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الدليل ـ برلين 

ساعدت   ، العالم  في  نفوذاً  القادة  أكثر  من  كواحدة 
أنجيال ميركل في تحديد مسار  األلمانية  المستشارة 
عاًما  لكن خالل 16  والعالمية،  األوروبية  السياسة 
تأثير  أيًضا  لها  كان  أللمانيا،  كمستشارة  من عملها 
من  الماليين  حياة  شكلت  حيث  بلدها،  على  كبير 
تقرير  أو لألسوأ، وفق ما ذكر  المواطنين لألفضل 

لشبكة بي بي سي.

ربما يمكن رؤية التأثير األكبر لميركل في المجتمع 
األلماني، وهو ما تمثل في رفضها إغالق األبواب 
يلتمسون  الذين  األشخاص  من  اآلالف  مئات  أمام 
اللجوء في البالد في عام 2015، كلحظة محورية 
في منصبها كمستشارتها. ومنها تواجد اآلن حزب 
يميني متطرف مناهض وهو حزب البديل من أجل 
ألمانيا، الذي قلب الحياة السياسية أللمانيا رأسا على 

عقب.

للحكومة  االجتماعية  السياسة  أهداف  من  العديد 
غابت  أو  جدا  طموحة  تكن  لم  واليتها  المنتهية 
والتكافؤ  المساواة  جمعية  الستنتاج  وفقا  تماما. 
  Paritätischer Wohlfahrtsverband األلمانية 
وقال  يتضاءل.  ال  للمجتمع  االجتماعي  فاالنقسام 
"الميزانية  ان  روزنبروك  رولف  الجمعية  رئيس 
المنتهية  الفدرالية  للحكومة  والسياسية  االجتماعية 

واليتها متواضعة للغاية".
على سبيل المثال، وضعت الحكومة األلمانية لنفسها 
المتوسط  دون  الناس  أفقر  عدد  على  اإلبقاء  هدف 
في االتحاد األوروبي في المستقبل. ولم يتحقق ذلك 
إال جزئيا. وفي الواقع، ظل معدل الفقر مرتفعا عند 
15.9 في المائة. وباإلضافة إلى ذلك، يعتبر واحد 
من كل خمسة متقاعدين اآلن فقيرا، ويتزايد خطر 

الفقر بين كبار السن باستمرار.

التقرير  الثمن: ويشير  المعيشة باهظة 
المساواة  لجمعية  السابع  السنوي 
المرتفع  العبء  إلى  أيضا  والتكافؤ 
لإليجارات على األسر الفقيرة باعتباره 
مشكلة خطيرة: فحوالي نصف األسر 
(48 في المائة( مثقل بتكاليف السكن 
ألنها تضطر إلى دفع أكثر من 40 في 
المائة من دخلها مقابل ذلك. وقد حققت 
هدف  الواقع  األمر  بحكم  الحكومة 
يضطرون  الذين  أولئك  نسبة  خفض 
المائة  في   40 من  أكثر  إنفاق  إلى 
 13 إلى  اإلسكان  على  دخلهم  من 
لكن   .2030 عام  بحلول  المائة  في 
بين األشخاص  هناك اختالفات كبيرة 

المتضررين من الفقر واألشخاص غير المتضررين 
من الفقر، بحسب روزنبروك.

المنخفضة:  األجور  قطاع  في  الوظائف  من  العديد 
في حين حققت الحكومة هدف زيادة معدل العمالة، 
ال يزال هناك عدد كبير جدا من الوظائف في قطاع 
شخص  ماليين  ستة  ويعمل  المنخفضة.  األجور 
الستنتاج  ووفقا  األجر.  منخفضة  وظائف  في 
الثروة  في  التفاوت  فإن  والتكافؤ  المساواة  جمعية 
التقرير  ويشير  اآلن.  حتى  شأنه  من  التقليل  تم  قد 
من  األوائل  العشر  يمتلك  حيث  أحدث،  بيانات  إلى 
السكان 64 في المائة من األصول في ألمانيا. كما 
أشار التقرير إلى أنه في أزمة كورونا، كان العمال 
أو  أكثر عرضة لإلصابة  والفقراء  المستقرين  غير 
ذلك  وأسباب  بمرض شديد.  لإلصابة  أكثر عرضة 
عن  فضال  والتنقل،  والمعيشة  العمل  ظروف  هي 
الظروف الموجودة من قبل أو عوامل اإلجهاد مثل 

الفقر في هذه الفئات.

