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األمن الوهمي واألمان الفعلي

عند سقوط جدار برلين  ،1989كان هناك  16جدارا فقط يدافع عن الحدود بين الدول ،أما اليوم فعددها
أربعون ،انجز بناؤها او قيد اإلنجاز .وهذا الشهر يشهد على إقامة أحدث الجدران لصد األفغان.
الدليل ـ برلين
أدت العولمة الى الغاء الكثير من الحدود أمام
البضائع لكن الهواجس االمنية والرغبة في التصدي
للهجرة غير الشرعية ،حملت على تشييد جدران في
جميع انحاء العالم ،وان كان الخبراء يشككون في
فاعليتها على المدى البعيد.
فلدى سقوط جدار برلين قبل ربع قرن ،كان 16
جدارا تدافع عن حدود في العالم .اما اليوم فعددها
ثمانية وستون انجز بناؤها أو قيد اإلنجاز ،كما تقول
الباحثة اليزابيث فاليه من جامعة كيبيك.
ويزيد رجال السياسة الراغبون في ان يبدوا
متشددين حيال مسائل الهجرة واالمن ،من االستعانة
بالجدران والحواجز ،كجدار الفصل االسرائيلي
("جدار العزل" في نظر الفلسطينيين) ،وحاجز
االربعة آالف كلم المزود بأسالك شائكة الذي اقامته
الهند على حدودها مع بنغالديش ،او الحاجز الرملي
العمالق الفاصل بين المغرب والمناطق الواقعة تحت
سيطرة حركة البوليساريو في الصحراء المغربية.
وفي شهر يوليو ،بدأت الحكومة المجرية المحافظة
ببناء حاجز يبلغ ارتفاعه اربعة امتار على طول
الحدود صربيا ،لعرقلة تدفق الالجئين الفارين من
سوريا والعراق وأفغانستان.
وقال متحدث باسم االتحاد االوروبي آنذاك "هدمنا
الجدران في اوروبا أخيرا ،ويجب أال نبني جدرانا
جديدة".
وتعزز ثالثة بلدان اخرى هي كينيا والسعودية
وتركيا حدودها لمنع تسلل الجهاديين اآلتين من
البلدان المجاورة ،كالصومال والعراق وسوريا.
وعلى رغم انها تشكل رموزا عدوانية ،تبقى فعاليتها
نسبية ،كما يقول متخصصون.

ويعتبر انصار الجدران ان تسرب المياه افضل من
الفيضان ،لكن مارسيلو دي سينتيو يقول ان من
الصعوبة بمكان تجاهل العواقب النفسية لبناء تلك
الحواجز والجدران.
وال تغير الجدران في الواقع شيئا من االسباب
العميقة النعدام األمن أو الهجرة .فتشييد كل هذه
السواتر لم يحد من ارتفاع عدد طلبات اللجوء او
الهجمات االرهابية .بل حملت المجموعات على
التأقلم فقط.
يقول ريس جونز االستاذ في جامعة هاواي ومؤلف
كتاب "جدران حدود :امن وحرب على االرهاب
في الواليات المتحدة والهند واسرائيل" ،انها ليست
فعالة إال ضد المعوزين واليائسين .وأضاف "تتوفر
لكارتيالت المخدرات والمجموعات االرهابية
الوسائل لاللتفاف عليها ،وفي معظم االوقات بفضل
وثائق مزورة".
وقال ان "اغالق الحدود ال يؤدي إال الى نقل
المشكلة ،فيحمل المهاجرين على عبور صحاري
رهيبة او ركوب سفن متهالكة في البحر المتوسط.
وهذا ال يؤدي إال إلى زيادة عدد الضحايا".
ولقي أكثر من  40الف شخص مصرعهم منذ العام
 2000لدى محاولتهم الهجرة ،كما ذكرت العام
 2014المنظمة الدولية للهجرة.
وقال بروفيسور من جامعة فيكتوريا الكندية ،إن
"موجات المهاجرين في الوقت الراهن تجعل من
الجدران بالتأكيد ضرورة لرجال السياسة  ..فهي
تعيد الى االذهان االساطير القديمة عن الحدود

والخط المرسوم على الرمل  ..ومن الصعب على
الرأي العام القبول أن التعاون الدبلوماسي وتقاسم
المعلومات هما اشد فعالية على المدى البعيد ".
جدار هذا الشهر
وشيّدت اليونان سياجاً بطول  40كيلومتراً مع أنظمة
للمراقبة على حدودها مع تركيا وسط مخاوف من
زيادة أعداد المهاجرين القادمين من أفغانستان.
وقال كريسوتشويديس ،وزير حماية المواطنين
اليوناني ،في زيارة له إلى منطقة "إيفروس"" :ال
يمكننا انتظار التأثير المحتمل دون فعل أي شيء".
ً
قائال" :ستبقى حدودنا مصونة".
وأضاف
جاءت تعليقاته هذه في الوقت الذي دعت فيه
تركيا الدول األوروبية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه
المهاجرين األفغان.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في
مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس
متسوتاكيس إن الزيادة الحادة في عدد األشخاص
الذين يغادرون أفغانستان قد تشكل تحدياً خطيراً
بالنسبة للجميع".
وقال أردوغان" :ال مفر من حدوث موجة جديدة من
الهجرة إذا لم يتم اتخاذ اإلجراءات الضرورية في
أفغانستان وفي إيران".
قال الوزير اليوناني" :لقد زاد مستوى الردع على
حدودنا إلى الحد األقصى" ،مع نشر عناصر أمن
على معبر إيفروس البري.

األمن الوهمي واألمان الفعلي
واكد "دي سينتيو" مؤلف كتاب "جدران ،رحلة على
امتداد السواتر" ،ان "الشيء الوحيد المشترك بين
كل هذه الجدران هو انها تشكل ديكورا لمسرح".
واضاف ان هذه الجدران "تؤمن شعورا وهميا
باألمن وليس شعورا فعليا باألمان".
وعلى رغم هذه العقبات ،يتمكن المهاجرون في
الواقع من المرور .ولم يتضاءل الكوكايين على
طاوالت المقاه وال السجائر المهربة في حول العالم.
وعلى رغم وجود الحراس الذين يطلقون النار على
كل ما يرونه ،تمكن البعض من التسلل حتى من
جدار برلين.
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يخشى السوريون المقيمون بتأشيرات لجوء أن تغذي
األزمة األفغانية أصوات المعارضين للمهاجرين
وتعطل حصولهم على إقامات دائمة ،إذ لم يتبق
سوى أسابيع على بدء االنتخابات.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" ،بدأت
بعض قيادات حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني
المتطرف التحذير من تدفق محتمل لالجئين األفغان
سعيا لجذب أصوات الناخبين ،الذين يخشون تكرار
أزمة المهاجرين التي حدثت في  2015عندما
فتحت المستشارة أنغيال ميركل الحدود أمام قرابة
مليون مهاجر يطلبون اللجوء.
وحول إسراع ألمانيا ،بالعمل على إجالء آالف
المعاونين المحليين من أفغانستان إلى جانب
مواطنيها ،الهجرة إلى قضية كبرى في االنتخابات.
وأظهر استطالع للرأي أن ثلثي األلمان يخشون
تكرار ما حدث عام .2015
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وقد حث الحزب اليميني المتطرف الحكومة على
إصدار قرار بتأجيل قبول طلبات اللجوء على أمل
أن يجتذب موقفه المتشدد الناخبين الذين يخشون من
زيادة طلبات اللجوء.
وقال مدير جمعية "برو أسيل" الخيرية لطالبي
اللجوء إن المخاوف من تشديد محتمل لسياسة
الهجرة األلمانية واسعة االنتشار ليست بين
السوريين وحدهم ،بل في مجتمع المهاجرين األوسع
أيضا السيما األفغان الذين يعملون باستماتة على
جلب أفراد أسرهم العالقين في أفغانستان.
وأضاف" :األحداث المأساوية في أفغانستان أدت إلى
نقاش مسموم عن الهجرة .وعندما يسمع الالجئون
الخطاب السلبي أنه يجب أال يتكرر ما حدث في
 2015فهم يشعرون بالقلق من تشديد قواعد الهجرة
بعد االنتخابات .ومخاوفهم مبررة".
وتبين استطالعات الرأي أن حجم التأييد لحزب
البديل من أجل ألمانيا يبلغ
عشرة في المئة أو أكثر قليال،
أي أقل قليال من النتيجة التي
حققها في االنتخابات السابقة في
 .2017وقد استبعدت األحزاب
الرئيسية مشاركة حزب البديل
في السلطة لكن المهاجرين
يخشون أن يصبح له نفوذ في
صنع السياسات عندما ترحل
ميركل.

صرحت رئيسة هيئة االدعاء األوروبي الجديدة
كودروتا كوفيسي بأن هيأتها باشرت التحقيق في
 1200قضية فساد في بلدان االتحاد األوروبي.
وفي تصريحات لمجلة "فوكوس" ،قالت كوفيسي
إن هذه القضايا تتعلق بإحداث أضرار لالتحاد
األوروبي بقيمة  4مليارات يورو.
وأوضحت أن أولى القضايا التي تم إبالغ االدعاء
األوروبي عنها واردة من ألمانيا وتتعلق باحتيال في
مجال ضريبة المبيعات.
يشار إلى أن هيئة التحقيق الجديدة والتي يقع مقرها
في لوكسمبورغ ،بدأت عملها مطلع يونيو الماضي
بعد سنوات من التحضير ،وهي معنية بمكافحة
االحتيال واختالس أموال دول االتحاد األوروبي.
وتعتبر الهيئة مؤسسة مشتركة بين  22دولة من
أصل  27بلدا عضوا في االتحاد ،وتهدف إلى
الحد من الجرائم التي تضر بميزانية االتحاد ودافع
الضرائب األوروبي.

كتب موقع "شبيغل أونالين" مقاال اعتبر أن "فشل الغرب في أفغانستان كان
ً
بديال للسياسة وال تدبيرً ا إنسانيًا على اإلطالق".
متوقعًا ،فالحرب ليست
واعتبر الموقع أنه حينما تُمنى الخطط العسكرية للديموقراطيات بالهزيمة ،فإنها
ال تهتم بتفاصيل كل التطورات على الميدان "إذا لم يكن األمر مثيرً ا للشفقة،
فسيكون مثيرً ا للضحك ،فلم تعد ألمانيا تحاول حتى إعطاء انطباع بالموثوقية
والوالء لحلفائها" ،في إشارة للنقاش الدائر حول عدد األفغان المتعاونين مع
الجيش األلماني ،الذين يمكن أللمانيا تحملهم بإنقاذهم من بطش طالبان.
واستعرض المقال السياق التاريخي الذي تدخل فيه الغرب في أفغانستان بعد
نهاية الحرب الباردة "في ذلك الوقت ،شعرت الديمقراطيات الغربية ،وخاصة
قوتها األولى ،الواليات المتحدة ،بأنها خرجت منتصرة وبدا لها كل شيء ممكناً
وأن كل مشكلة قابلة للحل".
ويواجه ماليين األفغان خطرا داهما اليوم على شكل سيناريوهات كوارثية،
وخصوصا األقليات والمفكرين واإلصالحيين وأصدقاء الغرب عموما ،فيما
يبدو أن تقديرات وكاالت االستخبارات الغربية ربما تكون أخطأت في تقييم
الوضع .فقد سبق لوكالة االستخبارات األمريكية أن اعتبرت أن الرئيس السوري
بشار األسد لن يستمر أكثر من بضعة أشهر في السلطة بمجرد انطالق الربيع
العربي .وبعد عشر سنوات ال يزال األسد رئيسا لسوريا.
ويرى عدد من المعلقين األلمان أن االنسحاب من أفغانستان يعتبر إهانة للغرب
ونقطة تحول أساسية في السياسة الدولية .فتحت عنوان "العالم بدون شرطي"
كتبت "فرانكفورته ألغماينه تسايتونغ" تعليقا رأت فيه أنه كان من الواضح
منذ فترة طويلة أن المقولة المأثورة التي ما فتأت حركة طالبان ترددها خالل
السنوات األخيرة تبثث صحتها في نهاية المطاف ومفادها "صنعتم الساعات،
فيما نملك نحن الوقت .لقد فشلت الواليات المتحدة وحلفاؤها بسبب األخطاء
اإلستراتيجية وبسبب االفتقار إلى االتساق".

وجهت صحيفة "بيلد" انتقادات حادة لحكومة البالد بسبب "فشلها في إجالء
موظفي الدعم األفغان" قبل سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة األفغانية
كابل .وأفادت الصحيفة بأن الجيش األلماني شحن ما يقرب من  65ألف علبة
بيرة و 340زجاجة نبيذ إلى ألمانيا أثناء استكمال انسحاب قواته من أفغانستان
في نهاية يونيو ،لكن المئات من الموظفين األفغان وأفراد أسرهم لم يحصلوا
على تأشيرة ولم يتم إجالؤهم على الفور ،على الرغم من تقدم "طالبان" في
جميع أنحاء البالد.
وأوضحت الصحيفة أن "أولئك الذين عملوا لسنوات عديدة لفائدة ألمانيا
وخاطروا بحياتهم من أجلها قيمتهم على ما يبدو أقل من علب الجعة".
وانتقد كريستوف هوفمان ،النائب عن الحزب الديمقراطي الحر المعارض،
وزير الخارجية هايكو ماس الرتكابه "أخطاء فادحة وفشله في إعطاء األولوية
إلجالء األفغان" الذين عملوا في الوزارات والوكاالت األلمانية لسنوات عديدة.
وقال للصحيفة" :إنه ألمر مخز" ،مضيفا أن الحكومة الفيدرالية "فشلت في تقييم
الوضع بدقة" في أفغانستان في الشهرين الماضيين.

قالت صحيفة  ،Die Weltإن الواليات المتحدة تفقد نفوذها في العالم ،وتضطر
للتخلي عن سعيها في الهيمنة على مجال الطاقة العالمية.
وذكرت الصحيفة ،في مقالتها أنه مع تعافي االقتصاد العالمي من قيود فيروس
كورونا ،أخذت أسعار النفط باالرتفاع .وبات سعر برميل وقود  WTIاألمريكي
يبلغ حاليا حوالي  70دوالرا ،أي أعلى مما كان عليه في العام الذي سبق الوباء.
وهذا السعر مرتفع للغاية بالنسبة للواليات المتحدة ،التي أخذت تفقد نفوذها
وباتت تحتاج إلى انخفاض األسعار بشكل عاجل.
وقالت المقالة" :أكبر اقتصاد في العالم يفقد السيطرة على النفط" ،ويدل على
ذلك طلب واشنطن من األوبك وروسيا ،اللذين يحددان أسعار النفط في السوق،
زيادة اإلنتاج ،ألن األسعار العالية تعيق تعافي االقتصاد األمريكي وتؤدي إلى
نمو التضخم.
ويبدو وضع التجارة بالغاز كذلك سيئا بالنسبة لواشنطن ،فبعد سنوات من
العقوبات والتهديدات ضد روسيا ،اضطر بايدن مؤخرا إلى التخلي عن
معارضته لمشروع "السيل الشمالي ،"2-ومع ذلك ماتت فكرة نقل الغاز
األمريكي بكميات كبيرة بواسطة الناقالت إلى أوروبا.
واألن بات األمريكيون يشعرون بالنتيجة :سعر البنزين زاد بحوالي دوالر واحد
حاليا ،عما كان عليه قبل عام.
ونقلت المقالة قول مارك ج .بيري ،الخبير االقتصادي في معهد أمريكان
إنتربرايز بواشنطن" :يبقى الوقود األحفوري إكسير الحياة في بلدنا ،وسيظل
المصدر الرئيسي للطاقة لعقود عديدة قادمة" .ووفقا له ،سياسة بايدن الهادفة
إلى جعل إنتاج النفط والغاز أكثر صعوبة ،ليست إال "إنكارا للواقع" ،وتضع
االقتصاد األمريكي في خطر كبير.

قال وزير الهجرة اليوناني إن االتحاد األوروبي ليس في وضع يسمح له
بالتعامل مع أزمة مهاجرين على غرار تلك التي حدثت في  .2015وأضاف:
"على االتحاد األوروبي أن يحاول منع الفارين من الصراع األفغاني المتفاقم
من دخول أراضيه".
ووقع الوزير مع وزراء خمس دول من االتحاد األوروبي على خطاب مفاده
أنه يتعين المضي قدما في ترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم .وقال إن
التوقف عن عمليات الترحيل تلك "سيبعث بالرسالة الخطأ" .وأضاف"سيؤدي
ذلك لمحاولة المزيد من الناس الرحيل والقدوم لالتحاد األوروبي".
لكن الموقف الموحد الذي جمع ست دول من االتحاد وقعت على الخطاب
تداعى بعد أن قالت ألمانيا وهولندا إنهما ستوقفان عمليات الترحيل في الوقت
الراهن .وقال الوزير إن على االتحاد األوروبي أن يعرض تقديم المزيد من
الدعم لمساعدة تركيا في التخفيف من ضغوط وصول المزيد من المهاجرين
من أفغانستان وأشار إلى أن "التكتل لن يمكنه استيعاب أزمة أخرى مثل التي
واجهها في  ."2015وتابع قائال "بالطبع ال ،االتحاد األوروبي ليس مستعدا
وليس لديه القدرة والطاقة االستيعابية للتعامل مع أزمة مهاجرين كبرى".
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اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺤﻀري
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بهية نشأت
كتب المُنظر فرانسيس فوكوياما في فورين أفيرز
مقاال بعنوان " الوباء والنظام السياسي  ..يحتاج إلى
دولة" ،قال فيه ..
تولد األزمات الكبرى نتائج كبرى ،تكون عادة غير
متوقعة .هكذا حفز "الكساد الكبير" [في ثالثينيات
القرن العشرين] االنعزالية والقومية والفاشية،
ثم الحرب العالمية الثانية .بيد أنه أدى أيضاً إلى
"العقد الجديد" ،وصعود الواليات المتحدة كقوة
عظمى ،وبالنتيجة إنهاء االستعمار .وأدت هجمات
 9/11إلى تدخل أميركا مرتين على نحو فاشل،
وصعود إيران ،وظهور أشكال جديدة من التطرف
اإلسالمي .وأفرزت األزمة المالية في 2008
طفرة في الشعبوية المضادة للمؤسسة [أي المؤسسة
السياسية كمفهوم يشمل الدولة واألحزاب وغيرها]،
ما أدى إلى تغيير الزعماء في أنحاء العالم .وعلى
مشابه ،سيتقصى المؤرخون في المستقبل اآلثار
نحو
ٍ
ِ
الكبيرة لجائحة فيروس كورونا .ويكمن التحدي في
اكتشاف تلك التداعيات قبل حصولها.
هكذا ،بات واضحاً فعلياً السبب في كون بعض
الدول أكثر نجاحاً من غيرها في التعامل مع األزمة
[كورونا] حتى اآلن ،وثمة ما يدعو إلى االعتقاد
بأن تلك االتجاهات ستستمر .ال يتعلق األمر
بنوع النظام ،فقد أبلت بعض الديمقراطيات بال ًء
حسناً ،خالفاً لبعضها اآلخر ،وينطبق التباين نفسه
على األنظمة االستبدادية أيضاً .وتمثلت العناصر
المسؤولة عن نجاح االستجابة للجائحة في قدرة
الدولة والثقة االجتماعية والقيادة .واستطاعت الدول
التي تمتعت بعناصر النجاح الثالثة ،فكان لديها
أجهزة دولة كفؤة ،وحكومة يثق المواطنون بها
ويصغون إلى ما تقوله ،وقادة فاعلون ،أن تؤدي أدا ًء
يستحق اإلعجاب ،وتقلل الضرر الذي عانت منه
[تلك الدول] .في المقابل ،ظهر سوء أداء في الدول
ً
خلال وظيفياً ،أو استقطاباً في مجتمعاتها،
التي تعاني
أو ضعفاً في قيادتها ،ما ترك مواطنيها واقتصاداتها
مكشوفة وضعيفة.
كلما زادت المعلومات المعروفة عن "كوفيد،"19-
أي الداء الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد،
بدا أن األزمة ستتمدد لفترة تُقاس بالسنوات وليس
باألشهر .وإذ يبدو الفيروس أقل فتكاً مما كان
يُخشى ،غير أنه شديد العدوى ،وغالباً ما ينتقل بين
األشخاص من دون ظهور أعراض .في المقابل،
فإن فيروس "إيبوال" فتاك للغاية ،بيد أنه من الصعب
أن يصاب المرء به ،وسرعان ما تموت ضحاياه قبل
أن تنقله إلى آخرين .في المقابل ،يبدو "كوفيد"19-
على طرف نقيض من "إيبوال" ،ما يعني أن الناس

يميلون إلى االستخفاف به وعدم أخذه على محمل
الجد بحسب ما ينبغي ،ولذلك فقد انتشر على نطاق
واسع في أنحاء العالم وسيواصل تفشيه كي يحصد
أعداداً هائلة من األرواح.
واستطراداً ،لن تستطيع دول أن تعلن انتصارها على
الداء في وقت من األوقات ،وإنما ستعود االقتصادات
إلى العمل بتمهل وبشكل تدريجي ،فيما سيتباطأ
التقدم بفعل موجات عدوى الحقة .وتبدو اآلمال
بتحقيق انتعاش على شكل حرف "في" [ Vحاسم
وسريع يعيد الوضع إلى ما كانه قبل األزمة] متفائلة
بشكل متهور .ويرجح أن يأتي االنتعاش على شكل
ً
طويال ومتأخراً مع
حرف "أل"  ،Lبمعنى أن يكون
منحنى يميل إلى األعلى عبر سلسلة من موجات
الصعود والهبوط .ولن يعود اقتصاد العالم قريباً إلى
وضع يشبه في أي شيء ما كانه قبل اندالع الجائحة.
من الناحية االقتصادية ،ستؤدي األزمة الممتدة إلى
مزيد من حاالت فشل األعمال والدمار لقطاعات
كالسفر ومراكز التسوق وسالسل البيع بالتجزئة.
ومنذ عقود ،استمرت مستويات تركيز السوق في
االقتصاد األميركي تتزايد بشكل ثابت ،وستدفع
الجائحة بذلك االتجاه بعيداً إلى األمام .وستكون
الشركات الكبيرة ذات الموارد المالية الوفيرة وحدها
قادرة على تجاوز المحنة ،مع استفادة عمالقة قطاع
التكنولوجيا من األزمة بشكل أكبر من الجميع  ،وال
سيما أن التواصل الرقمي بين الناس سيصبح أكثر
أهمية من أي وقت في الماضي.
ويمكن أن تزيد أهمية التداعيات السياسية عن
نظيراتها االقتصادية .وقد يُدعى الناس إلى أعمال
بطولية من قبيل التضحية الجماعية بالنفس طوال
فترة من الزمن ،لكن ذلك لن يستمر إلى األبد.
وبشكل محتم ،سيؤدي الوباء الباقي ،وفقدان
الوظائف الكبير ،والركود الممتد فترة طويلة ،مع
عبء الدين غير المسبوق؛ إلى توترات ستتحول
ردة فعل سياسية ،ضد جهة ليس من الواضح حتى
اآلن من ستكون.

لها باالنتشار ،فإن بكين ستستفيد من األزمة ،نسبياً
على األقل .في الواقع ،جاء أداء الحكومات األخرى
في البداية ضعيفاً وحاولت التستر على الجائحة
أيضاً ،وبوضوح أشد ،ما أدى إلى الفتك بمزيد من
مواطنيها .وعلى األقل ،استطاعت بكين ،استعادة
السيطرة على الوضع وتنتقل حالياً إلى مواجهة
التحدي الثاني ،أي مساعدة اقتصادها في الوقوف
على قدميه من جديد بسرعة وبشكل مستدام.
وخالفاً لذلك ،ردت الواليات المتحدة [على الجائحة]
بشكل غير متقن وسيئ ،األمر الذي أدى إلى ضياع
قدر هائل من هيبتها .إذ تتمتع أميركا بإمكانات هائلة
من حيث قدرات الدولة ،وقد حققت عبر معالجة
ً
سجال جديراً باإلعجاب.
األزمات الوبائية األخرى
في المقابلُ ،م ِن َعت الدولة األميركية من العمل على
نحو فاعل بأثر من مجتمعها الشديد االستقطاب
حاضراً ورئيسها [ترمب] غير الكفء .عمق
الرئيس االنقسام ً
بدال من أن يعزز الوحدة ،وعمل
على تسييس عملية توزيع المساعدات ،كذلك ألقى
مسؤولية اتخاذ قرارات مهمة على حكام الواليات،
فيما شجع االحتجاجات ضدهم ألنهم حاولوا حماية
الصحة العامة .وهاجم أيضاً المؤسسات العالمية
المعنية عوضاً عن أن يسعى إلى تحفيزها .وتمكن
العالم من متابعة الحوادث على شاشات التلفزيون
ً
مذهوال ،فيما سارعت الصين إلى
أيضاً ،وقد وقف
توضيح المقارنة بينها وبين اآلخرين.
إذاً ،يمكن للوباء أن يؤدي على امتداد السنوات المقبلة
إلى تدهور نسبي للواليات المتحدة ،واستمرار تآكل
النظام الدولي الليبرالي ،وانبعاث الفاشية من جديد
حول العالم .واستطراداً ،سيكون بمقدوره أيضاً أن
يفضي إلى والدة جديدة للديمقراطية الليبرالية ،وهي
نظام أربك المشككين مرات عدة ،وأظهر قدرات
الفتة على المرونة والتجديد .وستبرز عناصر من
كلتا الرؤيتين في أماكن مختلفة .لكن لسوء الحظ،
ما لم تتغير االتجاهات الحالية بشكل كبير ،فإن
التوقعات العامة ستكون قاتمة.

وسيستمر التوزيع العالمي
للسلطة في االنتقال شرقاً ،وال
سيما أن شرق آسيا بدت أفضل
من أوروبا والواليات المتحدة
في إدارة الوضع [المتعلق
بجائحة كورونا] .وعلى الرغم
من أن الجائحة قد ظهرت
ً
أصال في الصين التي تسترت
عليها بادئ األمر وسمحت
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تراهن ألمانيا على البحث العلمي لكبح تمدد مجموعات اليمين المتطرف وانفالتها على الرغم من حظرها لعدد كبير منها وقصقصة
مصادر تمويلها وتعقبها عبر مقاربة أمنية لم تنجح إلى حد ما في تقليل خطر تلك المجموعات ،إذا ال يزال ارتفاع جرائم الكراهية
والعنصرية يؤرق السلطات األلمانية ويهدد المؤسسات الديمقراطية والسلم المجتمعي في بلد لم يتجاوز بعد صدمة الحقبة النازية.
تسعى ألمانيا إلى محاصرة تنامي التطرف اليميني عبر مقاربات مختلفة يتمازج فيها البعد األمني االستباقي بالبعد العلمي االجتماعي،
في وقت يؤكد فيه الساسة في برلين أن اليمين المتطرف بات أكبر تحد يواجه البالد حيث تفوق خطورته التيارات اإلسالمية المتشددة.
وإلى جانب اإلمكانيات اللوجستية الهائلة والترسانة القانونية الصارمة في مواجهة العنصرية والكراهية وهي أحد أهم الجرائم التي
تجمع التيارات اليمينية المتطرفة ،تبذل برلين مجهودات مضنية في إعادة تأهيل المتشددين اليمينيين وانتشالهم من براثن التطرف التي
علقوا فيها.
وتسعى برلين إلى المزيد من تعزيز هذه الجهود عبر برامج بحثية لفهم أفضل لكيفية عمل الظاهرة المتطرفة وبالتالي التعامل معها بشكل
أفضل مبني على معطيات بحثية دقيقة.
ورصدت برلين مؤخرا  35مليون يورو لدعم البحث العلمي في موضوع معاداة السامية والعنصرية وكراهية األجانب.
وألن الوقاية خير من العالج تتطلع الحكومة األلمانية عبر البحوث العلمية إلى فهم أفضل لظاهرة التطرف اليميني وسياقات تفاعلها
لمحاصرتها بشكل أكبر ،ما يساهم في إضعافها.
ومن أجل ذلك وضعت برلين أيضا برنامجا إلعادة تأهيل المتطرفين اليمنيين أطلقت عليه اسم "إيكاروس" وهو برنامج تطوعي يتضمن
منهجية علمية لألشخاص الذين يريدون التخلص من التطرف.
برنامج إيكاروس
يتعين على األشخاص الذين يطلبون المساعدة من
أجل االنسحاب من مشهد تيار اليمين المتطرف،
الموافقة على اتباع  17قاعدة واضحة وصارمة،
من بينها عدم المشاركة في مظاهرات أو تنظيمات
أو تجمعات ،مع أعضاء هذا التيار ،وعدم التواصل
معهم.
وفي مقابل الموافقة على هذه التعليمات ،يقدم لهم
برنامج "إيكاروس" بوالية هيسن ،في وسط ألمانيا،
مجموعة من الخدمات اعتبارا من المساعدة على
العثور على عمل إلى التعامل مع اإلدمان ،وتشير
مديرة البرنامج إلى أنه في معظم الحاالت يكون
سلوك الشخص نابعا من جذور مسار حياته.
وتمثل كلمة "إيكاروس" الحروف األولى من عبارة
"مركز المعلومات والجدارة للمساعدة على الخروج
من التطرف اليميني".
وتقول المديرة إنه المركز الوحيد على مستوى
ألمانيا الذي يخضع لوالية الشرطة ،ما يمثل ميزة،
حيث إنه يمكن بشكل مباشر فحص جميع المعلومات
المتعلقة بالجرائم.
وتضيف "يمكننا أيضا أن نتيح األمن والحماية إذا
كان لدينا شخص مصنف على أنه معرض لخطر
أو تهديد" ،ولكنها أردفت بأنه من النادر للغاية أن
نجد شخصا كان ينتمي إلى تيار اليمين ويحتاج إلى
الحماية.
وشهد المركز زيادة في الطلب على خدماته خالل
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األعوام األخيرة ،بفضل تزايد الوعي بين المؤسسات
التي تتعامل مع األفراد الذين يمكنهم االستفادة
منه مستقبال ،مثل مجالس اإلفراج المشروط عن
المسجونين ،وهيئات محاكم األحداث .وتوضح
هوهمان أن الشرطة يمكنها أيضا االتصال مباشرة
مع األعضاء المشاركين في البرنامج ،وتقول "نادرا
ما يغلق الباب في وجوهنا".
ويقول المشرفون على "إيكاروس" ،إنه منذ تأسيسه
قدم البرنامج المساعدة لنحو  80شخصا لتشجيعهم
على االنسحاب من مشهد التيار اليميني ،ويتلقى
قرابة  20شخصا في المتوسط خدمات البرنامج في
نفس الوقت ،وتتراوح أعمار معظمهم بين  20و35
عاما ،وهذا المتوسط في ازدياد حاليا ،والمترددون
على البرنامج هم في األساس من الرجال ذوي
المؤهالت التعليمية منخفضة المستوى وهم غالبا
من العاطلين ،ويأتي الكثير منهم من أسر مفككة،
حيث يكون األب في الغالب غائبا أو عنيفا مع أفراد
أسرته.
غير أن هذه األحكام تتسم بالتعميم ،حيث يوجد
أشخاص ينتمون لليمين تزيد أعمارهم عن  60عاما،
كما يوجد طالب أو حاصلون على شهادات جامعية.
المتطرفون اليمينيون يعتنقون أفكارا معادية
للمهاجرين واألشخاص غير المنحدرين من أصل
ألماني ويعادون المؤسسات ،وتقول هوهمان "لدينا
الكثير من الزبائن الذين يعانون من إدمان الكحوليات

أو المخدرات".
وتوضح أن هناك حالتين من االنتكاس بين
المشاركين في البرنامج ،وعودتهم إلى نشاطهم
السابق وارتكابهم مخالفات لشروطه ،كما يوجد
أشخاص خرجوا من البرنامج كلية أو اضطروا إلى
تركه ألنهم خالفوا قواعده.
ويعد التدريب على تقويم الشخصية جزءا من
البرنامج ،الذي يتضمن أيضا تقديم المساعدة المالية
لتغيير أو إزالة الوشم المرتبط بمشهد التيار اليميني،
ومقابل ذلك يمكن لمتلقي هذه المساعدة العمل ،على
سبيل المثال ،في نصب تذكاري لضحايا المحرقة.
وزادت أهمية برنامج "إيكاروس" بعد أن حذرت
وكالة االستخبارات الداخلية في والية هسه عام
 ،2019من تصاعد موجة العنف من جانب التيار
اليميني ،وكذلك من قبل األعضاء المنتمين إليه،
وبعد مرور بضعة أشهر فقط على هذا التحذير ،وقع
في فبراير  2020هجوم بدوافع عنصرية ،أسفر عن
مقتل تسعة أشخاص من أصول أجنبية ببلدة هاناو
بوالية هسه.
ويشير تقرير الوكالة األمنية إلى التزايد بدرجة
كبيرة ،في أعداد المتطرفين داخل التيار اليميني،
المصنفين على أنهم يميلون للعنف أو على استعداد
الرتكاب أعمال عنف ،أو الذين يدعمون العنف
ويدافعون عنه ،وذلك مقارنة بالعام السابق ،ليصل
عددهم إلى  840شخصا ،مما يمثل زيادة قدرها

 160شخصا.
وسلطت األضواء أيضا على البرنامج ،وذلك بعد
قيام متطرف يميني باغتيال أحد الساسة في مدينة
كاسل ،وتردد أن المتهم ،ويدعى ستيفان إيرنست
والذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة ،كان على
اتصال مع برنامج "إيكاروس".
وإلى جانب "إيكاروس" ،هناك مبادرات وخدمات
أخرى في الوالية للحيلولة دون وقوع ضحايا
وأيضا من أجل تقديم االستشارة لهم ،وهناك 280
حالة ألفراد يتلقون استشارات بعد وقوعهم ضحايا
للعنصرية أو التطرف اليميني عام  ،2019حيث
تعرضوا أساسا للعنف أو التهديدات أو اإلهانات.
وترى مديرة البرنامج أن األفراد ال ينضمون إلى
مشهد التيار اليميني نتيجة اعتقادات أيديولوجية،
وإنما من أجل البحث عن األمان أو االعتراف
بقيمتهم أو التقدير أو الحماية ،كما أن هذا التيار
يزودهم بإجابات بسيطة لتساؤالت اجتماعية معقدة.
وعادة ما يلجأ المتطرفون اليمينيون إلى برنامج
"إيكاروس" عندما يتعرضون للضغوط ،سواء
احتمال تعرضهم للسجن أو فقدان الوظائف ،أو
انهيار عالقاتهم مع شركائهم في الحياة ،وال يتعين
على من يلجأ للحصول على مساعدة البرنامج أن
يفصح عن أسماء زمالء آخرين في التيار اليميني،
أو عما ارتكبه من جرائم في الماضي ،كما أن
المشاركة في البرنامج طوعية تماما .وفي هذا
الصدد تؤكد هوهمان "نحن ال نقوم بعملية غسل
للعقول".
تعتزم الحكومة األلمانية دعم البحث العلمي في
موضوع معاداة السامية وكذلك التشدد اليميني
والعنصرية بإجمالي  35مليون يورو ،تزامنا مع
تحديث ترسانتها القانونية الردعية في مواجهة هذه
الجرائم المتنامية التي باتت تؤرق الساسة األلمان
كما أجهزة االستخبارات.
وقالت وزيرة البحث العلمي بألمانيا أنيا كارليتسك
"الحياة اليهودية ،لألسف ال بد من قول ذلك ،مهددة
في ألمانيا على نحو لم تشهده منذ فترة طويلة

مضت" .وتابعت الوزيرة "إننا بحاجة لمعرفة
متعمقة ،كي نتمكن من مكافحة العنصرية ومعاداة
السامية بشكل فعال".
وتستند هذه المشروعات جزئيا إلى إرشادات
تمويل تم نشرها العام الماضي ،وفي جزء آخر
إلى لجنة مجلس الوزراء لمكافحة التطرف اليميني
والعنصرية .وبحسب الوزارة ،سيتم إطالق
المشاريع البحثية ذات الصلة خالل هذه األيام.
وأضافت الوزيرة أن األموال متوفرة بالفعل بغض
النظر عن نتيجة االنتخابات البرلمانية المنتظرة في
سبتمبر/أيلول القادم.
ومن المقرر أن يستكشف باحثون بهذه األموال
نوعية أشكال معاداة اليهود الموجودة بالمدارس
مثال ،كما أنه من المقرر أن يسهم مشروع آخر في
تطوير "أصوات مضادة لمكافحة الخطابات المعادية
للسامية” بالنسبة إلى الشباب على اإلنترنت في
الوسط الناطق باللغة األلمانية.
وتزامنا مع مساعي ألمانيا لفهم علمي لدوافع مثل
هذه الجرائم واتخاذ خطوات استباقية في مواجهتها
فكريا ،تعتزم السلطات أيضا تعزيز ترسانة قوانينها
الردعية في مواجهة ذلك.
ومؤخرا كشفت تقارير صحافية أن الكتل البرلمانية
لالئتالف الحاكم األلماني ،المكون من التحالف
المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيال ميركل
والحزب االشتراكي الديمقراطي ،اتفقت على إجراء
تعديل في قانون الجنسية.
وذكرت صحيفة بيلد أنه بموجب هذه الخطط،
ستؤدي أي إدانة بارتكاب جريمة معادية للسامية
أو ذات دوافع عنصرية إلى االستبعاد من التجنس،
كما سينطبق ذلك على أحكام اإلدانة بجرائم معادية
للسامية المصنفة على أنها جنح بسيطة.
وقال خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي
الديمقراطي ماتياس ميدلبرغ "تشديد قانون الجنسية
مهم لمنع تجنيس المعادين للسامية أو العنصريين في
المستقبل" ،مضيفا أنه ال يجوز ألي شخص أدين
بجريمة معادية للسامية أو عنصرية أو كراهية ضد

