من 20 مسرحية لعل أشهرها )وطني عكا - عودة الغائب - وقدساه - 

سليمان الحلبي - الخديوي - الزير سالم - ليلة مصرع جيفارا - ليلى والمجنون(
أما عن دخوله السينما، فلم يكن محمود ياسين مهتما بها وكان يعطي كل طاقته الفنية لخشبة المسرح، حتى 
قام بدور صغير في فيلم )القضية رقم 68( مع المخرج الكبير صالح أبو سيف، ثم رآه المخرج الكبير حسين 
كمال أثناء عرض مسرحية )سليمان الحلبي( فأعطاه دورا صغير في فيلم )شيء من الخوف( 1969، ورغم 
اعتراض رمسيس نجيب إال أن حسين كمال أسند للفنان محمود ياسين بطولة فيلم )نحن ال نزرع الشوك( 
واستغل محمود ياسين الفرصة جيدا ونجح في الفيلم حتى أن رمسيس نجيب نفسه وقع عقد احتكار معه 

لفيلمي )الخيط الرفيع – أختي(.
بعد نجاح محمود ياسين مع حسين كمال، بدأت مرحلة جديدة وفتحت السينما بابها على مصراعيه للفنان 
محمود ياسين حتى حاز على لقب "فتي الشاشة األول" على شاشة السينما في عدد من االستفتاءات حتى كان 
مقياسا لمالمح الرجل في السينما المصرية فترة طويلة، وظل النجم األول في فترتي السبعينيات والثمانينيات.
مع موجة أفالم الشباب أختفى محمود ياسين تماما عن السينما المصرية ثم عاد مجددا كضيف شرف في 
عدد محدود من األفالم )الجزيرة( مع أحمد السقا عام 2007، )عزبة آدم( مع فتحي عبد الوهاب ودنيا سمير 

غانم عام 2009، وأخيرا )جدو حبيبي( مع بشرى.
شارك محمود ياسين في عضوية ورئاسة عدد من لجان التحكيم للمهرجانات السينمائية الدولية منها: 

- عضوية لجنة تحكيم مهرجان قرطاج السينمائي 1988. 
- عضوية لجنة التحكيم الدولية للدورة )18( لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1994. 

- رئاسة لجنة تحكيم المهرجان السادس واألربعين للسينما المصرية الذي أقامه المركز الكاثوليكي المصري للسينما 
عام 1998.

- الرئيس الشرفي للجان تحكيم مهرجان القاهرة الرابع لإلذاعة والتليفزيون عام 1998. 
- عضو لجنة تحكيم المهرجان القومي الخامس للسينما المصرية عام 1999. 

- رئيس لجنة تحكيم بانوراما السينما المصرية بمهرجان اإلسكندرية السينمائي الدولي عام 1999. 
- كما اختير رئيس تحكيم لجان مهرجان القاهرة لإلذاعة والتلفزيون عام 1998، ورئيس شرف المهرجان في نفس 

العام إلى جانب توليه منصب رئيس جمعية كتاب وفناني وإعالمي الجيزة. 
توفي في القاهرة في 14 أكتوبر 2020
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االختيار ٢
يتناول مسلسل "االختيار 2" بطوالت الشرطة المصرية في تصديها لألعمال 
الذي  المبروك"  محمد  "الضابط  البطل  الشهيد  قصة  تتضمن  والتي  اإلرهابية 
التكفيرية عام 2013 أثناء مروره بسيارته بشارع  استشهد على يد العناصر 

نجاتي بمدينة نصر.
المسلسل سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد 

العزيز وأحمد مكي.

هجمة متردة
من جديد يجتمع الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري من خالل مسلسل "هجمة 
مرتدة"، ويجسد عز دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمجاولة تجنيد من 
استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات المصري 
دورهما  ويجسد  الجهاز،  مسئولي  أيدي  على  مستوى  أعلى  على  تدربيه  ليتم 

نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك األجهزة المعادية.
المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد عالء.

نجيب زاهي زركش
بعد غياب عامين يعود الفنان يحيى الفخراني من خالل مسلسل "نجيب زاهي 
زركش"، ليعرض الدراما االجتماعية التي تتناول عالقة األب بابنائه وعالقة 
األبناء باآلباء وما تتضمنه هذه العالقة التي تربط بين األباء وأبنائهم من عالقات 

متشابكة وحساسة مع وجود مشاعر كثيرة تربط بين األبناء وأبائهم.
المسلسل سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني.

نسل األغراب
يجسد  األغراب"،  "نسل  في  كرارة  وأمير  السقا  أحمد  مع  الصعيدية  الدراما 
في  معهما  ويدخل  امرأتين،  من  يتزوج  الصعيد  رجال  أحد  شخصية  كرارة 
صراعات كثيرة، يخون صديقه ويتسبب في دخوله السجن ليقرر الهرب بحثا 

عن اثبات براءته.
المسلسل تأليف وإخراج محمد سامي.

ضل راجل
يجتمع الفنان ياسر جالل مع الفنانة نور من جديد في مسلسل "ضل راجل" الذي 
وأحداث  المختلفة  المجتمعية  القضايا  ومشكالت  صراعات  من  العديد  يناقش 

تدور بين األفراد في المناطق الشعبية.
والمسلسل سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

ضرة
اجتماعي  مسلسل  وهو  مؤقت،  اسم  وهو  "ضرة"  مسلسل  تقدم  يسرا  النجمة 

وتدخل في صراعات مع "ضرتها".
المسلسل سيناريو وحوار أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

الملك
شكل  في  جمهورهما  على  مبارك  صبا  والفنانة  يوسف  عمرو  الفنان  ويطل 

مختلف من خالل مسلسل "الملك" الجديد من نوعه على الدراما التليفزيونية، 
مأخوذ عن رواية "كفاح شعب طيبة" لألديب العالمي نجيب محفوظ.

طارد  أحمس  الملك  حياة  قصة  الفرعوني عن  الحكم  فترة  في  أحداثه  وتدور 
الهكسوس، سيناريو خالد وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوي.

كل ما نفترق
للعام التالي تقدم الفنانة ريهام حجاج البطولة من خالل مسلسل "كل ما نفترق" 
ويشاركها في بطولته الفنان عمرو عبد الجليل، وهو سيناريو وحوار أحمد وائل 

وياسر عبد الحميد وإخراج كريم العدل.

اللي مالوش كبير
تتعاون الفنانة ياسمين عبد العزيز مع زوجها الفنان أحمد العوضي في مسلسل 
"اللي ما لوش كبير" وتجسد شخصية "غزل" الفتاة التي يتركها والدها وتعيش 
وحيدة وتتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياتها رأسا على عقب ثم تقابل 

العوضي الذي يمر بظروف صعبة ويقف بجانبها إلى أن يقع في حبها.

موسى
الفنان محمد رمضان يشارك في رمضان 2021 في الدراما الصعيدية "موسى" 
مع الفنانة سمية الخشاب، سيناريو وحوار ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد 

سالمة.

كوفيد -٢5
الفنان يوسف الشريف يقدم لجمهوره في رمضان 2021 مسلسل "كوفيد -25" 

وتدور أحداثه حول مكافحة الفيروسات في المستقبل.
المسلسل سيناريو وحوار إنجي عالء وإخراج أحمد بالل.

القاهرة - كابول
المنطقة  تحاك ضد  التي  المؤامرات  مثيرة، حول  المسلسل 3 قصص  يتناول 
العربية، وخاصة مصر بالفترة األخيرة، مسلطا الضوء على األعمال اإلرهابية 

الي تقع في هذه المنطقة.
المسلسل سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.

تقاطع طرق
تعود الفنانة منى زكي لدراما رمضان بمشاركة محمد فراج من خالل مسلسل 
"تقاطع طرق"، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي حول زوجة تنشأ 
الزوجية والسفر  إنهاء حياتها  العديد من الخالفات، فتقرر  بينها وبين زوجها 

للخارج وتتعرض للكثير من األزمات والمواقف الصعبة.

بين السما واألرض
المسلسل مأخوذ عن قصة األديب العالمي نجيب محفوظ من بطولة غادة عادل 

ويسرا اللوزي.

النمر
الفنان محمد إمام يعود إلى جمهوره في مسلسل "النمر" بمشاركة هنا الزاهد، 

سيناريو وحوار محمد صالح العزب وإخراج شيرين عادل.



35

"الكندوش"
يعتبر من أبرز األعمال الدرامية السورية المنتظرة في رمضان 2021، فعلى 
الدراما  تقدم  سوف  والتي  الشامية  البيئة  إطار  في  يدور  المسلسل  أن  الرغم 
السورية العديد منها هذا العام، لكن يحتفظ هذا العمل بخصوصيته بسبب عدد 
النجوم الكبار الذين يشاركون في بطولته، وعلى رأسهم الفنان أيمن زيدان الذي 
يعود للدراما بعد غياب 5 سنوات، وتشاركه البطولة سالف فواخرجي، وسامية 
الجزائري، وصباح الجزائري، وشكران مرتجى، وكندة حنا، والعمل من تأليف 

حسام تحسين بيك، وإخراج سمير حسين.

"350 جرام"
الكشف عن  تم  وقد  في رمضان 2021،  به  يشارك  فهد  لعابد  جديد  مسلسل 
تفاصل المسلسل خالل األيام القليلة الماضية، وكان المسلسل يحمل في البداية 
اسم "نبض" لكنه تقرر تغيره لـ"350 جرام"، ويشارك في بطولة العمل الجديد 
كل من الفنانة كارين رزق الله، ومصطفى سعد الدين، وقاسم منصور، وسلوم 

حداد، والعمل من إخراج محمد لطفي.

"العربجي"
العمل المنتظر للفنان باسم ياخور من أجل أن يعرض في شهر رمضان القادم، 
عشر،  التاسع  القرن  في  وتحديدا  الشامية  البيئة  حول  كذلك  يدور  عمل  وهو 
وتردد  مارديني،  وطالل  حداد،  سلوم  الفنان  المسلسل  بطولة  في  ويشارك 
مشاركة الفنانة كاريس بشار في بطولة العمل الذي قام بكتابته عثمان جحي، 

وإخراج تامر اسحق.

"سوق الحرير ٢"
ومن  الماضي،  رمضان  شهر  في  األول  موسمها  عرض  التي  األعمال  من 
تمت  وقد   ،2021 رمضان  في  منه  الثاني  الموسم  عرض  يتم  أن  المقرر 
اإلستعانة بالكاتب سيف حامد ليكتب حلقات الموسم الثاني، ويشارك في بطولة 
صبيح،  وفادي  بشار،  وكاريس  حداد،  وسلوم  كوسا،  بسام  من  كل  المسلسل 

ونادين تحسين بيك، والعمل من إخراج المثني صبح.

"حارة القبة"
عمل سوري جديد مقرر عرضه في شهر رمضان 2021، وهو عمل يدور 
حول البيئة الشامية، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان 
أسامة  تأليف  من  والعمل  بيك،  تحسين  نادين  معمار،  سالفة  النوري،  عباس 

كوكش، وإخراج رشا شربتجي، وقد بدأ تصوير المسلسل منذ أسابيع.

"بروكار ٢"
بعدما تم تقديم موسمه األول في رمضان 2020، والذي يدور في البيئة الشامية 
وتقديم صناعة  سرقتها،  ومحاولة  الشامي  "البروكار"  قصة صناعة  ويتناول 
بديلة لها من قبل االحتالل الفرنسي في ذلك الوقت، قرر صناع المسلسل تقديم 
الجزء ثاني منه في رمضان القادم،  والعمل من بطولة زهير رمضان، وسلمى 
تأليف  من  والعمل  بارافي،  وزينة  القاسم،  وعالء  األبيض،  ورنا  المصري، 

سمير هزيم وإخراج محمد زهير رجب.

"عرس الحارة"
القرن  بدايات  في  قصته  وتدور  واللبنانية،  الشامية  البيئة  بين  يجمع  مسلسل 
الفنانة صفاء سلطان، وسحر فوزي،  العشرين، ويشارك في بطولة المسلسل 
والعمل من  البكري، وطوني عيسى، وجرجس جبارة،  وتولين  وعلي كريم، 

تأليف مروان قاووق، وإخراج كنان إسكندراني.

"والد سلطان"
 عمل جديد ينتظر عرضه في  رمضان 2021، وهو العمل الثاني الذي يشارك 
في بطولته الفنان حسام تحسين بيك باإلضافة إلى مسلسل "الكندوش" ويشارك 
وعبدالمنعم  بيازي،  يحيي  من   كل  المسلسل  بطولة  في  بيك  تحسين  حسام 
غزوان  وإخراج  الحناوي،  سعيد  تأليف  من  والعمل  شقرة،  وماهر  عمايري، 

قهوجي.

"باب الحارة 11"
 من المقرر عرض الجزء الجديد منه في رمضان 2021، و يشارك في بطولته 
كل من زهير عبدالكريم، رضوان عقيلي، قاسم ملحو، أمية ملص، فاتح سلمان، 
مصطفى المصطفى، والعمل من تأليف مروان قاووق، وإخراج محمد زهير 

رجب.

الروح والرية: 
وهو مسلسل اجتماعي يتناول العالقات اإلنسانية بين األبناء واآلباء، وهو من 
بطولة زهرة عرفات و وعبد الله التركماني وهبة الدري وريم أرحمة ويعقوب 

عبد الله.

مطر الصيف: 
ينتمي إلى األعمال االجتماعية الدرامية كما يحمل العديد من األحداث المشوقة، 
ويتناول المسلسل قضية الفاتورة التي يدفعها بعض اآلباء نتيجة أخطاء أبنائهم، 

وهو من بطولة سعد الفرج وحصة النبهان وأحمد مساعد.

بورطان: 
فيه كل  البطولة  بدور  وهو مسلسل عبارة عن حلقات متصلة منفصلة ويقوم 
من داود حسين و إبراهيم الحربي ومحمد العجيمي، وأخرجه ثامر العسالوي.

الناحية الوحيدة: 
وجمال  حسين  هدى  وبطولة  السالم  عبد  هيا  إخراج  من  مميز  مسلسل  هو 

الردهان ولمياء طارق ومحمد العلوي، والمسلسل من تأليف منى النوفلي.

مسلسل ست كوم: 
التميمي وأحمد  الناصر درويش وعلي  وهو مسلسل كوميدي من بطولة عبد 
تأليف  من  والمسلسل  العقيلي  ونورة  ماضي  ونيفين  الفرج  وسلطان  العونان 

جمال سالم وإخراج بطار سلمان.