لم تتحقق أي مساواة بين المرأة والرجل وباإلضافة 
بين  المساواة  هدف  أن  الرابطة  انتقدت  ذلك،  إلى 
المرأة والرجل لم يتحقق، ألن المرأة ال تزال تكسب 
أقل بالمقارنة وأن هذه الفجوة أكبر في سن التقاعد. 
وعلى الرغم من أن الفجوة في الدخل العام بين النساء 
والرجال آخذة في التناقص ببطء، فإنها ال تزال عند 
18 في المائة. وفي مقارنة مباشرة، تحصل المرأة 
المائة عن عملها في  بنسبة ستة في  أقل  على أجر 

نفس الوظيفة أو مقارنة بالرجل.

باحتياجات  السياسة  اكتراث  عدم  انتقد  أنه  بيد 
من  الرغم  وعلى  األساسي.  األمن  من  المستفيدين 

مثل  الدعم  خدمات  وفقدان  األغذية  تكاليف  زيادة 
من  الغذاء  ونفقات  المجانية  المدرسية  الوجبات 
مصممة  خدمة  هناك  تكن  لم  األغذية،  مصارف 

خصيصا الحتياجاتها.

أنجيال  استمرار  حول  أولي شرودر  المحلل   يقول 
كاملة،  ديمقراطية  لدينا  "ليس  لفترة طويلة:  ميركل 
ويضيف:  جيدة".  ديمقراطية  لدينا  أن  أعتقد  لكنني 
لديه  شخص  كل  الهجرة.  نظام  في  جيدة  "ألمانيا 

فرصة للعيش هنا وتحقيق أحالمه".
االنبعاثات  ألمانيا  خفضت   ، ميركل  عهد   في 
واستثمرت في مصادر الطاقة المتجددة، واستمرت 
في تطوير اقتصادها، لكن من المسلم به على نطاق 
ألمانيا  واسع أن األهداف الحالية لحماية المناخ في 
ليست صارمة بما فيه الكفاية، فال تزال ألمانيا تحرق 
الفحم، ويرجع ذلك جزئًيا إلى أن ميركل تخلت عن 
الطاقة النووية بعد كارثة فوكوشيما في اليابان قبل 

10 سنوات.

في عهد ميركل ، ازدهرت ألمانيا، على الرغم من 
في  الفضل  من  بعًضا  يأخذوا  أن  يجب  أسالفها  أن 
ثروة اليوم، ويخشى النقاد من أنه مع تقدم المنافسين 
العمالق  هذا  فإن  والرقمي،  التكنولوجي  التقدم  في 

االقتصادي يكافح من أجل مواكبة التطورات.
المحافظ  المسيحي  الديمقراطي  االتحاد  حزب  وقاد 
من  وكان  فترات.  ألربع  التحالفات  ميركل  بقيادة 
األشياء التي ميزت ميركل إنها جعلت ألمانيا تعتمد 
على  والحفاظ  الوظائف  لملء  المهاجرين  على 
باأللمان   المليئة  البالد  وإنعاش  االقتصاد  استمرار 
من  ألمانيا  سكان  ربع  من  أكثر  واليوم   .. المسنين 

أصول مهاجرة.
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أعلن رئيس مجلس إدارة الوكالة االتحادية للعمل أن 
البالد بحاجة لنحو 400 ألف مهاجر سنويا- أي أكثر 
األعوام  خالل  الحال  عليه  كان  مما  واضح  بشكل 
الماضية. وأوضح : " ولكن ال يتعلق األمر بالنسبة 
لي باللجوء، وإنما بالهجرة الهادفة لسّد الثغرات في 

سوق العمل".
الصحية،  الرعاية  مجال  من  و"بدءا  إنه  وتابع: 
مرورا بخبراء المناخ، ووصوال إلى المتخصصين 
في الخدمات اللوجستية واألكاديميات: سيكون هناك 

نقص في العمالة المتخصصة في كل مجال".
وعن أوجه المقاومة المحتملة للهجرة، قال: "يمكن 
للمرء أن يقف ويقول: ال نريد مهاجرين، ولكن ذلك 
العاملة  القوى  أن  هي  الحقيقة   )...( نفعا  يجدي  ال 
الديموغرافي،  التطور  بسبب  أنه  إلى  الفتا  تنفد"، 
العمر  في مرحلة  المحتملين  العمال  سينخفض عدد 
المهني النموذجي بنحو 150 ألف شخص هذا العام.