األجانب أن يصبح مواطنا ألمانيا ،مشيرا إلى أن هذا
سينطبق أيضا في المستقبل على االنتهاكات الطفيفة
للقانون.
وأوضح ميدلبرغ أن التحالف المسيحي يريد بذلك
تطبيق تبعات "ألعمال الشغب المعادية للسامية التي
ال تطاق" ،التي شهدتها البالد في مايو/أيار الماضي،
وقال "إذا كان وجود دولة إسرائيل شأن مهم للدولة
األلمانية ،فيجب في كل األحوال أن يكون ذلك أمرا
واضحا في قانون الجنسية".
وسجلت ألمانيا ارتفاعا كبيرا في عدد المتطرفين
اليمينيين في  ،٢٠٢٠وأفاد تقرير أعدته هيئة حماية
الدستور األلمانية (المخابرات الداخلية) أن عدد
المتطرفين اليمينيين في البالد بلغ  32.080ويمثل
هذا الرقم زيادة تقارب  8000فرد مقارنة برقم
 24.100المسجل في .2018
ويتبنى النازيون الجدد ،وهم يمينيون متطرفون
يعتبرون أنفسهم امتدادا للنظام النازي الذي حكم
ألمانيا بين  1933و ،1945شعارات األيديولوجية
النازية مثل الصليب المعقوف ،ويعتنقون أفكارا
معادية للمهاجرين واألشخاص غير المنحدرين من
أصل ألماني.
ويعكس الجدل بشأن العنصرية في ألمانيا جدية
المخاطر المحدقة بالمجتمعات األوروبية متعددة
الثقافات واألديان واألعراق ،السيما بعد تنامي
الم ّد الشعبوي داخل بلدان التكتل التي باتت تسجل
أرقاما مفزعة في نسب الجرائم ذات الصلة بالتمييز
العنصري وكراهية األجانب.
وعند النظر إلى الجرائم التي يرتكبها اليمين
المتطرف ،يتضح وجود جرائم كثيرة جدا ،منها
هجمات بالقنابل تستهدف الالجئين والمهاجرين
واألجانب والسياسيين ،وأعمال تخريب وقتل وتهديد
ونشر للكراهية.
وتم حظر العديد من التنظيمات والمجموعات
المؤيدة لليمين المتطرف في ألمانيا؛ بسبب الجرائم
التي ارتكبتها ،إال أن أغلبها ال يزال يمارس أنشطته.
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عادل فهمي

من الحقائق التي يصعب على المرء استيعابها عن تغير المناخ أن تفاقمه في المستقبل أمر شبه مؤكد ،مهما كان ما نفعله اآلن ،ولكن
هذا ال يعني أال نحاول تغيير هذا الواقع.
ارتفعت درجة حرارة كوكب األرض بنحو  1.1درجة مئوية (حوالي درجتين فهرنهايت) منذ القرن التاسع عشر.
وتشير التوقعات إلى َّ
بشكل خارج تماماً عن السيطرة وال رجعة فيه
أن درجات الحرارة في بعض المناطق من العالم ستزداد ارتفاعاً،
ٍ
على مدار العقدين المقبلين .وهذا يعني أن أثر اإلجراءات المتخذة لتقليل انبعاثات الكربون لن يبدأ في الظهور بشكل ملحوظ إال بعد
عقود من اآلن.
هل فات أوان وقف تغير المناخ؟
بصفة عامة يمكن القول هناك أشياء في تغير المناخ
قد فات أوان تغييرها ،ولكن في المقابل ،هناك أشياء
ما زلنا بإمكاننا تغييرها حتى لو في زمن بعيد نسبياً.
وهذا يمنحنا القدرة على تجنب أسوأ سيناريوهات
االحترار ،ولكن سيتعين علينا التعامل مع مستقبل
يبدو وكأنه يزداد سوءاً كل عام.
ً
وحتى في السيناريو األكثر تفاؤال لخفض انبعاثات
الكربون -وهو أكثر طموحاً بكثير من أي شيء
يسير العالم حالياً تجاهه -من المتوقع أن يستمر
متوسط درجات الحرارة العالمية في االرتفاع حتى
عام  ،2050وحين تبدأ في االنخفاض ،فستظل أعلى
مما هي عليه اآلن بنهاية القرن.
وباستثناء اختراع جهاز يمكنه سحب الكربون
خارج الغالف الجوي -ولسنا قريبين من ذلك -فال
يوجد حل كامل لتغير المناخ .بل هو مشكلة ينبغي
إدارتها -سواء بشكل جيد أو سيئ -في المستقبل
المنظور .وهذا يجعلها مشكلة مختلفة كلياً عن معظم
الصعوبات الكبرى األخرى التي يواجهها العالم.
فرغم أن جائحة كوفيد 19-كانت مفزعة وال تزال،
فستنتهي يوماً ما ،وبإمكان األفراد والحكومات اتخاذ
إجراءات فورية للحصول على نتائج فورية .ولكن
ال توجد "تسوية للمنحنى" في تغير المناخ ،على
األقل ليس في أي وقت قريب.
البشر منقسمون إلى ثالثة معسكرات في نظرتهم
لهذه الكارثة
وبأخذ كل هذا في االعتبار ،فال عجب أن رد الفعل
على تغير المناخ يتوزع بين ثالثة معسكرات
رئيسية :اإلنكار التام ،والتجاهل ،واليأس.
فوفقاً الستطالع ،يشعر  %40من األمريكيين بالعجز
حيال تغير المناخ و %29منهم يشعرون باليأس،
في حين وجد استطالع منفصل أجرته الجمعية
األمريكية للطب النفسي عام  2020أن أكثر من
نصف األمريكيين يشعرون بقلق خفيف أو شديد
من تأثير تغير المناخ على صحتهم النفسية .وترتفع
مستويات القلق من تغير المناخ بين المشاركين
األصغر سناً.
وقال محللون في مصرف مورغان ستانلي في مذكرة
للمستثمرين الشهر الماضي إن "االتجاه إلى االمتناع

عن إنجاب األطفال في الغرب بسبب مخاوف تغير
المناخ تتزايد وتؤثر على معدالت الخصوبة بشكل
أسرع من أي اتجاه سابق في تراجع الخصوبة".
وكان التقرير الذي أصدرته الهيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ ( )IPCCاإلثنين الماضي
يشير إلى بعض الجوانب المشرقة وسط كم هائل
من األخبار غير السارة بخصوص علم االحتباس
الحراري.
ماذا قال تقرير األمم المتحدة؟
وأصدرت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ ،وهي هيئة علمية تابعة لألمم المتحدة ،تقريراً
ً
شامال جديداً خلصت فيه إلى أن العالم ال يمكنه تجنب

بعض اآلثار المدمرة لتغير المناخ ،ولكن ثمة فرصة
ضئيلة لوقف تعاظم هذه اآلثار.
كما توصل التقرير إلى أن بعض التغيرات المناخية
أكبر مما كانت عليه في أي وقت مضى ،مقارنة
بفترات زمنية سابقة تتراوح بين قرون وعدة آالف
من السنين.
وأشار التقرير إلى أن تطور علوم حساسية المناخ-
إلى أي مدى يمكننا توقع ارتفاع درجة حرارة
الكوكب بسبب تضاعف تركيز الكربون في الغالف
الجوي عما كان عليه قبل الصناعةّ -
مكن الهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من التقليل من
احتمالية حدوث أسوأ سيناريوهات االحترار.
سيناريوهات المستقبل
وضع التقرير خمسة
سيناريوهات لمستقبل المناخ،
يتخذ فيها البشر خطوات
مختلفة لتقليل االنبعاثات التي
تُسبب االحترار .وفي جميع
هذه السيناريوهات ستصل
الزيادة في درجة حرارة
الكوكب إلى  1.5درجة
وهو الهدف األكثر طموحاًمن بين األهداف التي
حددتها اتفاقية باريس لتغير
المناخ عام  -2015بحلول
عام  2040أو قبل ذلك.

وفي معظم السيناريوهات التي نوقشت في التقرير،
سيستمر االحترار إلى ما بعد عام  ،2040أي خالل
الفترة المتبقية من القرن .وفي أسوأ الحاالت ،أي
حين ال يفعل العالم الكثير لخفض االنبعاثات ،قد
تزداد درجات الحرارة بحلول عام  2100من  3إلى
 6درجات مئوية ( 5.5إلى  11درجة فهرنهايت)
فوق مستويات ما قبل الصناعة .وسيكون لهذا
عواقب كارثية.
لكن التقرير يوضح أن التخفيضات الشديدة والسريعة
والواسعة النطاق لالنبعاثات ،بدءاً من اآلن ،يمكن
أن تحد من االحترار إلى ما بعد عام .2050
ً
تفاؤال ،قد يؤدي الوصول إلى
وفي السيناريو األكثر
"صافي صفر" انبعاثات إلى عودة االحترار إلى ما
ً
قليال عن  1.5درجة مئوية في النصف الثاني
يقل
من القرن الحالي.
وهذا السيناريو سيكون مهمة ضخمة ومكلفة على
العالم .وسيتطلب أيضاً مستوى من اإلرادة السياسية
لم تستطع معظم الحكومات جمعه حتى اآلن.
ويخلص الموقع األمريكي إلى أننا أصبحنا أكثر ثقة
في ما يتجه إليه تغير المناخ وأصبحنا أكثر يقيناً
في قدرتنا على التأثير في ذلك المستقبل ،من خالل
اإلجراءات المتعلقة بانبعاثات غازات االحتباس
الحراري.
لكن الحفاظ على شعور التفاؤل بخصوص المستقبل
في مواجهة تغير المناخ المتدهور تدريجياً وكل ما
سيأتي معه سيصبح تحدي القرن.

13

من فيتنام للعراق إلى أفغانستان

سامي عيد

مع عودة حركة طالبان إلى حكم أفغانستان بعد  20عاماً من الغزو األمريكي ،بدا التشابه صارخاً بين مشاهد هرولة األمريكيين للخروج
من البالد وبين نفس المشاهد في سايغون عاصمة فيتنام قبل نحو نصف قرن.
الهزيمة والفشل هما العنوان األبرز الذي تناولته وسائل اإلعالم الدولية عموماً ،واألمريكية خصوصاً؛ مما وضع إدارة الرئيس األمريكي
جو بايدن في موقف المدافع عن قرار االنسحاب من أفغانستان "بعد تحقيق األهداف كاملة" ،بحسب زعم مسؤولي اإلدارة.
وربما تكون السمة المشتركة بين التجارب األمريكية أو بمعنى أدق الغزو األمريكي لدولة وإزاحة حكومتها وتأسيس حكومة جديدة
تدعمها واشنطن وتقدمها كنموذج أفضل مما كان موجوداً ،هي أن تلك الحكومات ال تحقق أي شيء وتسقط سريعا بشكل مدوي وتختفي
تماماً دون أن تترك أثراً.
وبالتالي فإن التشابه بين سقوط سايغون في أبريل/نيسان  1975وبين سقوط كابول في  15أغسطس/آب  2021بدا أنه من المستحيل
تجاهله ،ووجد وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن نفسه في مواجهة أسئلة غاضبة تطلب تفسيراً لهذا الفشل وهذه الهزيمة
العسكرية والسياسية التي باتت تتكرر بصورة "مهينة" للقوة األعظم على الساحة الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
أفغانستان ليست فيتنام ..يقول بلينكن
"هذه ليست سايغون" ،أصر بلينكن ،مضيفاً" :لقد
ذهبنا إلى أفغانستان قبل  20عاماً لتنفيذ مهمة واحدة
وهي التعامل مع من هاجمونا يوم  11سبتمبر/أيلول
( )2001وقد نجحنا في تنفيذ هذه المهمة" ،بحسب
تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.
لكن تصريحات بلينكن في هذا الشأن ناقضتها
الصورة الرئيسية التي تصدرت تغطية األحداث
المتسارعة في أفغانستان األحد  15أغسطس/
آب وهي طائرات الهليكوبتر التي غطت سماء
كابول خالل عمليات إجالء الدبلوماسيين والرعايا
األمريكيين من السفارة إلى مطار كابول الدولي،
في تذكير مؤلم بنفس المشهد في سماء سايغون في
أبريل/نيسان .1975
ووجد بلينكن وباقي مسؤولي إدارة بايدن صعوبة
بالغة في محاوالتهم تفسير تلك المشاهد والفوضى
العارمة التي صاحبت عمليات اإلجالء ،كون قرار
االنسحاب األمريكي كان قد تم اتخاذه خالل إدارة
الرئيس السابق دونالد ترامب ،وجاء بايدن ليعد
بتنفيذ االنسحاب بطريقة "منظمة وآمنة" ،لكن ما
حدث ويحدث جاء مناقضاً تماماً وبدا كما لو أنه فاجأ
إدارة بايدن تماماً.
ويرجع أغلب الخبراء الفشل الذريع للواليات
المتحدة في أفغانستان بعد  20عاماً من غزو كلف
أكثر من تريليوني دوالر وأكثر من  20ألف قتيل
عسكري أمريكي في تحقيق أي شيء على اإلطالق،
إلى عدد من األسباب تعتبر أيضاً نفس أسباب الفشل
األمريكي في فيتنام والعراق وأفغانستان.
غطرسة وأكاذيب الجنراالت
ويعتقد كثير من الخبراء أن الجنراالت وقادة
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البنتاغون ومسؤولي االستخبارات يتحملون الجانب
األكبر من أسباب الفشل المتكرر للغزوات األمريكية
الكارثية ،وهذا ما عبر عنه المفتش العام الخاص
إلعادة إعمار أفغانستان جون سوبكو في جزء من
رسالته بشأن أسباب الوضع "القائم" في البالد.
إذ يرى سوبكو أن الجنراالت المتعاقبين في أفغانستان
كانوا يضعون أهدافاً قصيرة المدى ليتمكنوا من
إعالن نجاحهم عند مغادرتهم مواقعهم بعد عامين أو
ثالثة أعوام ،بينما كان يجب تخصيص وقت لجهود
إعادة اإلعمار مع االهتمام بالتحديات اللوجستية التي
يشكلها هذا البلد الذي يحصل  %30فقط من سكانه
على الكهرباء طوال اليوم.
واتهم المفتش العام الجنراالت بإخفاء حجم المشاكل،
وقال سوبكو" :في كل مرة كنا نذهب فيها إلى هذا
البلد ،كان العسكريون يغيرون أهدافهم لتسهيل إعالن
نجاح" .وأضاف" :عندما لم يعودوا قادرين على
فعل ذلك ،فرضوا السرية الدفاعية على األهداف"،
بحسب تقرير لفرانس .24
وتابع أنهم "يعرفون إلى أي حد كان الجيش األفغاني
سيئاً" ،موضحاً أن الذين يستطيعون االطالع على
الوثائق الخاضعة للسرية الدفاعية يعرفون ذلك أيضاً
"لكن المواطن األمريكي العادي ودافع الضرائب
العادي والمسؤول المنتخب العادي والدبلوماسي
العادي ال يستطيعون معرفة ذلك".
واإلشارة إلى الجيش األفغاني تحديداً تستحق
ً
طويال ،إذ أنفقت الواليات المتحدة مليارات
التوقف
الدوالرات لبناء الجيش وتدريبه وتسليحه على مدى
عشرين عاماً ،وبلغ قوام الجيش المدعوم أمريكياً
أكثر من  300ألف مقاتل لم تجد حركة طالبان
التي يقل عدد مقاتليها عن  80ألفاً صعوبة تذكر في

االنتصار بسرعة قياسية ومذهلة للجميع.
وكانت المقارنة بين الجيش األفغاني -الذي تفاخرت
به اإلدارات األمريكية المتعاقبة على مدى  20عاماً-
وبين مقاتلي حركة طالبان إحدى أبرز زوايا التغطية
الغربية لما حدث في أفغانستان ،ونشرت الغارديان
البريطانية تقريراً بعنوان "حكاية جيشين :لماذا أثبت
الجيش األفغاني أنه ال يستطيع مواجهة طالبان".
ورصد التقرير الفارق الشاسع عدداً وعتاداً لصالح
الجيش األفغاني ،وكيف أن ذلك لم يوقف طالبان
من اجتياح البالد بأكملها فعلياً في غضون أسابيع،
بينما استسلم القادة العسكريون دون قتال في غضون
ساعات.
"إنها حكاية جيشين ،أحدهما (طالبان) ضعيف
التجهيز ولكن لديه دوافع أيديولوجية عالية ،واآلخر
مجهز بشكل جيد من الناحية الشكلية ،ولكنه يعتمد
على دعم الناتو ،وقيادته سيئة وينخرها الفساد".
أمريكا دولة محتلة في نهاية المطاف
كان كارتر مالكاسيان المسؤول السابق في وزارة
الدفاع األمريكية (البنتاغون) قد نشر مؤخراً كتاباً
عن تاريخ الحرب في أفغانستان عنوانه "ال شك
إطالقاً في أننا خسرنا الحرب" ،أرجع فيه السبب
الرئيسي النتصار طالبان في نهاية المطاف إلى
"كون طالبان تحارب الغزاة بينما بدا أن الجيش
األفغاني مباع إلى األجانب".
وذكر مالكاسيان في كتابه نصاً أن "مجرد وجود
أمريكيين في أفغانستان ينتهك فكرة هوية أفغانية
تستند إلى كرامة وطنية وتاريخ طويل من محاربة
الغزاة والتزام ديني بالدفاع عن الوطن".
وأضاف" :كنا نعتقد أن بعض األمور كانت ممكنة
في أفغانستان :هزيمة طالبان أو السماح للحكومة

األفغانية بأن تستقل ،لكن األمر لم يكن كذلك".
وتابع أن عناصر "الشرطة والجنود لم يرغبوا في
المجازفة بحياتهم من أجل حكومة فاسدة تميل إلى
إهمالهم".
طالبان أفغانستان بريطانيا
وفي هذا السياق أشار تقرير حديث لمنظمة هيومن
كاف
رايتس ووتش إلى أنه عبر عدم االهتمام بشكل ٍ
بالضحايا المدنيين لغارات جوية أو االنتهاكات التي
يرتكبها أمراء حرب متحالفون مع الغرب ،أثار
التحالف غضب الشعب األفغاني.
ورأت هيومن رايتس ووتش أن "ميل الواليات
المتحدة إلى إعطاء األولوية للمكاسب العسكرية في
أمد قصير ً
بدال من بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية
أو حماية حقوق اإلنسان ،وجه ضربة قاضية للمهمة
األمريكية وكل جهود إعادة اإلعمار بعد ."2001
وتابعت المنظمة أن "استياء السكان وانعدام ثقتهم في
الواليات المتحدة والحكومة األفغانية ،سمحا لطالبان
بتحقيق مكاسب".
ويرى كثير من المراقبين أن نجاح حركة طالبان
المذهل في السيطرة على أفغانستان خالل أسابيع
فقط ،وبطريقة سلمية في أغلب الحاالت وخصوصاً
السيطرة على كابول العاصمة دون قتال ،إنما هو
دليل واضح على أن تصوير الحركة كما لو أنها
ال تحظى بحاضنة شعبية أفغانية هو على األرجح
دعاية أمريكية ال تستند إلى أدلة أو حقائق على
األرض تساندها.
فيتنام والعراق وأفغانستان ..فشل أمريكي متكرر
وهكذا يمكن القول إن جميع حروب
الواليات المتحدة األمريكية منذ ظهورها
كقوة عظمى على المسرح الدولي بنهاية
الحرب العالمية الثانية تتشابه بشكل الفت
في أسبابها ونتائجها أيضاً.

أجبرت أمريكا على االنسحاب ،بعد أن تسببت حرب
فيتنام في انقسام خطير داخل المجتمع األمريكي
وأصبحت حركة مناهضة الحرب هي األكبر
تاريخياً ،لم يمر وقت طويل حتى سقطت سايغون
عاصمة فيتنام الجنوبية في أيدي القوات الشمالية،
وسارعت أمريكا بإجالء دبلوماسييها ورعاياها
وأغلقت سفارتها في أبريل/نيسان  .1975وتم
توحيد فيتنام كدولة اشتراكية ،وهو ما دخلت أمريكا
الحرب لتمنعه من األساس.
وغزت الواليات المتحدة األمريكية العراق عام
 ،2003تحت مزاعم وجود أسلحة دمار شامل في
البالد؛ وهو ما ثبت عدم صحته فيما بعد ،وأطاحت
بنظام صدام حسين وأعلنت أن هدفها تأسيس نظام
ديمقراطي -على غرار النموذج األمريكي -ليحقق
الرفاهية للعراقيين.
ويمكن القول اآلن إن نتيجة ذلك الغزو الرئيسية
كانت تقديم العراق على طبق من فضة إلى إيران،
وتأسيس نظام حكم طائفي ينخر فيه الفساد على
مدى ما يقرب من عشرين عاماً ،وأهدرت ثروات
البالد الطائلة وتحول العراقيون إلى شعب يعاني
أغلبه من انهيار الخدمات األساسية والبطالة والفساد
المستشري ،وتتحكم الفصائل المسلحة في مقدرات
البالد والعباد.
ً
وها هي الواليات المتحدة تستعد أيضا لالنسحاب
بشكل نهائي من العراق بنهاية العام الجاري ،بعد
أن فشلت تماماً في تحقيق أي من أهدافها هناك،
لسبب بسيط وهو أن فرض النموذج األمريكي على

العراقيين لم يكن هدفاً واقعياً من األصل ،بحسب
المراقبين.
والسؤال المطروح اآلن هو :هل تتعلم الواليات
المتحدة من فشلها المتكرر في فيتنام والعراق
وأفغانستان وتتوقف عن تكرار تلك التجارب
الكارثية لها وللدول المعنية؟
وربما يكون األفضل أن نأخذ اإلجابة عن هذا السؤال
من المفتش العام الخاص إلعادة إعمار أفغانستان
جون سوبكو نفسه ،إذ قال نصاً إن الواليات المتحدة
تمتعت بما يكفي من "الغرور لالعتقاد بأننا نستطيع
أن نأخذ هذا البلد (أفغانستان) الذي كان في حالة
خراب في  2001ونجعله نرويجاً صغيرة".
وأضاف سوبكو المكلف منذ  2012من قبل
الكونغرس بمراقبة استخدام األموال األمريكية في
هذه الحرب" :وصلنا إلى أفغانستان بفكرة تشكيل
حكومة مركزية قوية وكان ذلك خطأ" .وأعرب عن
أسفه ألن الخبراء كانوا يعرفون أن هذا البلد ليس
مناسباً لبنية حكومية من هذا النوع لكن "لم يستمع
إليهم أحد".
ورأى سوبكو أن الواليات المتحدة تصرفت في
أفغانستان كما فعلت في العراق وكما فعلت في
فيتنام .وقال" :ال تصدق الجنراالت أو السفراء أو
مسؤولي اإلدارة الذين يقولون :لن نفعل ذلك بعد
اآلن" ،مشيراً إلى أن "هذا بالضبط ما قلناه بعد
فيتنام :لن نفعل ذلك مرة أخرى ،والمفاجأة أننا فعلنا
ذلك في العراق وفعلنا ذلك في أفغانستان" .وتابع:
"سنفعل ذلك مرة أخرى".

فتدخل أمريكا في الحرب األهلية في فيتنام
لدعم فيتنام الجنوبية في مواجهة فيتنام
الشمالية التي كانت مدعومة من المعسكر
الشيوعي كان له هدف واحد وهو منع
توحيد فيتنام تحت إدارة الحزب الشيوعي
الحاكم في شمال فيتنام.
وتسببت تلك الحرب في سقوط أعداد هائلة
من القتلى والجرحى فيتناميين وأمريكيين،
وتتراوح أعداد القتلى الفيتناميين عسكريين
ومدنيين بين مليون و 3.5مليون بينما
بلغت أعداد القتلى األمريكيين أكثر من
 85ألفاً وهناك أيضاً نحو ألفي عسكري
في عداد المفقودين حتى اآلن ،فماذا حققت
أمريكا في فيتنام؟
اإلجابة ال شيء على اإلطالق ،إذ بعد أن
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محمد عبد المنعم
أخيرا ،وقع الرئيس البولندي أندريه دودا ،على
القانون القاضي بتقييد إمكانية حصول الناجين
من المحرقة النازية “الهولوكوست” إبان الحرب
العالمية الثانية على تعويضات لممتلكاتهم المسلوبة
في بولندا.
وينص مشروع القانون البولندي على منع “الناجين
اليهود من المحرقة” وأحفادهم من استعادة أمالك
يهودية” استولى عليها النازيون خالل الحرب
العالمية الثانية ،أو الحصول على تعويضات ،بحسب
قناة “كان” اإلسرائيلية الرسمية.
وتوقيع الرئيس البولندي هو الخطوة األخيرة
المطلوبة للمصادقة بشكل نهائي على القانون من
قبل البرلمان ،وفق القناة بعد إقراره من قبل مجلس
الشيوخ (الغرفة األولى للبرلمان).
وتعقيبا على توقيعه على مشروع القانون قال
الرئيس البولندي“ :بتوقيع القانون الجديد ستنتهي
حقبة من الفوضى القانونية ،وستحمي الدولة
ً
رافضا االدعاءات
البولندية مواطنيها من الظلم”،
بأن “القانون أضر بالناجين من الهولوكوست
وأبنائهم وأحفادهم”.
وعلى خلفية توقيع الرئيس البولندي أندريه دودا على
القانون ،احتدمت األزمة الدبلوماسية بين إسرائيل
وبولندا .حيث عقب وزير الدفاع االسرائيلي بيني
ً
قائال إن “القانون يتخلى عن العدالة تجاه
غانتس
ضحايا المحرقة وعائالتهم” .واعتبر أن هذا “قانون
خطير وغير أخالقي” .واضاف“ :صدمت بشدة
بصفتي ابناً ألحد الناجين من المحرقة” ،وأشار إلى
أن “الملكية هي جزء صغير ولكنه مهم من ممارسة
حقوق أولئك الذين نجوا والتعرف على األشخاص
الذين ماتوا في واحدة من أعظم حوادث اإلبادة
الجماعية في التاريخ”.
بدوره ،قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت،
في تغريدة عبر صفحته الرسمية“ :إسرائيل تنظر
بخطورة إلقرار القانون البولندي الذي يمنع اليهود
من الحصول على تعويضات على ممتلكات قد نهبت
منهم إبان الهولوكوست ،هذا قرار مخز ومشين،
وإسرائيل ال تستطيع تجاهله”.
كما هاجم وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير البيد،
توقيع الرئيس البولندي بالقول“ :أصبحت بولندا دولة
معادية للديمقراطية” .وأضاف“ :بولندا ال تحترم
أكبر مأساة في تاريخ البشرية”.
وفي وقت الحق قال البيد ،في تغريدة عبر صفحته
الرسمية في موقع تويتر“ :أصدرت تعليماتي للقائم
بأعمال السفير في وارسو بالعودة على الفور إلى
إسرائيل إلجراء مشاورات حتى إشعار آخر”.
وأضاف“ :أصبحت بولندا دولة معادية للديمقراطية
وغير ليبرالية وال تحترم أعظم مأساة في تاريخ

البشرية”.
ونقلت اإلذاعة العبرية العامة عن مسؤول إسرائيلي
قوله إن أحد الخيارات المطروحة هو إلغاء اإلعالن
المشترك بين إسرائيل وبولندا ،الذي أنهى األزمة
بين الجانبين عام .2018
ونقلت اإلذاعة العبرية عن مصدر سياسي قوله:
“تجري حاليا دراسة هذه الخطوة ،وهي قيد
المداوالت ،كنوع من الرد على تمرير قانون
الممتلكات في بولندا” .ونقلت عن مسؤولين مطلعين
بأن “إسرائيل والواليات المتحدة تنسقان ردودهما
على القانون البولندي الجديد ،وفي وزارة الخارجية
البولندية يفهمون أن العالقات بين الجانبين سوف
تتراجع ان تم تمرير القانون بجميع مراحله”.
مطالب المعاملة بالمثل
وأكد مندوب التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة
العربية المشتركة ،النائب سامي أبو شحادة ،أن
على إسرائيل أن تشكر بولندا التي لم تتصرف
بشكل مختلف عن تصرفها هي في كل ما يتعلق
باألمالك الفلسطينية .واقترح أبو شحادة في تغريدة،
أن تتخذ إسرائيل من بولندا قدوة وتدعم مشروع
القانون الذي قدمّه والقاضي بإعادة أموال وأمالك
الفلسطينيين التي سرقتها إسرائيل في أكبر سطو
مسلح في القرن العشرين ،خالل نكبة .1948
وترفض بولندا استخدام مصطلحات مثل “معسكرات
الموت البولندية” والتي تشير إلى مشاركة البولنديين
في أعمال اإلبادة التي لحقت باليهود آنذاك ،مقابل
مكافآت من النازيين ،وهو ما تنفيه وارسو وتقول
إن تلك المعسكرات وأشهرها معسكر أوشفيتز لم
تكن بولندية.
صعدت األزمة إلى السطح في فبراير/شباط من العام
 ،2018عندما صوت البرلمان البولندي على قانون
يجرم من يتهم علنا بولندا بالمسؤولية أو التواطئ في
الجرائم التي ارتكبها الرايخ األلماني الثالث ،ويعاقبه
بغرامة مالية أو السجن لمدة تصل إلى  3سنوات،
يستثنى من ذلك من يقومون بذلك كجزء من األنشطة
العلمية أو الفنية.
وقال كاتس في تصريحات لإلعالم اإلسرائيلي ،إن
بعض البولنديين تعاونوا مع النازيين ،مضيفا “مثلما
قال إسحاق شامير (رئيس وزراء إسرائيل 1983
إلى  1984ومن  1986إلى  )1992إن البولنديين
يرضعون معاداة السامية مع حليب أمهاتهم”.
ورد السفير البولندي على تصريحات كاتس بقوله
“إنه ألمر مدهش أن نرى كيف يعبر وزير الخارجية
ً
حديثا عن نفسه بطريقة عنصرية ومخزية.
المعين
إنه أمر غير مقبول”.
وكان من المقرر أن تضم قمة “فيشيغراد  ”4التي

كانت مقررة في القدس إسرائيل وبولندا وتشيكيا
والمجر وسلوفاكيا ،قبل أن تعلن وارسو انسحابها
منها على خلفية تصريحات كاتس.
في أبريل/نيسان  ،2019أبدت إسرائيل أسفها لواقعة
إحراق دمية “يهوذا” في بلدة بروشنيك” جنوب
شرقي بولندا خالل احتفاالت بيوم الجمعة العظيمة.
وأظهرت مقاطع فيديو وقتها صورا لسكان بينهم
أطفال ،يقطعون رأس دمية بأنف كبير وسوالف
طويلة قبل إحراقها ،وهو الحادث الذي وصف بأنه
“معاد للسامية” وأدانته الكنيسة والحكومة في بولندا.
وفي مايو  ،2019استعدت وزارة الخارجية
البولندية سفيرة إسرائيل في البالد لتفسير االعتداء
على السفير البولندي في إسرائيل وإهانته في
شوارع تل أبيب .ووقتها ،ندد الرئيس البولندي،
أندريه دودا ،بما وصفه “بالشوفينية والكراهية” ،في
خطاب أرسله للرئيس اإلسرائيلي بعد أن بصق رجل
على السفير البولندي في إسرائيل قبل أيام.
وفي يناير  ،2020ألغى الرئيس البولندي مشاركته
في مؤتمر الهولوكوست في متحف “ياد فاشيم”
اإلسرائيلي بالقدس ،احتجاجا على عدم إدراجه
ضمن المتحدثين في المؤتمر.
ومجددا عادة األزمة إلى بعدها الرسمي ،وفي 27
يونيو/حزيران الماضي ،استدعت وزارة الخارجية
اإلسرائيلية السفير البولندي لديها ،وذلك على خلفية
مصادقة البرلمان البولندي على مشروع القانون.
وفي اليوم التالي ،وبخت بولندا المسؤولة عن
السفارة اإلسرائيلية في وارسو “تال بن آري”،
مؤكدة مضيّها قدما في سن القانون.
األزمة بين الجانبين سوف تتصاعد والقضية
ليست فقط استدعاء سفراء ولكنها ستفتح عدة
ملفات ،منها ،ملف االبتزاز اإلسرائيلي للدول تحت
مسمى “الهولوكوست” ،وأن تل أبيب تقوم بخلط
الموضوع األخالقي بالسياسي واالقتصادي الخاص
بالتعويضات .اذ حول الكيان الصهيوني هذه القضية
إلى أداة سياسية بل سالح حصري البتزاز أوروبا
في أي قضية ال تتوافق مع المصلحة اإلسرائيلية.
لذلك ان الهدف من تصعيد تل أبيب هو تخويف
الدول األوروبية من األقدام على هذه الخطوة
وإقرار تشريعات تمس اليهود .إال أن كثيرون يرون
أن األزمة بين اسرائيل وبولندا ستتوسع خاصة أن
هناك دول أوروبية أخرى ستسير على نهج بولندا.
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حلويات ملك الشام
King Konditorei

نتلقى ايضا الطلبات عن طريق الموقع اإللكتروني
مساء
11  وحتى9 أو الواتس أب يوميًا من الساعة
ً
Unsere leckeren Süßigkeiten warten jeden
Tag auf euch von 09:00 bis 23:00 Uhr

حلويات
شرقية
فاخرة

016 30222243
/king.konditorei
https://king-konditorei.de
/king.konditorei/

Sonnenallee 21A,
12047 Berlin
Müllerstr. 29,
13353 Berlin

أحمد الجمال
تحدث موجات الحر أضراراً مباشرة قاتلة ،فعلى
مدار الثالثين عاماً الماضية ،قتلت أشخاصاً أكثر
من كل الكوارث الطبيعية األخرى المرتبطة بالطقس
مجتمعة ،مثل الفيضانات والحرائق .بينما كشفت
دراسات علمية ،أن موجات الحرارة المتصلة التي
تستمر  20يوماً في األقل ،تؤثر على  30في المئة
من سكان األرض ،ومن المتوقع أن يرتفع ذلك
التأثير إلى  74في المئة بحلول عام  ،2100إذا لم
يوقف االحتباس الحراري.
غير أن الحرارة الشديدة تؤثر على االقتصاد ككل،
ويشير خبراء االقتصاد في الواليات المتحدة إلى
خمسة أنواع من الضرر االقتصادي الذي يترتب
على ارتفاع درجات الحرارة أولها الضرر المباشر
بالنمو االقتصادي.
تراجع النمو
وجدت األبحاث أن الحرارة الشديدة يمكن أن تضر
بشكل مباشر بالنمو االقتصادي ،وأشارت دراسة
أجريت عام  2018إلى أن اقتصادات الواليات
األميركية تميل إلى النمو بوتيرة أبطأ خالل فصول
الصيف الحارة ،وكشفت البيانات أن النمو السنوي
ينخفض من  0.15إلى  0.25نقطة مئوية لكل درجة
فهرنهايت واحدة يكون فيها متوسط درجة حرارة
الصيف في الوالية أعلى من المعدل الطبيعي.
ويعود ذلك التراجع في النمو إلى أسباب عدة
منها أن العمال في الصناعات المعرضة للطقس،
يعملون ساعات أقل وبإنتاجية أدنى عندما يكون
الجو أكثر سخونة ،ويقدر مكتب إحصاءات العمل
أن نصف العمال األميركيين لديهم وظائف تتطلب
منهم التواجد في الهواء الطلق ،ومنهم  6.1مليون
في البناء والتشييد ،و 4.6مليون في الخدمات
اللوجستية ،و 1.2مليون في الزراعة ،كما أشارت
البيانات إلى أنه حتى في الصناعات التي تميل إلى
العمل في األماكن المغلقة ،بما في ذلك البيع بالتجزئة
والخدمات والتمويل ،تقل إنتاجية العمال عندما يكون
الجو أكثر سخونة وقد يصل ذلك إلى اثنين في المئة.
انخفاض اإلنتاجية الزراعية
وألن المحاصيل الزراعية تنمو في الهواء الطلق،
فإنها تتأثر بالطقس السيئ ،بخاصة ارتفاع درجات
الحرارة ،فعلى الرغم من أن درجات الحرارة التي
تتراوح بين  32-29درجة مئوية ،يمكن أن تفيد
نمو المحاصيل ،فإن الغلة تنخفض بشكل حاد عندما
ترتفع مستويات الحرارة بشكل أكبر ،إذ تتضرر
بعض المحاصيل بشدة من الحرارة الشديدة مثل
الذرة وفول الصويا والقطن.

ووجدت دراسة حديثة أن ارتفاع درجة حرارة
األرض بمقدار درجتين مئويتين إضافيتين عن
المعدالت الحالية للحرارة ،سيخفض من األرباح
التي تجنيها األراضي الزراعية في شرق الواليات
المتحدة ،ومن األمثلة البارزة أيضاً على التأثير
السلبي للحرارة ،انهيار محصول القمح الروسي
بسبب موجة الحر التي ضربت األراضي الروسية
عام  ،2010ما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح في كل
أنحاء العالم .وعلى المستوى العالمي ،أدت موجات
الحر إلى انخفاض إنتاج الغذاء بين  1964و،2007
حيث دمرت موجات الجفاف والحرارة عُ شر إنتاج
العالم من الحبوب.
ارتفاع فاتورة الطاقة
ً
من الطبيعي أنه عندما يكون الجو حارا ،يرتفع
استهالك الطاقة ،حيث يشغل األفراد والشركات
مكيفات الهواء وغيرها من معدات التبريد بكامل
طاقتها ،وفي الموجات المستمرة للحرارة ،يشكل
ذلك عبئاً إضافياً على الشبكات الكهربائية عندما
يعتمد عليها الناس أكثر من غيرها.
ويمكن أن يكون انقطاع التيار الكهربائي مكلفاً
للغاية بالنسبة لالقتصاد ،إذ قد تفسد مخزونات المواد
الغذائية والسلع األخرى ،ويتعين على عديد من
الشركات إما تشغيل المولدات أو اإلغالق ،وعلى
سبيل المثال ،كلفت حاالت انقطاع التيار الكهربائي
في كاليفورنيا قبل عامين ما يقدر بنحو  10مليارات
دوالر.
تأثير في التعليم
يؤثر الطقس األكثر سخونة على المدى الطويل
في قدرة األطفال على التعلم ،بالتالي على حياتهم
ووظائفهم المستقبلية ،وأظهرت أبحاث أن الطقس
الحار خالل العام الدراسي يقلل من مستوى تقدم
الطالب الدراسي ،إذ تنخفض درجات الرياضيات
أكثر مع ارتفاع درجة الحرارة عن مستوى 21
درجة ،لكن درجات القراءة بدت أكثر مقاومة
لدرجات الحرارة ،ما يعني أن مناطق مختلفة من
الدماغ تستجيب وتتفاعل بشكل مختلف مع مستويات
الحرارة المرتفعة.
وأكدت دراسة أجراها عدد من خبراء االقتصاد أن
الطالب في المدارس التي تفتقر إلى أجهزة تكييف
الهواء ،يتراجع مستوى تعلمهم بنسبة واحد في المئة
مع كل نصف درجة مئوية تزيد على متوسط درجة
حرارة العام الدراسي ،األمر الذي يؤدي مع فقدان
التعلم بشكل متكرر إلى انخفاض المكاسب التي
يجنيها الطالب على مدى الحياة ،ويضر بالنمو
االقتصادي للبالد في المستقبل.