Workforce and Care
القوى العاملة والرعاية

Workforce and Care UG
   Wittestraße 26c

13509 Berlin
رقم الهاتف:

مكتب: 03053058762         
موبايل: 017620732486 

budget-advisor@web.de :البريد االلكتروني
الدوام: اإلثنين إلى الجمعة: 

الساعة 10.00 إلى 18.00

جهات التواصل

زورونا في موقعنا على االنترنت:         

البديل لخدمات الرعاية و طريقك إلى الوظيفة الجديدة

هل تعلم أنه يمكنك الحصول على راتب كامل في ألمانيا
مقابل رعاية قريبك أو صديقك من ذوي االحتياجات الخاصة !

البديل لخدمة الرعاية وطريقك إلى وظيفة جديدة
رعاية األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة من قبل أقاربهم 

وأصدقائهم براتب كامل مع كافة التأمينات.                                           الحصول على استشارة مجانية من المختصين.                                                     
تقديم جميع الطلبات الالزمة .                                                                         متابعة اإلجراءات القانونية.                                                                                       

إنجاز عقود العمل واألمور اإلدارية.

ال داعي للقلق بشأن األقارب ذوي اإلحتياجات الخاصة 
يمكن ألي شخص من ذوي االحتياجات الخاصة أو يعاني من مرض مزمن استخدام ما يسمى بالميزانية الشخصية 

رسمياً من الدولة بمثابة إعانة نقدية يستطيع من خالله تغطية تكاليف ونفقات الرعاية وتنظيم الدعم الذي 
يحتاج إليه بشكل مستقل ،هذا يعني
 أنه يمكنك اختيار شخص أو أكثر من

 أقاربك أو أصدقائك لرعايتك وتوظيفهم
 ودفع رواتبهم في إطار ميزانيتك 

الشخصية تمامَا مثل صاحب العمل.  

ويمكن أيضًا ألقرباء الشخص أو مقدمي 
الرعاية التقدم بطلب الحصول على الميزانية الشخصية بأنفسهم لالستفادة من هذا الحق الذي توفره الدولة مدة 

العمل 8 ساعات في اليوم بمعدل 40 ساعة في األسبوع مقابل راتب شهري بين 2000 و 2500 يورو باإلضافة إلى 
كافة التأمينات.

بصفتنا وكالة توظيف استشارية معتمدة فإننا في شركة UG  Workforce and Care نسعى إلى تحقيق هدف 
واحد وهو إيجاد وظيفة مناسبة لك في قطاع الرعاية بسرعة وموثوقية.

نقوم بإنشاء االتصال بينك وبين صاحب العمل المحتمل في محادثة شخصية نقوم بتقييم فرص التوظيف 
الممكنة ونقدم لك النصائح إلجراء مقابلة ناجحة.

نحن نقوم نيابة عنك بإعداد عقود العمل للموظفين لديك وسترسل الدولة رواتبهم إلى حسابك كل شهر.

           www.workforceandcare.de

فريق العمل

شركة القوى العاملة والرعاية بإشراف:
Özgür Ören   المدير التنفيذي: اوزغور اورن

 Abdullah Karakösse استشاري: عبدالله كاراكوسي
Amira Kajouk  استشارية: أميرة كجوك

نحن نتحدث: 
األلمانية واإلنجليزية والتركية والعربية

اتصل بنا للحصول على معلومات مفصلة 
واستشارة مجانية.

يسرنا أن نقدم لك المشورة والمساعدة

كيف تجدنا : في برلين – راينيكيندورف
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االصطناعي  الذكاء  أساسيات  عن  خاًصا  دلياًل  إطالق  عن  جوجل  شركة  أعلنت 
بالتعاون مع “معهد أكسفورد لإلنترنت”، وهو عبارة عن سلسلة من  العربية  باللغة 
الشروحات المبسطة والقصيرة لمساعدة الجميع على فهم مداخل التقنية وآلية عملها. 

لتوفر هذه الخطوة نقلة كبيرة للمحتوى العربي الخاص بالذكاء االصطناعي.
تقول جوجل أن عمليات البحث المتعلقة بالذكاء االصطناعي سجلت ارتفاًعا متواصاًل على 
محرك بحثها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل األشهر القليلة الماضية. وتعلل 

ذلك بسبب تزايد عدد الوظائف التي تتطلب مستوى معيًنا من المعرفة التقنية.
يتوفر الموقع باللغة العربية ويتضمن أكثر من 26 موضوًعا عن الذكاء االصطناعي، ويمكن 

https://atozofai.withgoogle.com/intl/ar :الوصول إليه من الرابط
المحتوى بشكل  المختلفة، وسيتم تحديث  اللغات  باللغة اإلنجليزية وغيرها من  أنه متوفر  كما 

مستمر بسبب التغيرات السريعة في هذا المجال التقني.
وهنا حقائق مفيدة عن الذكاء االصطناعي والتي يمكن إيجادها على الموقع التفاعلي:

العديد من األدوات التي نستخدمها تعتمد على الذكاء االصطناعي
يطلق اسم الذكاء االصطناعي على أي نظام كمبيوتر يتم تدريبه على محاكاة السلوك البشري الذكي 
ونجده في العديد من التقنيات المستخدمة في حياتنا اليومية، سواء لمساعدتنا في تنظيم الصور على 
هواتفنا الذكية أو التخطيط لرحلة عمل مثاًل. وتستخدم هذه التقنيات برمجة الحاسوب إلنجاز المهام 
التي تتطلب جهًدا فكرًيا كبيًرا من اإلنسان، ما يسهل حياتنا بالتزامن مع التقّدم التقني الكبير الذي 

شهده العقد الماضي بفضل تزايد سرعات الكمبيوتر وظهور تقنيات مثل “تعلّم اآللة”.

يتعلم من أمثلة واقعية
تتعلم خوارزميات اآلالت من خالل أمثلة من واقع الحياة، تماًما كما األطفال، ويتم تدريبها باستخدام 
“مجموعات البيانات” التي تتضّمن تشكيالت واسعة من األمثلة الواقعية، مثل بيانات عن الطقس 
وصور وموسيقى وغيرها. وقد يشّكل إنشاء هذه المجموعات وتصفيتها أمًرا صعًبا بالنظر إلى 
حجمها الكبير ومدى تعقيدها؛ فكل مجموعة بيانات تُعتبر بمثابة أطلس يتألّف من خرائط شاملة 
االصطناعي  الذكاء  أنظمة  تصميم  فرق  تعمد  السبب  ولهذا  بأكملها.  الشمسية  المنظومة  تغّطي 
لمشاركة مجموعات البيانات فيما بينها بهدف إثراء المجتمع العلمي ككل وتسهيل فرص التعاون 

في مجال األبحاث.

توفُّر معلومات غير مكتملة قد يؤّدي إلى انحياز في أنظمة الذكاء االصطناعي
إذا كانت البيانات التي تتعلم منها أنظمة الذكاء االصطناعي غير شاملة ومكتملة، قد يؤّدي ذلك 
إلى انحياز في الخوارزميات وفق جوجل، وبالتالي قد تبدأ األنظمة في توجيه هذه البيانات 
نحو نتائج معيّنة. وألن أنظمة الذكاء تتعلم من البيانات فقط، قد ينتهي بها األمر في استنتاج 
معلومات انحيازية وغير متكافئة من البيانات األصلية. فمثاًل، إذا كنتم تدّربون نظام ذكاء 
اصطناعي على التعّرف على أنواع األحذية ولكن عرضتم له صوًرا ألحذية رياضية فقط، 
لن يتمّكن هذا النظام من تعلّم أّن األحذية ذات الكعب العالي أو الصنادل أو الِجزم تُعّد 
بياناتهم  أحذية أيًضا. ولهذا السبب يحرص المبرمجون على تصميم أنظمتهم وتنظيم 

بدقة بالغة لضمان عدم تقديم أنظمة الذكاء االصطناعي نتائج انحيازية وغير شفافة.
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رصد  في  المساعدة  االصطناعي  للذكاء  يمكن 
محتوى “التزييف العميق”

 (Deepfake بـ  يُعرف  ما  )أو  العميق”  “التزييف 
موسيقى  أو  مواد صوتية  أو  عبارة عن صور  هو 
الذكاء  باستخدام  إنشاؤها  يتم  مزيّفة  فيديوهات  أو 
العميق” من  “التزييف  برامج  وتعمل  االصطناعي. 
خالل دراسة صوت حقيقي أو صورة حقيقية وتحليل 
هذا الصوت أو الصورة بشكل تفصيلي، ثّم التالعب 
بشكل  الواقع  إلى  قريبة  مزيّفة  مواد  إلنشاء  بهما 
يمكن  التي  العالمات  ذلك، هناك بعض  كبير. ومع 
من خاللها التمييز بين المحتوى المزيّف والمحتوى 

الحقيقي والتي يمكن للذكاء االصطناعي كشفها.

أن  االصطناعي  الذكاء  أنظمة  تعليم  المستحيل  من 
يفّكر كاإلنسان

لن  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  أن  جوجل  تشير 
تتمكن أبًدا من فهم الطريقة التي يفّكر بها اإلنسان. 
فحتى لو تمكنت من تزويد هذه األنظمة بكل البيانات 
تلبية  أو  فهم  العالم، ستظل عاجزًة عن  المتاحة في 
احتياجات كل شخص حول العالم، وذلك ألن اإلنسان 
يستخدم نهًجا معقًدا ومتعدد األبعاد من حيث التفكير 
والتفاعل يختلف إلى حٍد كبير عن منظومة البيانات 
تدريب  يتم  أنّه  وبما  للتعلّم.  اآلالت  تستخدمها  التي 
وتوجيه أنظمة الذكاء االصطناعي على أيدي البشر، 
بإمكان كل منا اختيار طريقة تفاعله مع أنظمة الذكاء 
االصطناعي وماهية المعلومات التي يريد مشاركتها 

معها.

https://atozofai.withgoogle.com/intl/ar

المساعد  بتطوير  األميركية  أمازون  شركة  تقوم 
الرقمي الصوتي "أليكسا" ليصبح على شكل روبوت 

منزلي بحجم قط.
الجهاز الجديد تماما سيكون قادرا على التجول بشكل 
مستقل في جميع أنحاء المنزل لإلجابة على األسئلة 
من أي غرفة والتفاعل مع األجهزة األخرى المتصلة 

في البيت، وسيستخدم عجالت للتجول حولها.
استخدام  بدون  يعمل  الذي  أليكسا  المساعد  وظهر 
األماكن من  أمازون في عدد مذهل من  اليدين من 
أفران  إلى  الذكية  إيكو  أمازون  صوت  مكبرات 
وأجهزة  الذكية  والهواتف  والسيارات  الميكروويف 

التلفزيون.
 لكن التطوير الجديد ألليكسا سيكون األكثر طموًحا 
فعلى عكس  البريطانية،  "إكسبريس"  لصحيفة  وفقا 
"أمازون إيكو" والذي يجلس على الرف ويتعامل مع 
الطلبات الجاهزة، يذكرك بالمواعيد القادمة ويتصل 
المنبهات  باألصدقاء ويشغل طلبات األغاني ويعِيّن 
الجديدة كلًيا في جميع  وغيرها، ستتبعك هذه األداة 

أنحاء المنزل للمساعدة.
وبحسب المواقع التقنية عينتأمازون  اآلن أكثر من 

800 موظف لمشروعها القادم المسمى "فيستا".

وتشير التسريبات أن حجم الروبوت سيكون بحجم 
قطين صغيرين أو على األرجح قط سمين، ويتراوح 
وسوف  تقريًبا،  بوصة   13 إلى   10 من  عرضه 
بشكل مستقل على  المنزل  أنحاء  يتحرك في جميع 

عجالت.
جميع  في  متاًحا  أليكسا  الصوتي  المساعد  وسيكون 
األوقات أثناء تحركه في جميع أنحاء المنزل، ومع 

أليكسا الروبوت، سيتجول مساعد الذكاء االصطناعي 
في المنزل مع حيوان أليف ويكون دائًما على مرمى 

السمع، جاهًزا لألوامر الصوتية التالية.
ومجموعة  شاشة  للروبوت  أمازون  وستضيف 
وأجهزة  الكاميرات  من  والعديد  ميكروفونات 
للروبوت  الميزات  هذه  وستسمح  االستشعار، 
المنزل،  أنحاء  جميع  في  مستقل  بشكل  بالتحرك 
الكاميرات  تكون  أن  أيًضا  الممكن  من  ذلك،  ومع 
في متناول اليد إلجراء مكالمات الفيديو أثناء قيامك 
يمتلك  أن  المتوقع  ومن  أيًضا،  المنزلية  باألعمال 
الجهاز القدرة على قياس العوامل البيئية مثل درجة 

الحرارة والرطوبة وجودة الهواء.
التفاعل مع عدد  بالفعل  ونظًرا ألن "أليكسا" يمكنه 
كبير من أدوات المنزل الذكية، بما في ذلك اإلضاءة 
وأجهزة تنظيم الحرارة وغيرها، فمن المفترض أن 
تسمح قدرة الروبوت على اكتشاف درجة الحرارة 
تعديالت  بإجراء  يدخلها،  غرفة  أي  في  والرطوبة 

تلقائية أثناء تجواله في منزلك.
حجرة  لديه  الروبوت  إن  التقنية  األخبار  وتقول 

صغيرة لحمل األشياء كجزء من تصميمه.
وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت شركة البيع 
بالتجزئة برنامج "إيكو شو 10" الجديد تماًما والذي 
يعرض بعض التقنيات التي يمكنها في النهاية تشغيل 

الروبوت الذكي الذي يشبه القطط
تدور  باللمس  تعمل  شاشة  على  البرنامج  ويحتوي 
الغرفة بحيث  أنحاء  لتتبعك في جميع  حول محاور 
تكون دائًما في اإلطار عند إجراء مكالمة فيديو مع 
األصدقاء ويمكنك رؤية المعلومات المعروضة على 

الشاشة عندما تجيب أليكسا على أحد أسئلتك.
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ما هي أبرز عالمات إصابة هاتفك الذكي ببرمجية 
ضارة؟

عادة ما تجد البرمجيات الضارة طريقها إلى الهواتف 
الذكية بسبب سلوك المستخدم نفسه، فإجراءات مثل 
النقر على روابط URL المرفقة في النصوص التي 
تُرسل إليه، أو فتح مرفقات رسائل البريد اإللكتروني 
غير  مصادر  من  التطبيقات  تنزيل  أو  المجهولة، 
موثوقة، هذه كلها مصادر محتملة لتسلل البرمجيات 

الضارة إلى الهاتف.
ال  المستخدمين  من  العديد  أن  أيًضا  يعني  وهذا 
بالبرمجيات  مصابة  الذكية  هواتفهم  أن  يدركون 
الهاتف  يبدأ  حينما  األوان  فوات  بعد  إال  الضارة 
إذا  ثم  ومن  معتاد،  وغير  غريب  بشكل  بالتصرف 
الحظت واحدة من العالمات التالية فهذا يعني غالًبا 

أن الهاتف مصاب ببرمجية ضارة.:

1- ظهور اإلعالنات المنبثقة بشكل متكرر:
البرمجيات  نوع من   )Adware( برمجيات  تعتبر 
المصابة  التطبيقات  أو  هاتفك  تغمر  التي  الضارة 
يستحيل  أو  يصعب  مزعجة  منبثقة  بإعالنات  بها 
التخلص منها ولن تختفي بمرور الوقت، مما يؤدي 
استخدام  المشاكل في تجربة  الكثير من  إلى ظهور 

الهاتف.