من  إال  المشكلة  حل  يمكنها  ال  "ألمانيا  وأضاف: 
خالل تأهيل غير المعلّمين واألشخاص الذين لم يعد 
لديهم وظائف والسماح للعامالت الالئي يعملن بدوام 
وكذلك  أطول-  لمدة  بالعمل  رغبتهن،  دون  جزئي، 
من خالل جلب مهاجرين إلى البالد بصفة خاصة"، 
مشددا على أنه يتعين على الحكومة االتحادية القادمة 

الجمع بين كل ذلك.

الندماج  المؤيدين  األشخاص  نسبة  تراجعت 
المهاجرين في ألمانيا، فيما ارتفعت نسبة األشخاص 

المعادين للمسلمين، بحسب دراسة ألمانية حديثة.
متعددة  البحوث  معهد  مدير  قال  جانبه،  من 
بجامعة  والعنف  الصراع  مجال  في  التخصصات 
بيلفيلد، إن جائحة كورونا أثرت على هذه المواقف. 
وفقاً للنتائج، فقد أعرب 48% فقط من سكان ألمانيا 
عن تأييدهم لالندماج الذي يعني السماح للمهاجرين 
بمواصلة االحتفاظ بهويتهم الثقافية مع إشراكهم في 

المجتمع األلماني في الوقت نفسه.
لالندماج  المؤيدين  نسبة  أن  إلى  النتيجة  هذه  تشير 

تراجعت على نحو ملحوظ منذ عام 2014. 
أضاف التقرير أن نسبة مرتفعة ممن شملتهم الدراسة 
عن  يتخلوا  أن  القادمين  المهاجرين  من  ينتظرون 
هويتهم الثقافية، وقال إن احترام الخصائص الثقافية 
محورية  مسألة  بالمساواة  واالعتراف  للمهاجرين 
بالنسبة لالندماج، وأشار إلى أن هذا هو االتجاه الذي 

يشهد نقصاً.
و"صارخة  قاسية"  "لغة  عن  أيضاً  يتحدث  التقرير 
للغاية"، لغة تزداد عدوانية وتهديداً مع مرور الوقت. 
"ظهرت تهديدات مباشرة بالقتل، عنصرية واضحة 
صلة  ذات  وقائع  هذه  العنف.  لممارسة  ودعوات 

جنائية وال عالقة لها بحرية التعبير.

يلتهم  التضخم  معدل  بأن  ألمانيا  في  انتقادات  وسط 
من  أكثر  أن  رسمية  بيانات  كشفت  األجور،  زيادة 
2.5 مليون موظف في ألمانيا يتلقون أجراً يقل عن 

ألفي يورو شهرياً. 
وذكرت الحكومة رداً على طلب إحاطة من حزب 
اليسار، أن واحداً من بين كل ثمانية موظفين بدوام 
يورو  ألفي  من  أقل  على  يحصل  ألمانيا  في  كامل 
شهرياً. وتبلغ النسبة في شرق ألمانيا فقط واحداً بين 

كل خمسة موظفين.
وقالت زابينه تسيمرمان، من الكتلة البرلمانية لليسار، 
يلتهم  التضخم  »معدل  صحافية،  تصريحات  في 
مضيفة  األساس«،  في  ُوِجدْت  إذا  األجور،  زيادة 
أن الشعور باالستياء يتزايد، وأوضحت أنه ال يمكن 

تدبير أمور الحياة براتب يقل عن ألفي يورو.
يُذكر أن معدل التضخم في ألمانيا بلغ 3.9 في المائة. 
وطالبت بزيادة الحد األدنى لألجور إلى 13 يورو 

في الساعة تماشياً مع البرنامج االنتخابي لليسار.
من  المائة  في   65 حوالي  »يعمل  للبيانات:  ووفقاً 
في  يورو   20 من  أقل  بأجر  ألمانيا  في  الموظفين 
الساعة، ويعمل 32 في المائة مقابل أجر في الساعة 
يقل عن 13 يورو، بينما يحصل 26 في المائة على 
أجر أقل من 12 يورو، وأقل من 10 يورو بالنسبة 

لنحو 12 في المائة من الموظفين«.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، ديتمار 
الحاكم  االئتالف  من  سنوات  عقب  إنه  بارتش، 
والحزب  المسيحي  التحالف  يضم  الذي  الكبير، 
االشتراكي الديمقراطي، وقيادة االشتراكيين لوزارة 