تكاليف صحية
يسبب اإلجهاد الناتج من ارتفاع حرارة الجسم إلى
الجفاف وفقدان ملح الجسم ،ما يضر كيمياء الجسد
ويرهق القلب ،بل يمكن أن يؤدي إلى وفاة األشخاص
المصابين بأمراض القلب في بعض األحيان ،وعندما
ترتفع درجة حرارة الجسم األساسية إلى أكثر من
 40درجة مئوية ،تتسرب السموم من األمعاء إلى
الجسم ،ما يخلق استجابة التهابية مميتة تسمى ضربة
الشمس.
كل ذلك يتسبب في زيادة التكاليف الصحية في
البلدان المختلفة.
خسائر المستقبل
تتوقع دراسة أجراها هوزماي لوبيز من المعهد
التعاوني لدراسات الطقس في جامعة ميامي نشرتها
مجلة "نيتشر" في الواليات المتحدة كنموذج لما
سيحدث في العالم من تغييرات خالل العقود
القليلة القادمة ،أن تزداد موجات الحر في مناطق
الغرب ،والغرب األوسط والبحيرات الكبرى ،كما
أشار موقع "واليات في خطر" األميركي ً
نقال عن
إدارة الطقس المركزي في والية مونتانا أن واليتي
مونتانا ووايومنغ ستشهدان ما يقرب من  30يوماً
من موجات الحر بحلول عام  ،2030بعدما كانت
 10أيام فقط عام .2000
وتتوقع دراسات أجرتها منظمة العمل الدولية عن
تأثيرات التغير المناخي على إنتاجية العمل ونشرها
موقع "ذي باالنس" األميركي أن تؤدي موجات الحر
إلى خسارة تريليوني دوالر في إنتاجية العمل بحلول
عام  ،2030كما ينتظر أن تقتل موجات الحرارة
الشديدة خمسة أضعاف عدد األشخاص الذين يتوفون
للسبب نفسه اآلن وعددهم  600شخص في الواليات
المتحدة.
أما بحلول عام  ،2100قد يكلف تغير المناخ
الحكومة األميركية  112مليار دوالر سنوياً ،كما
ستؤدي موجات الحرّ وحدها إلى خفض إنتاجية
القوى العاملة بمقدار  1.2مليار ساعة ،وهو ما
يوازي  170مليار دوالر.
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PoC Corona
Testzentrum

مركز فحص كرونا
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فحص 49 € PCR
يوجد غرف خاصة لفحص السيدات

إذا قمت بعمل الفحص خالل الفترة من الساعة  8صباحا حتى  11:30صباحا
يمكنك إستالم نتيجة الفحص خالل  10- 9ساعات.

مواعيد العمل
اإلثنين  -السبت  8صباحا ً  7 -مساءا ً
األحد

 10صباحا ً  6 -مساءا ً

Sonnenallee 7,
12047 Berlin
		
Hermannplatz
		 M29 Hermannplatz/
		 M41 Sonnenallee

يرجى األخذ في اإلعتبار انه يمكن التقديم على فحص الكرونا المجاني عدة مرات خالل االسبوع

يوهان جالتونج *
تتسم دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا بكونها
عربية مسلمة تتنامى في وسطها جزيرة يهودية
(إسرائيل).
هذه المنطقة احتلت ألكثر من أربعة قرون على
يد األتراك العثمانيين السنة ،ثم الغرب العلماني:
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا علي مدي نصف قرن،
وهي اآلن خاضعة لالحتالل اليهودي واإلمبريالية
األمريكية ،وقد سيطر كل منهما على هذه اإلقليم من
خالل الديكتاتوريات بالتغاضي عن ممارستها العنف
والفساد ،وطالما أنها تدعم سياسات الواليات المتحدة
وإسرائيل في المنطقة.
ثم جاءت الصحوة العربية لمناهضة العنف ومساندة
الديمقراطية ،ورفعت الشعارات ضد الفساد ومن
أجل النمو االقتصادي وتوفير فرص العمل ،وضد
هيمنة الواليات المتحدة وإسرائيل.
وهناك أيضا صحوة إسالمية ،بيد أن االعتقاد بأن
اإلسالم السياسي يتسامح مع العلمانية هي سذاجة
يتعسر تصديقها .كما أن هناك العديد من االتجاهات
اإلسالمية ..كما أن هناك العديد من االتجاهات
المسيحية واليهودية.
فكيف سيكون رد فعل الواليات المتحدة وإسرائيل،
وماذا سيكون رد الفعل لردود أفعالهم -مع األخذ في
االعتبار أن هذه هي األرض المستعمرة القديمة؟.
تتمحور سياسة واشنطن إلى حد كبير حول بناء الدولة
علي غرار الواليات المتحدة كنموذج ،واالنتخابات
الوطنية متعددة األحزاب ،واألسواق "الحرة" التي
تسيطر عليها الشركات المتعددة الجنسيات عامة،
والمصارف الخاصة  -الخدمات المصرفية المالية
على وجه الخصوص -والسيطرة على االنتخابات
أيضاً.
وعلى الخرائط تبدو الدول بلون واحد ،لذلك تعتبر
الدول وحدة واحدة ،ذات سوق واحدة لالقتصاد..
دولة واحدة لالنتخابات متعددة األحزاب ،وتركيز
سياسي واحد في العاصمة ،في حين تشير الخرائط
المتعددة األلوان إلى تعدد األمم.
وهذا يستخدم ذلك لتجزئة الدول التي تقف في وجه
القوى االستعمارية ..فقد تم تقسيم االتحاد السوفيتي
إلى  15دولة ويوغوسالفيا إلى  7دول ،وأصبح
بعضهم أعضاء اآلن في حلف شمال األطلسي أو
االتحاد األوروبي.
والواقع هو أن الدول التي ينظر إليها كدول "إرهابية"
ستواجه المصير نفسه :فالسودان والصومال مقسمة
إلى اثنين وثالثة أجزاء علي التوالي.
وكالهما على قائمة سبع دول طالب البيت األبيض
من وزارة الدفاع األمريكية "بإخراجها" بعد ، 9/11
أال وهي :العراق ،وإيران ،وليبيا ،ولبنان ،وسوريا،

والسودان ،والصومال؛ فينظر إليهم على أنهم دول
معادية ..فهي تمنع عولمة السوق.
وبالنسبة إلسرائيل فاألمر األكثر أهمية هم جيرانها.
فمن البداية المبكرة ،هذه هي قضية العنف والعنف
المضاد المعتادة .
وفي هذا ،تكمن القراءة اإلسرائيلية في أن العنف
يحدث ضد تحول الوطن القومي لليهود إلى دولة،
وإكتسابها الشرعية بشكل عام ،والعنف المضاد
للدفاع عن تلك الدولة الناشئة.
أما القراءة العربية فهي إن إسرائيل قد أسست
على العنف ،والنكبة ،والعنف المضاد هو الحتواء
التوسع في تلك الدولة .هذا المثال النموذجي يدل
على حقيقتين ال يمكن أن تتحدا في حقيقة واحدة.
والنتيجة هي تبادل عقيم ال نهاية له لالتهامات حول
من الذين بدءوا ماذا وأين ومتى .ومن شأن الواقع
أن يتجاوز الخالفات العقيمة ،ويضع حداً لذلك .ومن
ثم يتم وضع حد مقبول لكال الطرفين للتصعيد ..مثل
حرب يونيو  1967أو حرب. 1973
ومع ذلك ،ينهار هذا التناظر مع استمرار إسرائيل
في التوسع  -والغزو -واإلحتالل -وفرض الحصار-
أكثر من أي وقت مضى على األراضي العربية
الفلسطينية.
ويتزايد ذلك عندما نتعرف على الرؤى الخاصة
بإسرائيل الكبرى:
السيناريو  :1من البحر األبيض المتوسط إلى
األردن؛
السيناريو  :2من النيل إلى الفرات (سفر التكوين
 )15:18حيث توجد تسعة بلدان .كل السيناريوهات
هي لليهود فقط.
بحثا عن حدود معترف بها وآمنة ..فقط من خالل
إجبار الدول العربية المسلمة على الخضوع وتفتيتها
إلى دويالت ،وذلك باستغالل األخطاء الداخلية.
والشك في أن القائمة ستضم بالتأكيد باكستان ،وهي
دولة مصطنعة تمتلك القدرات النووية"( ...الموساد"
االسرائيلي وجناح الجيش الهندي يتعاونان ضد
باكستان).
وعلى افتراض أن لبنان والعراق -
مثل فلسطين -مجزأة ،فسيتم االحتفاظ
باألردن للسيناريو رقم  1الممكن.
وفي حين أن ليبيا غارقة في معارك
العشائر العنصرية الدينية الداخلية،
يصبح ما تبقى من السبع دول إثنتين،
هما سوريا وإيران.
وهنا تذكر الصحافة اإلسرائيلية تقسيم
سوريا إلى أربع واليات :الشيعة
العلويين ،والسنة ،والدروز ،واألكراد

(في شمال شرق البالد).
أما مصر وتونس فهما تتسمان بالقدرة على مواجهة
األحداث.
وأما النهج المتبع تجاه إيران – ال بناء استعماري،
وخطوط حمراء (األكراد واألذربيجانيين والعرب
في خوزستان) فهو األقل عرضة للتفجير استنادا إلى
تقسيم العمل بين الواليات المتحدة وإسرائيل واتهام
إيران المشترك بكونها قوة نووية تتهددهما.
استراتيجية الواليات المتحدة في المنطقة محكوم
عليها بالفشل بسبب استخدام الدول القائمة وكسرها
لتحقيق أغراضهم االقتصادية -مثل فرض البنوك
الخاصة في جميع الدول السبع .أما االستراتيجية
اإلسرائيلية فهي أكثر ذكاء ،وذلك باستخدام األخطاء
الداخلية لتجزئة تلك الدول.
في جميع الحاالت السؤال عن مقدار التجزئة الناتج
عن التحالف االمريكي االسرائيلي أو عن التوترات
الداخلية سيكون معروفاً على نحو أفضل إن عاجال
أم آجال.
فماذا ستكون االستراتيجية المضادة للدول العربية
المسلمة؟
( )1االتحادات :خطوط االنقسامات هي حقيقية
ومعظم الناس يرغبون في أن يحكمهم أبناء جلدتهم
خاصة في الدول المستقلة ذات السياسات الخارجية
واألمنية واللوجستية المشتركة .فأربعين في المائة
من البشر يعيشون في  25اتحادا ،وهناك الكثير
لنتعلمه من سويسرا األم.
( )2المجتمعات الكونفدرالية .ربطها معا في
مجتمعات متضامنة وقوية من أجل مقاومة سياسات
"فرق تسد”.
فإذا قام العالم العربي بتطبيق هاتين اإلستراتيجيتين،
سيصبح أكثر قدرة على االستمرار مما هو عليه
اليوم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*يوهان غالتونغ ،عميد جامعة  TRANSCENDللسالم ،
ومؤلف كتاب "اقتصاد السالم :من إقتصاد القتل القتصاد

المعيشة".
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Workforce and Care

القوى العاملة والرعاية
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.
تقديم جميع الطلبات الالزمة .
إنجاز عقود العمل واألمور اإلدارية.

الحصول على استشارة مجانية من المختصين.
متابعة اإلجراءات القانونية.

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
رسمي ًا 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 تمام َا مثل صاحب العمل.
ويمكن أيض ًا ألقرباء الشخص أو مقدمي
الرعاية التقدم بطلب الحصول على الميزانية الشخصية بأنفسهم لالستفادة من هذا الحق الذي توفره الدولة مدة
العمل  8ساعات في اليوم بمعدل  40ساعة في األسبوع مقابل راتب شهري بين  2000و  2500يورو باإلضافة إلى
كافة التأمينات.
بصفتنا وكالة توظيف استشارية معتمدة فإننا في شركة  UG Workforce and Careنسعى 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.

كيف تجدنا  :في برلين – راينيكيندورف
Workforce and Care UG
Wittestraße 26c
13509 Berlin
رقم الهاتف:
مكتب03053058762 :
موبايل017620732486 :
البريد االلكترونيbudget-advisor@web.de :
الدوام :اإلثنين إلى الجمعة:
الساعة  10.00إلى 18.00
جهات التواصل
زورونا في موقعنا على االنترنت:

www.workforceandcare.de

فريق العمل
شركة القوى العاملة والرعاية بإشراف:
المدير التنفيذي :اوزغور اورن Özgür Ören
استشاري :عبدالله كاراكوسي Abdullah Karakösse
استشارية :أميرة كجوك Amira Kajouk

نحن نتحدث:
األلمانية واإلنجليزية والتركية والعربية
اتصل بنا للحصول على معلومات مفصلة
واستشارة مجانية.
يسرنا أن نقدم لك المشورة والمساعدة

إبراهيم بدوي
احتدمت الخالفات الداخلية بين رئيس حركة النهضة
اإلخوانية ،راشد الغنوشي ،من جهة ،وعدد من
قياداتها المتمسكين باستقالته من جهة أخرى.
ويصر خصوم الغنوشي في حركة النهضة على
تحميله المسؤولية عن األخطاء التي أدت تهاوى
شعبية الحركة ،وسقوطها أمام غضب الجماهير
وقرارات الرئيس التصحيحة التي أعلن عنها في
 25يوليو الماضي.
ووفق مصادر تونسية ،دخلت قيادات بارزة من
التنظيم الدولي لإلخوان على خط األزمة الداخلية،
انحيازا للمطالب الخاصة برحيل الغنوشي وتسريع
عقد المؤتمر العام للنهضة ،الذي تم تأجيله مرارا
بحجة الظروف السياسية التي تعيشها الحركة.
وتقول المصادر التي تحدثت لـ"سكاي نيوز عربية"،
إن التنظيم الدولي يحاول إنقاذ حركة النهضة ،ألنها
الذراع السياسية األخيرة التي بقيت له بعد سقوط
التنظيم عن الحكم في عدة دول عربية ،ويرى أن
بقاء الغنوشي سيحيل دون أي محاولة للتوافق مع
القوى السياسية التونسية ،خاصة أنه فشل في تدارك
األزمة الراهنة والتعاطي معها.
وتشير المصادر أيضاً إلى أن رفض قطاع كبير
من قيادات النهضة وقواعدها في تونس استمرار
الغنوشي بمنصبه والصراعات التي تأججت بشكل
حاد خالل األيام الماضية وعززتها إجراءات25
يوليو ،تؤكد أن مهمته أضحت أمرا شبه مستحيل،
وأن الحل األمثل لمحاولة إنقاذ الحركة هو إجراء
تغييرات هيكلية كبيرة تشمل الغنوشي وعدد من
القيادات الكبري لرأب الصدع الداخلي ووقف نزيف
االنشقاقات.
وبحسب المصادر ،يحاول التنظيم الدولي ومعه
كتلة ال يستهان بها من داخل الحركة التونسية ،إبعاد
الغنوشي عن المشهد ولو لفترة ،واختيار شخصية
أكثر مرونة وتوافقية لقيادة النهضة في ظل األزمة
الراهنة ،مع االعتراف علنياً بمسؤولية الغنوشي
وبعض القيادات ،خاصة نواب البرلمان عن أخطاء
المرحلة واالعتذار للشعب.
توضح المصادر في الوقت ذاته إلى رفض الغنوشي
قطعيا فكرة التنازل عن رئاسة الحركة ،وتمسكه
باالستمرار مع المراوغة المستمرة لتأجيل انعقاد
المؤتمر العام تحججاً بالوضع الراهن

واتساع التأييد الشعبى لقرارات الرئيس؛ تزيد قتامة
المستقبل السياسى لإلخوان المسلمين فى العالم،
خاصة فى ظل حالة الغضب الشعبى ضد الجماعة
وأذرعها فى كل مكان ،وفقدانهم للحلفاء ،فاألحداث
األخيرة فى تونس لقيت ردة فعل عربية ودولية
هادئة ومستوعبة ،وهذا يعيد إلى األذهان فشل
تجربة اإلخوان المسلمين فى مصر ،وإخفاقهم فى
محاوالت الصعود إلى السلطة فى سوريا.
لقد فشل اإلسالم السياسى فى أن يقدم نفسه
كبديل مقنع للشعوب العربية ،ولم يستطع أن يُنشئ
مشروعا سياسيا أو أن تكون له قيادات فاعلة
ومحبوبة من قبل الشعب ،بل دخلت فى خالفات مع
األطراف األخرى ومؤسسات الدولة من أجل البقاء
فى السلطة.
فجماعات اإلسالم السياسى تؤمن بالوطن كحيز
معنوى وليس كحيز وطنى ،فيكفى أن تبايع هذه
الجماعات أحد قادتها كخليفة ليصبح لديهم خالفة
دون فرض السيادة على الجغرافيا من خالل تحسين
ظروف المجتمع والتفكير فى تنميته ،فهى ال ترى
نفسها إال امتدادا للتنظيم فى كل مكان ،فهى تحاول
أن تستنزف مقدرات الوطن من أجل االنتماء والبيعة
للتنظيم الدولى ،حتى وإن أظهرت غير هذا .ولذلك
عندما أسقطت الحركة فى بعض الدول وجدت نفسها
معزولة ولم يقف معها أحد.
لكن هذا ال يعنى أن هذه الجماعات تفقد األمل
بالعودة مرة ثانية إلى المشهد السياسى ،فهى تحاول
بشكل مستميت التشبث بالسلطة بكل الوسائل ،ففى
مصر حاولت من خالل نهج العنف ،وفى تونس
ما زالت تراوغ وتسعى إلى تغيير تكتيكات مختلفة
لتحافظ على بقائها طرفا فى المشهد السياسى سواء
من خالل الخطابات التصالحية أو الدعوة إلجراء
حوار سياسى مع الرئيس ،فى محاولة منها للخروج

من أزمتها الحالية ،بعد فشلها فى حشد االحتجاجات
ضد قرارات الرئيس ،وفشلها أيضا فى الضغط على
واشنطن ،وتهديد الدول األوروبية بورقة الالجئين،
من أجل أن يعتبروا قرارات الرئيس التونسى انقالبا
يتطلب تدخل المجتمع الدولى ضده .هذه اإلخفاقات،
تؤثر بشكل أو بآخر على امتدادات اإلخوان فى كل
دول العالم؛ فيبدو أن واشنطن قد تخلت عن فكرة دمج
اإلخوان فى نظم المنطقة ،وتركت الخيار لألنظمة
الحاكمة ليدمجهم من يشاء (المغرب) وليستبعدهم
من يشاء (تونس ،مصر ،السودان) وليحاربهم من
يشاء (سوريا ،ليبيا) وليعاديهم من يشاء (السعودية
واإلمارات) وليتعامل معهم كأمر واقع من يشاء
(فلسطين).
جماعة اإلخوان فى تونس فشلت فى بناء ثقة قوية
مع الجماهير ،لقد خيبوا آمال الناس وأنصارهم فى
كل العالم ،باإلضافة إلى فشلهم فى بناء تحالفات
قوية على الصعيد اإلقليمى والدولى ،لقد عادت كثير
من دول العالم العربى والغربى ،من خالل مشاريع
التدخل فى أوروبا واستغالل مساحات الحرية ،وهو
ما جعل األطراف الدولية تتخوف منها.
لذلك ليس أمام اإلخوان إال االنتقال لمرحلة ما بعد
األخونة ،التى ثبت فشلها واالتجاه لتوطين تنظيماتهم
وأنشطتهم لتصبح جزءا من هوية الشعب الوطنى،
وتكريس خدماتها من أجل الوطن ،وليس من أجل
استراتيجية التنظيم الدولى ،والتحلل منه وتفكيك
ارتباطاتها الخارجية مع القوى الدولية .يبدو أننا
مقبلون على حقبة جديدة ،تتالشى فيها التقسيمات
األيديولوجية الساذجة التى ترتكز عليها المنظومات
السلطوية اإلخوانية ،فنحن نعيش فى عصر يمكن
تسميته عصر الذكاء السياسى ،وال محل للطغيان
األيديولوجى ،فأى شطط سلطوى مؤدلج وأحادى فى
ممارسة السلطة والسياسة ال أفق له.

غموض المستقبل
كتبت الكاتبة الجزائرية عقيلة دبيشى  ،مدير المركز
الفرنسى لألبحاث وتحليل السياسات الدولية ،تقريرا
تتحدث فيه عن غموض مستقبل جماعة اإلخوان
المسلمين بعد فشلها السياسى فى تونس وبعض
الدول العربية األخرى وتخلى واشنطن عنها…
ورد فيه ما يلى:
منذ إقصاء النهضة من سدة السلطة فى تونس
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عاطف عبد العظيم
وصلت األوضاع في إثيوبيا إلى مستوى خطير؛
ففي وقت الذي يتقدم مقاتلو التيغراي نحو األقاليم
األخرى ،يتعرض سكان إقليم تيغراي إلى خطر
مجاعة بسبب سياسات الحصار التي تفرضها
حكومة آبي أحمد على اإلقليم.
وقالت الواليات المتحدة إنّها ستُرسل مبعوثها
الخاص إلى إثيوبيا بالتزامن مع اتساع رقعة
الصراع المتسارع في إقليم تيغراي وامتداده إلى
المناطق المجاورة ،بينما دعت الحكومة اإلثيوبية
جميع المواطنين القادرين إلى التصدي لقوات
تيغراي "بوقف ٍة واحدة لألبد".
وتُعتبر الحرب المتسعة في ثاني أكثر الدول اإلفريقية
خطر
اكتظاظاً بالسكان ( 110ماليين نسمة) نذير
ٍ
بأزم ٍة إنسانية متنامية؛ إذ ال يزال الماليين في
تيغراي بمنأى عن الطعام والمساعدات.
األوضاع في إثيوبيا تدهور حتى خارج التيغراي
تقول األمم المتحدة والواليات المتحدة ّ
إن الحكومة
اإلثيوبية ال تسمح سوى بمرور أقل القليل من
المساعدات إليهم .كما نزح مئات اآلالف من أقاليم
أمهرة وعفر مع تقدم قوات تيغراي وتعهدها بالتوجه
نحو العاصمة أديس أبابا إن دعت الحاجة -وذلك
لوقف القتال ورفع الحصار عن إقليمهم الذي يضم
ستة ماليين شخص.
بينما قال المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة
ستيفان دوجاريك للمراسلين" :إنّها واحد ٌة من تلك
المواقف التي لن تجد فيها كلمات كافية للتعبير
عن مدى فظاعة ما يُواجهه المدنيون .وطول أمد
الصراع سيعني مع األسف زيادة معاناة المدنيين".
إثيوبيا تتهم أمريكا بدعم التيغراي
أعربت حكومة إثيوبيا مراراً عن خيبة أملها،
وزعمت دون دليل ّ
أن الواليات المتحدة واألمم
المتحدة وغيرهما يقفون إلى جانب قوات تيغراي
ّ
وأكدت كذلك
أو يدعمون مقاتليها بالمساعدات.
ّ
باهتمام غير متناسب،
أن شعب تيغراي يحظى
ٍ
ّ
ّ
وأنه لم يتم اتخاذ ما يكفي من اإلجراءات لمواجهة
االنتهاكات المزعومة على يد قوات تيغراي داخل
أقاليم أمهرة وعفر.
وجاءت أحدث االتهامات من جانب وكالة األطفال
التابعة لألمم المتحدة ،والتي استشهدت بـ"معلومات
من مصادر موثوقة" عن هجمات دموية وقعت
داخل مخيم للنازحين الجدد في عفر.
ٌ
فريق من األمم المتحدة لزيارة الموقع وتقييم
ويُخطط
الوضع بمجرد أن يسمح الوضع األمن بذلك .وقد
حمّلت الحكومة اإلثيوبية المسؤولية لقوات تيغراي،
لكن المتحدث الرسمي لقوات التيغراي غيتاشيو

ً
قائال إنّهم على استعدا ٍد
رضا أنكر االتهامات بشدة
تحقيق مستقل.
للتعاون في
ٍ
وفي إقليم أمهرة ،يُعاني أفراد الجماعات اإلنسانية
من أجل الوصول إلى زمالئهم ببلدة ولديا -إحدى
جبهات القتال -في ظل انقطاع االتصاالت .واآلن،
ّ
شكلت قوات تيغراي تحالفاً عسكرياً مع جيش
تحرير أورومو ،الذي صنّفته الحكومة أيضاً جماعةً
إرهابية.
وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء اإلثيوبي بيلين
سيوم للمراسلين ّ
إن دعوة الحكومة لحمل السالح
تعني أنّه على اإلثيوبيين التصدي لقوات تيغراي
"بكل السبل الممكنة" .وأردفت ّ
أن هذه الدعوة ليست
نتيجة عجز الجيش عن التصدي لقوات تيغراي ،ثم
ّ
أكدت ّ
أن "الشعب يُلبي النداء بالماليين".
الحكومة اإلثيوبية تمنع المساعدات عن المدنيين
في إقليم تيغراي
يقف المواطنون العاديون محاصرين في المنتصف،
وباتت جهود إيصال المساعدات إليهم تُمثّل تحدياً
نتيجة خشية الحكومة اإلثيوبية من وصول بعض
تلك المساعدات إلى قوات تيغراي في النهاية.
ولم تصل سوى  %10فقط من المساعدات التي
يحتاجها شعب تيغراي إلى اإلقليم خالل األسابيع
األخيرة ،وذلك بحسب تصريحات مديرة وكالة
التنمية الدولية األمريكية سامانثا باور للمراسلين
عقب زيار ٍة قصيرة إلثيوبيا  -لكنها لم تلتق رئيس
الوزراء خالل تلك الزيارة .وق ّدرت الوكالة
األمريكية ّ
أن هناك نحو  900ألف شخص في
تيغراي يواجهون خطر مجاع ٍة "من صنع البشر"،
بينما ال تزال االتصاالت الهاتفية وخدمات اإلنترنت
ً
مقطوعة عنهم.
والخدمات المصرفية
بينما قال برنامج الغذاء العالمي التابـع لألمـم
المتحدة ّ
إن اإلقليم بحاج ٍة إلى دخول  30شاحنة على
األقل يومياً لتلبية االحتياجات األساسية ،لكـن حجم

المساعدات التي وصلــــــت اإلقليم حتى اآلن هو
أقــــرب إلى قطر ٍة من المحيط.
مضايقة المنظمات اإلنسانية
وفي الوقت ذاته ،علّقت الحكومة اإلثيوبية عمل
اثنتين من أكبر جماعات اإلغاثة الدولية ،وهي
القسم الهولندي من منظمة أطباء بال حدود والمجلس
ً
متهمة إياهما بنشر "معلومات
النرويجي لالجئين،
كاذبة"؛ مما أدى إلى ردع العاملين في اإلغاثة عن
الحديث بحرية خشية التعرض لالنتقام .وهذا يعني
أيضاً ّ
أن جهود االستجابة لألزمة في أقاليم أمهرة
ّ
وعفر قد تتأثر كذلك.
آبي أحمد يرفض السالم حتى بعد هزائمه ويتحول
لمهاجمة العرض السوداني
رغم هزائم القوات اإلثيوبية الكبيرة والسريعة،
يرفض آبي أحمد دعوات السالم ،التي صدرت من
األمم المتحدة والواليات المتحدة ودول الجوار.
وقالت وزارة الخارجية األمريكية إن وزير الخارجية
األمريكي أنتوني بلينكن ،تحدث مع رئيس وزراء
السودان عبدالله حمدوك ، ،عن الصراع في إقليم
تيغراي اإلثيوبي ،واتفقا على دفع األطراف صوب
مفاوضات تقود إلى وقف إطالق النار هناك.
والالفت أن آبي أحمد قابل دعوات السودان إلى
السالم بهجوم عنيف على الخرطوم ،ورفض هذه
الدعوات.
وبررت أديس أبابا رفضها للوساطة السودانية في
أراض
إقليم تيغراي بحجة عدم الحياد واحتالل
ٍ
إثيوبية ،مما أثار أزمة دبلوماسية جديدة بين البلدين.
ويثير هذا التصعيد مع السودان ورفض التسوية مع
التيغراي ،تساؤالت حول المنطق الذي يقف وراء
تصرفات الحكومة اإلثيوبية ،فالطرف الذي يهاجم
الجميع يجب أن يكون مستنداً إلى قوة على األرض،
ولكن هذا ال يبدو متوافراً حالياً آلبي أحمد.
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صدر كتاب (حبّات
عن دار الدليل للطبّاعة والنّشر
َ
من األسبرين) للفنانة أمل أبو زامل ،وهي تجربتها
األولى في مجال الكتابة اإلبداعية ،يض ُّم الكتاب
عدداً من النصوص ،التي تمزجُ بين النص الشعريّ
النثري والخاطرة ،باإلضافة إلى بعض القصص،
وهي تنتمي في مُحصلتها إلى النص الوجداني ذي
اللغة الخفيفة ،الخالية من المعجميّة والتعقيد.
يقع الكتاب في خمس وثمانين صفحة من َ
القطع
المتوسط ،وقد قسّ مت كتابها إلى ثالثة أقسام ،جاء
القسم األوّل تحت عنوان غزليّات :وفيه تسعة
نصوص نثرية ،اعتمدت فيها الفنانة على الدفقة
الشعوريّة والجملة القصيرة وحركيّة الصورة
الصادقة ،دون ضابط
المُشبعة بالعاطفة الوجدانية ّ
ايقاعي مُحدد.
ّ
نص بعنوان أمي:
تقول في ّ
علي أمّي  /ألنّك بال
في عيدك أمّي  /ال تقسي
ّ
ُ
أرتعش حينَ ترضين  /أرتع ُد
مات أمي  /وألنّي
مُق ّد ٍ
ْ
ْ
حينَ
تبتسمين  /إن كانت قد
حينَ تغضبين /وأنتشي
وكطفل صغير ٍ /أ ّدبيني
أتعبتك حماقاتي  /فعاتبيني
ِ
ٍ
ّ
 /عاقبيني  /واستردي  /من عمري ما تشائين /حتى
ترضي..
في نصوص أمل أبو زامل حالة انسيابيّة سلسة لجملة
شعريّة قصيرة ،تحاول أن يكون اللون حاضراً فيها،
تحاور بياض الورق ،فيغدو لوحة على هيئة قصيدة،
تستفيد من خبرتها في ّ
الفن والرّ سم ،ليتناثر اللون في
صورها ،فقد تكررت لديها مُفردات "اللون  ،لوّن ،
تلّون ،األبيض ..األحمر ،األصفر" وفي كثير من
األحيان يغدو اللون حالة رمزيّة تحمل الكثير من
الدالالت" ،فسّ جادة ال ّدم في ّ
غزة" رمز لدم الشهداء
و"الرياح الصفراء" ترمز إلى الموت القادم ،أمّا
الحرب فلونها أسود ،وغيرها من األلفاظ التي
نصها ،وهو بالمحصلة تأثيرٌ
استفادت منها في بناء ّ
الفني بين الرسم والكتابة.
إيجابي لهذا التماهي
ّ
ّ
ّ
فهي "تزرع القمر على وسادتها" و " تلون له
ضفائره ،بينما "يلوّ ن لها الخمائل" من جهة أخرى
يتصاعد صوت الحزن في داخلها فتصير " ِمشجباً
للحزن العتيق ،وبئراً لخفايا الهموم".
تبدو رشاقة الجملة لديها في االنتقال السريع بين
ً
مثال :كما
حالتين متناقضتين في جملتين متواليتين
في قولها "أنا كبرياء ال ِقمم ُتعاند السقوط" وأنا
ُ
ُ
الرقيقة التي ترقص هناك فوق غصنها"
البنفسجة
أمّا القسم الثاني من الكتاب " فلسطينيات" فهي
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ككل المبدعين الفلسطينيين ،تبقى أمينة لقضيتها..
تحفظ إرث التراب الذي نبتت منه ،وتنشغل بهموم
الفلسطيني أينما ّ
حل.
فالناصرة وغ ّزة والقدس ومخيّم اليرموك وطائر
القيامة ومشهد الحرب كل ذلك حاضر في نصوصها
ومن خالل بعض العناوين ،فالصمود ،وحلم العودة
مازال يكبر كشجر الزيتون في وجدانها.
من جهة أخرى :ترصد معاناة الفلسطيني أينما كان،
وخاصة بعد تجارب النزوح المتكرّ رة.
فتشغلها هموم الشخصية الفلسطينية وما نالها من
الغدر والتشريد في مخيم اليرموك في سوريا على
ْ
وعاشت
يد عصابات األسد ،وقد اكتوت بنار،
يوم من أيام الحرب في
تفاصيلها ،فتصوّرُ مشاه َد ٍ
المخيم على دويّ قذائف الهاون ،وقصف الدبابات
طفل أو امرأة حُ بلى ،مثلما ال تفرّ ق
الذي ال يفرّ ق بين ٍ
بين الفلسطيني والسوري وكيف انحرفت البندقية إلى
صدور اآلمنين.
نص "غدر األشقاء" فبدل أن يمدّ
تصوّر ذلك في ّ
األشقاء أيديهم إلنقاذ إخوتهم ،زادوا إشعال الحريق،
ّ
ال بل صار منهم من يستمتع ُ
ويصفق للدم.
بالفرجة..
ً
ففي "غدر األشقاء" لم يعد مُجديا هدهد ُة الجرح وال
تضميده بالكلمات المعسولة وال حتى التبرّ ع بخيمة
أو "كرتونة" َمعونة ،صار الصمت ُ
أفتك وأقبح من
القتل ممن ي ّدعون أنّهم يحافظون على خيط الدم
والنسب.
ال أريدكم اليو َم أن تهدهدوا جرحي  /فما عُ دت قادراً
على استيعاب صمتكم
وقصصتم
وقد بعثرتم بقايا عصافيري /
ْ
َ
أجنحةفراشاتي  /وأهديتم َدمي للمستوطنات
أمّا في القسم الثالث من الكتاب "عبرات" فهو مزج
نصاً
القصة والخاطرة ،حاولت الفنانة ،أن تستلهم ّ
بين ّ
ً
ُ
ُ
قصصياً حكائيا وتسقطه على واقع تكابده ،تتهي ُّب من
مُستقبله ،ترسم حدود النهايات على طريقتها مثل "
سندريال والذئب" و"قصة عمرها في سطور".
نص حكائي معروف
في سندريال والذئب :تُعيد انتاج ّ
بلغ ٍة جديد ٍة تعبّر فيه عمّا في نفسها من هواجس من
خيبات وتحوالت ،لكن من منظور آخر مختلف
يلبس ثوب الج ّدة يحاول
المبنى والمآل ،فالذئب الذي ُ
أن يكون تقيّاً َو ِرعاً بما يكفي ،تسامحُ من ظلموها،
تسعى إلى مرضاة الله ،تأمل أن يعود التائبون ال
لكي تسامحهم؛ بل لتدير لهم ظهرها.
سندريال لم تُحب هذه الج ّدة وال حتى حكاياتها ..ألنّ

األكذوبة تبقى أكذوبة ،والحقيقة أنصع من أن تُخبّأ
في ثوب أبيض.
ّ
بشكل مُختلف يعطيه
التراثي
المنتج
إن إعادة هذا
ٍ
قيمة إدهاشيّة وحالة جديدة في البناء تغري بالتفكيك
والبحث فيها عن المختلف الممتع.
ّ
نص " ّ
فن البقاء نقياً " فترى الكاتبة أن صمود
أمّا في ّ
االنسان على مبدئه وبقائه على سجيّته طيّباً رغم كلّ
المن ّغصات والمفاجآت التي تمرّ به ،هو تح ٍّد كبير له
في حين ترى أن ّ
لذة االنتصار الحقيقي على واقع
الزيف في بقائك نقيّاً طاه َر القلب "هل تستطيع أن
تكون صادقاً في رسم نفسك وتلوين ذاتك كما هي "
ُ
يبدع ذاته ،يلوّنها بألوانها الحقيقية،
فاإلنسان هو من
قبل أن يصوّرها اآلخرون في مخيالتهم"
في كتاب حبّات من األسبرين حاولت الكاتبة إخراج
النصوص بعيداً عن قولبتها وتركتها على سجيتها
بلغتها البسيطة المشبعة بالعاطفة مع محافظتها على
اإليقاع الداخلي للنصّ ،
إال ّ
أن الروي في بعض
األحيان كان يأسر بعض نهايات المقاطع الشعرية
ويعمد إلى تقييدها ،ما يُخرجها عن شكل قصيدة النثر
والتي من شروطها الخروج عن ضوابط الوزن
والقافية والروي إلى فضاء الدفقة العفوية.
ْ
في المحصلة يبدو ّ
حاولت أن تعطي
أن الفنانة
لريشتها استراحة لتستبدلها بالقلم ولترسم بالكلمات
وتبدع نصوصاً في بكريتها األولى ،حاولت فيها أن
تقول بصدق ما يجول في قلبها ووجدانها دون تكلّف
أو تعقيد ،لكننّا يجب ّ
أال ننسى ّ
أن التجارب اإلبداعية
األولى يعوزها الكثير من التأني والتشجيع.
يُذكرّ :
أن الفنانة أمل أبو زامل تُقيم في برلين ،وقد
أقامت العديد من المعارض الفنية الفردية والمشتركة.