٢- دفع رسوم مالية بدون أي مبرر:
تعمل مجموعة متنوعة من البرمجيات الضارة على 
المستخدمين  خداع  لمحاولة  العمليات  بعض  أتمتة 
تقوم  قد  المثال:  سبيل  على  أموال،  على  للحصول 
تلقائًيا بإرسال العديد من الرسائل النصية إلى أرقام 
رصيد  من  تلقائًيا  تُخصم  رسوم  مقابل  سابًقا  معدة 

الشحن.
لذا إذا كنت ال تدفع عن طيب خاطر مقابل الرسائل 
النصية للخدمات التي تشترك فيها، فمن المحتمل أن 
تكون البرمجيات الضارة في هاتفك هي التي تقوم 
بهذا العمل، حيث يمكن أن يؤدي هذا أيًضا إلى إنشاء 
دفعها،  عليك  يجب  التي  الرسوم  من  أخرى  أنواع 
بك  الخاصة  اإلنترنت  بيانات  خطة  استهالك  مثل: 

مما سيؤدي إلى زيادة الرسوم التي يجب عليك دفعها 
إلى مزود الخدمة.

3- استهالك طاقة البطارية بسرعة:
بطبيعة الحال فإن بطاريات الهواتف الذكية معرضة 
ألن تفقد فعاليتها مع مرور الزمن، ولكن إذا الحظت 
أن بطارية هاتفك بدأ تستهلك الطاقة فجأة بسرعات 
فهذا  بالكامل،  شحنها  من  قريبة  فترات  وفي  عالية 
يعني غالًبا أن لديك برنامج تجسس يعمل في الخلفية 

لجمع معلوماتك.

4- وجود تطبيق لم تقم بتثبيته سابًقا:
أفضل طريقة لمالحظة ذلك، هو فتح قائمة التطبيقات 
بشكل دوري والتحقق من التطبيقات المثبتة في هاتفك 
الذكي، وإذا وجدت أن هناك تطبيق غير معروف أو 
أنك متأكد من عدم تثبيته سابًقا فال تحاول فتحه بل 

قم بحذفه فوًرا وبال تردد.

5- تعطل الهاتف أو توقفه عن العمل فجأة:
التي تجعل هاتفك  العديد من األسباب  مع أن هناك 
أو  البطارية  نفاذ طاقة  مثل:  تلقائًيا،  باإلغالق  يقوم 
ارتفاع درجة الحرارة أو بعد تحديث نظام التشغيل، 
إال أن تعطله فجأة بالطريقة نفسها في كل مرة بغض 
النظر عما تفعله، أو عند استخدام التطبيق نفسه، فهذا 

يعني غالًبا أنه مصاب بإحدى البرمجيات الضارة.

ما الذي يجب عليك فعله 
بأحد  هاتفك  أُصيب  إذا 

البرمجيات الضارة؟
إذا  أنه  نجد  الغالب  في 
الذكي  هاتفك  أُصيب 
البرمجيات  بإحدى 
خياراتك  فإن  الضارة 
تظل  منه  للتخلص 
بدون  للغاية  محدودة 
للبيانات  كامل  فقدان 
الموجودة  والمعلومات 

التالية  الحلول  إحدى  تطبيق  يمكنك  ذلك  ومع  فيه، 
التي تبدأ بالخيار الصعب إلى المتوسط وصواًل إلى 

الخيار النهائي.

1- استخدم برنامج فحص الفيروسات:
في بعض األحيان، يمكن أن تُساعدك برامج الفحص 
المدمجة في الهواتف الذكية في اكتشاف البرمجيات 
 (Smart Manger( أداة  مثل:  وحذفها،  الضارة 
هواتف  في   –  Device Care حالًيا  تُسمى   –
فحص  تطبيقات  أحد  تثبيت  يمكنك  كما  سامسونج، 
تطبيق  الخارجية، مثل:  للجهات  التابعة  الفيروسات 

.Avast Security

٢- تشغيل الهاتف في الوضع اآلمن:
إذا كنت بحاجة إلى االستمرار في استخدام هاتفك أو 
تريد البحث عن مزيد من المؤشرات فيمكنك إعادة 
قم  بذلك،  وللقيام  الوضع اآلمن،  الهاتف في  تشغيل 
بالضغط مطواًل على زر الطاقة حتى ترى المطالبة 
بالموافقة  قم  اآلمن،  الوضع  إلى  التشغيل  بإعادة 
البحث  إلى الوضع اآلمن يمكنك  وبمجرد الوصول 

عن التطبيقات المشبوهة وحذفها فوًرا.

3- إعادة تعيين الهاتف إلى إعدادات المصنع:
جميع  تفقد  قد  ألنك  نهائي  حل  الخيار  هذا  يعتبر 
بياناتك ومعلوماتك في الهاتف إذا لم تقم بعمل نسخة 
احتياطية سابًقا، وللقيام بذلك، اطلع على مقال: كيفية 

إعداد هاتف أندرويد قبل بيعه أو منحه ألحد.

تعتبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد هدًفا رئيسًيا لمجرمي اإلنترنت، حيث يمكن للبرمجيات الضارة التي يقومون بتطويرها أن 
تسبب الكثير من المشاكل. وبينما يمكنك في بعض األحيان مالحظة أن هاتفك قد اُستهدف ببرمجية ضارة، مثل: برمجيات الفدية التي تقوم بتشفير 

بيانات الهاتف فجأة، إال أن بعض البرمجيات األخرى قد يصعب اكتشافها بسهولة ألنها تعمل في الخلفية وتقوم بسرقة بياناتك بدون أن تدري.
ولهذا السبب يجب عليك أن تقوم باتخاذ بعض اإلجراءات الفورية إذا الحظت فجأة أي سلوك غريب يقوم به هاتفك، وذلك لحماية بياناتك.
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صندوق التروس الشبه أوتوماتيكي
طورت بورشه صندوق التروس الشبه أوتوماتيكي 
إلمكانية   1984 عام  في   962 بورشه  أجل  من 
القابض  استخدام  إلى  الحاجة  دون  التروس  تغيير 
دواسة التعشيق، من خالل الجمع بين أداء صندوق 
التروس اليدوي وسهولة استخدام صندوق التروس 

األوتوماتيكي.
واقترن صندوق التروس مع مبدالت التروس بعجلة 
الثمانينيات  التي طورتها فيراري في أواخر  القيادة 
يديه  دون رفع  السرعات  تغيير  السائق من  لتمكين 

عن عجلة القيادة.

DOHC محركات
المحركات ذات رؤوس السلندرات مزدوجة الكامات 
DOHC هي وسيلة سهلة لزيادة الطاقة دون زيادة 
كفاءة  أكثر  العلوية  الكامات  تعد  المحرك،  سعة 
أنه  منهم  اثنين  وجود  ويعني  البدائل،  من  بطبيعتها 
يعني  وهذا  الصمامات،  من  المزيد  إضافة  يمكنك 
دخول المزيد من الوقود والهواء إلى المحرك، مما 

يعني المزيد من القوة.
بيجو قدمت L76 أول سيارة بمحرك DOHC سعة 
7600 سي سي بقوة 148 حصان، وخرجت على 
الكبرى  فرنسا  لجائزة  األول  بسباقها  وفازت  الفور 
لعام 1912 ، ثم فازت إنديانابوليس 500 في العام 

التالي.
قام صانعو السيارات اآلخرون بنسخ تصميم المحرك 
بسرعة، وأصبحت الرؤوس ثنائية الكاميرات ميزة 

ال بد منها في السيارات عالية األداء.

المكابح القرصية
قدمت بورشه المكابح القرصية ألول مرة في سباق 

يتنافس صانعو السيارات على تقديم أفضل التقنيات واإلضافات الجديدة في الطرازات الحديثة يوًما بعد يوم، ولطالما كانت سباقات السيارات بمختلف 
أنواعها حقل تجارب مذهل لتلك التقنيات، لذلك عليك أن تقرأ التقرير بأكمله لتعرف ما هي تقنيات سيارات السباقات التي تستمتع بها في سيارتك 

اليوم ولعل أغربها مرآة الصالون وعجلة القيادة متعددة الوظائف:

حتى  التطوير  في  واستمرت  ساعة،   24 لومان 
الوصول إلى إصدارات سيراميك أخف وزنا وأكثر 
مقاومة للحرارة، وال تزال سيارات الفورموال-1 في 
مقدمة البحث حيث انتقلت مؤخًرا إلى استخدام ألياف 

الكربون في صنعها.
بدأت المكابح القرصية التسلل إلى سيارات اإلنتاج 
لتحسين  واضحة  تقنية  وكانت  الثمانينيات،  في 
األداء وتم تسويقها على أنها تسهم في زيادة األمان 

والسالمة على الطرق المحلية.

هياكل ألياف الكربون
ألياف الكربون خفيفة ومرنة وأقوى بعشر مرات من 
الفوالذ من حيث الوزن، وهي مادة البناء المستخدمة 
إلى  الفورموال-1  سيارات  من  السرعة،  آالت  في 

الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
نحن  لذلك  للغاية  مكلف  وتشكيلها  تصنيعها  ولكنها 
السائدة  اإلنتاج  سيارات  رؤية  عن  بعيدين  زلنا  ما 

الكربونية بالكامل على الطريق.
ومع ذلك يقوم العديد من شركات السيارات بدمجها 
الكربون،  بألياف  المقوى  البالستيك  أجسام  في 
الكهربائية  السيارات  في  في  الطريقة  تلك  وتنتشر 
مثل بي إم دابليو i3 لمحاولة تعويض الوزن الكبير 

للبطاريات.

نظام الدفع الكلي
قدم فريق أودي للراليات نظام الدفع الكلي في سيارة 
الراليات كواترو رود Quattro Road التي غيرت 
قواعد الراليات عام 1980، إذ ساعدها على التعامل 
تحسين  خالل  من  المختلفة  العوائق  مع  السلس 
للقوة  وتغييره  الرباعي،  للدفع  الوحشية  البساطة 
المنقولة لكل عجلة اعتماًدا على احتياجاتها الفردية، 

كوبر،  ميني  مثل  الرالي رشيقة  مما جعل سيارات 
لكنها ال تزال قوية أيًضا.

سمة  وأصبح  العالم  حول  النظام  انتشر  ما  سرعان 
إمبريزا  سوبارو  أبرزها  الطرازات  لبعض  أصيلة 

وسوزوكي SX4 ونيسان جوك.

نظام التعليق النشط
يرفع ويخفض نظام التعليق النشط هيكل السيارة عن 
معالجة  لضمان  فعال  بشكل  حدى  على  عجلة  كل 
وتفادي  للسائق  سلسة  وقيادة  محسن  وجر  أفضل 

صالبة الصدمات.
أقصى  إلى  النظام  بتطوير  قامت  الفورموال-1 
الدرجات، من خالل دمج أجهزة استشعار في جميع 
أنحاء السيارة لتغذية البيانات في جهاز كمبيوتر على 

متن السيارة والتعامل وفًقا لهذه البيانات.
الطرق  النظام في سيارات  تقدم  أول عالمة  تويوتا 
طرازات  لحقتها  ثم   1983 عام  سوارير  بطراز 

. S60R ستروين إكسانتا وفولفو

نظام استعادة الطاقة الحركية
وجد نظام استعادة الطاقة الحركية KERS طريقه 
إلى الفورموال-1 في عام 2009 ويلتقط هذا النظام 
طاقة  إلى  ويحولها  الكبح  أثناء  المتولدة  الطاقة 
الحديثة  الفورموال-1  سيارات  وتلتقط  كهربائية، 
أيًضا الطاقة الحرارية من العادم والمكابح وتحولها 

إلى كهرباء.
قامت الشركات فيما بعد بتطوير هذه التقنية للسيارات 

الهجينة إلعادة إنتاج الطاقة والحفاظ عليها.

األجنحة
مستوى  إلى  األجنحة  الفورموال-1  سيارات  رفعت 
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توجيه  خالل  من  الستينيات،  في  األداء  من  جديد 
الجناح إلى األعلى لخلق قوة سفلية، مما يدفع السيارة 
بضع  بعد  التماسك،  من  مزيًدا  ويخلق  المسار  إلى 
 Chaparral 2E جهود رائدة بما في ذلك شيفروليه
في عام 1966 ، بدأت فرق الفورموال-1 في تبني 
األجنحة في عام 1968 ، كانت فيراري هي البداية 

وسرعان ما تبعها اآلخرون.
هو  لما  تمهيد  لألجنحة  المبكرة  الجهود  تلك  كانت 
الهوائية،  للديناميكا  المهندسين  فهم  تطور  مع  قادم، 
الفورموال-1  في  أساسًيا  األجنحة عنصًرا  أصبحت 
إلى  باإلضافة  أيًضا،  أخرى  سباقات  وسالسل 
المخصصة  األداء  رياضية  السيارات  عشرات 

للشوارع.

عجلة القيادة متعددة الوظائف
استلهم مصممي السيارات اإلنتاجية تصميم عجالت 
سيارات  قيادة  عجلة  من  الوظائف  متعددة  القيادة 
من  أكثر  أزرار  على  تحتوي  التي  الفورموال-1 
لوحة مفاتيح الكمبيوتر، ولكل منها له وظيفة أساسية 
لتحقيق أقصى قدر من األداء، على عكس عجالت 
والتي  يومًيا  نستخدمه  التي  السيارات  في  القيادة 
تتحكم في مشغل الوسائط وتمكين المكالمات الهاتفية 
بدون استخدام اليدين، مع التركيز في القيادة، وتعتبر 

إحدى عوامل السالمة جنًبا إلى جنب مع الراحة.