العمل، أصبحت ألمانيا دولة ذات أجور منخفضة.
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عملية،  مستقبلية  استراتيجية  على وضع  األوروبي  االتحاد  يعمل 
الدول األوروبية،  إقامة للمواطنين من غير  لتسهيل منح شهادات 
األوروبية،  المفوضية  عنها  كشفت  التي  الجديدة  اللوائح  وتتيح  و 
أمام الالجئين التقدم بطلب للحصول على "البطاقة الزرقاء لالتحاد 
األوروبي" في الدول األعضاء غير تلك التي حصلوا فيها على حق 

اللجوء أو الحماية.
شروط  الزرقاء"  بـ"البطاقة  الخاصة  التوجيهية  اللوائح  وتحدد 
الدخول واإلقامة التي يجب أن يفي بها رعايا البلدان غير األوروبية 
في  الكفاءة  الحصول على وظائف عالية  أجل  أسرهم من  وأفراد 

الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.
أو  الصحة  مثل  خاص  بشكل  قطاعات  عدة  المشروع  ويشمل 
التكنولوجيا. وتعمل بعض دول التكتّل بنظام "البطاقة الزرقاء" منذ 
عام 2009. وهي تضم مقاييس تجمع بين تصريح العمل واإلقامة 

في وثيقة واحدة.

الزرقاء  البطاقة  توجيه  إصالح  مجددا  األوروبي  البرلمان  وأقر 
األوروبية، وتخّفض اللوائح الجديدة، التي أقرها البرلمان األوروبي 
الحد األدنى لمدة عقد العمل أو عرض العمل الملزم أمام المتقدمين 
بدال عن 12 شهرا  أشهر  ستة  إلى  األوروبي  االتحاد  من خارج 
المعمول بها حاليا باإلضافة إلى إبراز دليل على مؤهالتهم العليا 

أو مهاراتهم المهنية.
وفًقا للتوقعات، سينحفض عدد من هم في سن يسمح لهم بالنشاط 
المهني داخل دول االتحاد األوروبي، تم إحصاؤه في عام 2016، 
ويتوقع أن ينخفض العدد إلى 292 مليون شخص في عام 2070. 
لذلك يأمل المسؤولون األوروبيون في معالجة هذا االنخفاض من 

خالل هذا التحديث للنظام.
الدولية،  الحماية  من  المستفيدون  سيتمكن   ، ذلك  إلى  باإلضافة 
مثل الالجئين، من التقدم بطلب للحصول على "البطاقات الزرقاء 
لالتحاد األوروبي" في الدول األعضاء غير تلك التي ُمنحوا فيها 
"البطاقات  حاملو  وسيتمكن  أخرى.  حماية  حالة  أو  اللجوء  حق 
دولة  من  أكبر  بسهولة  االنتقال  من  األوروبي"  لالتحاد  الزرقاء 
بـ 12 شهًرا  األولية محددة  اإلقامة  لكن شرط  أخرى  إلى  عضو 
سيكون  األساسية،  الفترة  مضي  وبعد  التكتّل  دول  إحدى  داخل 

بوسعهم الحصول على وثيقة "لم الشمل" الستقدام أفراد أسرهم.

أعلنت المفوضية األوروبية طرح مبادرتها 
"البوابة العالمية" Global Gateway في 
األوروبي  االتحاد  نفوذ  لبسط  منها  مسعى 
األساسي  التركيز  سينصب  حيث  تجارياً 
ومواد  التّحتيّة  البنية  في  االستثمار  على 
الّسريعة  والّطرق  الحديديّة  والّسكك  البناء 

وشبكة الّطاقة والحديد والّصلب.
السنوي  االتحاد"  "حالة  خطاب  وفي 
ستراسبورغ  في  األوروبي  البرلمان  في 
المفوضية  رئيسة  أكدت  الفرنسية، 
أن  اليين  دير  فون  أورسوال  األوروبية 
الوقت حان "لتحول أوروبا مبادرة "البوابة 
بها  موثوق  تجارية  عالمة  إلى  العالمية" 
شراكات  "سنبني  موضحة  العالم"،  حول 
العالم،  دول حول  مع  المبادرة  هذه  بفضل 
عالية  التحتية  البنية  في  استثمارات  نريد 
والخدمات  واألفراد  السلع  وربط  الجودة، 