وهي الرواية الثانية للكاتب السوري مُضر عدس،
فهي ترصد واقع المجتمع السوريّ  ،من خالل سيرة
أسرة آل الفرّ ان ،التي تعيش في دمشق ،هذه األسرة
التي عانت االنكسارات الكثيرةْ ،
إن كان المستوى
الوطني ،تتخذ الرواية من
األسريّ الفرديّ أو
ّ
األحداث التاريخية في سورية خلفية لها حتى بداية
الثورة عام .2011
توالت خيبات هذه األسرة ُ
منذ مشاركة توفيق
الفرّ ان في حرب فلسطين عام  1948حيث عاد
خائباً منهزماً مع بقية الخاسرين ،مروراً
بأحداث
ٍ
وانهزامات سياسية كثير ٍة منها حرب  1973التي
ٍ
خبر ممدوح الفرّ ان جزءاً من أحداثها وخفاياها عن
قرب.
ُ
يقف الكاتب على تفاصيل
وبين تلك األحداث،
كثيرة ،مرّ ت في حياة المجتمع السوريّ  ،وتقلباته
ً
مثال ألحداث
تبعاً للحالة السياسية ،فتؤرّ خ الرواية
الالذقية ،وفساد صفقات البذار التي أفلست الفالحين
وغيرها من األحداث التي مرّ ت في المجتمع بعيداً
ً
وصوال إلى حكم آل
عن التأريخ السياسي للسلطة،
األسد وانتها ًء ببداية الثورة وتعالي نداءات الحرية
في شوارع دمشق.
عبر  17مقطعاً يسرد عدس سيرة هذه األسرة
وفي تكوينها وعالقات اآلباء باألبناء وأحالمهم
وطموحاتهم وطموح التاجر الذي وسّ ع تجارته وأتقن
صنعته ،والتي تمثل في الغالب اهتمام الدمشقيين في
َ
أن يكونوا سفراء تراث وصناعة متقنة ،فتوفيق
بسيط في مصنع ثم انتقل
كعامل
الفرّ ان ،بدأ حياته
ٍ
ٍ
إلى ورشة للنجارة ،لتتوسع تجارته وصناعته لتشمل
دول أوربا الشرقية ،فقد صار يدير فيها ورشات

لصناعة المنسوجات والحفر على الخشب ،واألنتيكة.
توفيق الذي انتكس على المستوى الفردي والعام،
الشخصي في جمع الثروة
انشغل في بناء مجده
ّ
وتعزيز مكانته االجتماعية ،مما جعله يبدو فوقياً
ال تُبرّ ر تصرفاته في بعض األحيان ،انطالقاً من
نوازع شخصيّة تقترب ح ّد جنون العظمة ،في بعض
تصرفاته المُبالغ فيها.
يعتقد توفيق الفرّ ان أن العمل في التجارة يُحقق
معادال وموازياً
ً
له الحظوة االجتماعية إذ يرى فيها
لدخوله المُعترك السياسي فالحالة التجارية والمالية
كانت ،داعمة للموقف السياسي ،تصنعُ تحت ّ
الطاولة
ما تصنعه السياسة في ال َعلن ،بل وأكثر.
أمّا رشيد األخ ،فقد درس الحقوق في جامعة دمشق
وبعد أن تخرّ ج علّق شهادته على الجدار معطلة لكنه
يحن للنظر إليها بين الفينة واألخرى وليعمل أيضاً
ّ
في التجارة وتتطور نتيجة مهارة اإلقناع لديه في
نسج قصص غرائبية ألهم قطع المجوهرات التي
تبدعها يده ،فيغدو من أهم التجار في هذا المجال
وليصير جل ّزبائنه من أبناء الطبقة المخملية ،مما
يقربه من الشخصيات السياسية والعسكرية في دوائر
القرار.
أسرة الفران تتوارث الخيبات واالنكسارات كما
تتوارث المال والجّ اه ،لعل الرواية ترمي من وراء
ذلك في إشارة إلى دمشق المدينة الغنية بتراثها
وحضارتها وابتالئها بحفنة من السياسيين يجرونها
دوماً إلى الخلف يسرقون ألق جمالها.
من هنا يبدو أن لعنات الكبار ال يسلم منها الصغار،
فممدوح االبن وهو الطبيب الحُ لم بالنسبة لألسرة
ُ
طبيب األسرة
ففي لحظة والدته هتف أبوه " وُلد
" ممدوح يتطوّع في بداية شبابه في إنقاذ المصابين
في حرب تشرين ،لعلّه يؤ ّدي جزءاً من دين الوطن
عليه ،ويزيد خبرته الطبيّة ،لكنّه لم ينل من تلك
التجربة سوى كنس الدم من على أرضية النقطة
الطبية التي تطوع للعمل فيها ،والتي تحكمها أمزجة
كبار القادة " األطباء " في ذلك الوقت.
يرصد ممدوح الشاب المقبل على مستقبل طبّي
واعد ،حجم الزيف والخذالن في تلك األثناء فيعود
منكسراً كخيبة أبيه.
من جهة أخرى يبدو أن تأثير هذه الخيبات انعكست
بشكل غير مُبرر فحين
على تصرفات األب توفيق
ٍ
توفيت ابنته أسماء في حريق منزل األسرة تبرّ ع
بنصف ثروته لبناء ضريح لها ثم يطليه بالذهب

ويحوله إلى مزار ،كما تبرع بما تبقى للجامعة التي
صفر
من المفترض أن تدرس فيها في أوربا ،فيعود ِ
اليدين بعد أن باع ورشاته ومصانعه في أوربا ،في
حين أن االبن ممدوح يتّبع ذات السلوك ،فبعد أن
فتح عيادته انحرف سلوكه الطبّي ،ليغدو نوعاً من
الجنون أو الفنتازيا ..فهو ال يستقبل المرضى ّ
إال
في الليل ويخوض معهم في أحاديث ال عالقة لها
بالطبّ ،
ّ
يدخن في العيادة ،يجهد في فلسفة وافتاء
بعض القضايا فيغدو مستودع أسرار المرضى
وأحياناً يعنّفهم ،ومع ذلك يتوافدون إلى عيادته؛ ألنّها
مجاناّ
ممدوح ورغم وضوح ّ
المهني فقد تخرج
خط حياته
ّ
ً
من الجامعة طبيباً ّ
إال ّ
أن لعنة ما كانت تالحقه ويبدو
ذلك من خالل كابوس مرعب تطيّر منه "حيث كان
يرى نفسه يسير وحيداً في شوارع دمشق في عتمة
الليل ،أنين الخوف سيطر على أحياء تلك المدينة
الوادعة ،فاألرض خاوية ،والسماء ملطخة بالبقع
البيضاء" ..
ّ
الحب التي أقامها مع محبوبته لينا فشلت حين
فعالقة
هَ َجرته إلى أمريكا دون أن يعلم سبب ذلك ،ليكتشف
نفسي وسافرت بقصد
فيما بعد أنّها تعاني من مرض
ّ
العالج
وكذلك اتّهم وسُ جن بسبب محاولة اغتيال الرئيس
حافظ األسد؛ كانت تُهمته أنه التقى أحد أفراد خليّة
عملية االغتيال ونام عنده ً
ليلة ،لكن العملية فشلت
وألقي القبض على ّ
كل من له صلة من قريب أو
بعيد بعناصر الخلية اعتقلوا وسجنوا ولم يكشف عن
مصيرهم ،ومن هنا تأتي المقولة التي يستخدمها
الروائي " وراء الشمس" وهي إشارة إلى التغييب
القسري وعدم كشف مصير المعتقل أهو حي أم
ميت؟! وقد ترسخت في الذهنية السورية الرتباطها
بالقمع األسدي ..ممدوح المعتقل الذي قضى اثنتي
عشرة سنة في سجون الظالم في تهم ٍة ال ناقة له
فيها وال جمل.
من جهة أخرى تتطرّ ق الرواية إلى قضية الصراع
والتكتالت داخل السجن ،ترصد حاالت القمع
والتعذيب وتقف على صراع األفكار بين المتدينين
والمتنورين.
في الرواية :يعمد الكاتب إلى لعبة الزمن يوهمك
أنه يسير وفق تسلسل زمني لألحداث لكن في كثير
من األحيان يخترق تلك القاعدة ليعيد فكفكة األحداث
وربطها من جديد معتمداً على خبرة سينمائية في
التشويق والعبثية السحريّة في بعض األحيان.
مُضر عدس :كاتب سوري مقيم في برلين27

"النكد" أكبر منغص للمرأة  ،وهو أول مسمار يدق
نعش الحياة الزوجية المستقرة  ،بعض الزوجات
يعتبرن أن النكد شطارة أو وسيلة لتأديب الرجل ،
ولكنه على العكس تماماً  ،ألنها بذلك تهدد حياتها
إما بالطالق أو “طفشان” الزوج من البيت وارتمائه
في أحضان زوجة أخرى تحتويه بكل حب وحنان.
وبالرغم من إلصاق تهمة النكد بالمرأة العربية
وخراب البيت ونشر األجواء التعيسة إال أن األمر
مشترك أحيانا  ،وقد يساهم الزوج في تحول زوجته
لشخص كئيب أحياناً  ،هذا ما أثبتته دراسة علمية
قامت بتبرئة الزوجة من ذلك مشيرة إلى عدم صحة
اتهام الزوجة بأنها ” نكدية ”  ،وأنها السبب فى تحول
عش الزوجية الهادي إلى بيت ال تعرف البسمة
الطريق إليه .

العربية براءة

وأوضحت الدراسة أن الزوج العربي بالرغم من
تعلم زوجته وخروجها لكل مجاالت العمل  ،إال
أنه يريد دائما أن يظل “سي السيد” في البيت وبين
أفراد أسرته ،ومن هذا المنطلق  ،يعتبر أن زوجته
أصبحت ملكية خاصة به عقب عقد القران  ،وعليها
أن تقوم بأداء واجباتها علي أكمل وجه في البيت
وخارج البيت  ،بل تساهم في مصروف األسرة في
بعض األحيان  ،وتكون “المرأة المعيلة في أحيان
أخري.
وأثبتت الدراسة أنه في الوطن العربي أكثر من %30
من النساء تعولن األسرة والزوج  ،هذه المعاملة من
جانب الزوج والضغوط التي تحاصر الزوجة سواء
في البيت أو في العمل قد تحولها في بعض االحيان
إلي امرأة عبوس كثيرة الشكوي  ،لذلك وصفها
بعض األزواج بالمرأة النكدية .
وفي هذا الصدد  ،أجمع علماء النفس علي أن المرأة
بصفة عامة والمرأة العربية بصفة خاصة قادرة علي

تحمل المسئوليات والصعاب  ،ومواجهة المشاكل
بجميع أنواعها وكل ما تنتظره من الزوج التقدير
المناسب حتى ولو كان “كلمة حلوة”  ،ولكن الزوج
العربي عادة بخيل في مشاعره ويعتقد أن “كلمة
الحب”  ،التي تصدر منه للزوجة قد تفسر تفسيرا
خاطئا وربما تفهم بأنها ضعف منه ،وعندما ال تجد
الزوجة المقابل النفسي من جانب الزوج تتحول في
معظم األحيان إلي زوجته النكدية .
لكن مع منطق الدراسة تبقى هناك نسبة صغيرة من
النساء يلجئن إلى النكد كوسيلة لتدليل الزوج بطريقة
خاصة جداً  ،ولكن احرصي أيها الزوجة فقد يتسبب
النكد في إصابتك وإصابة زوجك باألمراض واآلالم
المزمنة  ،وهذا ما أكدته مجموعة من الدراسات .

يؤثر على صحة القلب

وأفادت دراسات طبية أن العالقة الزوجية تلعب
دورا مهما في المحافظة على صحة القلب والشرايين
أو تدهورهما.
فقد اكتشف العلماء وجود ارتباط مباشر بين الحياة
الزوجية وارتفاع ضغط الدم وضعف األوعية الدموية
حيث تزيد العالقة غير الناجحة من مستويات التوتر
في الجسم مما يؤثر سلبا على صحة القلب.
ووجد الباحثون أن جدار القلب أقل سمكا عند
األزواج الذين يتمتعون بحياة مستقرة وسعيدة
مقارنة باألزواج الذين يفتقرون لهذه الحياة
ويعيشون في حالة نكد وتوتر دائم.
كما أشار الخبراء إال أن الحياة الزوجية
بحلوها ومرها تأثيراً سلبياً أو إيجابياً على
ضغط الدم الشرياني لإلنسان اعتمادا على
نوعية هذه الحياة والتوافق بين الزوجين
فإذا كان الزواج جيدا وناجحا والعالقة بين
الزوجين طبيعية ومثالية كان ضغط الدم
منخفضا أما إذا كانت العالقة سيئة ومخيبة

لآلمال فإنه من األفضل االبتعاد عن الشريك وتجنب
قضاء الوقت معه.

النكد وراثة

في الطب النفسي يطلق على الشخص العاشق
للنكد الشخصية االكتئابية  ،وعن النمط تقول
د.هبة عيسوي أستاذ الطب النفسي بعين شمس :
أن هناك نوعية من الناس يشعرون بالحياة أكثر
في وجود مسئوليات عديدة ملقاة عليهم ويرغبون
دائما فيما يشغلهم, فبذلك يشعرون بمعني لحياتهم,
إال أن سيطرة الشعور بالحزن والكآبة علي اإلنسان
واستغراقه الدائم فيه هو أمر غير طبيعي, ويعد نوعا
من االضطراب في الشخصية ،وغالبا ما يكون لدي
الشخص استعداد وراثي تجاه ذلك.
لذا توصى د.هبة األسرة بأن يالحظوا هذا الجانب
لدي أبنائهم, فإذا وجدوا ابنهم علي سبيل المثال ال
يتفاعل مع األفالم الكوميدية, وال يحب المداعبات,
يجب أن يحاول ً
كال من األب واألم اإلكثار من
المزاح والدعابات, فينشأ األبناء في منزل يسوده
المرح  ،كما انها تعد حماية لآلباء من اإلصابة
باألمراض المزمنة.
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تعد العائلة لبنة البناء األساسية في أي مجتمع .فالعائالت السعيدة تخلق بالمقابل مجتمعاً
سعيداً .ويرغب الجميع في العيش وسط عائلة سعيدة ،حيث إن العائلة هي المكان الذي

يجد فيها اإلنسان رضاه و سعادته في الحياة .وتأتي أهمية العيش ضمن عائلة سعيدة في
ً
صقل اإلنسان ليصبح شخصاً
مسؤوال في المجتمع.
و تعتبر العائلة و البيت المكان الذي يعيش فيه الكبار و الصغار مع اإلحساس باألمان ،و
المشاركة ،و االهتمام .فالتفاهم المتبادل ،و التوافق ،و المحبة تقوي الروابط بين أفراد
العائلة ،و مع االهتمام ببعض الجوانب تستطيع أي عائلة أن تكون سعيدة.

التواجد من أجل كل فرد في العائلة
يعتبر التواجد من أهم العوامل لتقوية عالقة األفراد.
وعلى الوالدين أن يكونا متواجدين من أجل أطفالهم،
لتلبية احتياجاتهم و كذلك ينطبق األمر على عالقة
الزوجين ببعضهما .لذا على جميع أفراد العائلة
أن يقضوا معظم أوقاتهم مع العائلة .ال تأخذ معك
ضغوطات العمل أو أي مسببات أخرى للتوتر داخل
البيت ،واجعل اهتمامك الرئيسي فقط المنزل و
شؤونه .حاول أن تجد وقتاً للحديث مع كل فرد من
العائلة ،و نظم بعض النشاطات التي يشارك فيها
الجميع.
تواصل بفعالية و بانتظام
يعتبر التواصل مفتاح لبناء عائلة سعيدة .كن إيجابيًا
و صادقاً في تواصلك مع محيط عائلتك .تحدث
بانتظام مع جميع أفراد عائلتك ،ويساعدك على ذلك
تخصيص وقت يومي تقضيه العائلة مع بعضها.
فالمنزل يجب أن يكون مكاناً يرغب الجميع بالتواجد
فيه.
طقوس المحبة و االحترام
يقول الخبراء أن االلتزام بالطقوس
العائلية ضرورية للمحافظة على
العالقات بين أفرادها .وتتضمن
بعض الطقوس العائلية التي تساعد
على ربط جميع أفراد العائلة
بأواصر المحبة :تناول طعام
الغذاء معاً ويوميا ،القيام برحالت
ترفيهية شهرياً ،و زيارة األقارب،
و تخصيص يوم تعد فيه العائلة
الطعام سوياً  ..إلخ ،و يطلق على
مثل هذه األنشطة بطقوس االحترام
حيث تساعد كل فرد من العائلة في
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فهم اآلخر و احترامه.
الخالفات ،و لوم اآلخرين ،و الغضب ..سلوكيات
مدمرة
على اآلباء الحذر من أن يختلفوا أمام أطفالهم ،و
لوم بعضهم على األخطاء .والتعبيرات السيئة عند
الغضب تدمر العائلة أيضاً فعندما يختلف الوالدان
أمام األطفال فإنهم في الواقع يعلمان أطفالهما درساً
خاطئاً عن كيفية التواصل .فاختالف اآلباء يجعل
ً
مستقبال و ال يحبون
األطفال أشخاصاً متمردين
االختالط باآلخرين.
المساواة هي أفضل ميزة
و تعد أفضل الميزات التي قد يملكها اإلنسان هي
اعتبار كل فرد من أفراد العائلة مساوياً لآلخر وعدم
االنحياز ألحد ،فعندما يتساوى كل فرد في األسرة
باآلخر توطد ثقته بنفسه ،و يزداد إحساسه باألمان
و المحبة .تقبل آراء جميع أفراد العائلة عند اتخاذ
قرار يتعلق بالعائلة ،و قم بتسهيل االحترام المتبادل
في محيط عائلتك ،إذا كنت تتمنى أن تجعل عائلتك
عائلة سعيدة.

ً
دوما على تنمية ذكاء وقدرات
يحرص األهل
أطفالهم ومساعدتهم على التركيز والتعلم .فيبذلون
كل ما بوسعهم ليكونون األفضل دوماً ،ومن
أجل تحقيق ذلك الهدف األساسي والمهم لألهل،
سنعرفكم اليوم على هذه المجموعة من األطعمة
والتي يمكن أن تساعد األطفال على زيادة تركيزهم
وذكائهم  .لتحرصوا على إضافتها إلى طعام أطفالكم
ومنحهم المزيد من الذكاء.
األفوكادو :تتميز تركيبة هذه الثمرة بغناها الكبير
بالفيتامينات والمعادن والتي يمكنها منح طفلك الكثير
كاف إلدخال هذه الفاكهة
من النشاط والذكاء وذلك ٍ
إلى طعام طفلك اليومي.
ً
التوت :لتعزيز ذكاء وطاقة طفلك عليك إذا االستعانة
بالتوت الفاكهة الغنية باأللياف والفيتامينات الرائعة
لتطوير دماغه.
زبدة الفستق :إن زبدة الفستق من أفضل األطعمة
للطفل والتي تساعد على زيادة نموه الذهني وتطوير
مهاراته اإلدراكية لغناها بالدهون المسؤولة عن
الذكاء.
المكسرات :من المعروف أن المكسرات غنية
باألحماض الدهنية واألوميغا  3إلى جانب البروتينات
والتي تساهم جميعها في زيادة النشاط الدماغي لدى
طفلك فامنحيه كمية معتدله منها يومياً.
الحليب كامل الدسم :أحد أفضل األطعمة الغنية
والرائعة للطفل أيضاً بعد بلوغه عامه األول فهو
غني باألحماض الدهنية والكوليسترول الذي يحتاجه
األطفال وخاصة ممن لم يتجاوزوا السنتين .لبناء
وتنشيط الخاليا العصبية والدماغية.
الشوكوالته :نعم الشوكوال التي يعشقها طفلك
وتحاولين أنت منعه من تناولها .بعد اليوم ستغيرين
ّ
المعزز
رأيك كي ال تحرميه من فوائد الكاكاو
للقدرات الذهنيّة.
ً
البيض :البيض غني جدا بالبروتينات والعناصر
الغذائية كالكولين الضروري لنمو الطفل وتحسين
قدرته على التعلم والذاكرة.
أسماك التونة :غنية باألحماض الدهنية من نوع
أوميغا 3-التي تتواجد في خاليا الدماغ بصورة
طبيعية ،وهي ضرورية لسالمة العقل والجسم عند
الطفل لذا البد من أن يتعود على تناول أسماك التونة.
اللحوم الحمراء :هي أيضاً ضرورية جداً لطفلك
الحتوائها على كميات كبيرة من الحديد والبروتينات
ً
وخاصة فيتامين B12
واأللياف والفيتامينات

تعتبر الثقة أحد الدعائم األساسية التي تعتمد عليها
أية عالقة بين شخصين ،وخاصة العالقة الزوجية
التي تعتبر شراكة دائمة بين الزوجين ،وتعتمد بشكل
رئيسي على مقومات مثل الصدق والنزاهة.
وتختلف الثقة اختالفاً كلياً عن الحب ،ألن الحب ليس
أمراً مكتسباً على نقيض الثقة التي تكتسب مع مرور
الوقت .وهي العامل الحيوي الوحيد المكتسب في
العالقة الزوجية .وتمر عملية بناء الثقة بين الزوجين
بخمس مراحل أساسية على النحو التالي:
 التواصل :عندما ننجذب لشخص ما ،يدفعنا هذاإلى التواصل معه لنبدأ عالقة معه سواء أكانت
عالقة رومانسية ،أم عالقة صداقة ،أم عالقة شراكة.
فهذا التواصل يحفزنا على استثمار الوقت الالزم
للتواصل وبذل الجهد في سبيل انجاح هذه العالقة.
 الحذر :نحاول أن نتحرّ ى بحذر شديد الثقة فيعالقتنا مع الشريك .ونخلق الفرص التي يمكننا
من خاللها أن نتعرف على صفات الطرف اآلخر.
ونقوم بالتقدم في عالقتنا بحذر وصبر في عملية بناء
الثقة المتبادلة والتي تحتاج إلى وقت.
 االستمرارية :لدى االستمرار بالعالقة بين الطرفينالمتحابين أو الزوجين ،فإن الثقة بينهما تبدأ بالتبلور
بشكلها األولي ،فاالستمرارية هي المكون األساسي
للثقة ،األمر الذي يجعلهما ينتقالن إلى المرحلة
التالية من بناء الثقة أال وهي الشجاعة.
 الشجاعة :تتجذر الثقة بين الطرفين عبر الثباتوالمثابرة واالستمرارية ،إال أنها تظل هشة وغير
ناضجة في غياب عنصر الشجاعة ،والذي يعتبر
المرحلة التي يكون فيها الطرفان مستعدان لوضع
قلبيهما على المحك ،عندما يطوران ثقتهما إلى
مستوى أعلى.
 االلتزام :تدفع الشجاعة طرفي العالقة إلىااللتزام ،فكل عالقة تتطلب االلتزام وهذا االلتزام
يتوج جميع مراحل الثقة بحيث تصبح هذه الثقة أمراً
عادياً وخاصة في العالقات الزوجية المقدسة ،والتي
تدفع الزوجين للعيش سوية طوال حياتهما.

للغيرة بين األطفال أسباب كثيرة منها عدم عدل
األبوين في االهتمام باألبناء أو مجرد الغيرة عند
قدوم أخ جديد أو محاولة للفت نظر األبوين ،لذلك
من المهم االنتباه لها وتقويمها من البداية.
ومن أهم القواعد التي تساعد على تقليل الغيرة بين
األشقاء:
 اهتمي بمسألة العدل إلى أقصى حد بين األبناءوالبنات أو بين الكبار والصغار وال تنسي أحد أبنائك
من دائرة اهتمامك أب ًدا.
 اهتمي بالتواصل العاطفي بينك وبين األبناء علىالدوام سواء بالحوار أو بالقبالت واألحضان.
 اعرفي مهارته وابحثي عنها واهتمي بها وأبرزيهاوامتدحي مهارة كل طفل ،فقد يكون لكل منهم تفوقه
العلمي أو الرياضي أو الفني.
 ازرعي فيهم الثقة بالنفس واجعليهم يعتمدون علىأنفسهم.
 -ال تقارنيه باآلخرين أب ًدا سواء إخوته أو أقاربه.

يقضي الرجل في العادة غالب الوقت خارج المنزل،
وهناك العديد منهم دائمي االنشغال وال يتفرغون
للمنزل والزوجة واألطفال ،فإذا كنت واحدة منهن
إليك هذه النصائح:
زوجك
عليك بالتحدث مع
ـ المصارحة مع الزوج:
ِ
ِ
حاجتك بكل صراحة ووضوح تام ،عبري له
عن
ِ
عما تشعرين به من فراغ عاطفي ،تلك الطريقة
سوف تساعدك على حل المشكلة وستجعله يقضي
بعض الوقت مع عائلته.
لشريكك :يحب الرجال عموماً
ـ االستماع الجيد
ِ
التحدث عن أعمالهم وانجازاتهم ،لذا فعليك االستماع
زوجك وال تهملين حديثه فهو يحتاج لمن يدعمه
إلى
ِ
ويسانده في تلك األمور ويستمع إليه.
ـ تنظيم الوقت :قومي بمساعدة الزوج علي تنظيم
وقته ما بين عمله واألمور الشخصية ،بتلك الطريقة
سوف تساعدينه على الرجوع لألوقات الرومانسية
والحميمة بينكما.
عليك بممارسة النشاطات
ـ ممارسة النشاطات:
ِ
المختلفة سواء كانت رياضية أو ثقافية ،فممارسة
تلك األنشطة والهوايات وتطويرها يساعدك على
زوجك ،وال
تغيير نمط الحياة التي تعيشينها من غير
ِ
يدخل إلى قلبك اليأس ويجعل بداخلك طاقة وروح
زوجك.
ايجابية في عالقتك مع
ِ

ـ الحب الحقيقي  :هو أن تحب الشخص الوحيد
القادر على أن يجعلك تعيسا
ـ أجمل ما في الدنيا :الحب والرغيف والحرية
ـ اإلهمال يقتل الحب  ،والنسيان يدفنه
ـ الحب ال يقتل ا حد إنما يعلقه بين الحياة والموت
ـ الحب سلطان ولذلك فهو فوق القانون
ـ أنت ال تعرف قلبك حتى تفشل في الحب
ـ الحب كالقمر له وجهان :الغيرة هي الوجه المظلم
ـ الحب يقضي على الكثير من اآلالم ألنه أعظمها
ـ األعمال أعلى صوتا من الكالم ،إال في الحب
ـ الدموع تروي الحب والبسمات تنعشه
ـ الحب كالمعدة القوية يهضم أي طعام وأي كالم
ـ الحياة كالحب ال حكمة فيها
ـ الحب ليس هلوسة ولكن فيه الكثير منها
ـ الحب يجعل الزمن يمضي والزمن يجعل الحب
يمضي
ـ الحب أن تفنى في شيء والموت أن يفنى فيك شيء
ـ الحب الحقيقي هو الذي تحس به بعد فوات األوان
الذين أحبوا بقوة  ،لم يحبوا من أول نظرة
ـ الحب يجعل اإلنسان العادي شاعرا  ،والشاعر
مجنونا  ،والمجنون حيوانا  ،والحيوان شاعرا
ـ الحب هو أن تبالغ في قيمة من تعرف  ،والغيرة
هي أن تبالغ في قيمة من ال تعرف
ـ اإلخالص في الحب ليس إال كسال في النظر إلى
إنسان آخر
ـ المحب ال يجوع  .والجائع ال يحب
ـ الحب والحرب ندخلهما عندما نريد ،ولكن نهرب
منهما عندما نستطيع
ـ الذي يحب يصدق كل شيء أو ال يصدق أي شيء
ـ الحب بئر عميق اشرب منها فقط واحترس من
أن تقع بها
ـ الذي يحبك بقسوة إنما يكرهك برفق
ـ الحب يولد في العزلة  ..والكراهية تولد بين الناس
ـ الحب ليس أعمى ولكنه مصاب ببعد النظر فهو ال
يدرك األخطاء إال عندما يبتعد
ـ الندم لمن عرفوا الحب واألسف للذين لم يعرفوه
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ملحم بركات هو مطرب وموسيقار وملحن لبناني ،ولد في بلدة كفرشيما بلبنان يوم  15أغسطس /آب من
عام .1945
يتميز ملحم بركات بأنه متعصب للغناء باللهجة اللبنانية ،مثل مواطنته الفنانة نجوى كرم ،ويجمع في أسلوبه
الغنائي بين الطرب والغناء العصري.
ورحل ملحم بركات عن عالمنا بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات في بيروت ،وذلك في عام
.2016
عمل والد ملحم بركات في النجارة ،وكان يعزف على آلة العود ،وتأثر ابنه ملحم بألحان الموسيقار المصري
الراحل ،محمد عبد الوهاب ،وكان أول لحن يضعه هو نشيد مدرسته في بلدة كفرشيما.
ومع بلوغه مرحلة الشباب ،ترك ملحم بركات المدرسة في عمر  16عاما ودرس في المعهد
الوطني للموسيقى خفية عن والده إليمانه أن الساحة الفنية ال تقبل بمحمد عبد الوهاب جديد،
لكنه وافق فيما بعد على رغبة ابنه بعدما أدرك موهبته.
وخالل  4سنوات داخل المعهد الوطني للموسيقى ،درس ملحم بركات الغناء الشرقي والعزف
على آلة العود والصولفيج ،لكنه ترك المعهد قبل إتمام دراسته ،وانضم إلى مسرح األخوين
رحباني.
أعمال ملحم بركات
قام محمد راسم بالغناء في العديد من مسرحيات األخوين رحباني ،ومنها "بياع الخواتم" و"سفر برلك" ،كما
أنه غنى من كلماتهما وألحانهما ،مثل "شو بعدو الناطر" ،كما أنه شارك في مسرحيات عديدة ،منها "ست
الكل" و"حلوة كتير" مع الفنانة اللبنانية الراحلة صباح.
كما أن كان لملحم بركات نصيب وافر من المشاركات في مهرجانات عربية كبيرة ،مثل قرطاج وجرش،
وقام ببطوالت على شاشة السينما ،منها فيلمي "المرمورة" و"حبي الذي ال يموت" ،الذي شدا في ألحانه
بأغنية "يا حبي اللي غاب".
قام ملحم بركات بالتحلين للعديد من الفنانين الكبار في الوطن العربي ،مثل وديع الصافي في أغنيات مثل
"جينا نسأل خاطركن" ،وصباح في "ليس لهلق سهرانين" ،وماجدة الرومي في أغنيات "عيناك" و"اعتزلت
الغرام" ،ووليد توفيق في "أبوكي مين يا صبية" ،وفارس كرم ،ونجوى كرم في "قلبي مصنع بارود"،
وشذى حسون.
ما أن ملحم بركات كاد أن يلحن للفنانة اللبنانية فيروز خالل فترة مرض زوجها ،عاصي الرحباني ،لكن
األخير طلب منه عدم استغالل مرضه ،ما جعل بركات يعده بعدم التلحين لها ،بحسب تصريحاته لـبرنامج
"الشريان".
وال يخلو رصيد ملحم بركات من األعمال الوطنية ،فتعاون مع نجوى كرم في أغنية "رح يبقى الوطن"،
و"صار بدنا حريق" ،والتي تعرضت للمنع من جانب األمن العام اللبناني بسبب انتقادها ألوضاع لبنان.
منح الرئيس اللبناني ،ميشال عون ،ملحم بركات وسام األرز برتبة كوماندور ،بعد مرور  40يوما على
وفاته ،فيما نال وهو حي العديد من الجوائر واألوسمة ،منها في مدينة سيدني األسترالية ،والجوالت الفنية
التي قام بها داخل أمريكا.
وكانت آخر أعمال ملحم بركات المسرحية "ومن الحب ما قتل" ،التي طرحت في عام  2010في مهرجانات
بعلبك الدولية ،وقبل وفاته في  2016شارك في مهرجانات الصيف اللبنانية ،وأحيا حفالت في قطر وتونس
واألردن.
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وجّ ه معهد العالم العربي في باريس تحية إلى سيدات
الغناء والشاشة اللواتي أحدثن ثورة في الموسيقى
والسينما العربيتين ،من العمالقتين أم كلثوم وفيروز،
إلى األسطورة داليدا ،من خالل معرض يقيمه عن
هؤالء النجمات اللواتي كانت ّ
لهن مساهمة نسوية
ومواقف من قضايا سياسية.
وقالت إحدى القيّمتين على المعرض هانا بوغانم
إن "الفكرة تتمثل في التعريف بشخصيات استثنائية
أحدثت ثورة في الموسيقى والسينما في العصر
الذهبي للعالم العربي ،كأم كلثوم وفيروز ووردة
وأسمهان ،وهن نساء أضحين أيقونات وتحررن من
الهيمنة الذكورية ،وحققن النجاح بفضل شجاعتهن
في عيش أحالمهن".
ويستمر معرض "ديفا" إلى  26أيلول/سبتمبر،
ويضم ملصقات وأزياء للنجمات ومقتطفات من
حفالتهن الموسيقية الحاشدة ونماذج معاد تكوينها
لبعض الصالونات األدبية ،وصوراً مجسمة.
وأفرد المعرض جانباً بارزاً ألم كلثوم .فالمطربة
التي لُقبت "الهرم الرابع" وتُعتبر أشهر صوت
في العالم العربي ،ليست جوهرة مصرية فحسب.
وعندما توفيت في العام  ،1975شارك بحر من
الناس في تشييعها في القاهرة ّ
لكن الحزن عليها ع ّم
من بغداد إلى الدار البيضاء .وكان العالم العربي
برمّته يستمع إلى حفالتها أول خميس من كل شهر
عبر إذاعة القاهرة.
والحظ عازف البوق
الفرنسي اللبناني ابراهيم
معلوف الذي خصص
لها أحد ألبوماته بعنوان
"كلثوم" في حديث ضمن
برنامج "أنتريه ليبر"
التلفزيوني أن ما كانت
"كوكب الشرق" تتمتع به
"من جنون وحرية وقوة
شخصية وطبع مميز"،
جعل تأثيرها يطال "كل
شخص تقريباً في العالم
العربي".

 -العروبة

والنساء اللواتي يتناولهن
ّ
هن أيضا
المعرض
شخصيات ذات تأثير
سياسي" ،فأم كلثوم كانت
تجسيدا للعروبة" في
زمن الرئيس المصري
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الراحل جمال عبدالناصر ،في حين "حملت وردة
من خالل أغنياتها قضية إنهاء استعمار الجزائر،
ورفعت اللبنانية فيروز لواء القضية الفلسطينية،
وتعاونت أسمهان (وهي أميرة درزية) مع الحلفاء
خالل الحرب العالمية الثانية".
وإذا كانت أم كلثوم وحّ دت العالم العربي كله ،فإن
فيروز جعلت هي األخرى "جميع اللبنانيين" يتفقون،
على ما رأى ابراهيم معلوف في وثائقي حديث
ّ
وشكلت "سفيرة لبنان إلى النجوم"
بعنوان "ديفا".
عامال نادرا للوحدة الوطنية في بلد لم ي َ
ُشف بعد من
االنقسامات التي مزقته.
وفيروز هي الوحيدة التي ال تزال على قيد الحياة من
بين النجمات اللواتي يشملهن المعرض ،وتبلغ اليوم
السادسة والثمانين.
والمغنية المعروفة بانكفائها عن األضواء اإلعالمية،
باستثناء التغطية التي حظيت بها زيارة الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون بها في منزلها نهاية
آب/أغسطس  ،2020لم تستجب طلبات منظمي
المعرض ،وهو ما يأسفون له.
كذلك كانت "وردة الجزائرية" من النجمات اللواتي
تحررن من القيود المجتمعية .ففي العام ،1972
عادت إلى المسرح لالحتفال بالذكرى العاشرة
الستقالل الجزائر بعدما توقفت عن الغناء بناء على
طلب زوجها الضابط في الجيش .ثم تطلقت إلكمال
مسيرتها الفنية التي بدأت في سن الحادية عشرة في

ملهى والدها "تام تام" في باريس ،وعادت إلى مصر
حيث كانت دخلت أيضاً عالم السينما.

 -عشاق وكحول وبوكر

وفي المعرض أيضاً مساحة ألسمهان التي كانت
حياتها القصيرة بمثابة رواية ،بما فيها من فضائح
تتعلق بعشاقها والكحول والبوكر وغيرها ،ومسيرتها
كنجمة وراء الميكروفون وعلى الشاشة ،ناهيك
بتجسسها لصالح الحلفاء.
وقد عاجلها الموت باكراً وهي بعد في السابعة
والعشرين ،في ظروف ال تزال غامضة ،إذ عثر
على سيارتها في نهر النيل...
ومن أبرز النساء األخريات اللواتي يتطرق اليهن
المعرض المصرية سامية جمال التي أدت داليدا
دور منافستها على زوجها في فيلم "سيجارة وكاس"
( ،)1954في غمرة إنتاج سينمائي مزدهر كانت
تشهده القاهرة التي كانت بمثابة "هوليوود الشرق".
وقالت هانا بوغانم إن تخصيص جناح لداليدا في
المعرض يتيح استقطاب الجمهور الفرنسي العريض
"الذي ال يعرف بالقدر نفسه كل هؤالء النجمات
العرب".
وأضافت "أردنا التعريف بها في سياقها المصري،
من فيلم  1954إلى الفيلم الدرامي "اليوم السادس"
الذي مثلت فيه بإدارة (المخرج والمنتج المصري)
يوسف شاهين عام  ،"1986قبل عام من وفاتها.

عقب سيطرة طالبان على القصر الرئاسي في العاصمة األفغانية كابول ،ووسط
تخوفات دولية من تبعات حكم حركة طالبان وكيف يمكن أن تتأثر البالد بهذا
األمر ،ربط رواد منصات التواصل االجتماعي األحداث الجارية في أفغانستان
بالمسلسل الشهير "القاهرة كابول" والذي عُ رض في شهر رمضان الماضي
وتناول صناعة التنظيمات المتشددة ،وكيفية نشأة تنظيم القاعدة ومن قبله حركة
طالبان.