مرايا الرؤية الخلفية
إنديانابوليس 500  استعان معظم سائقي أول سباق 
لركوب  الفريق  أعضاء  بإحدى   1911 عام  في 
اقتراب  عن  السائق  وتحذير  السباق  أثناء  السيارة 
السيارات األخرى، فيما قرر راي هاروون التسابق 
بتركيب  وقام  فقط،  واحد  مقعد  ذو  سيارة  بهيكل 
قطعة من الزجاج على لوحة القيادة ونجح في الفوز 

بالسباق.

التي تحافظ  الهامة  أبرز األجزاء  الفالتر من  تعتبر 
على السيارة، حيث تعمل على حجب وتنقية األجزاء 
وفي  واألوساخ،  الشوائب  من  السيارة  في  الهامة 
حال تعرضها للتلف فإنها تسبب العديد من المشاكل 

واألعطال للسيارة.
السيارة  في  الفالتر  أبرز  على  التعرف  يمكنك  هنا 

ومدى أهميتها ومواعيد تغييرها:

فلتر الزيت
يعد فلتر الزيت من األجزاء الهامة التي تحافظ على 
الزيت  تصفية  على  يعمل  حيث  السيارة،  محرك 
وتنقيته من الشوائب واألوساخ، وينبغي تغييره في 
الوقت المحدد له أو عند تلفه، وينصح الخبراء بتغيير 

الفلتر مع كل مرة يتم فيها تغيير زيت المحرك.

فلتر الهواء
يعمل فلتر الهواء على تنقية الهواء الداخل إلى غرفة 
على  يساعد  مما  واألتربة،  الشوائب  من  المحرك 
عملية االشتعال وتوليد القوة الالزمة داخل المحرك، 
ويجب تغيير الفلتر بعد قطع السيارة لمسافة من 10 
وفقاً  وذلك  كيلومتر،  ألف  إلى 20  متر  كيلو  آالف 

للبيئة المحيطة به.

فلتر البنزين
الشوائب  البنزين من  تنقية  البنزين على  فلتر  يعمل 
طرمبة  على  الحفاظ  على  يساعد  مما  والرواسب، 
الوقود والبخاخات من االنسداد، وينصح بتغيير هذه 
القطعة الهامة كل 60 ألف كيلو متر في السيارات 
السيارات  في  االفتراضي  يزيد عمره  لكن  القديمة، 

الحديثة.

فلتر زيت ناقل الحركة
يساعد فلتر زيت ناقل الحركة على تنقية الزيت من 
الداخلي  االحتكاك  عدم  على  يساعد  مما  الشوائب، 
الحركة  سالسة  إلى  باإلضافة  القير،  ألجزاء 
ألف   30 من  قطع  بعد  تغييره  ويجب  والتنقالت، 

كيلومتر إلى 40 ألف كيلومتر.

فلتر التكييف
الداخل  الهواء  تنقية  على  المكيف  فلتر  يعمل 
لمقصورة السيارة من األتربة والشوائب والحشرات 
الصغيرة، مما يساهم في الحصول على هواء مثالي 
داخل مقصورة القيادة، ويتم تغييره بعد حوالي 50 

ألف كيلومتر.

يشترك الكثير من سائقي السيارات حول العالم في 
أنها  إال  سياراتهم،  ركن  عند  بسيطة  تبدوا  أخطاء 
تتسبب بمرور الوقت في أضرار قد يكلف إصالحها 

الكثير من الوقت والمال.
بمجموعة  البيع  بعد  ما  خدمات  قسم  مدير  يقول 
أحد  إن  الروسية   "AutoSpecCentre" شركات 
أبرز األخطاء التي تؤثر سلًبا على السيارة هو ركنها 
بزاوية  مدارة  األمامية  وعجالتها  طويلة  لفترات 

معينة.
وأوضح أن هذه الوضعية تقلل من العمر االفتراضي 
وتلف  تآكل  عملية  تسرع  كما  العجالت،  لمفاصل 
المزودة  السيارات  في  للمقود  الهيدروليكي  النظام 

بهذه التقنية.
وأضاف أن ركن السيارة بهذه الطريقة يزيد الضغط 
ما  بالمقود  الهيدروليكي  التحكم  تعزيز  نظام  على 
وقد  النظام،  لمكونات  المتسارع  التآكل  إلى  يؤدي 
يتسبب أيضا بتلف أو انفجار أنابيب الزيت في النظام 

نتيجة الضغط المتواصل.

وعجالتها  السيارة  ركن  أن  إلى  الخبير  وأشار 
األمامية مدارة بزاوية لفترة طويلة قد ال يؤثر على 
المجهزة  المركبات  في  بالمقود  التحكم  تعزيز  نظام 
سلبا  يؤثر  قد  ولكنه  الغرض،  لهذا  كهربائي  بنظام 

على مفاصل العجالت.
على  يمتد  قد  الخطأ  هذا  ارتكاب  أن  إلى  لفت  كما 
المدى الطويل في تتلف األجزاء المطاطية بالسيارة، 

ما يتسبب بمشكالت في نظام التعليق بالسيارة.
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طريقة  أسرع  أن  السيارات،  صيانة  خبراء  يقول 
لتخريب أي سيارة مزودة بصندوق تروس آلي هو 

السماح بجر السيارة لمسافة طويلة على األرض.
العجالت  مالمسة  استمرار  أن  الخبراء  ويقول 
للطريق أثناء جر السيارة قد يؤدي إلى نتائج كارثية، 
التروس  صندوق  داخل  الحركة  نقل  عملية  ألن 
تستمر، في حين أن ترتفع درجة حرارة المكونات 
الهيدروليك  سائل  تدفق  الضطراب  نظرا  الداخلية 
المكونات  وترطيب  تبريد  في  المستخدم  المضغوط 
عالية  إصالح  عمليات  سيتطلب  ما  وهو  الداخلية، 

التكلفة.

الحركة  ناقل  ذات  السيارات  فإن  نفسه  الوقت  في 
في  أبسط  تكون  األمامي  بالجر  تعمل  التي  اآللي، 
سيكون  الحالة  هذه  في  المطلوب  ألن  نظرا  جرها 
مجرد رفع العجالت األمامية عن األرض أثناء نقل 

السيارة إلى ورشة اإلصالح.
في الوقت نفسه فإنه يجب جر السيارات ذات ناقل 
من  الخلفي  الجر  بنظام  تعمل  التي  اآللي  الحركة 
الخلف، حيث يتم رفع العجالت الخلفية عن األرض، 
في حين تظل العجالت األمامية على األرض. كما 
يجب تثبيت عجلة القيادة في طريق مستقيم حتى ال 
يتغير اتجاه العجالت األمامية أثناء عملية الجر مما 

قد يعرضها للتلف.

وبالنسبة للسيارات التي تعمل بنظام الدفع الرباعي 
مثل الشاحنات الخفيفة والسيارات متعددة األغراض 
حملها  فيجب  )إس.يو.في(  الرياضي  التجهيز  ذات 
الصيانة  مركز  إلى  نقلها  أثناء  تحميل  عربة  على 

بحيث ال يتم جرها أبدا.
المسافة  أما في حالة الضرورة، فال يجب أن تزيد 
التي يتم جرها عن عدة مئات من األمتار فقط لتجنب 

المزيد من األضرار.

من المشاكل الشائعة التي قد يتعرض لها قائدي السيارات هي قرب نفاذ البنزين في السيارة مع عدم وجود 
محطة وقود قريبة للتزود منها، األمر الذي قد يتسبب في توقف السيارة، وهو ما يصيب السائقين باالرتباك 

والقلق.
يمكنك  التالية  النصائح  خالل  فمن 
التي  النصائح  أبرز  على  التعرف 
تكنك من السير ألطول فترة ممكنة 

لتزويد سيارتك بالوقود:
– االبتعاد قدر اإلمكان عن القيادة في 

مسارات الطرق التي بها مرتفعات
– عدم الضغط على الفرامل بشكل 
متكرر، وذلك كي ال تضطر الضغط 

على دواسة البنزين مرة أخرى
– عدم الضغط على دواسة البنزين 

بقوة، حيث أنه يسبب ضخ بنزين بكميات كبيرة للمحرك
– قم بالقيادة على السرعات المتوسطة، حيث أن القيادة على السرعات العالية تسحب الكثير من البنزين

– إذا شعرت بأن السيارة سرعتها مستقرة، ضع ناقل الحركة على “الحياد”
– غلق مكيف السيارة، ألن المكيف من األسباب التي تؤدي إلى زيادة استهالك البنزين في السيارة

– عند غلق المكيف ال تقم بفتح جميع نوافذ السيارة، كي ال يتسبب قوة اندفاع الهواء داخل السيارة بالتأثير 
على جهد المحرك، مما يسبب زيادة استهالك البنزين.

– قم بالسير قدر اإلمكان بالجانب األيمن من الطريق، كي تتمكن من التوقف إذا لم تستطع الوصول إلى 
أقرب محطة للتزود بالبنزين.

حذرت الهيئة األلمانية للفحص الفني من أن انخفاض ضغط هواء اإلطارات عن القيم المطلوبة بمعدل 0.5 
بار يتسبب في زيادة استهالك الوقود بشكل ملحوظ، كما أنه ينطوي على مخاطر تهدد السالمة أثناء القيادة 

بسرعة عالية.
وأضاف خبراء الهيئة، أن زيادة قيمة الضغط بحوالي 0.2 إلى 0.3 بار عن القيمة المحددة لن يضر في 
شيء، ما لم تحذر الشركة المنتجة من هذا، مع العلم بأن الزيادة عن ذلك ليست جيدة أيضا، بسبب التأثير 

السلبي على سلوك القيادة.
وبشكل عام ينصح الخبراء، بفحص الضغط دائما 
الشركة  معلومات  ألن  الباردة؛  اإلطارات  على 
المنتجة حول ضغط الهواء الصحيح تنطبق على 
اإلطارات الباردة، مع العلم بأن اإلطارات تسخن 

حتى في الرحالت، التي تقل عن 10 كلم.
الصحيح  الهواء  ضغط  قيم  على  العثور  ويمكن 
لحالة الحمولة الخاصة بالسيارة في دليل التشغيل 
الوقود  تعبئة  فتحة  غطاء  داخل  الملصقات  أو 
على سبيل المثال. ويتعين مراعاة اختالف القيم 

باختالف أبعاد اإلطار.
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يوجد الكثير من الطرق للوقاية من اإلصابة باألمراض المعدية، والتي تشمل الحفاظ على النظافة الشخصية والعامة وتجنب التعرض 
الجسدي ألي مريض والتغذية الجيدة.

يهتم العالم بأسره منذ بداية جائحة فيروس كورونا الُمستجد بالبحث عن سبل عالجية ووقائية، وكذلك اتباع خطوات إلجراءات احترازية 
في محاولة لتقليل احتماالت انتقال العدوى.

نشر موقع "ويب ميد" الطبي العالمي المتخصص تقريًرا عن أهم الطرق التي ينبغي االلتزام بها للحماية من اإلصابة باألمراض المعدية، 
فيما يلي:

1- التغذية الجيدة
يحتاج جسم اإلنسان إلى جهاز مناعة قوي لمحاربة 
األمراض المعدية. يمكن لنظام غذائي متوازن غني 
تجنب  مع  والمفيدة  الطازجة  الغذائية  بالعناصر 
اإلمكان  قدر  الحمراء،  واللحوم  المصنعة  األطعمة 

أن يبقي جهاز المناعة في أفضل حاالته. 
الجيدة في الحفاظ  التغذية  ويمكن أن تساعد عادات 
على وزن صحي، مما يساعد بالتبعية في دعم جهاز 

المناعة الطبيعية.

٢- النوم الجيد
تسمى  بروتينات  اإلنسان  جسم  يصنع  النوم،  أثناء 
محاربة  في  بالمساعدة  تقوم  التي  السيتوكينات 

االلتهاب والمرض. 
يضمن  يومي  روتين  على  بالحفاظ  الخبراء  ينصح 
جهاز  لدعم  النوم  من  جيد  قسط  على  الحصول 

المناعة.

3- اللقاحات
على  السيطرة  في  مهًما  دوًرا  اللقاحات  تلعب 
وشلل   Bو  A الكبد  التهاب  مثل  المعدية  األمراض 
الديكي  والسعال  والحصبة  والنكاف  األطفال 

واإلنفلونزا. 
ينصح الخبراء باستشارة طبيب بشأن حصول كافة 
لحمايتهم  الالزمة  اللقاحات  كافة  أفراد األسرة على 

جميعا.

4- تنظيف وتطهير األسطح
ينصح الخبراء بالحفاظ على نظافة الغرف والمطابخ 
التي  المنزل  في  المناطق  وكافة  المياه،  ودورات 
يمكن أن تكون عرضة لتراكم بالجراثيم أو البكتيريا. 
بالماء  األسطح  تنظيف  بضرورة  الخبراء  ويوصي 
المضاد  النوع  وليس  معقمة  بمناديل  ثم  والصابون 
للبكتيريا. ويوضح الخبراء أن بعض بضرورة التأكد 
من أن المنظفات المستخدمة تقضي على الفيروسات، 
وأن يتم دائًما ارتداء قفازات عند استخدام مطهرات 

أو منظفات.

5- غسل اليدين
غير  األسطح  لمس  بمجرد  الجراثيم  التقاط  يمكنك 
أشخاص  يلمسها  ما  عادة  التي  األشياء  أو  النظيفة 
الموائد  وأسطح  األبواب  مقابض  مثل  آخرون، 
وأدوات  باللمس  تعمل  التي  والشاشات  والمطابخ 
عن  الجراثيم  تنتقل  األجهزة.  في  بعد  عن  التحكم 
قام  إذا  الوجه  إلى  ومنها  باليدين  اللمس  طريق 
اليدين  الوقاية بغسل  الشخص بلمسه وبالتالي يمكن 
بالماء والصابون بشكل متكرر. وتوضح الكثير من 
المثالية  الطرق  اإلرشادية  والرسوم  الفيديو  مقاطع 
بالماء والصابون وكيفية فركهما مًعا  اليدين  لغسيل 
التي  المدة  ثانية، وهي  لمدة 20  الدافئ  الماء  تحت 
سعيد"  ميالد  "عيد  مقطع  بترديد  تحديدها  يمكن 
يتم  ثم  عشرين،  إلى  واحد  رقم  من  العد  أو  مرتين 
لتجفا  تركهما  أو  نظيفة  بمنشفة  بالتجفيف  االهتمام 

في الهواء.
6- تطهير اليدين

يتوفر  الجراثيم عندما ال  لمكافحة  إنها طريقة جيدة 
الصابون والماء، طالما أنه يحتوي على 70% كحول 
على األقل وال يحتوي على الميثانول، والذي يمكن 
معقم  على  االعتماد  يجب  لكن ال  يكون ضاًرا.  أن 
اليدين كبديل لغسل اليدين. إنها استخدام معقم اليدين 
يكون اجراء استثنائي لحين توافر الماء والصابون 
ألن المعقم ال يتخلص من جميع أنواع الجراثيم وال 
اليدين دهنيتين. وينصح  إذا كانت  يعمل بشكل جيد 
استخدام  من  اإلكثار  عدم  على  بالحرص  الخبراء 
المطهرات مرات متكررة بدون غسل اليدين بالماء 
والصابون ألن هذا من شأنه أني يؤدي إلى تكوين 

طبقة عازلة تحتفظ تحتها بالجراثيم الضارة.