األحداث الجارية دفعت البعض للتأكيد أن مؤلف العمل وهو الكاتب والسيناريست
عبد الرحيم كمال قد تنبأ بالمستقبل في المسلسل.
وقال مؤلف "القاهرة كابول"  :ال أتفق مع وصف البعض أن ما حدث نبوءة
ألنني كتبت المسلسل بنا ًء على تحليل لمجريات األحداث والمتابعة الجيدة لها
على مدار سنوات.
وتابع عبد الرحيم كمال :ما يحدث في أفغانستان حاليًا هو التطور الطبيعي
للعالقة المريبة بين أمريكا والتنظيمات المتشددة وعلى رأسها طالبان والممتدة
لعقود وليس سنوات طويلة.
كيف أشار عبد الرحيم كمال لتلك العالقة في المسلسل بشكل يعكس الواقع بدقه؟
يقول العالقة بين الجماعات اإلسالمية المتواجدة في العاصمة األفغانية "كابول"
والممثلة في شخصية الشيخ رمزي أو طارق لطفي وبين أمريكا وأذرعها
اإلعالمية ،هكذا رصدت الحالة وعالجتها دراميا ألنقل واقعا يعيشه العالم.

وتشكلت المجموعة غير المتوقعة منذ أكثر من عامين لتكوين فرقة "أوسبري
في" ،ونشرت مقاطع فيديو على اإلنترنت واكتنفتها هالة من الغموض بسبب
إخفاء وجوههم.
واآلن ،تستعد الفرقة لدخول دائرة الضوء بأغنيات مفعمة بالمشاعر المرتبطة
بالصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيني.
وقال مؤمن الجرو ،مؤلف أغنيات الفرقة ،إن فرقة "أوسبري في" تريد أن تنقل
رسالة عالمية ورسالة تخص غزة.
وفرقة أوسبري تغني باإلنجليزية وبالتالي سيفهم الجميع ويتأثر الجميع بالرسالة.
وقال توماس كوتشرهانز ،عازف الطبل ،من سويسرا ،إنه انضم للفرقة قبل
ثالث سنوات عندما كان يقوم بعمل إنساني في غزة.
وعلى الرغم من عدم االهتمام بالموسيقى الغربية في القطاع ،فإن الفرقة،
المُسماة على اسم طائر جارح ،لديها آمال كبيرة في تحقيق النجاح.
وقال راجي الجرو "أحب أن أصبح ميتاليكا الفلسطينية (مثل فرقة ميتاليكا
األميركية) أو (فرقة) بينك فلويد لروجر ووترز".

نعى تجمع "فنانو العراق" الفنان العراقي المعروف والموسيقار فتح الله أحمد،
الذي وافته المنية في المستشفى باإلمارات إثر مضاعفات إصابته بفيروس
كورونا.
وقال صالح فتح الله ،نجل الموسيقار" :حالة الوالد حرجة جدا ،تم نقله إلى
غرفة االنعاش أمس وهو تحت التخدير ..دعواتكم للوالد".
وأحمد من مواليد  ،1957وهو ملحن وموزع موسيقي عراقي بارز ،وعميد
سابق لمعهد الدراسات الموسيقية بالعراق.

أسس محاسب ومحاميان ومهندس زراعي وموظف إغاثة سويسري أول فرقة
لموسيقى الروك في قطاع غزة لتصدح باللغة اإلنجليزية ،معبرة عن ألم الحرب
في األراضي الفلسطينية.
عمل قائدا للفرقة الموسيقية للفنان كاظم الساهر وموزعا لكثير من أعماله ،ويعد
أول عراقي يؤسس التوزيع الموسيقي لألغنية على مستوى العراق.
غادر أحمد بغداد منذ عدة سنوات واستقر في اإلمارات ،وأنجز عدة سيمفونيات
إحداها لإلمارات ،كما ترأس قبل عامين لجنة تحكيم برنامج "الزمن الجميل"
الذي عرض على قناة "أبوظبي".
أعلن مؤخرا أنه انتهى من التوزيع السيمفوني واألوركسترالي كامال للوحات
"ملحمة جلجامش" ،وفي انتظار أن يغنيها كاظم الساهر.
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 ألعاب-  إكسسوارات-  كروت تلفونات-  تصليح-  موبايل وكمبيوتر- بيع وشراء

يقول الخبراء و الباحثون “نعم” ،ستستولى الروبوتات وأجهزة الذكاء الصناعى على
معظم وظائفنا .الروبوتات قادمة لعملك ،حتى لو كنت تعتقد انك آمن ،لكن سيكون هذا
بعد سنوات طويلة من اآلن ولكن يقولون أيضا :ان هناك الكثير من الوظائف التى ستظل
حكرا على االنسان وال يمكن أن تتم إال من قبل البشر.
فالبشر تملك مزايا فريدة مثل “مهارات التعامل مع اآلخرين ” او ما يعرف بــ “المهارات
الشخصية” ،وهى مهارات ليست بهذه البساطة ،حيث تواجه الروبوتات عقبة “مهارات
التعامل مع اآلخرين” ،ففي مؤتمر “جاكسون هول لالقتصاديين ومحافظي البنوك المركزية،
تحدث “ديفيد أوتور” الخبير و أستاذ اقتصاد التكنولوجيا بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،
حول آثار التكنولوجيا على سوق العمل ،حيث فاجأ الحاضرين بقائمة من عدة وظائف ربما
لن تكون قادرة على الصمود على مدى العقود القليلة القادمة و سيتتم االستعاضة عنها بسهولة،
على الرغم من كونها وظائف ترتبط بالمهارات الشخصية او تتشابك مع المهام الروتينية جدا
التي تتطلب مهارات اإلنسان الشخصية واالتصال الشخصى.
وهذا يتفق مع الورقة البحثية التى كتبها “كارل فراي ” و”مايكل أوزبورن” عام  2013حول”
التشغيل اآللي ومستقبل القوى العاملة ”  ..و فيها حددا الوظائف التي يعتبر من المرجح أن تصبح
آلية مستقبال على أساس مقدار و حجم ما تشمله تلك الوظائف الصعبة من خصائص مثل اإلدراك
والمهارات الحركية الدقيقة ،واإلبداع ،والكفاءة االجتماعية.
وعلى مستوى أدق ،ستكون الوظائف التى تنطوي على قدر ال بأس به من المهارة المعرفية إلى
جانب التفاعل البشري هى االقل ترجيحا الستيالء الذكاء الصناعى عليها ،مثل  :التأهيل المهني
( )OTهى وظائف تخص التقييم والعالج للتطوير ،واالستعادة ،أو الحفاظ على العيش ومهارات
العمل اليومية لألشخاص الذين يعانون من اضطراب البدني والعقلي ،أو المعرفي .وكذلك وظائف
الجراحين ومصممي الرقص والمعلمين ما قبل المدرسة ،ورجال الدين من بين المهن التي وجد كال
من “فراي وأوزبورن” ان فرصة استبدالها بالتشغيل االلى ستكون اقل من . %1
فى الوقت ذاته وجد الباحثان ان هناك عامل يسرع من عملية استبدال الذكاء الصناعى بالبشر
فى العديد من الوظائف ،و على رأس هذه العوامل ان الكثير من البشر يفشل في االستفادة من
ميزاته البشرية و الشخصية التى تصنع الفرق بينه و بين الروبوتات.
وكما يقول ” جوش براون الرئيس التنفيذي لشركة” ريتزولتز “ Ritholtzاالمريكية إلدارة
الثروات “ :استبدال العامل البشري ،ال يتم الن الروبوت مثاليا  ،لكنه فقط يتسبب فى اخطاء
اقل من البشر “ ..و معظمنا قد جرب خط خدمة العمالء اآللى  ،و كثيرا ما احبطنا لعدم قدرته
على فهم ما نقوله .وعلى الرغم من هذا العيب ،فان خطوط المساعدة الهاتفية اآللية ال تزال
شائعة جدا .وهذا قد يحدث بل و بشكل أسوء من ذلك عندما ننظر في المهارات الشخصية التي
يفترض أن تكون فى الشخص الذى يجب ان يشغل مثل هذه الوظيفة ..
وليس ادل على هذا من الدراسة االستقصائية التى اجرائها البنك االحتياطي الفيدرالي في
نيويورك لقادة االعمال الصناعية والتجارية فى “أبريل” الماضى ،حيث وجد ان أرباب
العمل في منطقة نيويورك يواجهون مشكلتين رئيسيتين :العثور على العمال الذين يمكن
أن يظهروا في الوقت المناسب ،والعمال الذين يمكنهم اجراء محادثة هادفة تامة.
وأظهر االستطالع ان % 65من أرباب الصناعات التحويلية يجدون صعوبة في العثور
على العمال في الوقت المحدد والمناسب ،و  % 60منهم واجه صعوبة في العثور على
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العمال ذوي المهارات الشخصية ..و بين كبار رجال األعمال ،كان  % 42منهم
يجد صعوبة في العثور على العمال في الوقت المحدد  ،في حين كان حوالي 48
 %منهم يجد صعوبة في العثور على عمال مع مهارات التعامل مع اآلخرين.
وهذه االرقام تشير الى انه في حين أن الروبوتات في المستقبل القريب قد ال
تكون جيدة في الجمع بين المهارات المعرفية والشخصية حيث يتمتع معظم
البشر ،إال أنها قد تكون ال تزال جيدة بما فيه الكفاية ألرباب العمل الستخدامهم
بدال من البشر ،ألنها ستكون بالتأكيد في العمل في الوقت المحدد و المناسب
ألرباب االعمال.
بعد هذا هل تعتقد أن عملك آمن؟
قد ترغب في التفكير مرة أخرى..
يقول “ماني سوبراماني ” االستاذ المشارك بكلية كارلسون لإلدارة في جامعة
مينيسوتا االمريكية ” ان قائمة االعمال التى ال يمكن استبدالها بعمل الروبوتات
اصبحت صغيرة نوعا ما و تتقلص يوما بعد يوم “.
ويتفق معه “مارتن فورد” مهندس الكمبيوتر بوادي السيليكون -كاليفورنيا ،
ومؤلف كتاب “األنوار في النفق :تسريع التكنولوجيا واالقتصاد في المستقبل”
مشيرا الى ان تقدم التكنولوجيا يوما بعد يوم يسرع من آلية المجتمع و إحالل
اآللة محل البشر بكثير من االعمال و الوظائف و خاصة االعمال الروتينية و
ذلك فى محاولة لتوفير العمالة و الميزانيات .
ويقول ” فورد”  :في الواقع ،لعب زيادة التشغيل اآللي دورا هاما في األزمة
االقتصادية الحالية ،حيث اصبحت الشركات الكبرى أكثر كفاءة وأقل حاجة
للعمال ،و هو احد العوامل ،إلى حد ما ،التى ادت الى ضعف سوق العمل
وتسطيح األجور لخريجي الجامعات الجدد”.
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نالحظ دائما أن بعض المواقع مثل الفيسبوك ،تعرض لنا إعالنات عن أشياء
بمجرد التحدث عنها مع المحيطين بنا ،أو البحث عنها على محركات البحث
مثل غوغل وغيرها ،مما يجعلنا نشعر بالدهشة أحيانا والقلق في أوقات أخرى
خوفا من الشعور بأن أحد يراقبنا.
ويقول المهندس إسالم غانم ،استشاري تقنية المعلومات والتحول الرقمي
لسكاي نيوز عربية ،إن هذه الظاهرة تحدث أكثر على موقعين اثنين بصفة
أساسية ،األول له عالقة بمجموعة فيسبوك والتي تشمل الوتساب واإلنستغرام
والفيسبوك ،والمجموعة الثانية مجموعة غوغل.
وجميع المواقع تحت هاتين المظلتين ،لديهم آالت تسمع الكلمات التي ينطق بها
الشخص وتبدأ في استخدامها استخداما تجاريا ،فعندما تحتاج لشراء "البتوب"
وتكرر كلمة مثل "البتوب" ،فهذا الجهاز يأخذ هذه المعلومة من المكالمة ويبعث
بها على محركات البحث على الفيسبوك على سبيل المثال ،الذي تجمعه اتفاقية
تبادل بينه وبين محركات البحث األخرى الستغاللها بشكل تجاري ،وفقا لغانم.
ويضيف غانم أن "هذه الخدمة تتيح إرسال الكلمات المتكررة إلى موقع مثل
غوغل مثال ،وعندما تستخدم التطبيقات الخاصة به تجد إعالنات عن هذه
األشياء التي تتحدث عنها ،وهذه الخاصية ال تعني أن هناك أشخاص يسمعون
أحاديثنا وإنما جهة تسمع بعض الكلمات المتكررة وتقوم بتحويل الكلمات
التجارية ،والتي قد تكون أحذية أو أجهزة إلكترونية أو غيرها ،ومن بين ماليين
الكلمات تلتقط هذه األجهزة الكلمات المتكررة وتبدأ الترويج لألشياء التي قد
تحتاج تشتريها".
الهدف تجاري
ويتابع المهندس غانم أن "النقطة الثانية هي الشريحة التي توجد في هاتفك
والتي تحدد موقعك ،وعندما يتحدد موقعك الذي قد يكون داخل محل للهواتف
المحمولة مثال ،هذه طريقة غير مباشرة لمعرفة توجهاتك ورغباتك الشرائية،
وبالتالي يتم الترويج لمنتجات الهاتف المحمول على سبيل المثال ،فتطبيقات
فيسبوك وغوغل هي تطبيقات مجانية لكنها تستفيد بشكل تجاري ،وال يكون
هدفها التجسس وإنما معرفة معلومات ألغراض تجارية".
ويبين أن "فكرة تسجيل المكالمات لهذا العدد من مستخدمي التطبيقات حول
العالم تحتاج "سيرفرات" كبيرة على مواقع وال يمكن تسجيل كل مكالمات
المستخدمين حول العالم لكن يمكن االستفادة من هذه الشيء بشكل تجاري،
عبر معرفة الكلمة المتكررة وبث إعالنات عن المنتج المقصود ،وال يشكل ذلك
خطورة أمنية على المستخدم.
ويضيف استشاري تقنية المعلومات والتحول الرقمي ،أن هذا الشيء هو اختيار
متاح ضمن سياسة التطبيق ،فمثال في غوغل يتم ترك خيار يخبرك أنك تستخدم
البرنامج بشكل مجاني والبريد اإللكتروني بشكل مجاني ،في مقابل االستفادة
من موقعك عبر تسجيل الكلمات التي تبحث عنها وتخزينها واستغاللها بشكل
تجاري.

كشفت وسائل إعالم بريطانية ،أن أول دراجة نارية
طائرة لالستخدام الشخصي في العالم ،قد تصبح
متوفرة في غضون عامين فقط.
وتعمل شركة «جيت باك أفيشن» األميركية على
تطوير دراجتها الطائرة «ذا سبيدر» ،بحيث تصبح
جاهزة للتحليق في السماء بحلول عام .2023
وحسبما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» فإن النموذج
األولي من الدارجة النارية النفاثة ،قد أكمل أو رحلة
تجريبية له.

وتأمل الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها،
إنتاج نسختين للمستهلكين يمكن شراؤهما وقيادتهما
من قبل المستخدمين العاديين.
وتعتمد الدراجة الطائرة نظاما للتحكم في الطيران،
استغرق تطويره عاما ونصف ،ويتميز بسهولة
االستخدام كما هي الحال مع الدراجات العادية ،إلى
جانب مزايا أخرى كالتوقف جوا في نقطة محددة.
ووفق الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد مايمان ،فإنه
سيتم إطالق إصدار من الدراجة تكون خفيفة الوزن،
ويمكن قيادتها دون الحاجة إلى امتالك رخصة
طيران ،خالل سنتين ،بينما سيطلق إصدار آخر
بعد ذلك بستة شهور .وستبلغ سرعة اإلصدار األول
الذي لن تتطلب قيادته رخصة طيران 96 ،كيلومترا
في الساعة تقريبا.
وستدعم الدراجة التي يبلغ وزنها  136كيلوغراما
تقريبا ،محركا من  8أسطوانات ،وسيكون بمقدورها
حمل وزن يصل إلى أكثر من  250كيلوغراما
تقريبا.
كذلك ستدمج الدراجة وظائف تحكم عديدة في لوحة
القيادة ،وستتوفر أيضا شاشة تتضمن وظائف عديدة
مثل تحديد المواقع ،فضال عن نظام ترفيهي.
أما النموذج الثاني من الدراجة الطائرة فسيستهدف
بشكل رئيس الجيوش والجهات المختصة في أعمال
اإلسعاف والتدخل السريع مثل إطفاء الحرائق ،حيث
ستكون أكبر حجما وستحتوي على مساحات أكثر
لتخزين المعدات المتنوعة.

يعتبر الهاتف الذكي واح ًدا من المقتنيات الشخصية
التي ال ِغنى عنها في الحياة اليومية لدى الغالبية
العُظمى من المستخدمين.
فال يتوقف استخدام الهاتف الذكي حد إجراء
ّ
تصفح اإلنترنت
المكالمات الهاتفية ،بل يتع ّدى إلى
والدخول إلى مواقع التواصل االجتماعي وتفقدّ
البريد االلكتروني وقراءة األخبار ،األمر الذي أدى
إلى نفاذ شحن بطارية الهاتف سريعًا إلى الحد الذي
يتطلب القيام بشحن الهاتف أكثر من مرة على مدار
اليوم.
أكثر الشائعات الدارجة التي ير ّددها المستخدمون
حول شحن الهاتف الذكي ،رغم كونها ال تستند إلى
أساسا علمي ولم يتم التأكد من صحتها ،وتتمثل في:
• الشائعة األولى ..ال تترك هاتفك على الشاحن
طوال الليل :تلك المقولة التي تتنافى مع ما ّ
أكده
خبراء التقنية حول عدم تأثير الشحن ً
ليل على
البطارية ،مشيرين في الوقت ذاته إلى ضرورة
إجراء عملية الشحن في مكان بارد نسبيًا
• الشائعة الثانية ..اال تشحن هاتفك قبل أن يصل
إلى نسبة  :%0وهو ما يتسبب في تلف بطارية
الهاتف وعدم استقرار الهاتف ،ولذا يُنصح بشحن
الهاتف حينما تصل نسبته إلى ما يتراوح بين 50
إلى  ،%80أي يتم شحنه على فترات متقطعة على
مدار اليوم قبل الوصول إلى نسبة .%0
• الشائعة الثالثة ..اشحن هاتفك بأي شاحن يتناسب
معه ،حتى وإن كان "غير أصلي" :وهو ما يتسبب في
تلف البطارية والتعجيل بانتهاء عمرها االفتراضي
ً
أيضا ،ولذا ينصح الخبراء بتجنب استخدام أي شاحن
غير أصلي ألنه ال يكون مُص ّممًا بشكل آمن ،بما
يجعله أكثر عُ رضة لالحتراق واإلضرار ببطارية
هاتفك.
• الشائعة الرابعة ..ال بأس باستخدام هاتفك أثناء
الشحن ،طالما يُشحن بشاحنه األصلي :ال يوجد
أي أساس علمي لتلك الشائعة ،فبالرغم من أهمية
استخدام الشاحن األصلي للهاتف ،إال أنه من غير
ً
فوفقا
المُحبّذ استخدام الهاتف أثناء عملية الشحن؛
للعديد من الخبراء يمكن أن يؤدي هذا األمر النفجار
الهاتف أو تكهرّ ب المستخدمين.
• الشائعة الخامسة ..غلق هاتفك من حين آلخر أمر
غير مهم :وهو ما أثبت عكسه العديد من الخبراء،
الذين ّ
أكدوا على أن قيامك بغلق هاتفك من حين
آلخر يُزيد من عمر البطارية ،ونصحوا في الوقت
بنفسه بضرورة عمل  Restartللجهاز مرة أسبوعيًا
 -على األقل.

فرضت شركة "تنسنت" العمالقة الرائدة في السوق
الصينية قيودا جديدة على لعبتها الرائجة "أونور
أوف كينغز" ،حددت بموجبها مدة اللعب ساعتين
لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن  18عاما.
وجاءت القيود على خلفية تعلق بعض األطفال الذين
يضلون أحيانا يوما كامال ملتصقين بشاشاتهم ،وهي
ظاهرة تثير انتقادات منذ وقت طويل في الصين
بسبب عواقبها السلبية ،بما يشمل ضعف البصر
وتراجع النتائج الدراسية وقلة النشاط البدني وخطر
اإلدمان.
وفي مؤشر على وزن ألعاب الفيديو في هذا البلد
العمالق الذي يعد  1.4مليار نسمة ،حققت الشركات
العاملة في القطاع إيرادات قاربت  20مليار دوالر
في النصف األول من العام  2021وحده.
وتحظر القواعد المعتمدة في الصين أصال على
القاصرين اللعب عبر اإلنترنت بين الساعة 10
مساء و 8صباحا.
وأشار مقال نشرته صحيفة اقتصادية رسمية إلى
أن "ألعاب الفيديو أصبحت (أفيونا للعقول) ،بدأ
القطاع يخشى تشديدا جديدا في القيود المفروضة من
السلطات يعقب ذلك الذي استهدف الشركات العاملة
في القطاع الرقمي".
وخوفا من رياح معاكسة آتية ،تخلص مستثمرو
البورصة من أسهم الشركات العمالقة في القطاع
بينها "تنسنت" ،و"نت إيز" ،و"بيليبيلي" ما تسبب
في تراجع قيمتها.
ووجه المقال بشكل خاص انتقادات إلى "تنسنت"
ولعبتها الشهيرة "أونور أوف كينغز – شرف الملك"
التي حققت نجاحا كبيرا في الصين مع أكثر من
 100مليون مستخدم نشط يوميا.
وعمدت المجموعة ،التي فرضت سابقا قيودا على
وقت اللعب في اعتماد تقنية التعرف على الوجه لمنع
األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  18عاما من
اللعب ليال ،إلى تشديد القواعد بشكل أكبر.
ومن اآلن فصاعدا ،سيتمكن القاصرون من اللعب
لساعة واحدة فقط يوميا خالل وقت المدرسة
ولساعتين خالل العطالت على اللعبة الوحيدة
المعنية بهذه اإلجراءات في الوقت الراهن.
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اعتبر معظم عمالء سوق السيارات قرار شراء السيارة استثمارا لمبلغ كبير وبالطبع إنها لحقيقة ،مما يدعو للتفكير جيدا واتخاذ جميع
العوامل في الحسبان للتأكد من صحة االختيار قبل الخطوة التنفيذية وتجنب أية مشاكل قد يقع فيها المستهلك ،لذا في هذا الموضوع
نقدم لكم  5خطوات أساسية يجب أن تؤخذ في الحسبان خالل عملية شراء السيارة.
تحديد احتياجاتك هو أساس اختيارك

يقع العديد من الناس في خطأ شائع و هو مقارنة
سيارتين من فئتين مختلفتين و هذا عنصر أساسي
في اختيار السيارة المناسبة لك و لكن هناك خطوة
أهم تسبق اختيار الفئة وهي معرفة ظروفك وتحديد
احتياجاتك من السيارة.
على سبيل المثال إذا كنت تسكن في مكان محاط
بطرق غير ممهدة ،فربما تحتاج لسيارة من فئة
الكروس أوفر أو السيارات الرياضية متعددة
االستخدامات ،إذا كنت تقوم بالعديد من المشاوير
في شوارع المدينة المزدحمة فقد تحتاج إلى سيارة
اقتصادية في استهالك البنزين ،بينما إذا كنت
تسافر لمسافات طويلة فستحتاج إلى سيارة مريحة
و اعتمادية باإلضافة إلى سعر إعادة بيع جيد ألن
حينها ستكون قد قطعت مسافة أعلى من المعدل
الطبيعي بالسيارة و هذا من أهم العوامل في إعادة
البيع.

مقارنة الموديالت واختيار الفئة بشكل مدروس

يتبع ذلك اختيار الفئة حسب ميزانيتك حيث تتصف
كل فئة بطابع مختلف فمثال نرى السيارات الهاتشباك
الصغيرة كسيات إبيزا أو فورد فييستا تتسم بأداء
ديناميكي رشيق بينما تتمتع سيارات السيدان المدمجة

معظمها بمساحات جيدة كما تتميز سيارات الكروس
أوفر بارتفاع عالي عن األرض لذا فهي مناسبة
لشوارع غير ممهدة جيدا ،فإذا حددت احتياجاتك
ودرست الفئات والموديالت المختلفة واستمعت
ألراء الصحفيين المتخصصين ستكون قد اقتربت
الختيار سيارتك المناسبة.

معرفة أسعار قطع الغيار

ال تقل أسعار قطع الغيار أهمية عن النقاط السابقة،
والتي قد يوفرها الوكيل عبر جدول الصيانات و
يصعب أحيانا الوصول إليها  ،فربما تجدها على
مواقع الشركات أو على اإلنترنت عموما وربما ال،
فحينها إما ستضطر لسؤال أحد مالك السيارة أو
التواصل مع الوكيل بنفسك للحصول على أسعار
قطع الغيار أو جدول الصيانات.

تجنب تأثير األطراف األخرى ومناقشات "
وسائل التواصل "

مثل تحديد احتياجاتك الخطوة األساسية الختيار
سيارتك المناسبة مما يفسر ضرورة البعد عن أي
مؤثرات خارجية مثل أراء أصدقائك قليلي الخبرة أو

مناقشات وسائل التواصل االجتماعي مثل "جروبات
الفيسبوك" ألن هذه األراء غالبا ما يقدمها غير
المتخصصين بجانب جهلهم لظروفك واحتياجاتك،
وإذا أردت سماع رأي أخر لمساعدتك يمكنك مشاهدة
فيديوهات تجارب القيادة للصحفيين المتخصصين
أو قراءة التقارير عن السيارة المرغوبة كما تمثل
تجربتك لقيادة السيارة أهمية كبيرة ألنك ستحصل
على إحساس السيارة وستعيش تجربة حقيقية للحكم
عليها.

تجنب األوضاع االستغاللية وزيادة األسعار

شهد سوق السيارات ظاهرة األسعار المبالغ فيها
لسنوات عديدة وهي فرض مبالغ إضافية على
سعر السيارة الرسمي مقابل استالمها فوريا والتي
قد تفشت خالل الفترة األخيرة ألسباب مختلفة مثل
ضعف اإلنتاج الذي أدى لنقص بعض الطرازات
من السوق وزيادة قوائم االنتظار ولكن هذه ال يمثل
مبررا لفرض مبالغ إضافية فإذا قررت شراء طراز
معين توجه إلى الوكيل الرسمي وقم بحجز السيارة
بسعرها الرسمي إذا لم تتوافر لالستالم الفوري أو
ابحث عن أقرب طراز مماثل متوفر ألن تلك المبالغ
تؤخذ بغير وجه حق وفي األغلب لن تحصل على
إيصال أو أي إثبات لدفعها.
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على الرغم من األزمة االقتصادية التي اجتاحت العالم في الفترة األخيرة وطالت العديد من القطاعات المختلفة ،إال أن صناعة السيارات ال تعترف بذلك أب ًدا ،كونها أحد العالمات المميزة على الرقي والثر

ما المعيار الصحيح لشراء سيارة مستعملة ..
الكيلومترات أم سنة الصنع؟

يلجأ الكثيرون إلى سوق السيارات المستعملة لشراء
سيارة تناسب إمكانياتهم المادية ،وفي الغالب يزيد
اإلقبال على السيارات التي قطعت عدد كيلومترات
أقل ،بالرغم من أنها قد تكون أقدم من السيارة التي
قطعت مسافة أكبر ،فما هو المعيار الصحيح عند
الشراء عداد الكيلومترات أم عمر السيارة؟
يقول خبراء أن بعض السيارات التي قطعت مسافة
أقل من غيرها ،قد تكون في حاجة بعد وقت قليل
الستبدال الكثير من األجزاء والقطع القتراب انتهاء
عمرها االفتراضي أو لتعرضها للتلف لركنها فترة
طويلة ،في حين أن السيارة األخرى التي قطعت
مسافة أطول تكون قد انتهت تقريبًا من استبدال هذه
القطع ،ما يعني أن األولى ستكلف السائق أكثر مما
يتوقع.
وعلى سبيل المثال يجد البعض باألسواق سيارة
موديل  2010قطعت  15.000كيلومتر ،فهذا ال
يعني بالضرورة أنها بحالة جيدة ،والسبب أن عدم
عمل المحرك وبعض القطع لفترة طويلة قد يضر
بها.
فالسيارة التي توقفت لفترة طويلة دون تشغيل تتحول
الزيوت بها إلى نوع من الـ"جيل" الذي يلتصق
بجدران المحرك ويمكن أن يضر به بشكل كبير،
كما ال يقتصر تأثير توقف السيارة لفترة طويلة على
المحرك فقط ،بل إن علبة السرعات ً
أيضا تتأثر
ً
بذلك ،حيث تتضرر أجزاءه الداخلية تماما مثل
المحرك.
كذلك قد تتأثر باقي األجزاء في السيارة من
التوقف الطويل مثل اإلطارات والبطارية وممتص
الصدمات ،حيث تتيبس اإلطارات وينتهى عمرها
االفتراضي ،وممتص الصدمات قد يتجمد ويصاب
بالصدأ مما يحد من أداء وظيفته ،وكل ذلك قد يكلف
الكثير من األموال في عمليات االستبدال والصيانة.
وما سبق يشير إلى أن السيارة التي قطعت مسافة
قصيرة وعمرها قليل ،قد تكون الخيار األنسب
للشراء ،أما في حالة كانت السيارة عمرها أكثر
من  10سنوات وقطعت مسافة قليلة أو غير منطقية
نسبة لعمرها ،فيمكن أن يؤدي ذلك إلى امتالك
ً
ً
فضل
الحقا الكثير من األموال الحقاً،
سيارة ستكلف
عن إمكانية أن العداد تم التالعب به.
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تعد النقاط العمياء وهي المساحات التي تكون إلى جانبي السيارة ويصعب رؤيتها من خالل المرايا
الوسطى والجانبيتين ،تعد من األمور الخطيرة التي يجب الحذر منها أثناء قيادة السيارة.
وتبرز خطورة النقاط الظالمية بالسيارات التي تفتقر ألنظمة تحذير النقاط العمياء ،في عدم قدرة
السائق على رؤية السيارات القادمة من الخلف من هذه الزوايا إال بعد تخطي السيارة بالفعل.
وبحسب دراسة لمعهد القيادة األلماني ،فإن تغيير المسارات في الطريق أثناء القيادة يعد السبب
األول للحوادث ،وأن  %12من حوادث السير في العالم تحدث بسبب النقاط العمياء.
ولتفادي خطورة النقاط العمياء تم تزويد السيارات الحديثة بالعديد من التقنيات التي تقوم على
رصدها ،وذلك من خالل تركيب أنظمة تحذير صوتية ،وكاميرات محيطية و استشعارات إلى
جانبي السيارة الخلفي ،والكثير من األنظمة الحديثة األخرى.
لكن في حال كانت سيارتك ال تمتلك مثل هذه التقنيات التي ترصد النقاط العمياء ،يمكن من خالل
النصائح التالية التعرف على أبرز النقاط المهمة التي تستطيع باتباعها تفادي ارتكاب أخطاء قد
تتسبب في حوادث قاتلة.
ضبط زوايا مرايا السيارة
يجب قبل التحرك بالسيارة ضبط المرآة الوسطى
والجانبية بطريقة صحيحة ،ما يسهل كشف جميع
النقاط العمياء بجانبي السيارة ،ويساعد على الرؤية
الشاملة لما يحدث في الجهة الخلفية للسيارة.
عدم االعتماد على المرايا فقط
يعتمد بعض السائقين على النظر إلى المرايا الثالث
للسيارة فقط ،وهو من األمور الخاطئة خاصة عند
تغيير حارات الطريق ،حيث يجب أن يلتفت قائد
السيارة للجانب والخلف قبل اتخاذ قرار مغادرة
حارة السير التي ينطلق فيها.
استبدال مرايا المقصورة
يمكن تركيب كاميرا وشاشة لعرض المساحة الخلفية

ً
بدال لمرايا المقصورة الرئيسية التقليدية،
للسيارة
وهو ما يساعد السائق من رؤية أشمل لجميع
السيارات القادمة من الخلف.
ضبط وضعية مقعد السائق
يجب ضبط وضعية مقعد قائد السيارة قبل التحرك،
بحيث يتاح له النظر في المرايا الجانبية واألمامية
بشكل سليم.
االعتماد على إشارات السيارة
يهمل بعض السائقين استخدام اإلشارات بالسيارة
قبل االنعطاف أو تغيير حارة السير ظنا أنهم يرون
كل جوانب السيارة ،ما يجعلهم عرضة والسيارات
المحيطة بهم إلى مخاطر االصطدامات.

ة على الرقي والثراء .

يعتبر مثبت السرعة من األنظمة الحديثة في
السيارات التي تساعد على توفير الراحة للسائق
أثناء القيادة خاصة عند السفر ،وتقدم بعض شركات
السيارات العالمية مثبت السرعة بشكل قياسية في
سياراتها ،فيما تقدمه شركات أخرى ضمن باقات
التجهيزات اإلضافية.
وبالرغم من أهمية مثبت السرعة وامتالكه للعديد
من المزايا ،إال أنه قد يشكل خطورة شديدة إذا
استخدم بطريقة خاطئة.
ويمكن من خالل التقرير التالي التعرف على أبرز
مزايا مثبت السرعة ومخاطر استخدامه بطريقة
خاطئة:

 -المزايا:

 توفير الراحة لسائق السيارة أثناء القيادة خاصةعند القيادة لمسافات طويلة
 خفض استهالك الوقود في السيارة خفض االنبعاثات الصادرة من العادم ،ما يحد منالتلوث البيئي
 الحفاظ على السيارة على المدى الطويل الحد من ارتكاب مخالفات مرورية ،حيث يعملمثبت السرعة على عدم تجاوز السرعات المقررة
ً
وفقا للطريق.

 -العيوب:

 حال الشعور بالتعب و اإلرهاق ينصح بعدماستخدامه ،كونه يساعد فى تلك الحالة على النوم
أثناء القيادة.
 الحذر عند المنحنيات القوية في حال تثبيته علىسرعات عالية ،حيث أن تشغيل هذا النظام يؤدي إلى
بطء وعرقلة نظام المكابح.
 قد يتعرض نظام تثبيت السرعة إلى الخلل فيحاالت نادرة جداً ،ما يعرض السائق والركاب
للخطر.
 تجنب استخدام هذه الخاصية على الطرق المبتلة،أو غير الممهدة ،وذلك تفاديًا لالنزالق أو اختالل
مقود القيادة.

يعتبر سائل التبريد من أهم العوامل التي تساعد على عمل المحرك بكفاءة عالية وتحافظ عليه من التلف،
حيث أنه يعمل على خفض حرارة المحرك ،خاصة مع االرتفاع الشديد للحرارة في الصيف.
لكن يعمد بعض قائدي السيارات إلى استخدام المياه العادية في تبريد المحرك ً
بدال من إضافة السائل الخاص
بتبريد المحرك ،فهل هذا التصرف صحيح أم يجلب الضرر للمحرك؟
من المتعارف أن مبرد السيارة يستخدم سائل تبريد خاص ذو مواصفات محددة لتبريد المحرك تساعده على
العمل بكفاءة عالية ،وقد يكون لون ذلك السائل أحمر أو أخضر ،ويتراوح عمره االفتراضي بين عامين إلى
خمس أعوام.
أما المياه تحتوي على كميات كبيرة من األمالح المختلفة ،والتي يمكن أن تترسب على جوانب مبرد السيارة
بشكل يؤدي إلى تآكله واستهالكه بشكل أسرع من المعتاد ،مما يسبب عدم تبريد المحرك بالكفاءة المطلوبة.
وأضاف خبراء أن محرك السيارة يعمل في حالته المثالية بدرجة حرارة تتراوح ما بين  80و 90درجة
مئوية ،بينما ترتفع درجة حرارة المحرك في السيارات الحديثة حتى تصل إلى  105محرك.
ومن المتعارف أن المياه العادية تتبخر عند  100درجة ،وهو األمر الذي يسبب الصدأ ويؤدي إلى زيادة
الضغط الداخلي على خراطيم المياه أيضا.
أما سائل التبريد األصلي فإن درجة الغليان لديه تبلغ  135درجة ،كما يتميز باحتوائه على مادة تدعى إيثلين
جليكول التي تتمتع بلزوجة خفيفة تمنع الصدأ والتآكل.

يعد مقود السيارة الجزء األهم في أدوات التحكم األساسية في السيارة ،فمن خالل مقود السيارة تستطيع
التحكم باإلطارات وبالتالي التحكم بالسيارة وتوجيهها كيفما شئت ،ونظراً لخطورة هذه المشكلة نستعرض
لكم اليوم أبرز أسباب ثقل مقود السيارة ،وهي كما يلي.
– انخفاض مستوى زيت المقود في العلبة المخصصة له ،حيث يعمل الزيت على تشحيم مضخة مقود
السيارة ،ونقل الضغط بسالسة عبر النظام ،وفي حال انخفاضه فإنه يسبب ثقل وصعوبة دوران مقود
السيارة.
– إذا تعرضت مضخات التوجيه الكهربائية للخلل أو التلف ،ومن مؤشرات تعرض المضخة لألعطال
صدور أصوات مزعجة منها.
– في حال تعرض حامل مقود القيادة للضرر ،حيث يعد حامل مقود القيادة أحد األجزاء األساسية في نظام
التوجيه ،وقد تتضرر حوامل التوجيه مع مرور الوقت واالستخدام الكثير.
– عند تعرض زيت المقود لألتساخات واألتربة ،حيث يصبح كثيفاً وال يتدفق بسهولة لتليين جميع أجزاء
نظام التوجيه.
– تلف علبة المقود في السيارة أو تلف أحد األجزاء داخل العلبة.
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يعتبر األشخاص بعض األمور عن البشر مسلمات ال شك فيها ،مثل بصمات األصابع ،لكن المدهش أن هناك بعض من
الناس ال يملكون بصمات على أصابعهم.
لذلك من الطبيعي أن نتساءل كيف يكون هذا ممكناً ونطلب من العلماء تفسيراً ،لكن بالنسبة لبعض األشياء في الحياة،
ال يملك العلم سوى التخمينات ليقدمها لناً ،
بدال من اإلجابات الواضحة.
لذا نذكر بعض القدرات البشرية التي لم نجد لها تفسيراً علمياً:
 عدد األيام التي يمكن أن يعيشها الشخصبدون ماء:

تنص القاعدة العامة على أنه يمكن للبشر البقاء بدون
ماء لمدة تصل إلى  3أيام ،ومع ذلك ،يعتمد هذا على
عوامل مختلفة ،مثل العمر والنشاط البدني والصحة
العامة ،وإذا ما كان نظامك الغذائي يتكون من العديد
من األطعمة المائية ،مثل الفواكه والخضروات ،فإن
مصادر المياه لديك تتوسع.
في عام  ،1979ظل رجل اسمه أندرياس ميهافكز
بدون ماء لمدة  18يوماً على التوالي ،حيث احتجز
في زنزانة للشرطة ونسي الحراس أمره ،كانت
الطريقة التي تمكن بها من الحفاظ على رطوبته هي
لعق الندى المتكاثف على جدران الزنزانة.

 -لماذا نحتاج إلى الزائدة الدودية؟

الزائدة الدودية من أكثر األعضاء التي تستأصل
من جسم اإلنسان ،هذا هو أحد األسباب التي جعلت
العديد من العلماء يعتقدون أنها بال فائدة ،ومع ذلك،
وفقاً لعالمة األحياء هيذر سميث ،فإنها موجودة في
 533نوعاً من الثدييات ،وهذا يثبت أهميتها ،إذ يبدو
أن الزائدة الدودية تحمي جهاز المناعة.
الطريقة التي تعمل بها هي استضافة العديد من
الميكروبات "المفيدة" التي يستخدمها الجسم عند
اإلصابة بمرض ما ،ومع ذلك ،ال يوجد دليل على
أن أولئك الذين أزالوا الزائدة الدودية صاروا أكثر
عرضة لإلصابة بالمرض.

 -ما الذي يجعلنا نتثاءب؟

حتى وقت قريب جداً ،اعتقد الكثير من األشخاص أن
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التثاؤب يجلب المزيد من األكسجين إلى الدماغ ،لكن
ثبت خطأ هذا التفسير ،وأشارت إحدى النظريات
الشائعة إلى أنه بالتثاؤب يحاول الدماغ إيقاظ نفسه،
كما أنه يخفض درجة الحرارة إذا أصبحت أجسامنا
أكثر دفئاً من المعتاد ،ومع ذلك ،ال يمكن التأكد من
صحة هذه الدراسة الصغيرة ألنها فحصت 120
شخصاً فقط.
وتقول نظرية أخرى إن للتثاؤب معنى اجتماعياً
مهماً ،عندما يبدأ شخص ما في التثاؤب بعد صديقه،
فهذا يعني أن كفاءته االجتماعية وتعاطفه قد تطورا
بشكل كبير ،وفي العديد من الثقافات ،ال يزال
يعتقدون أن التثاؤب عالمة على الشعور بالتعب.

 -لماذا يعدي الضحك؟

لقد جرب معظمنا الضحك لمجرد أن شخصاً
ما بجوارنا كان يضحك وليس ألننا سمعنا شيئاً
مضحكاً ،النظرية األولى هي أنه من خالل سماع
شخص ما يضحك ،يتم إطالق اإلندورفين في منطقة
معينة في أدمغتنا ،وكلما زاد عدد المستقبالت التي
يمتلكها شخص ما ،زاد عدد اإلندورفين الذي يتلقاه،
مما يجعله يضحك أكثر.
وأثبتت النظرية الثانية وجود عالقة بين الضحك
المعدي واالعتالل النفسي ،وتشير هذه النظرية
إلى أن األوالد الذين ال يشاركون في الضحك مع
من حولهم ،من المحتمل أن يصابوا بسلوك نفسي
مرضي.

 -ما الذي يسبب لنا تجربة رعشة النوم؟

قبل أن يبدأ النوم مباشرة ،قد تمر بلحظة تشعر فيها

وكأنك تسقط من على السرير ،وفجأة تستيقظ على
حركة مفاجئة في ساقيك ،ومع ذلك ،قد ال تستيقظ
بشكل كامل ،وكما يقول الباحثون ،فإن حوالي ٪70
منا قد عايشوا هذا مرة واحدة على األقل في حياتهم.
ال يوجد تفسير محدد لسبب حدوث هذه الظاهرة،
على الرغم من وجود بعض النظريات ،التي تشمل
التوتر والقلق ،وممارسة الرياضة قبل النوم،
والحرمان من النوم ،أو تناول الكافيين والنيكوتين.

 كيف يمكن لشخص أال يتناول الطعام ألكثرمن عام؟

في عام  ،1966توقف أنغوس باربيري عن تناول
الطعام الصلب لمدة  382يوماً ،وخسر من وزنه
الكثير ،وتمت مراقبته من قبل األطباء خالل هذه
الفترة واستهلك الشاي والقهوة والماء وبعض
الفيتامينات فقط ،والشيء الوحيد الذي أضافه إلى
نظامه الغذائي أثناء إتمامه هذا األمر هو بعض
السكر والحليب إلى الشاي.
في حين أن الصيام لفترة طويلة يبدو مستحيالً،
فإن الجسم ال يزال قادراً على إيجاد بديل للطعام،
يوضح العلماء أنه بعد  12-8ساعة بدون طعام ،تبدأ
أجسامنا في استخدام الجلوكوز واألحماض األمينية
المخزنة للحصول على الطاقة ،لذا فإن اإلجابة على
السؤال األول معقدة ألن وزن الشخص يلعب دوراً
كبيراً في النتيجة ،ومن المحتمل أن يعيش الشخص
الذي يعاني من السمنة المفرطة لفترة أطول بدون
طعام ،أكثر من الشخص النحيف للغاية.

 -لماذا ال توجد بصمات أصابع لدى البعض؟

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» .

األدماتوجليفيا  Adermatoglyphiaهي حالة يولد
فيها بعض األشخاص دون أي بصمات أصابع،
ويعرف ذلك أيضاً باسم "مرض تأخير الهجرة" ألن
أولئك الذين يعانون منه يواجهون صعوبة في عبور
حدود الدول األجنبية ،إنها حالة نادرة جداً ولم يتم
تشخيص سوى عدد قليل من العائالت حول العالم.
لقد وجد من خالل البحث أن الحالة تظهر بسبب
طفرة صغيرة في الحمض النووي للشخص ،ومع
ذلك ،فإن األمر المحير هو كيف ولماذا تحدث هذه
الطفرة ،ألن الشخص يشكل بصمات األصابع أثناء
وجوده في الرحم.

ـ األوعية الدموية

تصل الى  250ميل الساعة اي أسرع من سيارة
فورميوال .1

الرئة

الرئة اليسرى أصغر من الرئة اليمنى و يعود ذلك
إلعطاء بعض المساحة للقلب حيث يميل قلب معظم
البشر الى اليسار.

العطس

عندما يعطس االنسان فقد تصل سرعة جزيئات
اللعاب الى  160كم ساعة.

معدل طول االوعية الدموية في جسم االنسان
مجتمعة يصل الى  100,000كم و هو ما يوازي
محيط الكرة األرضية مرتين و نصف.
قطرة دم واحدة تحتوي على  10,000خلية دم
بيضاء وعدد  250,000من الصفائح الدموية
قلب االنسان يضخ الدم بقدرة ضغط عالية جداً قادرة

الخاليا

على ارسال الدم الى ارتفاع  9امتار و هذا يفسر
احساس االنسان بنبض القلب.
قلب المرأة ينبض أسرع من قلب الرجل و ذلك ألن
حجم قلب المرأة أصغر من حجم قلب الرجل و مع
ذلك فإنه يقوم بضخ نفس كمية الدم الى الجسم بنفس
الوقت.
يضخ القلب السليم  2000غالون من الدم تقريبًا في
األوعية الدموية للجسم.

النظر

حساسية العين للضوء عالية جداً لدرجة انه لو كانت
االرض مستوية فيمكن لالنسان ان يرى ضوء شمعة
في اللـيل من على مسافة  48كم.
عينا اإلنسان يمكنهما تمييز ما بين حوالي 10
ماليين لون مختلف واستيعاب أكثر من ذلك مقارنة
بأي تلسكوب.

األعصاب

النبضات العصبية تنتقل من و الى الدماغ بسرعة

مقدار ما يبصق اإلنسان من اللعاب على مدار حياته
يكفي لملء حمامي سباحة.

الشم

أنف اإلنسان بإمكانه التمييز بين  50ألف رائحة
مختلفة وتذكرها.

العضالت

أقوى عضلة في الجسم البشري هي عضلة الفك،
حيث تتطلب عملية المضغ قوى كبيرة لطحن الطعام.

الدماغ

لو كان دماغ
االنسان كمبيوتر
لتمكن من تنفيذ
 38,000تريليون
عملية حسابية في
الثانية.

القلب

اللعاب

جسم االنسان ينتج
 25مليون خلية
جديدة كل ثانية.
 %90من خاليا
جسم اإلنسان ليست
بشرية ،ولكن غالب
تكوينها من البكتيريا
والفطريات.

الكلى

يوجد بكل كلية ما
المليون
يقارب
مرشح (فلتر) تقوم
بتنقية حوالي 1.3
ليتر من الدم كل
دقيقة و التخلص
من حوالي 1.4
ليتر من البول
يومياً.
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د .نزار محمود
انه عمل نفخر به إنسانياً ،نحن المواطنون من اصول
عربية ،أن قام عدد من الجمعيات والمنظمات العربية
بالمشاركة في أعمال مساعدة ضحايا الفيضانات
التي ضربت على وجه الخصوص عدداً من المدن
والقرى في غرب ألمانيا وألحقت الكثير من الخسائر
البشرية والمادية والبنى التحتية.
لقد هرعت ،وبشكل عفوي إنساني ،مجموعات
من اعضاء المنظمة العراقية لحقوق اإلنسان
العراقية في المانياIrakische Organisation :
für Menschenrechte in Deutschland
IOMRD e.V

وفي اطار ما أسمته المنظمة على لسان رئيسها،
هشام الكربولي" ،حملة رد الجميل" إلى السفر من
برلين الى بعض المدن والقرى المتضررة في غرب
المانيا لتقديم يد العون والمساهمة في إزالة آثار
ما خلفته الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق في
غرب المانيا.
ان ما قامت به هذه المجموعات انما يدلل على
أخالقيات إنسانية رفيعة ووعي ،من جهة ،ويؤكد
على صدق مشاعر التضامن مع المجتمع األلماني
الذي كان قد فتح حدوده وأبوابه الستقبال مئات
اآلالف من السوريين والعراقيين في الفترة االخيرة
على وجه التحديد هرباً من أوضاع بشرية غير آمنة
وكريمة.

كم كانت مشاعر العون واالغاثة رائعة ومتطوعيها
يتشاركون األرض في اكياس نومهم بعد ساعات
طويلة من العمل والتعاون.
ولم تكتف المنظمة العراقية بسفرتها االولى بل
اعقبتها بسفرة اخرى ومتطوعين آخرين.
إننا في الوقت الذي نحيي اخوتنا المتطوعين من
العرب ،فاننا نشعر بالفخر االنساني عن هذه النخوة
والشهامة.
ان دعوات االندماج التي يجري التحدث عنها من قبل
المسؤولين عن األجانب في المانيا ليل نهار ،ينبغي
أن ال يفوتهم ما يساهم به أولئك االجانب والالجئون
وما يطمحون بأن يقومون به اذا ما توافرت لهم
سبل وظروف المساهمة في الحياة العامة في المانيا،
ومنها ذلك الشعور اإلنساني الطيب والنخوة التي
دفعت بالعديد منهم الى المشاركة في اعمال االغاثة
والدعم.
وتعبيراً عن تقديره وشكره يقوم المعهد الثقافي
العربي في برلين بتنظيم حفل تكريمي للمشاركين
من اعضاء المنظمة العراقية لحقوق اإلنسان في
ألمانيا.

ً
قائال :لقد بدأت
ويمضي السيد الكربولي بالحديث
منظمة حقوق االنسان العراقية بداية شهر تموز
باالتصال بالدائرة االتحادية المسؤولة عن ادارة
الكوارث ،عارضة عليها استعدادها المشاركة في
أعمال االغاثة .شكرت دائرة الكوارث المنظمة على
مبادرتها واشارت اليها باالتصال بالجهات المسؤولة
في كل مدينة منكوبة ،وهذا ما حصل ،وبدأت الجولة
األولى الى مدينة " زينتسيغ" التي تبعد  ٦٠٠كم عن
برلين وعلى نفقة المجموعة الخاصة.
لقد كانت فرحة أبناء المدينة اال توصف وهم
يستقبلون متطوعين أجانب الجئين لتقديم يد العون.
فقد تقاسم المتطوعون من المنظمة العراقية لحقوق
االنسان العمل مع أهالي المنطقة والمتطوعين
اآلخرين ،ال سيما من السوريين القادمين من المدن
المحيطة ومن السباقين الى ذلك التطوع.
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Restaurant

Wi-Fi

Parkplätze

Strasse des Friedens 78,
14552 Langerwisch/ Michendorf
Ausfahrt Saarmund
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BONN +31, COTTBUS -2, DRESDEN +1, POTSDAM +2, ROSTOCK +2
LEIPZIG +3, MAGDEBURG +9, KIEL +11, HAMBURG +12, MÜNCHEN +14,
HANNOVER +15, BREMEN +17, SAARBRÜCKEN +21, STUTTGART +23,
FRANKFURT/M +24, MAINZ +25, DÜSSELDORF +28

Fahrschullehrer gesucht
30€/Stunde.

Infos unter 030-680 720 96

Freie Stellen Jobs / Stellenangebote
- Handytechniker gesucht
- Friseurmeister gesucht
- Sekretär/in in der Gastronomie gesucht
- MFA in Teil- und Vollzeit gesucht
- Maler- und Lackierer gesucht
- Fahrzeugfolierer gesucht
Für mehr Infos:
Tel.: 030-615 76 70

Metall Kugelschreiber
mit einseitiger Lasergravur

ﺃﻗﻼﻡ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ـ ﺣﻔﺮ ﺑﺎﻟﻠﻴﺰﺭ
20 Stück = 60€
50 Stück = 100€
100 Stück = 150€

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

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

200 Stück = 250€
500 Stück = 400€
1000 Stück = 600€

030-615 76 70

Landeseinwohneramt gﬁ^q˘]<·ÁÚç<gj”⁄

D∞÷ÜeE

Ausländerangelegenheiten
Friedrich-Krause-Ufer 24, 13353 Berlin
Tel.: 030 / 902690 Fax: 030 / 90158462
U-Bhf: Amrumer Str., S-Bhf: Westhafen, Bus: 127, 227, 248
07.00 - 14.00 Uhr
^m¯n÷]Ê<∞ﬂm˜]
ãÈ€§]
10.00 - 18.00 Uhr
�
D^ÈÀi^‚<Ÿ^íi˝]E<Ì√€¢]Ê<^√eÖ˘]
09.00 - 12.00 Uhr

Außenﬆelle:

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

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

Physiotherapie

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

Apotheken

Herz Apotheke
Apotheker Maher Hamam
Oppelnerstr. 130, 53119 Bonn
Tel.: 022897626845
Rhein Apotheke
Apotheker Al-Hafez
Gerhard-von-Are-Str. 4-6
53111 Bonn
Hofgarten Apotheke
Kaiserplatz 16
53113 Bonn
Ahorn Apotheke
Reichsstr. 51
53125 Bonn
Apotheke Theaterpassage
Koblenzer Str. 60
53173 Bonn
Alte Apotheke
Koblenzerstr. 58
53173 Bonn
Einzelhandel
Agadir Shop
Bonnerstr. 3,53173 Bonn
Asif Pervaiz Asian Food Shop
Stiftsplatz 2, 53111 Bonn
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Familienberatung
Tel.: 0228-77 45 62/ 63
Fahrdienst für Behinderte
Tel.: 0228-77 48 04
Krankenhäuser
Johanniter Krankenhaus
Johanniterstr. 3-5, 53113 Bonn
LVR-Klinik Bonn
Kaiser-Karl-Ring 20
53111 Bonn
Gemeinschaftskrankenhaus Bonn St. Elisabeth St. Petrus St. Johannes GmbH
Bonner Talweg 4-6
53113 Bonn
St.-Marien-Hospital
Robert-Koch-Strasse 1
53115 Bonn
MediClin Robert Janker Klinik
Villenstraße 4-8
53129 Bonn
Universitätsklinikum Bonn
Sigmund-Freud-Str. 25
53127 Bonn
Malteser Krankenhaus Bonn
Von-Hompesch-Str. 1
53123 Bonn
Waldkrankenhaus
Waldstr. 73
53177 Bonn
Klinik Prof. Dardenne GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 23-25
53177 Bonn

Ärzte

Dr. med. dent. Abd-Sattar El-Schallah
Theaterplatz 2
53177 Bonn
Dr. med. Ezzeldin Tarek
Theaterplatz 1b
53177 Bonn
Dr. med. Abdul Fattah
Pariser Str. 51

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

AACHEN
Moscheen
Arrahman Moschee
Brabantstr. 8, 52070 Aachen

BOCHUM

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

BONN

Botschaften
Algerien
Rheinallee 32-34, 53173 Bonn
Tel.: 0228-94 37 60
Katar
Godesberger Allee 77 -81, 53175 Bonn
Tel.: 0228/36 78 50
Tunesien
Godesberger Allee 103, 53175 Bonn
Tel.: 0228-8 48 96 00
V.A.Emirate
Erste Fährgasse 6, 53113 Bonn
Tel.: 0228-26 70 70
Moscheen
Al Ansar Moschee
Bonnerstr. 93
53173Bonn
Al-Muhadschirin Moschee
Theaterstr. 12
53111 Bonn
Al-Muhsinin
Schwarzer Weg 41
53227 Bonn
Ar-Rahmah
Galileistraße 226
53177 Bonn
Assonnah-Moschee
Siemensstraße 102
53121 Bonn
Vereine
Arabien Sport- und Culture Verein e.V.
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Giftnotruf
Tel.: 0551-19 24 0
Krankenwagen
Tel.: 30 30 - 2
Opfer Notruf
Tel.: 01803-34 34 34
Behindertenfahrdienste
Tel.: 0421-38 69 00
Behindertenberatung
Glücksburger Straße 10,
28219 Bremen
Tel.: 0421-390 99 361
Strom
Tel.: 0421-792 88-0
Funk-Taxi
Tel.: 0421-1 40 14
Kfz-Zulassungen
Am Dobben 47, 28203 Bremen
Tel.: 0421-77766
Abwasser
Tel.: 0421-707 010-0
Familienservice Bremen
Slevogtstraße 50-52, 28209 Bremen
Tel.: 0421-3461643
Kreditkartensperrung
Tel.: 0421-361 4102
Verbraucherzentrale
Hafenstraße 117, 26194 Bremerhaven
Tel.: 0471-26194

DARMSTADT

Moscheen
Alrahma Moschee
Rheinstr. 42-46, 64289 Darmstadt
Tel.: 06151-375549
Arabisch-Türkischer Freundschafts V.
Saalbaustr. 27, 64283 Darmstadt
Tel.: 06151-291592
Moschee Issalam e.V.
Sensfelderweg 24, 64293 Darmstadt
Tel.: 06151-897988

DORTMUND

Moscheen
Abu Bakr Moschee
Carl-Holtschneider-Str. 8a
44145 Dortmund, Tel.: 0231-836904
Al-Fath Moschee
Mallinckrodtstr. 186 A
44147 Dortmund, Tel.: 0231-88 24 611
Ausländer
Ausländerbehörde
Kaiserstraße 129-131,
44122 Dortmund
Tel.: 0231-5184-301
Öffnungszeiten:
Mo u. Fr: 08.00 - 11.30 Uhr
Di: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 15.00 Uhr
Mi: geschlossen
Do: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 16.30 Uhr
Notdienste
Ärztlicher Notfalldienst
Tel.: 116 117
Giftnotruf
Tel.: 0228-2 87 32 11
Kinderklinik Notdienst
Tel.: 0231-50 29 800
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0231-51 50 50
Telekommunikation / Elektro
Comcave Group
Technology Park
Hauaert 1, 44227 Dortmond
Tel.: 02231-725260
Intertel Center & Money Transfer
Alte Benninghofer str -7, 44263 Dortmund
Tel.: 0231-425 71 72

DRESDEN

Moscheen
Islamisches Zentrum
Uhlandstr. 34, 1069 Dresden
Tel.: 0351-41759-60
Ausländer
Ausländerangelegenheiten
Theaterstraße 13, 01067 Dresden
Tel.: 0351-4886451
Öffnungszeiten:
Di u. Do: 08:00 -12:00/ 14:00-18:00 Uhr
Fr: 08:00 -12:00 Uhr
Notdienste
Apotheken Notdienst
Tel.: 0228-63 26 15
Kinder- und Jugendnotdienst
Tel.: 0351-2754004
Opfer-Notruf
Tel.: 01803-343434
Bürgerberatung
Tel.: 0351-4882411/-2333
Elterntelefon

Bagdad Shop
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Bagdad Market
Plittersdorferstr. 553173 Bonn
Basra Feinkost
Christian-Lassen-Straße 10b
53117 Bonn
Islamischer Laden M•S
Bonner Strasse 15, 53173 Bonn
Maroc Shop
Plittersdorfer Str. 5, 53173 Bonn
Mevlana Market
Oppelner Str. 23, 53119 Bonn
SES GmbH
Südstr. 124, 53175 Bonn
Ümit Market
Rochusstr. 222, 53123 Bonn
Schulen
Bonn International School
Martin-Luther-King-Straße 14, 53175 Bonn
Tel.: 0228 / 30854-0
König-Fahd-Akademie Bonn
Staatlich genehmigte Grund- &
Teilhauptschule
Mallwitzstr. 2-4, 53117 Bonn
Tel. 0228-346001
Restaurants
Cafe Club Safad
Bonnerstr. 19, 53173 Bonn
Divan
Kölnstr. 13
53111 Bonn
Hauraman
Moltkestr. 38
53173 Bonn
Phoenicia Lounge
Clemens-august-str. 34
53115 Bonn
Serhat
Bertha-von-Suttner-Pl. 11, 53111 Bonn
Tel.: 0228-5552982
Fahrschulen
Zerhouni
Röntgenstr. 19, 53177 Bonn
Tel. 0228-4468710
Friseur-Salon
Babylon
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Tel. 0228-3361641
Coiffeur Fida
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-9663552
Lorenz
Am Fronhof 4-10, 53117 Bonn
Tel. 0228-3509476
Miss Beauty
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-660867
Arab. Mix
Ansari Service
Bonner Str. 9, 53173 Bonn
Tel. 0170-3097254

BOCHUM

Drogerie
F&S
Tel.: 0178-5005067

BREMEN

Botschaften
Marokko
Wegesende 3, 28195 Bremen
Tel.: 0421-3 30 73 85
Sudan
Getreidestraße 7, 28217 Bremen
Tel.: 0421-6 18 08 90
Moscheen
Al-Mustafa Gemeinschaft e.V.
Nordstr. 331,28217 Bremen
Islamische Gemeinde
Bremervörder Str. 45,28219 Bremen
Tel.: 0421-395687
Apotheke
Knochenhauer Apotheke
Knochenhauerstraße 48, 28195 Bremen
Tel.: 0176-45698576
Ausländer
Ausländerbehörden
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
Tel.: 0421-361-15275/ 361-15004
Notdienste
Ärztlicher Notdienst
Tel.: 1 92 92
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 1 22 33
Kinderärztlicher Notfalldienst
Tel.: 3 40 44 44
Fundamt Bremen
Tel.: 361-1 00 79

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

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

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

JEMEN: 00967
- Aden 9672
- Hodeidah 9673
- Sanaa 9671
- Taiz 9674

JORDANIEN: 00962
- Amman 9626
- Aqaba 9623
- Irbid 9622
- Jerash 9622
- Karak 9623
- Madaba 9628
- Salt 9625

- Wadi Musa (Petra) 9623
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966
- Abha 9667
- Arar 9664

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

SOMALIA: 00252
Chisimaio 2523
Mogadischu 2521

SUDAN: 00249
- Atbara 24921
- El Obied 24981
- Gedarif 249441
- Kassala 24941
- Khartoum 24911
- Port Sudan 24931
- Wad Medani 24951

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

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

VEREINIGTE ARABISCHE
EMIRATE: 00971
- Abu Dhabi 9712
- Ajman 9716
- Al Ain 9713
- Dubai 9714
- Fujairah 9719
- Jebel Ali 97184
- Ras Al Khaimah 9717
- Sharjah 9716
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste
Tel.: 0174-1737961
Aydinli
Erkrather Str. 143, 40233 Düsseldorf
Tel.: 211-8280962
Fahrschule Schwartz
Kölner Str. 147, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-7792055
Imad Qaddoura An- & Verkauf
Dreherstraße 192, 40625 Düsseldorf
Tel.: 0211-7338502
Kfz-Techniker-Meisterin
Rudaina Amawi
Erkratherstr. 328, 40231 Düsseldorf
Tel.: 0211/921120
Leen-Autohandel
Erkrather Str. 143, 40231 Düsseldorf
Tel.: 0177-6770808
Levantine Shipping & Forwarding GmbH
Amsterdamer Str. 14, 40474 Düsseldorf
Tel: 0211-1715197
Sachverständigen-Büro Hulich
Hüttenstr. 150, 40227 Düsseldorf
Tel.: 02116685448
Bestattungen
Islamisches Bestattungsinstitut in NRW
Ellerstr. 97, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-46894014
Al-Firdaous
Langenfelderstr. 39, 40591 Düsseldorf
Tel.: 0176-20771658

ESSEN

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

FRANKFURT A. MAIN

Botschaften
Ägypten
Eysseneckstraße 34, 60322 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-9 55 13 40

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

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

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

DÜSSELDORF

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

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

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

FREIBURG

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

HAMBURG

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

Eritrea
Lyoner Straße 34, 60528 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-43 64 96
Jemen
Oederweg 11, Hochparterre
60318 Frankfurt am Main
Libanon
Mainzer Landstraße 268,
60326 Frankfurt a.M., Tel.: 069-73922 44
Marokko
Mittelweg 49, 60318 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-9 55 01 23
Oman
Feuerbachstraße 26-32
60325 Frankfurt a.M., Tel.: 069-1 70 07 90
Moscheen
Abubakr-Moschee
Praunheimer Landstr.19-21
60488 Frankfurt a.M., Tel.: 069-7891211
Bilal-Moschee
Lärchenstr. 78, 65933 Frankfurt a.M.
Tel./Fax: 069-38030449
Islamisches Zentrum Frankfurt e.V.
Eichenstr. 41, 65933 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-387871
Islam. Informations- & Serviceleistungen
Hohenstaufenstr. 8 , 60327 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-74 38 68 25
Taqwa-Moschee
Heilbronner Str. 20-22,
60327 Frankfurt a.M., Tel.: 069-230271
Tarik ben Ziyad
Mönchhofstr. 24a, 60326 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-97390353
Ausländer
Ausländerangelegenheiten
Mainzer Landstraße 323-329
60326 Frankfurt am Main
Tel.: 069-212 42623
Öffnungszeiten:
Mo, Mi u. Fr: 07:30 - 12:30 Uhr
Di: geschlossen, Do: 13:00 - 18:00 Uhr
Notdienste
Auskunft Inland
Tel.: 069-212-38635
Auskunft Ausland
Tel.: 069-299980
Giftnotruf Tel.: 06131-19240
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 069-6607271
Kinderärztlicher Notdienst
Tel.: 069-63017170
Opfernotruf
Tel.: 01803-343434
Apothekennotdienst
Tel.: 069-43 92 05
Kreditkartensperrung
Tel.: 116 116
Kfz-Zulassung
Am Römerhof 19, 60486 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-212 42334
Fahrdienst für Behinderte
Tel.: 069-71919191
Flughafen Infos
Tel.: 069-6900
Strom (Energiereferat)
Tel.: 069-212 39193
Gas
Tel.: 069-21388110
Wasser/Abwasser
Tel.: 069-212 34666
Funk-Taxi
Tel.: 069-230033		
Mietrechtberatung
Adickesallee 67-69, 60322 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-212 40046
Vogelgrippe
Tel.: 0611-8154445
Verbraucherzentrale
Tel.: 01805-972010
Ärzte
Dr. Khalil, Notfallmedizin
Am hohen Stein 2, 63808 Haibach
Aschaffenburg, Tel.:0171-7982529
Dr. med. Bustami, Allgemeinarzt
Brüder- Grimm- Str. 23, 63533 MainhausenMainflingen, Tel.: 06182-23544
Apotheken
Lotus Apotheke
Kaiser Str. 72, 60329 Frankfurt a.M
Tel.: 069-236312
Rechtsanwälte
Kanziel Gründau Rechtsanwälte
Peter Müller & Walled El- Nashar
Siedler Str. 2, 63584 Mittelgründau
Tel.: 06058-8464
Restaurants
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste
Firma Musol
Mülgaustr. 206, 41199 Mönchengladbach
Tel.: 02166-1471197
Fischladen la Mer
Dohlener Str. 9, 41239 Mönchengladbach
Tel.: 02166-295560
Bäckerei
Yesilli
Fridrich-Ebert-Str. 43, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 02166-9735192
Handy
Call shop Irak
Friedrich-Elbert -str 19
41236 Mönchengladbach
@ Kdeniy
Brucknerallee, 41236 Mönchengladbach
Tel.; 02166612628
Maghreb United
Fridrich-Ebert-Str. 45, 41236 Mönchengladbach Tel.; 02166131710

MÜNCHEN

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

MÜNSTER

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

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

KREFELD

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

LUDWIGSBURG

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

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

IDSTEIN

Moscheen
Arabischer Kulturverein
Bismarckstr. 120 A
67059 Ludwigshafen am Rhein

KAARST

LUDWIGSHAFEN

MAINZ

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

MANNHEIM

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

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

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

KARLSRUHE

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

KASSEL

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

KIEL

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

KEMPEN

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

KÖLN

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

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

HANNOVER

Botschaften
Jordanien
Andreaestraße 1, 30159 Hannover
Tel.: 0511-32 38 34
Moscheen
Islamisches Zentrum
Kornstr. 25, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7 01 11 13
Moschee Sunnah
Asternstr. 10, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7635670
Ausländer
Ausländerbehörde
Leinstr. 14, 30159 Hannover
Öffnungszeiten: Mo u. Di: 8:30 - 13:00 Uhr
Do: 8:30 - 13:00/ 14:30 - 18:00 Uhr
Fr: 8:30 - 12:00 Uhr
Notdienste
Arztnotruf
Tel.: 0511-1 92 42 / 31 40 44
Notfalldienst Augenarzt
Tel.: 0511-314044
Notfalldienst Frauenarzt
Tel.: 0511-314044
Notfalldienst HNO-Arzt
Tel.: 0511 / 314044
Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.: 0511-31 10 31
Rettungsleitstelle
Tel.: 0511-19222
Giftnotruf
Tel.: 0551-19240
Apotheken-Notdienst
Tel.: 0 11 89
Zentralruf der Autoversicherer
Tel.: 0180-25026
Abwasser (Störung)
Tel.: 0511-168-4 73 77
ADAC Pannenhilfe
Tel.: 0180- 2 222 222
Strom Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-31 11
Gasversorgung Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-41 11
Reisen
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste
Zahnarzt
Alter Markt 7, Tel.: 0202-7696531
Dr. B. Lutfi
Zahnmedizin
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-2443508
Dr. Hashim Askaryar
Praktischer Arzt
Schwarzbach 87, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-660274
Dr. Hssan Boukllouä
Allgemeinmedizin, Ernährunsmedizin
Schwarzbach. 87, Wuppertal
Tel.: 0202/660274
Dr. Imadeddin Mouzayen
Allgemeinmedizin
Klotzbahn 11, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-4598652
Dr. Ismail Karsoua
Zahnmedizin
Klotzbahn 16-18, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-447730/ 0202-4469130
Dr. Magdolin Abu-Salim
Urologie
Blombachstr. 8, 42369 Wuppertal
Tel.: 0202-2462166
Dr. Mohammed Al-Kayem
Augenheilkunde
Langobardenstr.4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-594648
Dr. Mohamed Kani
Gynäkologie und Geburtshilfe
Langerfelder Str. 115, 42389 Wuppertal
Tel.: 0202-602525
Dr. Omar Abo Basha
Augenheilkunde
Herzogstraße 17, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-451433
Dr. Seyed-Kazim Mahmoudi Chirurgie
Alhausstraße 6, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-708667
Dr. U. Demeisi
Zahnmedizin, Kieferorthopädie
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-2443508
Vereine
Marokkanischer Freundschaftsverein
Hofaue 25 , 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-453352
Palästinensischer Arbeiterverein
Höhne 102 , 42275 Wuppertal
Tel.: 0202-595396
Palästinensischer Freundschaftsverein e.V.
Gathe 11, 42107 Wuppertal
Tel.: 0202-2572814
Frisier-Salons
Friseur Mageed
Kipdorf 31, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-447417
Friseur Perres
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-662975
Autos & Kfz-Techniker
A.T.S. Kfz-Sachverständigenbüro
Khaled Abu Rugaya
Hofkamp 100, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-2443337
Import-export
El-khawas
Einzel –und grosshandel
Ostersbaum32a, 42107 wuppertal
Lebensmittel
Arabisch Lebensmittel
Berlinerstr. 71, Tel.0202-2996928
El-Khawas
Winchenbachstr. 10 A, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-7478577
Lilian Markt
International Dasnöckel 114,
42329 Wuppertal, Tel.: 0202-2574178
Zahran Supermarkt
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-2622598
Restaurants
Al Howara
Aue 54, 42103 Wuppertal,
Tel.: 0202-3179034
Mamounia
Hansastrasse 89, 42109 Wuppertal
Tel.: 0202-7594770
Oase Restaurant
Karlstr. 18, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-4597421
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Tel.: 0711-216-5400
Funk-Taxi
Tel.: 0711-216-4118
Familienberatung
Tel.: 0711-6781-423
Verbraucherzentrale
Tel.: 0711-669110

WASSENBERF-MYHL

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

WIESBADEN

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

WUPPERTAL

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

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

RÜSSELSHEIM

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

SAARBRÜCKEN

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

SALZGITTER-BAD

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

SIEGBURG

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

STUTTGART

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

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

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

NÜRNBERG
Cafés
Salah‘s Shisha Cafe
Dr.-Kurt-Schumacher Str. 11, 90402 Nürnberg
Tel: 0911-235 07 07
Water Pipe Cafe
Ludwigstr. 71, 90402 Nürnberg
Tel.: 0911-237 30 00
Lebensmittel
Al-Rrafidein Markt
Pillenreuther Str. 15, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 94 388
Horus Basar
Augustinerstr. 4, 90403 Nürnberg
Tel.: 0911-236 985 8
Elektro / Internet
Orient Telecenter
Bahnhofsplatz 9, 90443 Nürnberg
Tel.: 0911-24 26 280
Telecafe & Internet
Wölckernstr. 30, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 90 30
Juwelier
Akdemir Juwelier
Wölckernstr. 8-10, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-45 81 01
Schmuck Eva
Aufseßplatz 19, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 12 073
Autos
Arfan Auotmobile
Fuggerstr. 32, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 47 123
Auto Amang
Fuggerstr. 34, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-47 04 711
Auto Alina
Holzschuher Str.27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 45 959
Auto Ararat
Fuggerstr. 26, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 23 754
Auto Export Import

Botschaften, Moscheen, Kirchen, Vereine, Beratungen

Haberstr. 3, 12057 Berlin,
Tel. 56823914
Jordanische Gemeinde-Berlinـ الجالية األردنية
Postfach 410426, 12114 Berlin,براندبورغ/برلين
Tel. 030-8529691
Jordanische Gemeinde Deutschland
Warthestr. 72,
ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا
12051 Berlin,
MAG,
ـ الجمعية الطبية العربية
Kaiserdamm 17, 14057 Berlin,
Tel. 030-3255825
NTLSV,
ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
Hermannstr. 130, 12051 Berlin
Tel. 0176-67244544
Palästina Jugendclub e.V.,
ـ نادي شباب
Prinz-Eugen-Str. 12, 13347 Berlin
فلسطين
Tel./ Fax: 030-46065549
PGD,
 التجمع الفلسطيني في ألمانياWissmannstr. 9, 12049 Berlin
Tel. 030-89398835/6
Salam e.V.,
 جمعية السالمLützowstr. 57, 10785 Berlin,
Tel. 030-98296968
ـ مركز الشبيبة الرياضي
SC Integra e.V.,
اإلندماجي
Steinmetzstr. 63, 10783 Berlin,
Tel: 0172-1588910
SGBB,
ـ الجالية السودانية
Holsteinische Str. 30, Steglitz
Tel. 030-84306040
ـ الصالت
Silat Tayba,
الطيبة السودانية
c/o Selbsthilfe Kontakt
Perleberger Str. 44,
10559 Berlin, Tel. 030-67514678
SUDANCLIB,
ـ النادي السوداني
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin,
Tel. 030-29784248
Vereinigte Jordanische Gemeinde ـ الجالية
Tel.: 0176-40545041
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