7- تجنب لمس الوجه
ربما يقوم األشخاص بلمس الوجه أكثر مما يعتقدون، 
حيث كشفت إحدى الدراسات أن األشخاص يقومون 
بلمس وجوههم بمعدل 23 مرة في الساعة. ويمكن 
الجسم عبر  إلى  الجراثيم  إلى دخول  أن يؤدي ذلك 
النتائج سبًبا  الفم. وتعطي هذه  أو  أو األنف  العينين 

وجيًها أخر لضرورة الحفاظ على نظافة اليدين.

8- األدوات الشخصية
يمكن أن تتراكم الجراثيم ومسببات األمراض على 
فرشاة  مثل  اللعاب  طريق  عن  الشخصية  األدوات 
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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« .

األسنان أو ملمع الشفاه للسيدات أو عن طريق الدم 
األظافر.  مقصات  أو  للرجال  الحالقة  شفرات  مثل 
وال يجب أيضا التشارك في نفس الطعام أو الشراب 
أو على األقل يتم أخذ قضمة من جزء نظيف وعدم 

استخدام نفس الكوب ألكثر من شخص.

9- تنظيف الطعام
يعد المطبخ أحد مواطن تجمع الكثير من الجراثيم. 
الطعام،  اليدين دائًما قبل وبعد تحضير  يجب غسل 
ينبغي  تناولها.  قبل  والخضراوات  الفواكه  وشطف 
المطبوخ،  الطعام  عن  بعيًدا  النيء  الطعام  حفظ 
وتغيير األواني وألواح التقطيع التي تالمس الطعام 
النيء، ومسح األسطح التي تم وضع الطعام النيء 
جميع  طهي  من  التأكد  يجب  الطهي،  وعند  فوقها. 

األطعمة لدرجة الحرارة المناسبة:

• 180 درجة للدجاج
• 145 درجة لمعظم أنواع اللحوم الحمراء

اكتمال  عالمات  ومن  جيًدا  األسماك  طهي  يجب   •
الطهي عدم إمكان رؤية ما بداخلها عبر القشرة

الطعام  بقايا  يتم وضع  الوجبات،  االنتهاء من  وبعد 
في البراد بأسرع ما يمكن.

10- التباعد الجسدي
إن التباعد الجسدي هو البقاء على بعد مترين على 
بنفس  المقيمين  غير  اآلخرين  األشخاص  من  األقل 
التعرض  تجنب  على  المسافة  تلك  تساعد  المنزل. 
ألي قطرات يتم إطالقها عندما يسعل شخص ما أو 

يعطس أو يتحدث.

11- ارتداء الكمامات
للوقاية من األمراض المعدية التي تنتقل عن طريق 
األميركي  المركز  يوصي  كوفيد-19،  مثل  الهواء 
لمكافحة األمراض CDC بتغطية الوجه عند التواجد 
ال  شخص  أي  من  بالقرب  أو  العامة  األماكن  في 
الكمامات  تعمل  المنزل.  بنفس  الشخص  مع  يعيش 

الواقية بشكل جيد ولكن ال يمكن ارتداؤها إال مرة 
واحدة. 

ذات  القماش  من  المصنوعة  للكمامات  ويمكن 
من   %70 إلى  يصل  ما  تمنع  أن  المتعددة  الطبقات 
القطرات ويمكن غسلها وإعادة استخدامها بانتظام. 
لمس  تم  إذا  اليدين  وغسل  تعقيم  من  التأكد  يجب 

الجزء الداخلي من الكمامة بعد ارتدائها.

1٢- القوارض والحشرات
الجراثيم  والحشرات  القوارض  تحمل  أن  يمكن 
المسببة لألمراض، لذا فإن إبعادها عن المنزل أمر 

مهم لصحة العائلة. 
يجب التأكد من تغطية علب الطعام والقمامة، وإغالق 
الثقوب أو الشقوق في جدران المنزل، وتطهير أي 
مناطق تظهر فيها عالمات اآلفات )مثل الفضالت(. 
المشكلة دون حل يجب االستعانة  إذا استمرت تلك 

بشركة متخصصة في إبادة الحشرات.



030 50914210

0176 56677288

Sonnenallee
12045 Berlin

Sonnenallee
12045 Berlin

أحدث القصات ماش و صبغة و سشوار دوافيلي - تنعيم الشعر ملدة سنة - عالج الشعر بالبايوتني و الكريستال - تنضيف الوجه و احلواجب باخليط
أو الشمع - تركيب رموش ملدة 8 اسابيع - حتضري عرايس - وصل شعر طبيعي جبميع الطرق و مجيع االلوان - موديالت شعر جلميع املناسبات

- مكياج للعرايس و املناسبات - مكياج كامل - جتميل الوجه مع ماسك و مساج - رسم تاتو بكافة األشكال - العالج بالكرياتني و الربوتني و البوتكس
 و الكريستال و الكوالجني لعالج الشعر املتقصف و اجلاف - قسم خاص للحجاب.

Salon Rotana by Nisrine
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باألفراد  يفتك  زعاف  سم  العنصري  التمييز  إن 
وتأجيج  المظالم  إدامة  إلى  ويؤدي  والمجتمعات، 

الغضب واشتداد الحزن واألسى وتفاقم العنف ...
وتعد مكافحة العنصرية والتمييز بجميع أشكاله ركنا 
من أركان السالم والتالحم االجتماعي، وال سيما في 

مجتمعاتنا المعاصرة التي ال تفتأ تزداد تنوعا.
وتدعو منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
"يونسكو"، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز 
المنظمة  في  األعضاء  الدول  جميع  العنصري، 
المبذولة من  الجهود  إلى مضاعفة  وجميع شركائها 

أجل بناء عالم أكثر شموال وتضامنا وإنصافا.
وكلما زاد احترامنا لآلخرين زاد احترامنا ألنفسنا، 
العامة  المديرة   - بوكوفا  "ايرينا  تحدثت  هكذا 

لليونسكو - عن التمييز العنصرى.

التمييز  على  للقضاء  الدولي  باليوم  العالم  ويحتفل 
العنصري يوم 21 مارس من كل عام.

مذبحة  وقعت   1960 سنة  من  اليوم  ذلك  ففي 
فقتلت  الرصاص  الشرطة  أطلقت  حيث  شاربفيل، 
سلمية  مظاهرة  في  مشتركين  كانوا  شخصا   69
شاربفيل  بلدية  في  االجتياز  قوانين  على  احتجاجاً 
بجنوب أفريقيا، وكانت قوانين االجتياز قد ُفِرضت 

من قبل نظام الفصل العنصري في البالد.
دعت   ،1966 سنة  في  اليوم  ذلك  إعالنها  ومع 
الجمعية العامة المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده 
من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

)القرار 2142 )د - 21)).
منذ ذلك الحين، أُبطل العمل بنظام الفصل العنصري 
والممارسات  القوانين  وألغيت  أفريقيا،  جنوب  في 
دولي  إطار  بناء  وتم  عديدة،  بلدان  في  العنصرية 
لمكافحة العنصرية يسترشد باالتفاقية الدولية للقضاء 

على جميع أشكال التمييز العنصري.
عالمية  مرحلة  من  اآلن  االتفاقية  هذه  وتقترب 
المناطق  جميع  في  هناك  يزال  ال  إذ  التصديق، 
أشخاص عديدون وجماعات ومجتمعات تعاني من 

الظلم والوصم بالعار الذين تسببهما العنصرية.

العالمي  اإلعالن  من  األولى  المادة  تؤكد  وحسبما 
"أحرارا  يولدون  جميعا  الناس  فإن  اإلنسان  لحقوق 

ومتساوين في الكرامة والحقوق".
واليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري تذكرة 

بمسؤوليتنا الجماعية تجاه تعزيز هذا المبدأ المثالي 
وحمايته.

شباب يناهض العنصرية
موضوع  هو  العنصرية"  يناهض  "شباب  شعار 

احتفالية عام 2021.
العام  الجمهور  إشراك  الموضوع  هذا  من  ويراد 
على اإلنترنت باستخدام وسم #مناهضة_العنصرية 
ثقافة  تعزيز  إلى  يهدف  الذي   ،FightRacism#
التمييز،  ومناهضة  والمساواة  التسامح  من  عالمية 
التحيز  مناهضة  إلى  الجميع  دعوة  عن  فضال 

العنصري والمواقف المتعصبة.
بالخروج  واسع  نطاق  على  دعمهم  الشباب  وأبدى 
في مسيرات في أثناء مظاهرات "حياة السود مهمة" 
في عام 2020، التي جذبت ماليين المتظاهرين في 

جميع أنحاء العالم.
 - الشباب  من  غفيرة  بأعداد  الشوارع  وغصت 
معظمهم من المراهقين وفي العشرينات من أعمارهم 

- لالحتجاج على الظلم العنصري.
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  حشدوا  كما 
للمشاركة ودعوا أقرانهم إلى المجاهرة بالدفاع عن 

قضية تساوي الحقوق للجميع.

 ،2020 عام  أوائل  في  الفيروس  انتشار  بدء  ومع 
انتشرت جائحة موازية من كراهية بعض األعراق 
والجنسيات األخرى والخوف منها وممارسة العنف 

عليها.
وسرعان ما اتضح أن غياب المساواة الصارخ — 
المتجذر أحيانا في العنصرية — قد عرض األقليات 

لمخاطر أكبر لإلصابة بالعدوى أو التسبب بالوفاة.
وأثرت جائحة "كوفيد - 19" تأثيرا كبيرا في الشباب 

بمن فيهم الذين ينتمون إلى أقليات.
العنصري،  التمييز  تزايد  اآلن  كثيرون  ويصارع 
التعليمية،  العمليات  في  االنقطاعات  عن  فضال 
وتناقص فرص العمل، وضعف المشاركة في الحياة 
العامة، مما يعيق التمكين الفردي واالجتماعي لهم.

مبدأ المساواة
التأكيد  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  كررت  وقد 
ومتساوين  أحرارا  يولدون  البشر  جميع  أن  على 
المساهمة  القدرة على  الكرامة والحقوق ولديهم  في 

البناءة في تنمية مجتمعاتهم.

وشددت الجمعية العامة كذلك في قرارها األخير على 
أن أي مبدأ للتفوق العنصري هو زائف علميا ومدان 
أخالقيا وظالم اجتماعي وخطير ويجب رفضه، إلى 
أجناس  وجود  تحديد  تحاول  التي  النظريات  جانب 

بشرية منفصلة.
هذه  من  القلق  المتحدة  األمم  أبدت  تأسيسها،  ومنذ 
ليتضمن  العنصري  التمييز  بحظر  وقامت  المسألة، 

جميع الصكوك الدولية األساسية لحقوق اإلنسان.
وفرضت هذه الصكوك التزامات على الدول للقضاء 

على التمييز في المجالين العام والخاص.
خاصة  تدابير  اتخاذ  الدول  المساواة  مبدأ  ويتطلب 
في  تساعد  أو  تسبب  التي  الظروف  على  للقضاء 

إدامة التمييز العنصري.

اتفاقية القضاء علي التمييز العنصري
اعتمدت االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال 
والتصديق  للتوقيع  وعرضت  العنصري،  التمييز 
لألمم  العامة  الجمعية  قرار  بموجب  واالنضمام 
المتحدة 2106 ألف )د-20( المؤرخ في 21 ديسمبر 

1965، ودخلت حيز النفاذ في 4 يناير 1969،
اتخاذ  علي  عزمها  عقدت  األعضاء  الدول  وقد 
جميع التدابير الالزمة للقضاء السريع علي التمييز 
منع  وعلي  ومظاهره،  أشكاله  بكافة  العنصري 
بغية  ومكافحتها  العنصرية  والممارسات  المذاهب 
عالمي  مجتمع  وبناء  األجناس  بين  التفاهم  تعزيز 
متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين، 
مع األخذ في االعتبار االتفاقية المتعلقة بالتمييز في 
العمل  أقرتها منظمة  التي  مجال االستخدام والمهنة 
الدولية في عام 1958، واتفاقية مكافحة التمييز في 
للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  أقرتها  والتي  التعليم 

والعلم والثقافة في عام 1960.

وأخيرا.. التنوع مصدر قوة، يجب استغالله إلنتاج 
زاد  ..وكلما  والسالم.  اإلبداع  االبتكار  وسائل 
احترامنا لآلخرين زاد احترامنا ألنفسنا... فال يوجد، 
في عالم متنوع، أي سبيل آخر غير التفاهم واحترام 
إلى  الرامية  والجدران  األسوار  بناء  أما   .. اآلخر. 
من  انعزال  إلى  يؤدي  ما  فكثيرا  اآلخرين،  عزل 

يقومون ببنائها وانطوائهم على أنفسهم.

عصمت سعد
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- خبراء بتنظيم حفالت الزفاف والمناسبات.
- حدد معنا موعد عرسك .. واترك لنا تنظيم ليلة العمر.

- إمكانية الدفع بالتقسيط.