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

Wilhelmshavener Str. 22, 10551 Berlin
Tel. 030-39035516
Al Karmel,
ـ الكرمل
Großbeerenstr. 28d, 10965 Berlin
Tel. 030-76765386
Al-Mabarat e.V.,
ـ جمعية المبرات الخيرية
Sonnenallee 69, 12045 Berlin
Tel./ Fax: 030-62725564
Al Nadi,
ـ النادي
Rheunstr. 54, 12161 Berlin,
Tel. 030-8520602
Al Yarmouk
ـ جمعية أصدقاء اليرموك
Freundschaftsgesellschaft Berlin
Tel. 0163-6032158 / 0176-77144020
ww.ayfg.de
Arabisch-Deututscher ـ الجمعية العربية األلمانية
Kulturaustausch e.V.,
للتبادل الثقافي
Nogatstr. 15, 12051 Berlin,
Tel. 030-80573788
ArDIF e.V.,
ـ معهد البحوث اإلجتماعية
Pohlstr. 60-62, 10785 Berlin,
Tel. 030-257572752
Arresalah
ـ مركز الرسالة
Turmstr. 83, 10551 Berlin, Tel.
030- 46309555
DAUG e.V,
ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة
Wipperstr. 14,12055 Berlin,
Tel. 030-56825972
Deutsch-Arabisches Zentrum ـ المركز العربي
Uthmannstr. 23, 12043 Berlin
األلماني
Tel. 030-56826648
Deutsch- Libanesische
ـ جمعية الرسالة
Al Rissala
اللبنانية األلمانية
Schulstr. 122, 13347 Berlin.
Tel.: 030-45028289
Deutsch-Libanesische ـ جسر الصداقة األلماني
Freundschaftsbrücke
اللبناني
Friedrich-Franz-Str. 11 B, 12103 Berlin
Tel. 030-78714650
Deutsch-Libanesische Gemeinde
ـ الرابطة
Curtiusstr. 23, 12205 Berlin
اللبنانية
Tel. 030-8335332
Deutsch-Libanesische Union ـ اإلتحاد اللبناني
für Reform & Wandel e.V. األلماني لإلصالح
Tel. 0163-9133787
Die Brücke,
ـ جمعية الجسر
Puttbusser Str. 27,13355 Berlin,
Tel. 030-50344148
رابطة المغتربين
Deutsch-Syrischer Verein
السوريين
Postfach 440520, 12005 Berlin
Tel. 0176-66699777
El Kantara,
ـ القنطرة
Schierkerstr. 20, 12051 Berlin
Tel. 030-49808868
FVM,
ـ الصداقة المغربية
Glasgower Str. 33, 13349 Berln
Tel. 030-45020107
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية
GDÄF,
Hessenallee 7, 14052 Berlin
Tel. 030-3057307
ـ الغرفة
Ghorfa,
Garnisonskirchplatz 1, 10178 Berlin
Tel. 030-2789070
Haus der deutsch- ـ بيت الشباب العربي األلماني
arabischen Jugend,
Kirchhofstr. 19, 12051 Berlin,
Tel. 0179-9162567
إبن خلدون
Ibn-Khaldon
Karl-Marx-Str. 78, 12043 Berlin
IDFAD,
ـ إدفاد
Seydelstr. 28, 10117 Berlin,
Tel. 030-20649898
IKRA,
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin,
Tel. 030-97888763 / 4/ 5
Irakische Gemeinde,
ـ الجالية العراقية
Postfach 410362, 12113 Berlin,
Tel. 0174-4172863
Irakischer Kulturverein,
ـ الرافدين
Karl-Marx-Str. 204, 12055 Berlin,
Tel.030-29006689.
Islamic Relief,
ـ اإلغاثة اإلسالمية
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin,
Tel. 030-6112600
Jenin,
ـ جنين
Gerichtstr. 60, 13347 Berlin,
Tel. 0179-7718304
JFZ e.V.,
ـ مركز األسرة والشباب
Jugend & Familien Zentrum
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Kienitzer Str. 98. 12049 Berlin, Tel.: 01723962858 U-Bhf. Leinestr.
Neukölln
 مسجد المركز اإلسالميFinowstr. 27, 12045 Berlin, Tel. 68088490
U-Bhf. Rathaus Neukölln Bus M41/104/167
Neukölln
 مركز الحسنينGlasower Str. 54, 12051 Berlin,
U-Bhf. Grenzallee Bus 344
Reinickendorf
 مسجد الوداديةOllenhauerstr. 114, 13403 Berlin, Tel. 03045020107 U-Bhf. Kurt-Schumacher-Platz
Bus M21 / X21 / 122
 مسجد دار الحكمةTiergarten
Rathenower Str. 16, 10559 Berlin, Tel. 0303957629
Bus 123/178
Tempelhof
ـ مركز التراث
Manteufelstr. 4, 12103 Berlin
U-Bhf. Alt-Tempelhof Bus M 46/246/140
Wedding
 مسجد المركز الثقافيDrontheimerstr. 32 A, 13359 Berlin, Tel.030
49500803 U-Bhf. Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
 مسجد الرحمنTromsöerstr. 6, 13359 Berlin, Tel: 030- 978
88763 U-Bhf. Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
 مسجد باللDrontheimer Str. 16, 13356 Berlin, Tel. 03049912704 U-Bhf. Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
ـ مسجد الصحابة
Torfstr. 14, 13353 Berlin, Tel. 0177-5268716
U-Bhf. Amrumer Str. Bus 142/ 221
Wedding
ـ مسجد الرسالة
Turmstr. 83, 10551 Berlin, Tel. 03046309555 U-Bhf. Turmstr. Bus M27,
TXL 101, 123, 187, 245
مسجد الفردوس
Wedding
Al-Firdaus , Brüsseler Str. 39, 13353 Berlin
U-Bhf. Leopoldplatz / Seestr.
Bus 120/ 106/142/221/247/327/M13/N6/N9

 الكنيسة الكاثوليكية-

Kreuzberg
Mittenwalder Str.15,10961 Berlin
U-Bhf. Gneisenaustr. Bus M41
 الكنيسة القبطية المصريةLichtenberg
Reodeliusplatz 1, 10365 Berlin, Tel. 03055491013 U-Bhf. Magdalenenstr. Bus 240
 كنيسة الروم األرثدوكسZehlendorf
Ludwigsfelder Str. 30, 14165 Berlin
Tel. 030-80498820 Bus 101/115/623

Ägyptische-Deutsche Freundschaft الصداقة
Donaustr. 131, 12043 Berlin المصرية األلمانية
Tel.: 0176-3155 2490
ADKV,
ـ االتحاد الثقافي العربي
Alt-Marienfelde 46, 12277 Berlin,
Tel. 030-75512515
AKI e.V.,
ـ المعهد الثقافي العربي
Falkstr. 23, 12053 Berlin,
Tel. 030-68081472
A. Eltern-Union,
ـ إتحاد اآلباء العرب
Urbanstr. 44, 13359 Berlin,
Tel. 030-61625073
Alettehad e. V.
ـ االتحاد
Sparrstr. 20, 13353 Berlin,
Tel.: 030-45492536
Atadamon e.V.,
ـ جمعية التضامن الخيرية
Beusselstr. 3, 10553 Berlin,
Tel. 030-39844946
Al-Balagh,
ـ البالغ
Yorckstr. 35, 10967 Berlin,
Tel. 030-21753679
Al-Dar e.V.,
ـ الدار
Glasower Str. 44, 12051 Berlin,
Tel. 030-78709521
ـ الديوان
Diwan,
Sonnenallee114, 12045 Berlin,
Tel. 030-39480910
ـ الحولة
Al-Huleh,
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 030-6214959
ـ اإلرشاد
Al-Irschad e.V. Berlin,
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin
Tel./Fax: 030-62705116
ـ الكرامة
Al Karama,

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

Kreuzberg,
ـ مسجد عمر
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin, Tel. 0306126961 Bus M29 U-Bhf. Görlizer Str.
Kreuzberg
 مركز اإلمام الصدرYorckstr. 35, 10965 Berlin.
U-Bhf. Yorckstr. Bus M19
Neukölln
 مسجد النورHaberstr. 3, 12057 Berlin, Tel. 030-68083610
S-Bhf. Köllnische Heide Bus 170
Neukölln
 مركز القائمFlughafenstr. 79-81, 12049 Berlin, Tel.03062705116 U-Bhf. Boddin Str. Bus 104/ 167
Neukölln
 مسجد دار السالمFlughafenstr. 43, 12053 Berlin, Tel.03062731998 U-Bhf. Boddin Str. Bus 104/ 167
Neukölln
 مركز المصطفى-
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REINICKENDORF
Rathaus Reinickendorf
Eichborndamm 215 - 239 in 13437
Berlin
Raum 119 B
Kostenlose Rechtsberatung für Einkommensschwache.
HVD Neustart
Beratung und Wohnunterstützung
Alt-Reinickendorf 7 in 13407 Berlin
Telefon: 4 14 68 74
SPANDAU
Beratung + Leben
Sozialberatung Spandau
Hasenmark 3 in 13585 Berlin
Telefon: 3 31 30 21
Deutsches Rotes Kreuz
Allgemeiner Sozialer Dienst
Galenstraße 29 in 13597 Berlin
Telefon: 43 72 89-95
Gemeinwesenverein Heerstraße Nord
Beratungsstelle Treffpunkt
Obstallee 22 d in 13593 Berlin
Telefon: 3 63 41 12
HÎNBÛN
Internationales Bildungs- und Beratungszentrum für Frauen und ihre
Familien
Brunsbütteler Damm 17 in 13581 Berlin
Telefon 3 36 66 62
Treffpunkt Regenbogen
Lynarstraße 9 in 13585 Berlin
Telefon: 3 36 10 36
STEGLITZ-ZEHLENDORF
Diakonisches Werk Steglitz und TeltowZehlendorf
Johanna-Stegen-Straße 8 in 12167
Berlin
Telefon: 7 71 09 72
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Arbeit und Leben (DGB/VHS)
Keithstraße 1-3 in 10787 Berlin
Telefon: 30 10 48 65
Diakonisches Werk Tempelhof-Schöneberg
Stadtteilzentrum „KoKuMa“
Rathausstraße 28 in 12105 Berlin-Mariendorf , Telefon: 74 00 44 65

Telefon: 3 48 03 - 1 63
Allgemeine Soziale Dienste (Wedding)
Neue Hochstraße 21 in 13347 Berlin
Telefon: 46 90 19 - 50
Rechtsambulanz Sozialhilfe
Exerzierstraße 23 in 13357 Berlin
Telefon: 46 06 75 34
Rechtsberatung zu Arbeitslosengeld II
und Sozialhilfe für einkommensschwache Personen.
NEUKÖLLN
Caritasverband
CARIsatt-Beratung Allgemeine Soziale
Beratung
Dieselstraße 11 in 12057 Berlin
Telefon: 66 63 37 90
Diakoniewerk Simeon
Soziale Beratung
Morusstraße 18 A in 12053 Berlin
Telefon: 68 24 77 - 11
Migrantensozialdienst
für Ratsuchende nicht-deutscher
Herkunft
- Morusstraße 18 A in 12053 Berlin
Telefon: 68 24 77 - 18
- Joachim-Gottschalk-Weg 41 in12353
Berlin
Telefon: 66 09 09 17
mitHilfe
Boddinstraße 58 in 12053 Berlin
Telefon: 68 97 71 50 / 68 40 92 30
Beratung in existenziellen Notlagen
zur Vermeidung oder Behebung von
Wohnungsnot
Nachbarschaftsheim Neukölln
Sozialberatung
Schierker Straße 53 in 12051 Berlin
PANKOW
Beratung + Leben
Sozialberatung Pankow
Zelterstraße 14 in 10439 Berlin
Telefon: 41 72 20 33
Caritasverband
Allgemeine Soziale Beratung
Dänenstraße 19 in 10439 Berlin
Telefon: 4 45 74 30

Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Rathaus Lichtenberg
Möllendorffstr.6, 10367 Berlin
Di 15–18 (ohne Voranmeldung)
Ball e.V.
Beratung und Wohnunterstützung
Sozialberatung
Marchwitzastr. 24–26 in 12681 Berlin
Telefon: 5 42 21 55
Völkerball
Interkulturelle Begegnungsstätte BerlinLichtenberg
Josef-Orlopp-Straße 52 in 10365 Berlin
Telefon: 55 49 20 45
MARZAHN-HELLERSDORF
Arbeitslosenverband ALZ Marzahn
Glambecker Ring 80 - 82 in 12679
Berlin
Telefon: 93 49 65 04
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Beratung + Leben
Allgemeine Soziale Beratung und Migrationserstberatung für Erwachsene
Landsberger Allee 400 in 12681 Berlin
Telefon: 9 35 20 63
Gewerkschaftlicher KIEZ-Treff
Mehrower Allee 28-32 in 12687 Berlin
Telefon: 93 66 50 66
ALG II Beratung
MITTE (Mitte, Tiergarten, Wedding)
Arbeiterwohlfahrt
Zentrum für Migration und Integration
Stettiner Straße 12 in 13357 Berlin
Telefon: 66 64 39 - 0
Berliner Arbeitslosenzentrum (BALZ)
Nazarethkirchstraße 50 in 13347 Berlin
(direkt am U-Bhf. Leopoldplatz)
Telefon: 45 60 60 15
Beratung auch zum Arbeitslosengeld I.
Caritasverband
Allgemeine Soziale Beratung
Oldenburger Straße 47 in 10551 Berlin
Tel.: 6 66 33 - 71 70
Deutsches Rotes Kreuz
Allgemeiner Sozialer Dienst (Tiergarten)
Gotzkowskystraße 8 in 10555 Berlin
Zugang über Zwinglistraße

CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF
Caritasverband
Allgemeine Soziale Beratung
Pfalzburger Straße 18 in 10719 Berlin
Telefon: 66 63 3 - 9 60
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Brandenburgische Straße 80 in 10713
Berlin
Kostenlose Rechtsberatung Mi 14 16:30 Uhr
FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG
Berliner Mietergemeinschaft
Möckernstraße 92/Ecke Yorckstraße in
10963 Berlin
Beratungszeit: Di ab 19 Uhr
GEBEWO pro
Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle
und Existenzsicherung
Gneisenaustraße 2 / 3. Etage VH in
10961 Berlin, Telefon:53 15 68 50
mitHilfe
Rigaer Straße 62 in 10247 Berlin
Telefon: 41 72 18 79
Beratung in existenziellen Notlagen
zur Vermeidung oder Behebung von
Wohnungsnot
RuDi Nachbarschaftszentrum
Hartz-IV-Beratung
Modersohnstraße 55 in 10245 Berlin
Telefon 29 49 20 25
Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte
TAM – Interkulturelles Familienzentrum
Wilhelmstraße 116-117 in 10963 Berlin
Telefon: 2 61 19 93
Beratung für Familien in Kreuzberg
Rechtsberatung mit einem Anwalt:
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von
15 - 18 Uhr
in der St. Thomas-Gemeinde, Bethaniendamm 23-29 in 10997 Berlin
LICHTENBERG-HOHENSCHÖNHAUSEN
Arbeitslosenverband
Bürger-Kommunikations-CenterLandsberger Allee 180 c-d in 10369 Berlin
Telefon: 97 60 51 98
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Speisekarte

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

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

Flyer
Stempel

Visitenkarten
63
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Designed by dalil.de

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

ﻣواﻋﯾد اﻟﻌﻣل
Sprechzeiten

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

ّ

   ،
   

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

اﻟﻌﻧوان اﻟﺟدﯾد

Neue Adresse

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

ألول
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عيادة طب األسنان للصغار
Designed by dalil.de

Milchzahnbehandlung auf dem neusten
wissenschaftlichen Stand der Kinderzahnheilkunde.
معالجة تسوس اسنان الحليب وفقا ً الحدث الدراسات
والمستوى الطبي في مجال طب اسنان االطفال
Für ängstliche oder behandlungsunwillige
Kinder bieten wir die Behandlung unter
Lachgas, Sedierung oder Vollnarkose an.
لألطفال القلقين أو األطفال الذين ال يرغبون في العالج ،
نقدم لكم العالج تحت (غاز الضحك) او الدواء المهدئ أو
التخدير العام.

g
lun
d
n
ha

Be

Praxisschwerpunkte
خدماتنا الطبية
- Schmerz- und Traumabehandlung
 معالجة آالم االسنان والرضوض- Kinderprophylaxe
 تنظيف االسنان والوقاية ضد التسوس- Ernährungsberatung
 استشارة تغذية- Zahnfarbene Füllungsmaterialien
 حشوات بلون السن- Wurzelkanalbehandlung bei Milchzähnen
 معالجة التهاب عصب اسنان الحليب- Kinderkronen
 تلبيسات خاصة باسنان االطفال- Herausnehmbare und festsitzende Platzhalter
 حافظ مكان ثابت ومتحرك- Kieferorthopädie
 تقويم االسنان- Behandlung unter Lachgas, Sedierung
 معالجة تحت تأثير (غاز الضحك) اوund Vollnarkose
الدواء المهدئ او التخدير العام
Unsere Zahnärzte:
 كاساندرا فون هوبفغارتن.د
 فيروزيه يانواري.د
 عزيزة يحيى.د
 نسيم ابو عوده.د
 يانا غوباديان.د

Cassandra von Hopffgarten
Firuzeh Yawari
Aziza Yehya
Naseem Abu Odeh
Jana Ghobadian

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8 - 19 Uhr | Sa. 9 - 17 Uhr
Im Einkaufszentrum Tempelhofer Hafen
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin
Telefon: 319 80 55 30 oder 319 80 55 20

U6 Ullsteinstr.

أطباء

Ärzte

030 625 10 07

Hermann Quartier

Tel

(S- & U-Bhf. Hermannsraße)

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

Hermannstraße 158A
12051 Berlin

Heiene-Weiqel-Platz 1 0 12681 Berlin
Tel. 030-5470603 1 63
Awwadeh
 هنادي عوادة/ ـ دة
Leipziger Platz 7, 10117 Berlin,
Tel. 030-2008950-0
 خالد الشرافي/  دEl-Sharafi Khaled
Grüntaler Str. 1/ Badstr. 12, 13357
Berlin, Tel. 030-4941044
F. Samman
 سمّان/ ـ دة
Hermannstr. 158A, 12051 Berlin
Tel. 030-6251007
Jamila Maioul
 جميلة/دة
Hohenzollerndamm ‚187 10713 Berlin
Tel. 030- 09 35 050
Maria Abdul-Karim
 ماريا عبد الكريم/دة
Albrechtstr, 304 12167 Berl n
Tel. 030- 79 199 1 3
Mohamad El Kassem
 محمد القاسم/د
Müllerstr. 56-58 1 3349 Berlin
Tel. 030- 45 22 064
Dr. Muna Zaghloul-Abu Dakah  منى/ـ دة
Stendaler Str. 24, 12627 Berlin
أبو دقة
Tel. 030-9927790
Nevin Nassar
 نيفين نصار/ـ دة
Sonnenallee 132, 12059 Berlin
Tel: 030-6875042
 زمزم/ـ دة
Zamzam Abushowaisha
Hellersdorfer Str. 237, 12627 Berlin
Tel. 030-99400694
HALS, NASEN,
 حنجرة، أذن،أنف
OHREN
Basem Abu-Lubdeh
 باسم/ـ د
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin,
Tel. 030-62989828
Hachem
 هاشم/ـ د
Bismarckstr. 63, 13585 Berlin.
Tel. 3335848
 موسى/ـ د
Mousa
Tempelhofer Damm 139, 12099 Berlin, Tel.: 030-7514064

عظام
ORTHOPÄDIE
Abd El-Aziz, Ashraf  أشرف عبد العزيز/ـ د
Litzenburger Str. 54,10719 Berlin
Tel. 030887133950
 دهشان/ـ د
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681
Berlin, Tel. 030-5415021
 محمود عاطف/ـ د
Mahmoud Atef
Havemannstr. 24,12689 Berlin,
Tel. 030 / 93523437
 رسالن/ـ د
Raslan,Tarek
Prinzenallee 90, 13357 Berlin,
Tel. 030-49915110

Dekra AL-Saidi
 ذكرى/  دةGrammestr. 15, 13629 Berlin,
Tel. 030-38304442
KINDERPSYCHIA. طب نفسي لألطفال
 نجيب/ـ د
Najeeb Al-Saidi
Hänselstr. 45, 12437 Berlin
Tel.: 030-5329237

أمراض صدرية
LUNGEN- &
BRONCHIALHEILKUNDE
 بدر عسكر/ـ د
Rotkamp 2, 13053 Berlin, Tel. 03096200700

 طب رياضيDr. Med. Bader Askar

SPORTMEDIZIN
 دهشان/ـ د
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681
Berlin, Tel. 030-5415021

مسالك بولية
UROLOGIE
 فرج هللا/ دEid Ali Faragallah
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin,
Tel. 030/ 6866504
 السويفي/ دEl-Seweifi Aref
Karl-Marx-Str.88, 12043 Berlin,
Tel. 030/ 23937904

NEUROLOGIE
طب األعصاب
Omar Kamal Eddin
 كمال الدين/ـ د
Manfred-von-Richthofen-Str. 15,
12101 Berlin, Tel. 030-7863037
Said Masri
 مصري/ـ د
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin,
Tel. 030-7513632

Kinder- & Familienpraxis
Dr. med. N. Al-Saidi & Kollegen
ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
 ﻧﺟﯾب اﻟﺳﻌﯾدي.ﺑﺈﺷراف اﻻﺳﺗﺷﺎري د
أﺧﺻﺎﺋﯾون ﻓﻲ اﻟطب اﻟﻌﺎم
أﺧﺻﺎﺋﯾون ﻓﻲ ﻋﻼج أﻣراض اﻷطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب
أﺧﺻﺎﺋﯾون ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب
Braunschweiger Str. 14, 12055 Berlin-Neukölln
S-Bhf. Sonnenallee | Bus M 41, 171

Tel.: 030 / 5329237

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.
باطنية
INNERE MEDIZIN
 علي عبود/ـ د
Ali Abboud
Karl- Marx-Straße.112,
12043 Berlin | Tel.: 030 68900298
 خليل/ دAyade Khalil
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel.030- 785 23 36
 خليلي/ـ د
Khalili, A.
Senftenberger Ring 3a,13439 Berlin,
Tel. 030-41937041
 لطيف سعيد/ـ د
Saeed, Latef
Karl-Marx-Str. 239, 12055 Berlin,
Tel. 030-68087670
أطفال
KINDERÄRZTE
 ذكرى/  دةDekra AL-Saidi
Grammestr. 15, 13629 Berlin,
Tel. 030-38304442
 نجيب/  دNajeeb Al-Saidi
Braunschweiger Str. 14, 12055 Berlin
Tel.: 030-5329237
 سناء/ـ دة
Sana Ayade
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel. 030-785 23 36
جراحة أطفال
KINDERCHIRURGIE
 علي معروف/ـ د
Dr. med. Ali Maarouf
Oranienstr. 158, 10969 Berlin,
Tel. 030-6141619
 بسام غنام/ـ د
Dr. Gannam
Nürnberger Str. 67, 10787 Berlin
Tel.: 030- 21021840

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

 حسن هاشم.د

أخصائي طب و جراحة
أمراض األنف و األذن و الحنجرة
و عالج أمراض الحساسية

Tel.: 030-3335848
Tel.: 030-3335848
Fax:
030-3336092
Fax: 030-3336092
Bismarckstr.63
13585 Berlin-Spandau

Bismarckstr.63
13585 Berlin-Spandau

Sprechzeiten:
Mo., Do. 8 - 11:30 Uhr / 15 - 17:30 Uhr
Di
9 - 11 Uhr
/ 15 - 17 Uhr
Sprechzeiten:
MO.,
Di.,Uhr
Do. 8:00-12:00 / 15:00-18:00
Mi
9
- 12
Fr
9 Mi.,
- 11Fr.
Uhr
9:00-12:00

 شبارق/ـ د
Chabarek Abdul Aziz
Kongostr. 52-54, 13351 Berlin,
Tel./ Fax: 030-4525102
 غطاس/ـ د
Ghattas Fathi
Skalitzer Str. 33, 10999 Berlin
Tel. 030-61 23 794
 حدرج/ـ د
Hodroj A
Nansenstr. 2, 12047 Berlin,
Tel. 030-62300 80
 محمد/ـ د
Mohamed Jamal
Karl-Marx-Str. 214, 12055 Berlin,
Tel. 628 38 31
Mohamed Al-Raai
 الراعي/ـ د
Alt-Rudow 70, 12355 Berlin
Tel.: 030-5350535
 رافعي/ دRafii
Schildhornstr. 85, 12163 Berlin.
Tel.: 030/7 91 43 46
 رامز/ـ د
Ramez Jalal
Herzbergerstr.30, 12055 Berlin
Tel. 030 / 687 12 20
 ترابي/د
Torabi
Sonnenallee 73, 12045 Berlin,
Tel. 030-6234702
Ästhetische Medizin الطب التجميلي
Docure
 أنيت/ـ دة
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
Shadha Balgon
 شذي/ـ دة
Heerstr 2, 14059 Berlin
Tel.: 030-97987641

عيون
AUGENÄRZTE
 مأمون/ـ د
Mamoun Schuches
Tauenzienstr. 1, 10789 Berlin,
Tel. 030-2188088
جراحة
CHIRURGIE
Dr. Uni. PD Amro Homssi  عمرو حمصي/د
Greifswalder Str. 137-138, 10409
Berlin , Tel.: 030-44 33 99 0
 دهشان/ـ د
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681
Berlin, Tel. 030-5415021
 عابد دومه/ دDr. med. A. Domah
Hohenzollendamm 124, 14199 Berlin,
Tel. 030-2522569
 محجوب/ـ د
Dr. med. M. Mahjoub
Joachimstaler Str. 21, 10719 Berlin
Tel. 030-8816333
 منذر/ دDr. med. Munther Sabarini
Paulsborner Straße 2, 10709 Berlin
Tel. 030/2360830
 سليمان/د
Dr. Sulayman
Ringbahnstr. 50, 12103 Berlin
Tel. 030-75 7777 50
نساء
FRAUENÄRZTE
Ahmed Shahin			
 أحمد شاهين/د
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مركز الشام لطب األسنان لألخوين آله رشي
Dr. med. dent. MSc. PhD.
Alarashi Brüder
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Leistungsschwerpunkte:

:أختصاصنا

- Hollywood Smile
 ابتسامة هوليود- Implantate
 زراعة األسنان- Kieferorthopädie
 تقويم األسنان- Prothetik
 تركيبات ثابتة و متحركة- Wurzelkanalbehandlung unter dem Mikroskop
 معاجة الجذور بواسطة المجهر- alle anderen zahnärztlichen Tätigkeiten
 جميع المعالجات السنية االخرى- Bleaching mittels Laser

 تبييض األسنان بالليزر-

0176 6475 4594
0176 3419 7645

Mo - Fr : 10 - 18 °° Uhr

030 - 687 - 54 22

Erkstr. 1A, 12043 Berlin

www.alsham-dental-clinic.com
info@alsham-dental-clinic.com

(Ecke Karl-Marx-Str.)
neben Rathaus Neukölln

أطباء

Ärzte

المركز الطبي للصحة العامة والباطنية

Zentrum für Gesundheit und innere Medizin
Dr. Mithak Ebady

Fachärztin für Allgemeinmedizin &
Naturheilkunde

المستشارة الدكتورة
ميثاق العبادي

Dr. Gihan Neumann
Fachärztin für innere Medizin
& Notfallmedizin

المستشارة الدكتورة
جيهان نويمان

أخصائية األمراض العامة والباطنية
أخصائية طب األعشاب والطب البديل

أخصائية األمراض الباطنية والصحة العامة
أخصائية طب الطوارئ

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

030 - 462 60 70

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

w w w. a o k . d e

Dr. Kinan Arnouk
.■ أمراض البروستاتا والمثانة
.■ الضعف الجنسي والقذف السريع وآالم الخصية
.■ التبول الالإرادي للكبار واألطفال
.■ أمراض الكلية والحصوة وااللتهابات
.■ تنظير المثانة
.■ إبداء الرأي االستشاري الثاني في العالج ألخذ القرار المناسب
Praxisschwerpunkte:
■ Prostata und Blasenerkrankungen.
■ Erektionsstörungen, Hodenschmerzen und schnelle Ejakulation.
■ Bettnässen bei Kinder und Inkontinenz bei Erwachsene.
■ Nierenerkrankungen und Steinleiden.
■ Blasenspiegelungen.
■ Ärzliche Zweitmeinung.
Sprechzeiten:
Mo., Do
: 08:00 - 13:30 Uhr / 15:00 - 18:00 Uhr
Mi.
: 08:00 - 13:00 Uhr / 14:00 - 17:00 Uhr
Di., Fr.
: 08:00 - 13:00 Uhr

Mohamed Abu Hamada
 أبو حمادة.ـ د
Rami Abu Ward
 أبو ورد.ـ د
Finowstr. 25a, 12045 Berlin,
Tel.:030- 687 5077
 محيي الدين/ـ د
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Mohamad Anis Almohamad
 محمد/د
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Muhannad Abou Nabout
 أبو نبوت/د
Zossener Str. 36, 10961 Berlin
030-47050452
Mukhtar Daiban
 مختار/د
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
 مصطفى/ـ د
Mustapha Lagrou
Müllerstr. 151, 13353 Berlin,
Tel. 030-4538089
 ثريا جاللي/ ـ دة
Soraya Jalali
Wilmersdorfer Str. 55,10627 Berlin,
Tel.030-3139800
 طارق/د
Dr. Tarek Karasholi

Hasan Igde
Bergmannstr. 5-7, 10961 Berlin,  حسن/ دTel. 030-2621424
Hegazy, Houssam
 حجازي/د
Badstr. 12, 13357 Berlin,
Tel. 030-4626070
ZAHNÄRZTE
أسنان
Abdul-Hamid Hafez
 عبد الحميد/د
Seestr. 43, 13353 Brlin,
Tel. 030-4538096
 أمين حافظ/ـ د
Amin Hafiz
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60
 نجم. ع/ـ د
A. Najm
Waldenserstr. 7a, 10551 Berlin
Tel. 030-3957071
 يوسف/ـ د
Alkhodor Youssef
Oranienstr. 16, 10997 Berlin
Tel. 030-6152222
 الصوري/ ـ دة
Al-Souri, Asmaa
Mehringdamm 47, 10961 Berlin,
Tel. 030-6930393

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

Tel.: 030-23937904
Karl-Marx-Str. 88, 12043 Berlin
Storkower Str. 207B, 10369 Berlin
Tel.: 030-9720150
Tarik Teter
 طارق التتر/ـ د
Mecklenburgische Str. 17, 10713
Berlin. Tel.: 030-8243402
Tuffaha, Mushtaq
 مشتاق تفاحة/ـ د
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin,
Tel. 030-2161073
Omar Shalabi
 عمر/د
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
 زينة/ دةZeina Wehbe
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin
Tel.: 030-3198055

Privat & Alle Kassen

Amar Shakir
 عمار شاكر/ـ د
Karl-Marx-Str. 110, 12043 Berlin,
Tel. 030-68053524
 منى السمارائي/ـ دة
Birgit Samarrai
Sophia-Charlotten-Str. 73-74, 14059
Berlin, Tel. 030-31996710
Douedari G.
 دويداري/ دBundesallee 120, 12161 Berlin
Tel. 030/8531362
Emad Abboud
 عماد عبود/ دDonaustr. 100, 12043 Berlin
030-49968158
 حنان حافظ/ـ دة
Hanan Hafez-Holz
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60

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

‰⁄ÊÅ<Çe^¬<ÖÁj“Ç÷]<Ö^éjäπ]

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

KIEFERORTHOPÄDIE تقويم األسنان
Dr. Muhieddin Alarashi
 محيي الدين.د
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Dr. Nadin Mahjoub
 نادين محجوب.دة
Briesestr. 8, 12053 Berlin
Tel.: 030-6862233
Dr. Nawras Darkazanly  نورس دركزنلي.د
Richard-Wagner-Platz 3, 10585 Berlin
Tel.: 030-3414060
 ينال اله رشي/ـ د
Dr. Yanal Alla-Rachi
Dörpfeldstr. 11, 12489 Berlin,
Tel.: 030- 6713793

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

Ishaq, Ibtisam,
 إبتسام إسحاق/ ـ دة
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172
Khalouf Emad
 عماد خلوف/ـ د
Badstr. 19, 13357 Berlin,
Tel.030-4932050
Layla Hussaen
 ليلي حسين/ـ دة
Kottbusser Damm 72, 10967 Berlin
030-6941112
 حجازي/ـ د
Mohammad Hijazi
Berliner Str. 25, 13507 Berlin (Tegel)
Tel. 030-4374 8465

Telefon: 0800 265080-24293
Telefax: 0800 265080-24350
Müllerstr. 143, 13353 Berlin
Aus dem Ausland sind wir erreichbar unter:
Telefon: 0049 3312772-1111 | Telefax: 0049 3312772-22992
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ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺎد ﻋﺒﻮد
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻨﺎن ﺧﻼل  24ﺳﺎﻋﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻼج
زراﻋﺔ أﺳﻨﺎن ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ اﻟﻤﺮﻳﺢ
ﺗﺒﻴﻴﺾ وﺗﺠﻤﻴﻞ اﻷﺳﻨﺎن

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

 اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ

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

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

اﻟﻌﻴﺎدة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻧﻮﻳﻜﻮﻟﻦ

Designed by dalil.de

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

أطباء

Ärzte

MVZ EL-Sharaﬁ IMC GmbH
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮاﻓﻲ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ

ﺍﺧﺼﺎﺋﻴﲔ ﻧﺴﺎﺀ ﻭﻭﻻﺩﺓ

Fachärzte für Gynäkologie und Geburtshilfe

ﺃﺧﺼﺎﺋﻴﲔ ﺑﺎﻃﻨﻴﺔ

Fachärzte für Innere Medizin

ﺃﺧﺼﺎﺋﻴﲔ ﺍﳉﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ

Fachärzte für Plastische und Schönheitschirurgie

 ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﰲ.ﺩ

 ﻓﻴﺪﻳﺔ ﺃﲰﺎﺀ.ﺩ
 ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻟﺰﺭﻳﺮ. ﺩ

 ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ. ﺩ
 ﻃﺒﻴﺐ ﻋﺎﺋﻠﺔ- ﺃﺧﺼﺎﺋﻲ ﺑﺎﻃﻨﻴﺔ

 ﺛﺎﺋﺮ ﺍﳌﻮﻋﺪ. ﺩ

ﻃﺒﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

 ﺃﲰﺎﺀ ﺩﺑﺎﺡ. ﺩ

ﻏﺴﺎﻥ ﺗﻴﺰﺭﻱ. ﺩ
 ﺃﻣﺎﻧﻲ ﲪﺎﺩﻩ. ﺩ

ﻧﺴﺎﺀ ﻭﻭﻻﺩﺓ

Dr. Khaled El-Sharaﬁ

Dr. Vediye Asma
Dr. Mnar Alzrer

Dr. Asma Dabah
Dr. Ghessan Tesari Dr. Abdelrahman Seifeddin
Internist und Hausarzt

Dr. Amani Hamadah Dr. Thaer Almoued
Hausarzt

Priv.- Doz. Dr. med. habil. Otto J. Titlbach.

Innere Medizin, Diabetologie.

www.mvz-elsharaﬁ.de
015733422183
MVZ El - Sharaﬁ

030/4941044

info@mvz-elsharaﬁ.de
Fax: 030/4941045

mvz.elsharaﬁ

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

Grüntaler Str. 1/ Badstr. 12, 13357 Berlin
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Zahnarztpraxis
Dento Smile
MODERN-KOMPETENT-SCHMERZFREI

Abdul - Hamid Hafez الدكتور عبد الحميد حافظ
Tätigkeitsschwerpunkte :

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

:اختصاصاتنا
 تركيب األسنان الثابتة والمتحركة-1
 إختصاص اطفال وشباب-2

 عالج الحاالت الطارئة- Notfallbehandlung
. تنظيف و تبيض االسنان- professionelle Zahnreinigung & Aufhellung
 تبيض و تجميل االسنان- Zahnästhetik mit Keramik-Veneers
بقشور السيراميك
- Behandlung der Wurzelkanäle
. عالج القناة الجذرية بأحدث الطرقmit neuester Technologie
. عالج أمراض اللثة- Behandlung parodontaler Erkrankungen
. تركيب االسنان الثابتة و المتحركة- optische & kosmetische Füllungen
. الحشوات الضوئية والتجميلية- Prävention & Behandlung von Kinderzähnen
. وقاية ومعالجة أسنان األطفال- Wurzelkanalbehandlung bei Milchzähnen
 معالجة التهاب عصب اسنان الحليب- Kinderkronen
 تلبيسات خاصة باسنان االطفال- Herausnehmbare und festsitzende
 حافظ مكان ثابت و متحركPlatzhalter bei Kindern
عند األطفال
- Behandlungen unter Sedierung mit Lachgas
 المعالجة تحت غاز التهدئة)لالطفال و الكبار (في حاالت الخوف
(für ängstliche Kinder und Erwachsene)

Mo,Di,Do: 9-19 Uhr Mi: 9-17 Uhr Fr: 9-15 Uhr

Seestr. 43,13353 Berlin
Telefon: 030 45 38 096

Bus123/106,M13/50,U6

Seestr

Dr. Houssam Hegazy
Arzt für Urologie



   



 

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

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

Dr. Nawras Darkazanly

ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ
 ﻧﻮﺭﺱ ﺩﺭﻛﺰﻧﻠﻲ.ﺩ

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
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

اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ و اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت
ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل و اﻟﻛﺑﺎر
ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺛﺎﺑت ﻣن دون ﻗﻠﻊ اﻻﺳﻧﺎن
اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺟﻣﯾﻠﻲ
اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺷﻔﺎف
اﻟﺗﻘوﯾم ﻏﯾر اﻟﻣرﺋﻲ أو اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ
اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺟراﺣﻲ
ﺗﺷﺧﯾص و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻣراض اﻟﻣﻔﺻل اﻟﻔﻛﻲ
Tel: 030 – 3414 060
030 – 3415 025
Fax: 030 – 3419 787
www.zahnspange-charlottenburg.de
info@ zahnspange-charlottenburg.de
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Design by Dalil.de

Zahnarzt
Mohamad Anis Almohamad

 ﻣﺣﻣد أﻧﯾس اﻟﻣﺣﻣد.د
Zahnarzt
Omar Shalabi

 ﻋﻣر ﺷﻠﺑﻲ.د

Fachzahnarzt für Oralchirurgie
Mukhtar Daiban

 ﻣﺧﺗﺎر ذﯾﺑﺎن.د
اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ ﺟراﺣﺔ أﺳﻧﺎن

 اﻟﺧﻣﯾس- اﻹﺛﻧﯾن

 اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ،ﻧﺗﺣدث اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ

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

اﻟﺟﻣﻌﺔ

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

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

اﻟﺳﺑت

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

ھﯾرﻣﺎن ﺷﺗراﺳﮫ

kfo
Viktoriapark

Dr.

M. Duncker

Dipl.
Stom.

A. Al-Souri

Fachpraxis für Kieferorthopädie
Zahnregulierung für

Kinder und Erwachsene
- Schnelle und schmerzarme
Kieferorthopädie

- Fast unsichtbare Zahnspangen
- Sportschutz

- Individualprophylaxe

- Professionelle Zahnreinigung
- Zahnschmuck

- Kombinierte kieferorthopädischkieferchirurgische Behandlung

Methfesselstraße 50
10965 Berlin-Kreuzberg

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

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

Fr

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

Designed By Dalil

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

Tel

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

030 687 21 72

Praxis-Sprechzeiten:
Mo, Di, Mi: 10.°°-18.°° Uhr
Do: 12.°°-18.°° Uhr Fr: 10.°°-16.°° Uhr
und nach Vereinbarung

Prophylaxe

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

الدكتور أمين حافظ
الدكتورة حنان حافظ هولز

. تركيب األسنان الثابتة والمتحركة-

. عالج الحاالت الطارئة-

. الحشوات الضوئية والتجميلية-

. تنظيف األسنان-

. تبييض األسنان بطريقة حرفية-

. عالج القناة الجذرية بأحدث الطرق-

. وقاية ومعالجة أسنان األطفال-

. عالج أمراض اللثة-

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

Tel.: 030 493 40 60

Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Gesundbrunnen

Designed by dalil.de

- Notfallbehandlung.
Professionelle Zahnreinigung.
- Behandlung des Wurzelkanals mit den
neuesten Methoden.
- Behandlung von Parodontitis.
- Fester und Herausnehmbarer Zahnersatz.
- Optische und kosmetische Füllungen.
- Zahnaufhellung auf professionelle Weise.
- Prävention und Behandlung von Kinderzähnen.
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ZAHNARZTPRAXIS

Mustapha Lagrou M.Sc

Design by dalil.de

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻷﺳﻧﺎن

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

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

KINDERWUNSCHZENTRUM
am Potsdamer platz

Dr. med.

Hanadi Awwadeh
Dr. med.

Anja Mutz

IUI
IVF
ICSI
MESA TESE
Assisted Hatching

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

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

Nachfolge Dr. Spree seit 01

FÄ für Gynäkologie und Geburtshilfe

Dr. Jamila Majoul
دكتورة جميلة مجول

Sprechen Sie mich an, ich b

Nachfolge Dr. Spree seit 01. Mai 2021

أخصائية نسائية

Sohayla
 سهيلة سليمانSleima

!نتطلع لإلجابة و الرد على اسئلتكم و استفساراتكم

Dr. Zamzam Abushowaisha

أخصائية في طب الباطنة

اإلدارة الطبية
Fachärztin
für Innere Med
+49 2336 13033 يمكنكم تحديد موعد عبر الهاتف على الرقم
Ärztliche Leitung
. الخاص بالبوابة االلكترونية للمرضىQR أو عبر اإلنترنت باستخدام رمز ال

دكتورةزمزم ابوشويشه
أخصائية نسائية

Leistungen :
Mutterschaftsvorsorge
Impfungen
Mammasonografie
ambulante Op’s
Kinderwunschberatung und Behandlung
Betreuung in den Wechseljahren
Laserbehandlungen :
Haarentfernung

:يمكنكم التواصل معنا في ساعات العمل التالية
 مسا ًء6:00 -  مسا ًء3:00 / ً  ظهرا12:00 -  صباحًا8:00 اإلثنين والثالثاء والخميس
ً  ظهرا12:00 -  صباحًا8:00
األربعاء
Nachfolge Dr. Spree seit 01. Mai
ً ظهرا2021
1:00 -  صباحًا8:00
الجمعة

Besenreiser entfernen

Sprechzeiten
Mo.,Di. 09:00 - 12:00 Uhr
15:00 - 18:00 Uhr
Mi.,Fr. 09:00 - 13:00 Uhr
Do.
09:00 - 16:00 Uhr

Tel: (030) 69 35 050
Fax: (030) 69 50 89 04
Hohenzollerndamm 187
10713 Berlin

www.gynäkologie-majoul.de
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MVZ für Allgemeinmediz
Wilhelmstraße 4, 58332 Sc
Nachfolge Dr. Spree seit 01. Mai 2021
Nachfolge Dr. Spree seit 01. Mai 2021
Termine vereinbaren Sie g
Sprechen Sie mich an, ich bin gerne für Sie da!
Sprechen Sie mich an, ich bin gerne für Sie da!
Sohayla
Sleiman
Sprechen
Sie mich
an, ich bin gerne für Sie da!oder online in unter dem Q
Sohayla
Sleiman
Fachärztin
für
Innere
Medizin
Sohayla
Sleiman
Fachärztin
für Innere Medizin
Sie erreichen mich zu folge
Ärztliche Leitung
Fachärztin
für Innere Medizin
Ärztliche Leitung
Ärztliche
Leitung
MVZ für Allgemeinmedizin
Schwelm GmbH Montag, Dienstag, Donner
MVZ
für Allgemeinmedizin
Schwelm GmbH
Wilhelmstraße
4, 58332 Schwelm
MVZ
für vereinbaren
Allgemeinmedizin
Schwelm
GmbH
Wilhelmstraße
4, 58332
Termine
SieSchwelm
gerne
telefonisch
unter
+49 2336 13033
Mittwoch
Wilhelmstraße
4, 58332
Termine
vereinbaren
SieSchwelm
gerne
telefonisch
unter
+49 2336 13033
oder
online
in unter
dem
QR-Code
in unserem
Patientenportal.
Termine
vereinbaren
Sie
gerne
telefonisch
unter
+49 2336 13033
oder
online
inmich
unter
QR-Code
in unserem
Patientenportal.
Sie erreichen
zudem
folgenden
Sprechzeiten:
Freitag
oder
online inmich
unter
QR-Code
in unserem Patientenportal.
Sie
erreichen
zudem
folgenden
Sprechzeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag 08:00-12:00 Uhr und 15:00-18:00 Uhr
Sie
erreichen
mich zu
folgenden08:00-12:00
Sprechzeiten:
Montag,
Dienstag,
Donnerstag
Uhr
Mittwoch
08:00-12:00
Uhr und 15:00-18:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag 08:00-12:00
Mittwoch
Freitag
08:00-13:00 Uhr
Uhr und 15:00-18:00 Uhr
Mittwoch
08:00-12:00 Uhr
Freitag
08:00-13:00
Freitag
08:00-13:00 Uhr

Visitenkartenanzeige_MVZ Schwelm_Sleiman.indd 1
Visitenkartenanzeige_MVZ Schwelm_Sleiman.indd 1
Visitenkartenanzeige_MVZ Schwelm_Sleiman.indd 1

31.05.2021 16:07:02
31.05.2021 16:07:02
31.05.2021 16:07:02

Visitenkartenanzeige_MVZ Schwelm_Sleiman.indd

Di
es
pe
z
i
el
l
ePr
a
x
i
sf
ürI
nner
eMedi
z
i
n.
Unt
erF
ühr
ungv
onDr
.
Al
i
Abboud.
Di
eer
s
t
ePr
a
x
i
sf
ürI
nner
eMedi
z
i
ni
nNeuk
öl
l
nmi
tKompa
k
t
l
ei
s
t
ung
en.

 تأمينات، عالج طبيعي، صيدليات،مستشفيات

Krankenhäuser, Apotheken, Naturheilkunde, Versicherungen

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

BRILLENSTUDIO
ABDALLAH
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BLISSESTR. 5,
10713 Berlin - Wilmersdorf

l]Ö^Èä÷]<Ö^øjﬁ˝<‡“^⁄_<^ﬂËÇ÷

TEL 030 86 10 86

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

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

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

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

030 788 97 955
Mobil

Fax

12101 Berlin
030 788 97 956

0171 991 81 96

Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

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

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

مستشفى إبن سينا
Avicenna Klinik,
Paulsborner Str. 2, 10709 Berlin
Tel. 030-2360830
DRK-Kliniken Westend
Spandauer Damm 130, 14050 Berlin
Charlottenburg Tel. 3035-0
S-Bahn: S45, S46 Westend, Bus: 145
Paulinenkrankenhaus
Dickensweg 25-39, 14055 Berlin
Charlottenburg , Tel. 30008-0
U-Bahn: U2, U12 Neu-Westend, Bus: 104
Schlossparkklinik
Heubnerweg 2, 14059 Berlin - Charlottenburg
Tel. 3264 0, S-Bahn: S45, S46 Westend
Vivantes Klinikum im Friedrichshain
Landsberger Allee 49, 10249 Berlin
Friedrichshain, Tel. 4221-0, Tram: 5,6,8,15
Vivantes Klinikum Hellersdorf
Myslowitzer Str. 45, 12621 Berlin
Hellersdorf, Tel. 5651-0
S-Bahn: S5 Kaulsdorf, Bus 169
DRK-Krankenhaus Köpenick
Salvador-Allende-Str. 2-8, 12559 Berlin
Tel. 3035300-0
Bus: X69,167,169, 369, Tram: 26, 67
Vivantes Klinikum am Urban
Dieffenbachstr. 1, 10967 Berlin - Kreuzberg
Tel. 697-1 , Bus: 248
Ev. Krankenhaus K
ِ önigin Elisabeth
Herzbergstr. 79, 10362 Berlin - Lichtenberg
Tel. 5472-0, Tram: 8, 27
Krankenhaus Lichtenberg
Fanninger Str. 32, 10365 Berlin - Lichtenb.
Tel. 5518-1 , Bus: 193, 256, Tram: 21, 27
Unfallkrankenhaus Berlin
Warener Str. 7, 12683 Berlin - Marzahn
Tel. 5681-0 , Bus: X69, 190
Wilhelm-Griesinger-Krankenhaus
Brebacher Weg 15, 12683 Berlin - Marzahn
Tel. 5680-0
U-Bahn: U5 Wuhltetal , Bus: X69, 190
Bundeswehrkrankenhaus Berlin
Scharnhorststr. 13, 10115 Berlin - Mitte
Tel. 28 41-0 , Bus: 147
84

 أعمال النظافة، نظارات،محامون

Anwälte, Optiker, Reinigung

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

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

U-Bhf. Leopoldplatz
Tel 030 469 062 822
Fax 030 469 062 829
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SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,
Strafrecht, Ausländer- & Asylrecht

 عبد هللا/ د-

ـ أميركو
للتجارة

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

Abokal Najat
 نجاة أبوقال/ـ اة
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
Ahmed Abed
أحمد عابد/ـ ا
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
أحمد شحرور/ـ ا
Ahmad Chahrour
Anzengruber Str. 8, 12043 Berlin
Tel.: 030-921066470
 حسام ابراهيم/ـ ا
Ibrahim Housam
Müllerstr. 156 A, 13353 Berlin,
Tel. 030-469062822
 عماد جوابرة/ـ ا
Jawabreh, Imad
Kurfürstendamm 152, 10709 Berlin,
Tel. 030-3974470
 ناصر منصور/ـ ا
Naser Mansour
Meinekestr. 8, 10719 Berlin,
Tel. 030-69532914
 يوسف ناصر الدين/ـ ا
Nasereddin Josef
Bastianstr. 5, 13357 Berlin
Tel.: 030-66403045
 رياض خليل/ــ ا
Riad Khalil
Meinekestr. 8, 10719 Berlin,
Tel. 030-37584248
 طارق العبيد/ـ ا
Tarig Elobied
Alt Moabit 108a, 10559 Berlin,
Tel.030-330999990

21 Jahre Dalil Magazin
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، مدارس قيادة، ، تأمينات، مترجمون، سفريات،الكترونيات

Elektronik, Reisebüro, Übersetzer und Dolmetscher ......

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

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

Al Basrawy :
ـ البصراوي لألجهزة
Waschmaschinen, Geschirrspüler,
المنزلية
Trockner
والكهربائية
0157-5789 1714

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

AB Automobil
Barnetstr. 53, 12305 Berlin
Tel.: 030-7456418
Autoservice Abo Ward
Neuendorfer Str. 64, 13585 Berlin
Tel.: 030-61365550
Jallous Automobile
Lübarser Str. 35, 13435 Berlin
Tel. 030-4024415
Wehbe Autohandel
Kiefholzstr. 388, 12054 Berlin,
Tel. 030-62804435

ـ

ـ فوتو فريد
ـ ستوديو ميديا

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

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

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

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

 إلكترونيك لين إلكترو فن موبيل سات ريكسـ ساتكوم

Dr. A. Elektiar
dolmetscher

Designed By Dalil

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

REPARATUR
ASD Auto Design u. Service GmbH
Koloniestr. 104, 13359 Berlin,
Tel. 030-4926372
Chebli, Hikmet u. Ghazi
Koloniestr. 127, 13359 Berlin,
Tel. 030-4939073
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ـ

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

 ﺃﺣـﻤﺪ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ/ﺩ

VERMIETUNG

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

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

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

AN- & VERKAUF

KFZ-GUTACHTER

Khadem , Mustapha
مصطفى/ـ ا
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin,
Tel. 030-2517742
Hatem El-Batta
 حاتم البطة/ـ أ
Swinemünder Str. 48B, 13355 Berlin,
Tel. 030-7914857
Khleif, Moussa
 موسى/ـ ا
Greifenhagener Str. 48, 10437 Berlin,
Tel. 030- 4455725
نعيم عاشور/ـ ا
Naim Ashour
Schöneberger Str. 5a, 10963 Berlin
Tel. 030-33986886
 صدقي حمدان/ـ ا
Sudgi Hamdan
Kurfürstenstr. 37a, 12249 Berlin-Lankwitz,
Tel. 030- 81001323 / 0163-7280250
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Aachener Str. 40, 10713 Berlin

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

(U-Bhf: Heidelberger Platz Bus: 249)
E-Mail post@elektiar.de
Tel 030 213 88 30 Fax 030 213 88 40
Funk 0171 838 97 31

Schulen, Kindergärten, Immobilien, Baufirmen, Mobilfunk

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

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

FESTSAAL

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

 تليفونات، أعمال البناء، عقارات، رياض أطفال،مدارس

56823914
ـ دار الحكمة
Haus der Weisheit
Rathenower Str. 16, 10533 Berlin, Tel. 03039808625
Ibn-Khaldon
ـ ابن خلدون
Karl-Marx-Str. 78, 12043 Berlin
Karame e. V.
 الكرامة/ المدرسة العربية
Puttkamer Str. 19, 10969 Berlin, Tel. 017640198574
Palästina Sportvereine e.V.  مدرسة فلسطينPrinz-Eugen-Str. 17, 13347 Berlin,
Tel. 030-2111562

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

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

AKI
ـ المعهد الثقافي العربي
Falkstr. 23, 12053 Berlin, Tel.68081472
Alfalah
ـ الفالح
Koloniestr. 30, 13359 Berlin
Tel. 41719694
Al-Baian
ـ البيان
Huttenstr. 31, 10553 Berlin,
Tel. 34357644
Alphabet
ـ مدارس ألفابت
- Nehringstr. 8, 14059 Berlin
- Crellstr. 38, 10824 Berlin
Tel.: 01520151947
Al-Huleh
ـ الحولة
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 6214959
ـ اإلرشاد
Al-Irschad eV.
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin,
Tel. 030-62983410
Arabischer Unterricht
ـ تعليم اللغة العربية
Uthmannstr. 23, 12043 berlin
Tel. 030- 21806954
Arresalah
ـ مدرسة الرسالة
Turmstr. 83,10551 Berlin, Tel. 03046309555
Al Andalus
ـ مدرسة األندلس
Falkstr. 22, 12053 Berlin,
Tel. 030-68054435
ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات
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
ـ الرابطة
Kurmärkische Str. 1-3,
اللبنانية
10783 Berlin, Tel. 030-8335332
Diwan,
ـ الديوان
Sonnenallee114, 12045 Berlin,
Tel. 030-39480910
ـ مدرسة النور
El-Nur
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 030-
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 أزياء، تجميل، استيراد وتصدير،احتفاالت

Festkichkeiten, Im- & Export,، Kosmetik, Textilien

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

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

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

Nour
Al Badawi
ـ نادى البداوى
Wilhelmshafener Str. 47, 10553 Berlin
Tel. 030-39037151
FC Al-Kauthar
ـ نادي الكوثر
Glasower Str. 54, 12051 Berlin
Tel. 030-6263638
FC Karama 1978
ـ نادي الكرامة
Prinzregentstr. 5, 10717 Berlin
Tel. 030-2112547
Palästina Sport Verein
ـ نادي فلسطين
Prinz-Eugen-Str. 17; 13347 Berlin
Tel. 030-74736864
SC Al-Qods
 نادي القدسWeisestr. 23,12049 Berlin
Tel. 030-6214959
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Sonnenallee 92, 12045 Berlin
Tel.: 0179-1319048

ـ فساتين نور

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

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

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

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

Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliere

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

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

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

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

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

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

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

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

لها طابع خاص حيث نجد خليط من الثقافات الشرقية والثقافات الغربية  .فإذا كنت تنوى السفر الي اذربيجان
قريبا من اجل السياحة اليك هذا التقرير لمجموعة من اجمل االماكن السياحية فيها التى يمكنك زيارتها لقضاء
وقت ممتع مع افراد اسرتك.
تعتبر اذربيجان في منطقة القوقاز هي البلد الذي تمتد بين كل من أوروبا الشرقية والغربية وآسيا ،لذلك نتوقع صداما بين الشرق
بالغرب ،وسوف تجد الكثير المتعة اذا قمت بزياره هذا المكان .تقع اذربيجان على بحر قزوين ،و يوجد هناك العديد من المنتجعات الساحلية شبه المدارية الرائعة،
ويمكن اعتبار اسم المكان اذربيجان علي انها أرض النار فهناك يمكنك الذهاب الي رحلة إلى الجبال النارية المشتعلة أو بركان الطين .وكذلك هناك مدن التالل التي
تحتوي علي المساجد والمآذن القديمة ،وكذلك بعض من الهندسة المعمارية الحديثة األكثر إثارة لإلعجاب في العالم في شكل أبراج اللهب في باكو ،لذلك يجب عليك
تنظيم وقت رحلتك الي أذربيجان الن هناك العديد من االماكان التي سوف تبهرك اثناء زيارتك للمكان فهي تأخذك في رحله في مفترق الطرق بين اوروبا وأسيا.

مدينة باكو

باكو هي عاصمة اذربيجان ،وتقع على طول بحر قزوين ،وتمثل مزيج غريب نوعا ما من المدينة القديمة المسورة  ، seher Icheriوجنون مبنى حديث وهو
الذي أدى إلى طفرة في ناطحات السحاب ،وكثير منها ملئ بشاشات “إل سي دي  ” lcdوكذلك عليك ان ال تفوت زياره أبراج اللهب ،وهي ثالثة أبراج بنيت لتشبه
الحريق الذي يلقي توهجه البرونزي على المدينة ليال .كما يوجد في المدينة الحديثة متحف الفن المعاصر به أكثر من  900من األعمال الفنية التي تتميز بجمالها
وصنعت بواسطه الفنانين القدامي في المنطقه فهو يستحق الزيارة للراغبين في الثقافة .
يمكنك كذلك تجربه المنتجات المحلية مع زيارة ل Tezeبازار وهو سوق يشتهر بالجبن والتوابل ،ويمكنك نجربه الكباب ،ويمكنك ان تحصل علي طعاما شهيا في
أحد المطاعم العديدة المفتوحة في جميع أنحاء المدينة.

أجمل األماكن السياحية في باكو

 Icheri Seherالمدينه القديمة

المعروفة باسم “المدينة القديمة” و “القلعة” Icheri Seher ،من مواقع التراث العالمي لليونسكو في وسط باكو ،وسوف تجد المباني المعمارية المذهلة في جميع
أنحاء هذا الجزء الرائع من المدينة .وتشمل هذه المدينه برج العذراء التي يعود إلى القرن  12وكان جزء من المدينة القديمة المحاطة بأسوار من باكو ،فضال عن
قصر ملوك شيروان الذي تم بناؤه في القرن ال .13يمكنط ايضا التكتع في هذه المدينه بمشاهده الحرف اليدوية ،مثل السيراميك ،وكذلك المنسوجات مثل السجاد
والمالبس الوطنية األذربيجانية التقليدية .وهناك مجموعة كبيرة من المحالت التجارية الواقعة في المدينه القديمه التي تعتبر اماكن مثالية إذا كنت ترغب في نزهة
حول المركز التاريخي للمدينة وفرصة لشراء بعض الهدايا التذكارية.

حديقة ابشيرون الوطنية

تقع حديقه اشيرون في مدينة باكو،وتمتد حديقه ابشيرون الوطنية بطول  783هكتار من األراضي المحمية وهو المكان المثالي لمشاهده النباتات والحيوانات المذهلة
في أذربيجان.
الحديقة الوطنية كذلك لديها مجموعة كاملة من الحياة البرية المحلية مثل الغزالن والطيور وابن آوى ،الغرير ،واألختام قزوين .من المعروف عن هذا المكان ايضا
أن الماء هناك يكون صافي جدا ورائع ومناسب للحياة البرية بما في ذلك ثعبان البحر .إذا كنت من مجبي الصيد البري للحيوانات هناك يمكنك زياره المكان في
شهر سبتمبر وما بعده.

02.04. – 03.04.2021
Holiday On Ice – Showtime
Olympiahalle,
Spiridon-Lou03.042021
12.04.2021
01.12.– 30.12.2020
is-Ring 21, 80809 München
German Wrestling Federation
Hochzeitsmesse
Winter-Zoo Hannover
Festsaal Kreuzberg, Am Flutgra- Areal Böhler, Alte Schmiedehal- Erlebnis-Zoo Hannover, Adenau- 03.04.2020
ben 2, 12435 Berlin-Treptow
le, Hansaallee 321, 40549 Düssel- erallee 3, 30175 Hannover
dorf
10.12. – 13.12.2020
05.04. – 06.04.2021
Domotex : Weltleitmesse für
Feuerwerk der Turnkunst – 18.04. - 26.04.2021
Teppiche und Bodenbeläge
OPUS
Messe: boot 2020
Messegelände, 30521 Hannover
Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Messegelände,
Stockumer
Berlin
Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf
17.04. - 26.04.2021
Internationale Grüne Woche
24.04 – 25.04.2021
Messedamm 22, 14055 Berlin
Messe: Supreme - Women&Men
B1, Bennigsen Platz 1, 40474
24.04. – 26.04.2021
düsseldorf
HIPPOLOGICA
Das
Reitsport-Event der Grünen 25.04. – 26.04.2021
Woche
Hochzeitsmesse
Messedamm 22, 14055 Berlin
Museum
für
Gartenkunst,
Benrather Schlossallee 100-106,
25.04– 27.04.2021
40597 Düsseldorf
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

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

15.04. -19.04.2021
InterDive: Internationale Tauch-,
01.04. – 11.04.2021
Schnorchel- und Reisemesse
Lichtkunst: Winterleuchten
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1,
Westfalenpark,
An
der 60327 Frankfurt – Westend
Buschmühle 3, 44139 Dortmund
18.01. – 19.01.2021
04.04. – 05.04.2021
Trau Dich! – Die Hochzeitsmesse
Deutsche Brieftauben-Ausstel- Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1,
lung
60327 Frankfurt – Westend
Westfalenhallen,
Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund
25.04. – 28.04.2021
18.04. – 19.04.2021
Creativeworld
Messe: Brille & Co
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1,
Westfalenhallen,
Rheinland- 60327 Frankfurt – Westend
damm 200, 44139 Dortmund
18.04. – 19.04.2021
Hochzeitstage 2020
18.03– 19..03.2021
Westfalenhallen,
Rheinland- Hochzeitstage Hamburg
damm 200, 44139 Dortmund
Messe und Congress, Messeplatz 1, 20357 Hamburg
28.04. – 31.04.2021
Wild Food Festival 2020
24.04. – 26.04.2021
Westfalenhallen,
Rheinland- home²: Immobilien
damm 200, 44139 Dortmund
Messe und Congress, Messeplatz 1, 20357 Hamburg

September 2021
11.09.2021
11.09.2021
11.09.2021
11.09.2021
11.09.2021
11.09.2021
12.09.2021
12.09.2021
12.09.2021
17.09.2021
18.09.2021
18.09.2021
18.09.2021
18.09.2021
18.09.2021
19.09.2021
19.09.2021
19.09.2021
24.09.2021
25.09.2021
25.09.2021
25.09.2021
25.09.2021
25.09.2021
25.09.2021
26.09.2021
26.09.2021

Leverkusen
Union Berlin
Freiburg
Hoffenheim
Greuther Fürth
Leipzig
Frankfurt
Bochum
Mönchengladbach
Hertha BSC
München
Mainz 05
Augsburg
Bielefeld
Köln
Stuttgart
Dortmund
Wolfsburg
Greuther Fürth
Leipzig
EFrankfurt
Leverkusen
Union Berlin
Hoffenheim
Mönchengladbach
Bochum
Freiburg

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Dortmund
Augsburg
FC Köln
Mainz 05
Wolfsburg
München
Stuttgart
Hertha BSC
Bielefeld
Greuther Fürth
Bochum
Freiburg
Mönchengladbach
Hoffenheim
Leipzig
Leverkusen
Union Berlin
Frankfurt
München
Hertha BSC
Köln
Mainz 05
Bielefeld
Wolfsburg
Dortmund
Stuttgart
Augsburg
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أفقي
 - 01مطرب قطري.
 - 02عاصمة األردن  -قتل (معكوسة).
 - 03مسلسل لغازي حسين (معكوسة).
 - 04ناد رياضي قطري  -حرف انجليزي  -غير ناضج.
( - 05الـ ).....من أسماء هللا الحسنى  -عملة اليابان.
( - 06الـ )......مدينة عراقية (معكوسة)  -سقى النبات  -متشابهان.
 - 07أصلحه  -من أنواع الموسيقى (معكوسة).
 - 08من الغزالن (معكوسة) ( -الـ )......عاصمة قطر.
 - 09آله موسيقية (معكوسة).
( - 10يـا )....أغنية للطيفة  -للتخير (معكوسة)  -مناص.

ممثلة سورية
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
01
02
03
04
05
06
07

رأسي

08

( - 01الـ )......دولة خليجية.
 - 02شقيق األب  -ممثلة عربية (معكوسة).
 - 03ثلثا (دار)  -لعب  -أقوم باإلمامة (معكوسة).
 - 04تجدها في (أزمان)  -عكس (فر)  -ثلثا (ترى).
 - 05طول.
 - 06أديب فرنسي.
 ....( - 07نهاري) أغنية لعمرو دياب  -أقوم بتكرار
السؤال (معكوسة).
 - 08أبسط (معكوسة)  -أعطى بال مقابل (معكوسة).
 - 09ضد خائن (معكوسة).
 - 10أغنية لـفهد الكبيسي.

7x

09
10

بين الصورتين توجد سبعة فوارق حاول أن تجدها في دقيقتين

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

 ممنوع تغير المصباح الكهربائي بدون مساعدةكهربائي مدرب في استراليا.
 ممنوع صيد الفئران بدون تصريح في واليةأوهايو االمريكية.
 تعتبر تربية الشارب بالنسبة لرجال األمن فيالهند سبب في ترقيتهم و الرفع من راتبهم
الشهري.
 في دولة ايرلندا ...ممنوع على المواطنين شربالخمر أمام البقر.
 تتركز واحدة من اغرب العصابات في العالم فيالهند ..عصابة جوالبي التي تتكون من مجموعة
من النساء المعنفات من طرف أزواجهم..والالتي
يتجمعن في الشارع و يقمن بضرب كل من
صادفهم من الرجال بإستعمال المكانس.

سؤال يحتاج جواب ...
 -1من كم العب يتكون فريق كرة السلة ؟
 -2أين افتتح أول متحف في العالم ؟
 -3من هي أول بلد تشرع في األلعاب
األولمبية ؟
 -4من هو أول رئيس جمهورية للجزائر ؟
 -5من هو أول منتخب عربي صعد إلى
كأس العالم ؟
 -6ما هي أطول رحلة في تاريخ البشرية ؟
 -7من هو أذكى الكائنات البحرية ؟
 -8ما هو أول مسجد أقيم في مصر ؟
 -9ما هو أكبر بحار العالم ؟
 -10العبادة التي ال يمكن أن يقوم بها أكثر
من شخص في وقت واحد ؟
 -11أشهر نوع من أنواع األسماك التي
تعيش في البحر الميت ما هو ؟
 -12ظاهرة كونية تحدث عندما تكون
األرض والقمر والشمس على استقامة
واحدة تقريبا ويكون القمر في
المنتصف ؟
 -13أول دولة قامت باستخدام الطابع
البريدي فما هي ؟
 -14ما هو جمع كلمة امرأة ؟
 -15ما هو الملك الذي قتلته ذبابة ؟
 -16كم عدد الجيوب األنفية الموجودة

داخل جسم اإلنسان ؟

 -17اذكر أسماء الدول التي يطلق عليها
اسم الدول االسكندنافية ؟
 -18جزء في جسم اإلنسان ال يصله الدم
فما هو ؟
 -19هل تعرف أكبر جبل في العالم؟
 -20ما أطول كلمة في القرآن الكريم ؟
 -21ما اسم أبعد هو كوكب عن الشمس ؟
 -22ماذا يسمى الحيوان الذي يعيش جزء
من حياته في األرض وجزء في الماء؟
 -23من أول شخصية عربية قد نالت
جائزة نوبل ؟
 -24من هو الملك الذي قام بتأسيس
المملكة العربية السعودية ؟
 -25من هو آخر خليفة من خلفاء الدولة
العباسية ؟
 -26من هو أول من قام بصك النقود عند
العرب ؟
 -27من هو القائد المسلم الذي قام بفتح
شمال إفريقيا ؟
 -28في عام  1986حدث انفجار في
إحدى سفن الفضاء ،ماذا يسمى ؟
 -29ما هي أكبر مقبرة في العالم وكم من
الوقت استغرق بناؤها ؟
 -30الكلمة التي ينطقها جميع سكان
األرض بنفس اللفظ رغم اختالف
اللغات ؟

امرأة ألمانية تستخدم رزم النقود الشعال الموقد سنة .1923
التقطت الصورة اثناء جمهورية فايمار التي حكمت ألمانيا بعد خسارتها الحرب العالمية
األولى وامتد حكمها من سنة  1919الى  1933وانتهت بانتخاب هتلر مستشارا
أللمانيا.
فرضت الدول المنتصرة في الحرب العالمية األولى على ألمانيا تعويضات ماليه تخطت
 33مليار دوالر وكان مبلغا خياليا في ذلك الوقت .فضال عن الخسائر االقتصاديه
التي القتها ألمانيا في الحرب.واظطر األلمان الى شراء العملة األجنبية من األسواق
العالمية بأي ثمن كي يتمكنوا من سداد التعويضات.ولجأت الحكومة الى االقتراض بدال
من فرض الضرائب.ادى ذلك الى انخفاض المارك األلماني الى درجات غير مسبوقة
وارتفاع نسبة التضخم.وبعد ان كان المارك األلماني يساوي اربع دوالرات عام 1914
اصبح الدوالر يساوي  1تريليون مارك عام ..1923ثم تضاعف سعر الصرف الى 2
تريليون مارك مقابل الدوالر األمريكي.وفقدت العملة معناها فصار الناس يستخدمون
النقود كورق للحائط او مواد لإلشعال والتدفئه.وصارت عملية التخلص من النقود أكثر
تكلفه من النقود نفسها.

أقوال مأثورة          

Sprüche

أعظم متعة في هذه الحياة هي
فعل ما قال عنه الناس أنك ال
تستطيع أن تفعله
Che Guevara

تشي جيفارا

إذا كانت المصفوفة التالية
«  »45 ،35 ،39 ،52 ،45يوجد
بها رقم غير صحيح ً
وفقا
للزيادة العددية المتبعة
بها إذن ما هو الرقم الغير
صحيح؟

الحوت

21.02-20.03

الدلو

21.01-20.02

الجدي

22.12-20.01

23.11-21.12

القوس

24.10-22.11

العقرب

24.090-23.10

الميزان

24.08-23.09

العذراء

األسد

23.07-23.08

22.06-22.07

السرطان

21.05-21.06

الجوزاء

الثور

21.04-20.05

الحمل

21.03-20.04

الكلمات المتقاطعة

اليوم ليس الوقت المناسب لتكون الحلقة األضعف في السلسلة.
ومن هنا ينصحك الفلك أن تنطلق وتنهض ،واعلم أن الفرص ال تنتظر
أحد ..كن جاهزً ا ،واستعد.

اليوم قد تظهر بعض األحداث غير المتوقعة وتسبب لك ضجة في
مشاعرك.
ومن هنا ينصحك الفلك اليوم أن تخصص وقت ًا لكل تقضيه بطريقتك،
وال تقترب من مشاكل اآلخرين ما دمت لم تبت في مشاكلك.
اليوم حاول أال تكون جاد ،وتخلص من رغبتك الدائمةفي التحكم في
كل شئ.
ومن هنا ينصحك الفلك أن تفلت أصابعك قليالً وأن تسير مع التيار اليوم
ليس يو ًما للمقاومة.
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االختالفات السبعة

اليوم عليك أال تفوت أي فرصة ،مهما كان شعورك أو تعبك.
ومن هنا يخبرك الفلك أن اليوم ليس يوم للراحة ..فال تخجل من أن
تكون نفسك
وتعبر عن روحك دون خوف.
قد يتم تغيير خططك اليوم ،ولكن ال يعني أن تتخلى عن األمل.
ومن هنا يخبرك الفلك أن في بعض األحيان في التخلي عن السيطرة
ضرورة ملحة ..ال تقاوم.

اليوم فرصتك للتحرر من روتينك الممل.
ومن هنا ينصحك الفلك أن تتبع حدسك ،وال تشعر باغضب إن كنت
ال تعرف أي الطريق هو األصح ..أي كان الطريق الذي ستختاره فهو
األصح.
اليوم قد تقودك أحالم اليقظة إلى الخروج من حيز جسمك الضيق إلى
ما هو أوسع.
ومن هنا ينصحك الفلك أن تتخذ خطوة نحو ما يدغدغ خيالك،
وأن تشجع اآلخرين على مشاركة أحالمهم معك.
اليوم يجب أن يسير على ما يرام ،فال تواجه مشكلة أن يسير يومك
برتم سريع.
ومن هنا ينصحك الفلك أال تضع نفسك في حيز التفكير المحدود ،بل عليك
االنطالق لما هو أوسع ..كن منفتحًا على أفكار جديدة.
تسير األحداث اليوم بصورة سريعة تدهشك وترضيك.

أنا مين؟

سالف فواخرجي

أنا فين؟

السعودية  /الرياض  /محمد بن سلمان

فكر شوية!

 5 -1العبين  -2 /متحف القاهرة عام  -3 / 1901اليونان  -4 /أحمد بن بل
 -5 /مصر  -6 /رحلة اإلسراء و المعراج  -7 /الدولفين  -8 /مسجد عمرو بن العاص في
مدينة الفسطاط  -9 /البحر األبيض المتوسط  -10/تقبيل الحجر األسود  -11 /البحر الميت ال
يوجد به أسماك وذلك ألن البحر الميت شديد الملوحة ،لذا فهو يخلو من الكائنات الحية /
 -12كسوف الشمس  -13 /بريطانيا  -14 /نساء  -15 /النمرود / 8 -16 /
 -17دولة النرويج ودولة السويد ودولة الدنمارك -18/ .قرنية العين -19 / .جبل إفرست.
 -20/فأسقيناكموه  -21 /كوكب نبتون  -22/البرمائيات -23 / .الرئيس المصري محمد
أنور السادات  -24 /الملك عبد العزيز آل سعود -25 / .الخليفة المستعصم -26 / .الخليفة
األموي عبد الملك بن مروان -27 / .القائد عقبة بن نافع -28 / .هي تشالنجر.
 -29/تاج محل في الهند واستغرق بناؤه  22عا ًما -30/ .كلمة ألو Alo ..

ومن هنا ينصحك الفلك أن تتخلص من كل الخوف ،وأن تتقبل ما حولك
وستجد الفرص تفتح لك أبوابها.

اليوم تصل إلى بعض الفرص التي لم تكن متاحة من قبل.
ومن هنا يخبرك الفلك أن عليك االستفادة من تلك الفرص بأكبر قدر
ممكن ..فابحث عن حريتك فيما هو غريب وجديد.

اليوم عليك ان تكون دريئ في أفعالك ودرات فعلك.
ويخبرك الفلك أن األمر في بدايته قد يبدو صعب ،ولكن عليك أن تسمح
لنفسك بأن تجرب.

اليوم شعارك هو لحرية العاطفية ،فترتفع حواسك وتجذب ما حولك.
ومن هنا ينصحك الفلك أن تترك إبداعك ينفجر من كل كيانك وقلبك..
كن صادقًا.

الرقم الغير صحيح هو
 35كان البد أن يكون 34
نظرًا ألن الزيادة األولى
بدأت بالرقم  5ثم أصبحت
 6ثم  7وهكذا

DÜSSELDORF

www.gutachten-amawi.de

Egal ob Tag oder Nacht. WIR sind immer für SIE da!
365 Tage im Jahr an 24 Stunden täglich
Unsere Dienstleistungen:
- Unfallgutachten
- Wertgutachten
- Kaskogutachten
- Gasanlagengutachten
- Gebrauchtwagencheck
- kostenlose technische Beratung
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Amawi
Bruchstraße 76
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Telefon 0211-301 76 220, Telefax 0211-301 76 222, Mobil 0177-567 57 62
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