صالة تتسع لغاية ٢٥٠ شخصاً



٢٥ دقيقة من الكودام

Strasse des Friedens 78, 
14552 Langerwisch/ Michendorf

Ausfahrt Saarmund

Tel.: 033  205 7 25 28 7 
        0173 9444 544
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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:

^m¯n÷]Ê<∞flm˜]
ãÈ€§]

D�̂ÈÀi^‚<Ÿ^íi˝]E<Ì√€¢]Ê<^√eÖ˘]

gfi^q˘]<·ÁÚç<gj”⁄
D∞÷ÜeE

Keplerstr. 2, 10589 Berlin
U.-Bhf. Mierendorffplatz

gfi^q˘]<·ÁÚé÷<Í¬ÜÀ÷]<gj”π]
D∞÷ÜeE

شھر أبریل/ نیسان ۲۰۲۱
Gebetszeiten für Berlin / April 2021

  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
28
29
30

21:41
21:43
21:45
21:48
21:50
21:53
21:55
21:58
22:00
22:03
22:05
22:08
22:11
22:13
22:16
22:19
22:22
22:24
22:26
22:26
22:27
22:27
22:28
22:29
22:29
22:30
22:31
22:31
22:32
22:33

19:46
19:48
19:50
19:52
19:53
19:55
19:57
19:59
20:00
20:02
20:04
20:06
20:07
20:09
20:11
20:13
20:14
20:16
20:18
20:20
20:21
20:23
20:25
20:27
20:28
20:30
20:32
20:34
20:35
20:37

16:45
16:46
16:47
16:48
16:49
16:50
16:51
16:52
16:53
16:53
16:54
16:55
16:56
16:57
16:58
16:58
16:59
17:00
17:01
17:01
17:02
17:03
17:04
17:04
17:05
17:06
17:07
17:07
17:08
17:09

13:17
13:17
13:17
13:16
13:16
13:16
13:16
13:15
13:15
13:15
13:15
13:14
13:14
13:14
13:13
13:13
13:13
13:13
13:13
13:12
13:12
13:12
13:12
13:12
13:11
13:11
13:11
13:11
13:11
13:11

06:34
06:31
06:29
06:27
06:24
06:22
06:20
06:17
06:15
06:13
06:10
06:08
06:06
06:04
06:01
06:00
05:57
05:55
05:53
05:50
05:48
05:46
05:44
05:42
05:40
05:38
05:36
05:34
05:32
05:30

04:31
04:28
04:25
04:22
04:19
04:16
04:13
04:10
04:06
04:03
04:00
03:57
03:53
03:50
03:49
03:48
03:47
03:46
03:45
03:44
03:43
03:42
03:41
03:40
03:39
03:38
03:37
03:36
03:35
03:34

KAFFEERÖSTEREI mit allen Anlagen inklusive 
VERPACKUNGSMASCHINEN zu verkaufen!         
Preis auf Anfrage!
بما في األنظمة  مع جميع  البن/القهوة   ماكينةتحميص 
ذلك آالت التعبئة والتغليف للبيع. السعر عند الطلب

KAFFEERÖSTEREI

kaffee-roesterei@outlook.deTel.: 0176 6371 7016

22

مؤسسة بغداد لتجارة المواد الغذائية
 تهنئ المؤسسة المهندس عمر الشمري زوج ابنتنا "رنا" لحصوله
 على شهادة الماجستير  في الهندسة المدنية من جامعة كيزن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

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

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

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

VEREINIGTE ARABISCHE 
EMIRATE: 00971   
- Abu Dhabi 9712
- Ajman 9716
- Al Ain 9713
- Dubai 9714
- Fujairah 9719
- Jebel Ali 97184
- Ras Al Khaimah 9717
- Sharjah 9716



 تنزيالت هائلة بمناسبة شهر
رمضان الكريم
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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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مطعم أنتیک

كبة مقلية - ملوخية شامية ورق

كباب بالصينية على الطريقة التركية

دجاج مشوي بالفرن ودجاج بروستد

من البوفيه على مدار األسبوع:

والعديد من الطبخات واألصناف األخرى، والعديد من المقبالت الشرقية والغربية والسلطات 
والتبولة وحمص بطحينة ومتبل باذنجان وبابا غنوج والدونر التركي وشاورما اللحم والدجاج.

فتة مكدوس بالباذنجان

حراق أصبعو - أوزي بالخضار

سباكيتي - كريسبي  - سكالوب
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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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Kienitzer Str. 98. 12049 Berlin, Tel.: 0172-
3962858    U-Bhf.  Leinestr.
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
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
Turmstr. 83, 10551 Berlin, Tel. 030- 
46309555  U-Bhf.  Turmstr.   Bus   M27, 
TXL 101, 123, 187, 245
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
Diwan,
Sonnenallee114, 12045 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
Arresalah
Turmstr. 83, 10551 Berlin, Tel. 
030- 46309555
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
Ibn-Khaldon
Karl-Marx-Str. 78, 12043 Berlin
IDFAD,
Seydelstr. 28, 10117 Berlin, 
Tel. 030-20649898
IKRA,
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin, 
Tel. 030-97888763 / 4/ 5
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, 
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 مركز الرسالة 

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

 

إبن خلدون

ـ إدفاد

 
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة

 

ـ الجالية العراقية

 
ـ الرافدين

 
ـ اإلغاثة اإلسالمية

ـ جنين

 
ـ مركز األسرة والشباب

ـ الجالية األردنية
برلين/براندبورغ

 

ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا

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 

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

- مسجد المركز الثقافي 

- مسجد الرحمن

- مسجد بالل

ـ مسجد الصحابة

ـ مسجد الرسالة

مسجد الفردوس
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Vereine, Beratungen  جمعيــــــات، استشــــارات

Braunschweiger Str. 82, 12055 Berlin
Tel.: 030 615 76 70

Fax: 030 616 53 889
Mail: post@dalil.de

Web: www.dalil.de
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Flyer - Falzflyer - Visitenkarten
Klappkarten - Plakate - Broschüren

Mappen - Kataloge - Blöcke
Briefpapier - Postkarten

und Vieles mehr!

Flyer

KundenstopperVisitenkarten

Falzflyer

Speisekarte

Stempel

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-Mari-
endorf , Telefon: 74 00 44 65



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

- 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
 

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

Karl-Marx-Str. 80
12043 Berlin

Tel.: 030-686 65 04
Fax: 030-627 30 433

Mo. - Di.: 8.30 - 16.00 Uhr.
          Mi.: 8.30 - 13.00 Uhr.

            Do.: 11.00 - 18.00 Uhr.
        Fr.: 8.30 - 12.00 Uhr.

Dekra AL-Saidi
Grammestr. 15, 13629 Berlin,
 Tel. 030-38304442

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 Berlin, 
Tel. 030-7513632

ORTHOPÄDIE 
Abd El-Aziz, Ashraf
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

- دة / ذكرى

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

 
ـ د/ دهشان

 

ـ د/ محمود عاطف
 

ـ د/ رسالن

طب رياضي
ـ د/ دهشان

مسالك بولية
- د/ فرج هللا

- د/ السويفي
 

Kinder- & Familienpraxis
Dr. med. N. Al-Saidi & Kollegen

بإشراف االستشاري د. نجیب السعیدي
أخصائیون في الطب العام

أخصائیون في عالج أمراض األطفال والشباب
أخصائیون في عالج الحاالت النفسیة لألطفال والشباب

العيادة التخصصية لكل العائلة

Braunschweiger Str. 14, 12055 Berlin-Neukölln

Tel.: 030 / 5329237
S-Bhf. Sonnenallee |  Bus M 41, 171



Tel.: 030 493 40 60 Gesundbrunnen
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin

- عالج الحاالت الطارئة.
- تنظيف األسنان.

- عالج القناة الجذرية بأحدث الطرق.
- عالج أمراض اللثة.

- 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.

- تركيب األسنان الثابتة والمتحركة.
- الحشوات الضوئية والتجميلية.
- تبييض األسنان بطريقة حرفية.

- وقاية ومعالجة أسنان األطفال. D
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Öffnungszeiten: Mo., Di., .: 09:00 - 17:00 Uhr | Mi.: 11:00 - 19:00 Uhr | Do.: 09:00 -18:00 Uhr | Fr.: 09:00 - 14:00 Uhr

العيادة التخصصية لطب األسنان

الدكتور أمين حافظ 
الدكتورة حنان حافظ هولز

Dr. AMIN HAFIZ
Dr. Hanan Hafez-Holz
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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
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60
Ishaq, Ibtisam,
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172

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, 

- 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

ـ د/ عماد خلوف

ـ دة/ ليلي حسين

ـ د/ حجازي

ـ د. أبو حمادة
ـ د. أبو ورد

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

Ì⁄^¬<Ìu]ÜqÊ<›^¬<gõ
pÅ]ÁuÊ<l^ ^√â]
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Ÿ^Àõ˘]<4„�i<l^È◊€¬Ê<l^È◊€¬

‰⁄ÊÅ<Çe^¬<ÖÁj“Ç÷]<Ö^éjäπ]

‡{È÷Üe<ª<oËÇ{£]<9�÷]<à{{{“Üπ]

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. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Dr. Nadin Mahjoub
Briesestr. 8, 12053 Berlin
Tel.: 030-6862233
Dr. Nawras Darkazanly
Richard-Wagner-Platz 3, 10585 Berlin
Tel.: 030-3414060
Dr. Yanal Alla-Rachi
Dörpfeldstr. 11, 12489 Berlin, 
Tel.: 030- 6713793

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
د. محيي الدين

دة. نادين محجوب

د. نورس دركزنلي

ـ د/ ينال اله رشي

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

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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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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Ärzte أطباء

 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
 د. عبد الكريم عراقيد .غسان تيزري

                                                                                                                                                                                                               أخصائي باطنية - طبيب عائلة

 أخصائي االمراض العامة والباطنة

Dr. Khaled El-Sharafi

Dr. Abdelrahman Seifeddin

Dr. Ghessan Tesari
                                      Facharzt für Allgemeinmedizin  

Dr Abdelkarim Iraki
                                                                                  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



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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Ärzte أطباء

Richard-Wagner-Platz 3, 10585 Berlin
U-Bhf.  Richard-Wagner-Platzm / U 7
Bus: M45 / N7

Sprechzeiten:
Mo – Do: 9 – 12 Uhr & 13 – 18 Uhr
Fr: Nach Vereinbarung

Tel: 030 – 3414 060
 030 – 3415 025

Fax: 030 – 3419 787

www.zahnspange-charlottenburg.de

info@ zahnspange-charlottenburg.de

Dr. Nawras Darkazanly
د. نورس دركزنلي

 العيادة التخصصية لتقويم األسنان
د. نورس دركزنلي  االستشارات التقویمیة و المعالجات

عند األطفال و الكبار
تقنیات التقویم الثابت من دون قلع االسنان

التقویم التجمیلي
التقویم الشفاف

التقویم غیر المرئي أو التقویم اللساني
التقویم الجراحي

تشخیص و معالجة امراض المفصل الفكي

 Beratung und Behandlung von Kindern 
 und Erwachsenen 
 Non-Extraktions-Therapie
 Zahnfarbene Bracketsysteme aus Keramik
 Aligner-Therapie
 Lingualtechnik
 Kombinierte kieferorthopädisch-kieferchirurgische
 Therapie
 Diagnostik und Therapie des Kiefergelenkes

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.

������� ������� �������� �������

���� 
��� 	������ 	�������

■ 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



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
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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

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



Die spezielle Praxis für Innere Medizin.
Unter Führung von Dr. Ali Abboud.
Die erste Praxis für Innere Medizin in Neukölln mit Kompaktleistungen.



يش د. محــي الدين آله ر

Dr. med. dent. MSc. PhD.
 Muhieddin Alarashi



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€



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



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.



Kinderwunschzentrum Helle - Mitte
         MVZ für Gynäkologie

Dr. med. Muna Zaghloul-Abu Dakah
FÄ für Gynäkologie und Geburtshilfe

Fr. K. Walkowiak
Dr. med. G. Matheus

د. مني زغلول
 أبو دقة

نتحدث العربي�ة 

 تخصصات المركز :
 تشخيص أسباب العقم عند الرجال و النساء

 معالجة أمراض العقم
      اإلخصاب بالحقن داخل تجويف الرحم

      عملية اإلخصاب خارج الجسم)أطفال األنابيب(
      التلقيح المجهري

      التلقيح المجهري بحيوانات منوية من الخصية       
        او البربخ

          ثقب غشاء الجنين
         حفظ البويضات لإلنجاب المخطط او قبل عالج   

        السرطان
   إجراء جميع العمليات النسائية في مستشفانا اليومي

    )منظار الرحم, منظار البطن, تنظيفات و غيره(
  فحص التشوهات عند الجنين إضافة الي فحص الجينات

- موعد  عالج العقم
030 9927790                              

- موعد إلجراء عملية جراحية
030 99277923                            

- موعد فحص تشوهات األطفال
 عند الحوامل

030 9927790                              

 Kinderwunschtherapie  
             

         ambulante OP

                    Feindiagnostik

 Schwerpunkte : 
 Diagnostik männliche und weibliche 
Fertilitätsstörung 
künstliche Befruchtung                   
Insemination                        
IVF        
ICSI    
MESA/TESE  
assisted hatching   

              social freezing oder FertiPROTEKT    
ambulante gynäkologische Operationen 
)HSK, LSK, Curettage, usw.(    
 Pränataldiagnostik inkl. genetische
Untersuchung

Berlin Helle Mitte
Stendaler Str. 24, 12627 Berlin
Hellersdorf /U-Bhf. Hellersdorf
4. Etage (Parkebene C(
Tel.  030/992 779-0
Fax 030/992 779-22
www.berliner-kinderwunsch.de

Terminvereinbarung
الرجاء تحديد موعد مسبق 

المركز التخصيص لإلخصاب و عالج العقم         

  نتعامل مع جميع التأمين�ات 



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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 الدكتور عبد الحميد حافظ
اختصاصاتنا:

1- تركيب األسنان الثابتة والمتحركة
 2- إختصاص اطفال وشباب

Abdul - Hamid Hafez 
 Tätigkeitsschwerpunkte :

1.Zahnersatz (fest & herausnehmbar)  
2.Kinder- & Jugendzahnheilkunde

 

Mo,Di,Do: 9-19 Uhr   Mi: 9-17 Uhr   Fr: 9-15 Uhr 
Seestr. 43,13353 Berlin  
Telefon: 030 45 38 096

Zahnarztpraxis 
Dento Smile  

- عالج الحاالت الطارئة
- تنظيف و تبيض االسنان.
- تبيض و تجميل االسنان 

  بقشور السيراميك
- عالج القناة الجذرية بأحدث الطرق.

- عالج أمراض اللثة.
- تركيب االسنان الثابتة و المتحركة.

- الحشوات الضوئية والتجميلية.
- وقاية ومعالجة أسنان األطفال.

- معالجة التهاب عصب اسنان الحليب
- تلبيسات خاصة باسنان االطفال

- حافظ مكان ثابت و متحرك
  عند األطفال

- المعالجة تحت غاز التهدئة
 لالطفال و الكبار )في حاالت الخوف(

- Notfallbehandlung
- professionelle Zahnreinigung & Aufhellung 
- Zahnästhetik mit Keramik-Veneers
- Behandlung der Wurzelkanäle    
   mit neuester Technologie
- Behandlung parodontaler Erkrankungen
- optische & kosmetische Füllungen
- Prävention & Behandlung von Kinderzähnen
- Wurzelkanalbehandlung bei Milchzähnen
- Kinderkronen
- Herausnehmbare und festsitzende 
  Platzhalter bei Kindern
- Behandlungen unter Sedierung mit Lachgas 
  (für ängstliche Kinder und Erwachsene)

  Seestr
Bus123/106,M13,U6

MODERN-KOMPETENT-SCHMERZFREI
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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

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
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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

BLISSESTRASSE 5, 10713 BERLIN

Tel 030 861 06 86  Fax 030 861 06 87
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Abokal Najat
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
Ahmed Abed
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
Ahmad Chahrour
Anzengruber Str. 8, 12043 Berlin
Tel.: 030-921066470
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/أحمد شحرور

ـ ا/ حسام ابراهيم

ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

ـ ا/ طارق العبيد

Müllerstraße 156 A
13353 Berlin
U-Bhf. Leopoldplatz
Tel 030 469 062 822
Fax 030 469 062 829

SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,

Strafrecht, Ausländer- & Asylrecht
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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



86



87

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 الرسالة

ـ مدرسة األندلس
 

ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات

 

ـ الرابطة 
اللبنانية

 
ـ الديوان

ـ مدرسة النور

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
Arresalah
Turmstr. 83,10551 Berlin, Tel. 030- 
46309555
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
Diwan,
Sonnenallee114, 12045 Berlin, 
Tel. 030-39480910
El-Nur
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 030-

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

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

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

M.I.Q 
Bildung GmbH

تقدم مؤسستنا دورات اإلندماج للمهاجرين وللمستويات )C1–A1 ( إضافة 
إلى ) Alphabet Kurs ( مع توفر مركز متخصص لرعاية األطفال دون 

سن المدرسة. إستقبال أطفال الوالدين الملتحقين في دورات اإلندماج.
خدمة رعاية األطفال مجانية ألبناء المسجلين في دورات اإلندماج لدينا.

كما توفرM.I.Q. Sozialstation GmbH من خالل إستشاري مختص 
وبشكل دوري:

 امسيات للتخاطب باللغة األلمانية.

 تقديم المشورة بخصوص األطفال, الشباب واألسرة.

 ورشات عمل متنوعة.

 تقديم المشورة حول التخلص من اإلدمان والمخدرات.

 مهرجانات صيفية.

 مهرجانات ثقافية.

Trautenaustr. 5, 10717 Berlin
Pangea-Haus, 4. Stock, Raum 406
U-9 Güntzelstraße
030-270 17 570
info@miq-bildung.de
www.miq-bildung.de
Mo.-Mi. 09:00-15:00

56823914
Haus der Weisheit
Rathenower Str. 16, 10533 Berlin, Tel. 030-
39808625
Ibn-Khaldon
Karl-Marx-Str. 78, 12043 Berlin
Karame e. V.
Puttkamer Str. 19, 10969 Berlin, Tel. 0176-  
40198574
Palästina Sportvereine e.V.
Prinz-Eugen-Str. 17, 13347 Berlin, 
Tel. 030-2111562

ـ دار الحكمة

ـ ابن خلدون

المدرسة العربية / الكرامة

 
- مدرسة فلسطين

Tel.: 03036757709
Saphire Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Sato Festsaal
Neuköllnische Allee 25, 12057 Berlin
Tel. 030-68055036

 
صالة زفير

ـ صالة شاتو
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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

ـ مجوهرات األفراح

ـ مجوهرات األمان
  

ـ الهادي

 
ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الرضا

 
ـ مجوهرات دبي

 
ـ مجوهرات الخليج

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

ـ فلسطين

 

ـ السعودية

 
ـ اليمن

ـ ليبيا

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

Al-Ahram,
Schiffbauerndamm 40, 10117 Berlin, 
Tel. 030-2064690
Iraq Network,
Postfach 1456, 63128 Dietzenbach
www.aliraqnews.com
webmaster@aliraqnews.net
Tel. 0178-9712017
KUNA,
Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin, 
Tel. 030-20913695
Maghreb Presse,
Dricksenstr. 50, 10171 Berlin, 
Tel. 030-2096172

ـ جريدة األهرام

  
ـ شبكة األخبار العراقية

 ـ وكالة األنباء الكويتية

ـ وكالة األنباء المغربية



كوسوفو
السياحة في كوسوفو أصبحت وجهة أوروبية تجذب االهتمام كثيراً في اآلونة األخيرة رغم أنها لم تكن كذلك من قبل 
فالعاصمة بريشتينا تكاد تكون السبب الرئيسي لذهاب معظم الناس إلى كوسوفو بسبب هندستها المعمارية مع مقاهيها 
الثقافية المذهلة باإلضافة لمدينة بيرزرن القديمة المذهلة منذ العصور الوسطى التي تجذب غالبية السياح و تنتشر بها 
الكنائس األرثوذكسية الرائعة بما في ذلك األديرة األربعة التي تشكل مواقع تراث عالمي لليونسكو كما توجد مجموعة 
من المساجد المذهلة و بعض المناظر الجبلية الجميلة كما أن السكان المحليون هناك و تعاملهم الودي جداً يجعلونك تشعر 

بأنك مرحب بك للغاية و لذلك فإن كسوفو حقاً دولة رائعة تستحق االستكشاف.



السفر إلى كوسوفو 

كوسوفو هي جزء من منطقة البلقان في أوروبا، وتقع بين صربيا والجبل األسود وألبانيا ومقدونيا.
 

أوالً وقبل كل شيء، وفقاً للبحث السريع عبر اإلنترنت ، فإن حوالي 96٪ من سكان كوسوفو مسلمون، وبطبيعة الحال ، فإن هذا األمر ينعكس على وجود الطعام 
الحالل والمساجد الرائعة التي تتواجد إلى حد كبير في كل مكان في البالد، حيث تهيمن المآذن على األفق وخالل أوقات الصالة ، يتردد األذان في جميع أنحاء المدن.

وإذا كنت تتساءل كيف دخل اإلسالم هذا البلد غير الساحلي ، فالجواب يكمن في اإلمبراطورية العثمانية التي حكمت كوسوفو ألكثر من 500 عام من عام 1389 
إلى 1912، وال تزال التأثيرات العثمانية منتشرة في جميع أنحاء كوسوفو إلى يومنا هذا، وهي متعددة األوجه؛ من الهندسة المعمارية والغذاء إلى اللغة التي يتحدث 

بها بعض السكان المحليين ، ال سيما في منطقة بريزرن.

تتمتع كوسوفو بتاريخ مثير لالهتمام يمتد إلى اإلمبراطورية البيزنطية واإلمبراطورية البلغارية وحتى إلى اإلمبراطورية الرومانية، كما تم دمج كوسوفو في مملكة 
صربيا وأصبحت فيما بعد جزًءا من يوغوسالفيا في عام 1918، وأعلنت كوسوفو استقاللها عن صربيا في عام 2008، ومن خالل زيارة مدن كوسوفو الجميلة 

والمعالم الساحرة سيمكنك التعرف على تاريخ البالد الغني وفهمه بشكل أعمق.

اللغات الرسمية التي ستسمعها عند السياحة في كوسوفو هي األلبانية والصربية ، ويمكن سماع اللغة التركية بشكل شائع في بريزرن. أيضا ، يتحدث الكثير من 
السكان المحليين  االنجليزية على نطاق واسع وخاصة من قبل الشباب.

في حين أن كوسوفو ليست ضمن االتحاد األوروبي ، فإن العملة المستخدمة هي اليورو.

السياحة في كوسوفو و أفضل معالم الجذب السياحية
مدينة بريشتينا 

مدينة بريشتينا هي أحدث عاصمة في أوروبا فالهندسة المعمارية بها رمادية و قاتمة تماماً كالعمارة الحديثة كما أن المقاهي الموجودة بها على قدر كبير من التناقض 
و هذا يجعلها ترضي جميع األذواق كما يأتي إليها الكثير من مسؤولي االتحاد األوروبي و األمم المتحدة و هذا يعطي المدينة شعور كبير بالعالمية و لكن هناك أكثر 
من المطاعم و المقاهي في بريشتينا فال تزال التأثيرات العثمانية موجودة بها في األحياء و التالل المحيطة بها كما يمكنك أخذ جولة في شوارعها الرئيسية و مشاهدة 

مبنى الحكومة الجديد و المساجد التاريخية و السوق القديم.



مدينة بريزرن 
مدينة بريزرن من نواحٍ كثيرة يوجد بها كل شيء ال يوجد في مدينة بريشتينا فمركز المدينة يرجع إلى العصور الوسطى الخالبة جداً و هذا يجعلها أجمل مدينة في 
كوسوفو باإلضافة للكنائس األرثوذكسية و المساجد التي توجد معاً جنباً إلى جنب و هي مثال رائعة على التسامح الديني في التاريخ و من المساجد الرائعة تلك يوجد 
مسجد سنان باشا الذي تم تشييده من قِبل العثمانيين عام 1615 كما أن الكنيسة الشرقية األرثوذكسية هناك هي واحدة من مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 
2006 و هناك أيضاً فلعة أو حصن بريزرن الذي يوفر مناظر و مشاهد رائعة عبر المدينة و هناك الكثير و الكثير من عوامل الجذب في مدينة بريزرن و التي 

تجعل من السهل أن نرى لماذا ال تزال المدينة تجذب الحشود على مر السنين.

مدينة بيخا
مدينة بيخا حافلة للغاية بالتراث العثماني و التراث الصربي على حد سواء و هي واحدة من أهم و أجمل مدن و مستوطنات كسوفو حيث تتموضع بشكل مميز عند 
سفح جبلين يطلق عليهم اسم الجبال الملعونة و هي مكان رائع لالستكشاف و الذهاب في جوالت عبر الوديان و سفوح الجبال على مدى خمس و عشرون كيلومتر و 
يمكنك أيضاً زيارة مواقع التراث العالمي لليونسكو التي تمأل المدينة مثل الكنيسة األرذوكسية البطريركية و هناك الكثير من الكنوز و المواقع المثيرة لالهتمام التي 

ال ينبغي تفويت زيارتها و منها سوق الجبن الذي سيجعلك تشعر بأنك في اسطنبول.



مدينة جاكوفا
على الرغم من أن مدينة جاكوفا قد عصفت بها الحرب و لكنها استطاعات التسلق و الصعود ببطء مرة أخرى و أصبحت تحتوي على أفضل األماكن على اإلطالق 
للحياة الليلية المبهجة و الممتعة و بها اثنين من البحيرات االصطناعية حيث تقام بها الرحالت اليومية إلى هاتين البحيرتين باإلضافة للبازار الكبير الذي أعيد بنائه 
حديثاً و قد ساعد على تنشيط المدينة، تشمل المدينة عدة مواقع أخرى مثيرة لالهتمام مثل مسجد Hadum الذي بني في األصل في العصر العثماني و تكية الشيخ 

أمين التي تعتبر مجمع ديني و تحتوي على األضرحة و أماكن الصالة و النوافير و المنازل.

Gračanica دير
مدينة Gračanica المفككة و الغريبة نمت نمواً سريعاً للغاية بعد إعالن االستقالل و هي مركز المجتمع الصربي في كوسوفو و بها أربعة انشائات أرثوذكسية 
منذ القرون الوسطى تشكل تراث مشترك عالمي لليونسكو و قد شيدت جميعها في القرن الرابع عشر و تحتوي على العديد من الرسوم الجدارية المحفوظة بشكل 

مذهل و فريد من نوعه.



03.042021
German Wrestling Federation
Festsaal Kreuzberg, Am Flutgra-
ben 2, 12435 Berlin-Treptow

05.04. – 06.04.2021
Feuerwerk der Turnkunst – 
OPUS
Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 
Berlin

17.04. - 26.04.2021
Internationale Grüne Woche 
Messedamm 22, 14055 Berlin

24.04. – 26.04.2021
HIPPOLOGICA - Das 
Reitsport-Event der Grünen 
Woche
Messedamm 22, 14055 Berlin

25.04– 27.04.2021
Japan Festival Berlin
Urania Berlin, An der Urania 17, 
10787 Berlin-Schöneberg

29.04. – 31.04.2021
Snooker: German Masters 2020
Tempodrom, Möckernstraße 10, 
10963 Berlin-Kreuzberg

01.04. – 11.04.2021
Lichtkunst: Winterleuchten
Westfalenpark, An der 
Buschmühle 3, 44139 Dortmund

04.04. – 05.04.2021
Deutsche Brieftauben-Ausstel-
lung 
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund
18.04. – 19.04.2021
Messe: Brille & Co
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

18.04. – 19.04.2021
Hochzeitstage 2020
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

28.04. – 31.04.2021
Wild Food Festival 2020
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

12.04.2021
Hochzeitsmesse
Areal Böhler, Alte Schmiedehal-
le, Hansaallee 321, 40549 Düssel-
dorf

18.04. - 26.04.2021
Messe: boot 2020
Messegelände, Stockumer 
Kirchstraße 61, 40474 Düssel-
dorf

24.04 – 25.04.2021
Messe: Supreme - Women&Men
B1, Bennigsen Platz 1, 40474 
düsseldorf

25.04. – 26.04.2021
Hochzeitsmesse
Museum für Gartenkunst, 
Benrather Schlossallee 100-106, 
40597 Düsseldorf

07.04. – 10.04.2021
Messe: Heimtextil
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

15.04. -19.04.2021
InterDive: Internationale Tauch-, 
Schnorchel- und Reisemesse
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

18.01. – 19.01.2021
Trau Dich! – Die Hochzeitsmesse
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

25.04. – 28.04.2021
Creativeworld
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

18.03– 19..03.2021
Hochzeitstage Hamburg
Messe und Congress, Messe-
platz 1, 20357 Hamburg

24.04. – 26.04.2021
home²: Immobilien
Messe und Congress, Messe-
platz 1, 20357 Hamburg

01.12.– 30.12.2020
Winter-Zoo Hannover
Erlebnis-Zoo Hannover, Adenau-
erallee 3, 30175 Hannover
10.12. – 13.12.2020
Domotex : Weltleitmesse für 
Teppiche und Bodenbeläge
Messegelände, 30521 Hannover

02.04. – 03.04.2021
Holiday On Ice – Showtime
Olympiahalle, Spiridon-Lou-
is-Ring 21, 80809 München
03.04.2020
Mu�at Winterfest
Mu�athalle, Zellstr. 4, 81667 
München
11.04.2020
Hochzeitstage
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40, 80939 
München



ممثل سوريأفقي
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دولة تقع في قارة اسيا؟
ما اسم الدولة؟
ماهي العاصمة؟

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

10 09 08  07 06 05 04 03 02 01

01 - ناد رياضي قطري - للحوم
02 - ثلث )حمل( - )الــ........( ناد رياضي

       قطري - متشابهان
03 - مقصد - علتها )معكوسة( 

04 - نعجة )مبعثرة(
05 - )حدائق الـ.........( مسلسل لجمال سليمان - حرف نصب

06 - أشار برأسه - متشابهان - صبي )معكوسة( 
07 - غادر )معكوسة( - يعطف

08 - يشاهد - )الـ........( من أسماء هللا الحسنى
09 - للتخيير )معكوسة( - حرف عطف )معكوسة(

10 - والد الوالد )معكوسة( - مطربة راحلة )معكوسة( - سائل حيوي

 
01 - شاعر راحل   

02 - على الشاطئ )معكوسة( - بحر - ظلم )معكوسة(
03 - دولة اوروبية

04 - مساندة و مساعدة
05 - أضيء - لالستفهام 

06 - والد )معكوسة( - قفز
07 - تجدها في ) اهيئه(

08 - بخل - )عمرو ......( مطرب شهير 
09 - فيلم لعبد الحليم حافظ
10 - أغنية ألصالة - والدة

رأسي

بين الصورتين توجد سبعة فوارق حاول أن تجدها في دقيقتين
-هل تعلم أن النمل لديه القدرة على حمل وزن يفوق  

 وزنه 50 أضعاف.
-هل تعلم أن الزرافة تنام تسعة دقائق فقط على مدار 

اليوم بأكمله.
-هل تعلم أن عدد الدراجات في مدينة كوبنهاجن  

 عاصمة الدنمارك أكثر من عدد السكان بكثير.
-هل تعلم أن الجبال من الظواهر الطبيعية التي تحفظ 

 توازن الكرة األرضية.
-هل تعلم أن صيد الفئران في مدينة أوهايو يحتاج  

 إلى ترخيص.
-هل تعلم إن الحمام الزاجل كان قديًما يستخدم في نظام 

 اإلدارة بالعصر العباسي.
-هل تعلم إن خط اإلستواء يمر بدولة عربية وحيدة 

 هي الصومال.

7x

العاصمة



سؤال يحتاج جواب ...

Sprüche أقوال	مأثورة											

الرصاصة التي بدأت الحرب 
العالمية األولى:

1- ما هي مدينة التالل السبع ؟
2- ما هي أكبر جزيرة في البحر المتوسط ؟

3- ما هي اصغر قارات العالم مساحة ؟ 
4- ما هي ثاني دولة في العالم من حيث 

المساحة هي ؟ 
5- ما هي اصغر دولة في العالم ؟

6-ما هي المعركة التي سماها المسلمون 
فتح الفتوح؟

7- ما هي أكثر دول العالم انتاجا للفول 
السوداني ؟

8- ما هي اولى دول العالم انتاجا للموز ؟
9- ما هي أول دولة خليجية ظهر فيها 

البترول سنة 1932 م ؟
10- من هو أول عالم قام باكتشاف ألوان 

ضوء الشمس المعروفة بألوان الطيف؟
11- من العالم الذي قام باكتشاف قارة 

أستراليا؟
12- من هو العالم الذي قام باكتشاف كرات 

الدم البيضاء؟ 
13- من هو العالم الذي اكتشف النظرية 

التي تثبت أن سرعة الصوت أقل من سرعة 
الضوء؟

14- متى أقرت األمم المتحدة مبدأ حقوق 
اإلنسان ؟

15- ما الدول الخمس التي تمتلك حق 
الفيتو في مجلس األمن ؟

16- ما االسم الكامل لمنظمة اليونسكو ؟
17- متى حدثت الثورة الصناعية ؟ 
18- متى تم توحيد المملكة العربية 

السعودية بهذا االسم ؟ 
19- من الرؤساء الذين تعاقبوا على 

رئاسة االتحاد السوفيتي ؟
20- ما حدائق الشيطان ؟

21- ماذا يسمى يوم االربعاء في الجاهلية ؟
22- ما اسم الشاعر أبو فراس الحمداني ؟ 

23- ما اسم أعمق بحيرة في العالم 
وعمقها 1741 متر ؟

24- حرب دامت 40 عاما في الجاهلية 
بين قبيلتي تغلب وبكر ما اسمها ؟ 
25- من مكتشف جدول الضرب ؟  

26- كم جمهورية يضم االتحاد السوفيتي 
سابقا؟ 

افتحوا النوافذ ، و جددوا
هواء الفكر الذي ركد. 

Mustafa Mahmoud
مصطفي محمود

المزيد عنه في صفحة الحلول 98

تقول الرواية البسيطة أن الحرب العالمية األولى اندلعت 
برينسيب(  )غافريلو  الصربي  القومي  اغتال  عندما 
)سراييفو(  في  فرديناند(  )فرانز  النمساوي  األرشيدوق 

في 28 يونيو عام 1914.

هنا، يمكننا أن نرى الشرطة تعتقل الرجل الذي ”بدأ كل 
أن  الباحثين  بعض  يقول  مباشرةً.  االغتيال  بعد  شيء“ 
هذه الصورة هي في الواقع لتوقيف الشرطة أحد المارة 

عن طريق الخطأ معتقدين أنه )برينسيب(.

عندما تكون عقارب الساعة 
تعلن عن أن الساعة في تمام 

الثالثة وخمسة وخمسون دقيقة، 
فكم يكون الوقت عندما يأخذ كل 

عقرب مكان األخر؟



توقع تأجيل بعض القرارات أو الخطابات اليوم. افحص حساباتك البنكية هذا 
ربما  ولكن  يوجد شئ مستحيل  ال  تتسلمها.  التي  الخطابات  اليوم وخاصة 

تحدث بعض المواقف المحبطة.

أنت شخص مبدع كالعادة، ولكن ننصحك بأن تستغل هذا اإلبداع اليوم، فما 

رأيك مثال في رسم صورة أو كتابة قصة قصيرة؟ دعك من تعليقات من حولك 

وال تلتفت إليها، نفذ ما خططت له وستندهش من النتائج.

ربما تفكر أن تأخذ إجازة من العمل هذا اليوم لتهتم بنفسك. ولكن لن تساعدك 

الظروف والمناخ على تحقيق ما تريد بسهولة اليوم. قلقك على قضايا العمل 

قد يفسد لحظات جميلة. توقع حدوث بعض الخالفات اليوم بين أفراد أسرتك.

تحتفل اليوم بأكثر من مناسبة وربما تدعو األهل واألصدقاء لتناول العشاء 
في منزلك. تشعر اليوم أنك واثق من نفسك ومستعد لتولي أي مهمة يتخيلها 
اليوم  قليال  استرح  تطيق.  ال  ما  نفسك  تحمل  ال  أنها مستحيلة.  من حولك 

واستمتع برؤية بعض المناظر الطبيعية الساحرة.

بعض  اليوم  تصل  اليوم.  تعكر صفوك  قد  ما  بحدث  تتعلق  سارة  غير  أخبار 
التقارير والتعليقات الغريبة على العمل، عليك أن تهتم بما يخصك فقط وبما 

يؤثر على مستقبلك. ستعرف الحقيقة كاملة قريبا.

اليوم، ولكن  الماضية لحضور محاضرة في مكان ما  األيام  كنت تخطط خالل 
لظروف طارئة قد تؤجل هذه المحاضرة ألن الشخص الذي وعدك بالذهاب معك 
إلى هذه المحاضرة اعتذر عن الحضور. ربما تزور مكانا ما اليوم كنت تتمنى 

أن تراه منذ وقت طويل.

توقع اليوم الحصول على بعض المعلومات المهمة التي كنت تبحث عنها خالل 
الفترة الماضية. انتبه لهاتفك اليوم وافحص بريدك اإللكتروني من حين آلخر، 
قراراتك  اليوم على  الجميع  ينتظرك. يصدق  الذي  ما  تعلم  الحقيقة  في  ألنك 

وخططك دون أي تعليق.

ربما تعبث ببعض األشياء اليوم وتؤدي إلى تلفها فكن حذرا. ربما تفكر في 
كتابة أغنية جديدة أو في تصميم رقصة مميزة، ولكنك تنتظر الوقت المناسب. 
تبدو قلقا جدا في بعض األوقات هذا اليوم. إذا شعرت أنك مستعد اليوم لتنفيذ 

فكرة جديدة في العمل، فال تتردد وقم بها على الفور.

إذن  والبراعة؟  الإلبداع  منك  يتطلب  مشروع  في  بالعمل  اليوم  تنشغل  هل 
ستحتاج إلى رسم خطة ما حتى ال تضيع وقتك. ربما تشعر أنك ال تستطيع 

العمل تماما اليوم ولذلك من األفضل أن توظف طاقتك في شيء آخر.

دافع عن أي شخص مظلوم اليوم وال تقبل أن يظلمك أحد او أن يفرض قوته 
وسيطرته عليك. إذا هاجمك أحد األشخاص وأهانك، ال تكن سلبيا ودافع عن 
احترام  إلهانتك.  أخرى  فرصة  الشخص  هذا  ستعطي  استسلمت،  إذا  نفسك. 

اآلخرين لك واحترامك لآلخرين أيضا أمر مهم جدا اليوم.

كلما حاولت أن تقيد حرية اآلخرين، أصبح من الصعب عليك الحصول على ما 
تريد. كل فرد منا لديه رغبات وآراء وال يقبل أن يغيرها من حوله بكل سهولة. 

حاول أن تطور من نفسك حتى يثق فيك اآلخرون من جديد.

اليوم هو دليل على ذكائك  استيعابك وفهمك لكل األفكار المطروحة أمامك 
وقدراتك الخارقة. هل تحاول اليوم أن تكون شخصا عمليا أم أنك تريد أن 
تتصرف وفقا لعواطفك؟ ال تتخذ أي قرار اليوم. اطلب من أصدقائك النصيحة 

إن أحببت ذلك.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مين؟
باسم ياخور
أنا فين؟

سوريا / دمشق 

فكر شوية!
1- روما. / 2- جزيرة صقلية./ 3- أستراليا. /4- كندا . /5-  الفاتيكان .

6-  معركة نهاوند. /7- الهند. /8- اإلكوادور. /9- البحرين.
10- العالم )إسحاق نيوتن(. /11- )كابتن كوك(.

12- العالم )سيناك( وهو عالم يحمل الجنسية الفرنسية.
13- العالم )البيروني(. /14- في 1948/12/10م في باريس . /

15-  أمريكا ، فرنسا ، بريطانيا ، الصين ، روسيا . /
16- منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة . /

17- في منتصف القرن الثامن عشر حوالي سنة 1750م . /
18- في 21 / 5 / 1351هـ الموافق 23 / 9/ 1932 م . /

19- لينين ، ستالين ، خروتشوف ، برجنيف ، أندروبوف ، تشيرنينكو ، غورباتشوف/
20-  هي حقل األلغام الكبير الذي زرعه رومل في مصر ضد الحلفاء ./
21- دبار. /22- الحارث بن سعيد. / 23- بحيرة بايكال في سيبيريا. /

24- حرب البسوس. /25- فيثاغورس. /26- 15.

س     العقرب     الميزان      العذراء      األسد      السرطان    الجوزاء      الثور       الحمل
الحوت       الدلو       الجدي      القو

21.03-20.04               21.04-20.05               21.05-21.06               22.06-22.07                23.07-23.08               24.08-23.09                24.090-23.10              24.10-22.11               23.11-21.12                 22.12-20.01               21.01-20.02                21.02-20.03

Sprüche أقوال	مأثورة											

 الساعة الحادية عشر وربع.

أكتوبر 2009(، فيلسوف وطبيب   31 مصطفى محمود )27 ديسمبر 1921 - 
وكاتب مصري. هو مصطفى كمال محمود حسين آل محفوظ، من األشراف وينتهي 
نسبه إلى علي زين العابدين. توفي والده عام 1939 بعد سنوات من الشلل، درس 
الطب وتخرج عام 1953 وتخصَّص في األمراض الصدرية، ولكنه تفرغ للكتابة 
والبحث عام 1960. تزوج عام 1961 وانتهى الزواج بالطالق عام 1973. رزق 
بولدين هما »أمل« و«أدهم«. تزوج ثانية عام 1983 من السيدة زينب حمدي 

وانتهى هذا الزواج أيضا بالطالق عام 1987.
والسياسية  واالجتماعية  والفلسفية  والدينية  العلمية  الكتب  منها  كتاباً   89 ألف 
بالجاذبية  أسلوبه  ويتميز  الرحالت،  وقصص  والمسرحيات  الحكايات  إلى  إضافة 

مع العمق والبساطة.
قدم الدكتور مصطفى محمود أكثر من 400 حلقة من برنامجه التلفزيوني الشهير 
)العلم واإليمان(، وأنشأ عام 1979م مسجده في القاهرة المعروف بـاسم »مسجد 
مصطفى محمود«. ويتبع له ثالثة مراكز طبية تهتم بعالج ذوي الدخل المحدود 
ويقصدها الكثير من أبناء مصر نظراً لسمعتها الطبية، وشكل قوافل للرحمة من 
يقوم  للجيولوجيا،  فلكية، ومتحفاً  أربعة مراصد  المركز  ستة عشر طبيبًا، ويضم 
الجرانيتية،  الصخور  من  مجموعة  المتحف  ويضم  متخصصون.  أساتذة  عليه 
والفراشات المحنطة بأشكالها المتنوعة وبعض الكائنات البحرية، واالسم الصحيح 

للمسجد هو »محمود« وقد سماه باسم والده.
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   ا    ل   س   د               ا    ل   ش  ي
  ح    م         ع    ر   ب   ي         ا    ا
  م     ر    ا    م         ا    هـ   ض  ر    م
  د          ي         ا         هـ   ن   ع    ج
  ش  ى   ط    ا     ن                   ا    ن
   و    م    ا         ي   ي         د    ل   و
  ق         ل    ح   ر              ي   ح   ن

  ي    ر   ى              و   هـ    ا    ب
        و    ا          م   ث        ب         أ
   د   ج         ح    ا    ب  ص        د    م



صيانة جميع أنواع الكومبيوترات صيانة جميع أنواع األلعاب 
اإللكترونية

بيع   تصليح   شراء

Karl-Marx-Str. 65, 12043 Berlin
U7 Rathaus-Neukölln
Tel. : 030/8733 9250

Karl-Marx-Str. 175, 12043 Berlin
U7 Karl-Marx-Straße
Tel. : 030/6808 8030

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

Filiale 1 Filiale 2

عقود   استبدال   صيانة

العربيـــــــة
التركيـــــــة
األلمانية
الرياضية

أفضل القنوات بأفضل األسعار

باقة العالم كله بين يديك

Panzerglass
ab

5€ 
ab

25€ 
ab

APPLE
Kopfhörer APPLE

Airpods
USB-Sticks

& Speicherkarten
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