حول العالم."
الصين  نفوذ  إلى  اليين  دير  فون  وأشارت 
المفوضية  وسّمتها باالسم، وطرحت رؤية 
التي تهدف إلى منافسة "مبادرة  األوروبية 
الحرير  )خط  الصينية  والطريق"  الحزام 
وضعت  التي  أيضاً(  يعرف  كما  الجديد 
الصين  ربط  أجل  من   ،2013 في  أسسها 
بالعالم، لتكون أكبر مشروع بنية تحتية في 

تاريخ البشرية.
وقالت فون دير اليين: "نحن بارعون جداً 
المنطقي  من  ليس  لكن  الطرق،  تمويل  في 
بالنسبة ألوروبا بناء طريق مثالي بين منجم 
نحاس مملوك للصين وميناء مملوك للصين 

أيضاً".

خطة "بديلة ومنافسة"
"بديلة  خطة  األوروبية،  المبادرة  تعتبر 
نفوذ  لمواجهة  ذاته،  الوقت  في  ومنافسة" 
الصين، وهي تهدف إلى رسم معالم خطة 
إلى  موجهة  التحتية  البنى  حول  عالمية 
الدول الفقيرة أيضاً لمنافسة مشروع الحزام 
عرض  خالل  من  الصيني،  والطريق 
التمويل  من  النامية  الدول  على  مساعدات 
كبديل لالعتماد على شبكة الطرق والسكك 

الحديدية والموانئ الصينية.
إلى  بحاجة  نحن   " دير اليين  فون  وأكدت 
أن نكون أكثر فطنة بشأن هذه األنواع من 

االستثمارات، هذا هو السبب في أننا سنقدم 
قريباً استراتيجيتنا الجديدة للبوابة العالمية".
األوروبية،  المفوضية  رئيسة  إعالن  وجاء 
بعد ثالثة أشهر من تكليف 27 من زعماء 
معالم  بوضع  للمفوضية  األوروبي  االتحاد 
رؤية لتنفيذ خطة االتحاد األوروبي الجديدة 

منافسة لمبادرة "الحزام والطريق".
األخيرة  األعوام  خالل  بكين  ومّولت 
مجموعة كبيرة من مشروعات البنى التحتية 
التي  الشرقية  وأوروبا  البلقان  منطقة  في 
كانت بحاجة ماسة الستثمارات جديدة. كما 
تواصل الصين تصدير بضائعها إلى أوروبا 
عبر القطارات والموانئ والمطارات ضمن 

مبادرة " الحزام والطريق".

أوروبا: البوابة العالمية لمنافسة طريق الحرير 

هجمات  األلمان  الصحفيين  رابطة  أدانت 
احتجاجات  غطوا  مراسلين  على  الشرطة 
شرقي  اليبزيغ  مدينة  في  متطرفة  يمينية 

البالد.
وقالت رابطة الصحفيين إن أفراد الشرطة 
قال  بينما  صحفيين،  ثالثة  على  اعتدوا 
من  يتمكنوا  لم  إنهم  آخرين  مراسلين  عدة 
التعريف  رغم  الشرطة  بسبب  عملهم  أداء 

بهوياتهم الصحفية.
رئيسة رابطة الصحفيين في والية سكسونيا 
الممكنة،"  العبارات  "بأشد  الهجمات  دانت 
رغم  وقوعها  إزاء  األسف  عن  وعبرت 
مع  أجريناها  التي  الحوارات  من  "العديد 
والسنوات  الشهور  خالل  الشرطة  قادة 

الماضية". كما قالت.
أحد  عن  برس"  "أسوشيتد  وكالة  ونقلت 
حين  الشرطة،  تدخلت  كيف  المصورين 
وقال:  الحجارة،  راشقي  أحد  يصور  كان 
الصحافة،  من  أنني  للغاية  واضحا  "كان 
لكنهم ركضوا تجاهي، ودفعني أحدهم إلى 
رأسي"،  مؤخرة  في  آخر  ولكمني  السيارة 

وأضاف أن معداته دمرت في الهجوم.



Unsere Dienstleistungen:
- Unfallgutachten
- Wertgutachten
- Kaskogutachten
- Gasanlagengutachten
- Gebrauchtwagencheck
- kostenlose technische Beratung

Bruchstraße 76
D-40235 Düsseldorf
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www.gutachten-amawi.de



09

عادل فهمي

مع رحيل أنغيال ميركل المقرر عن السلطة، سيفقد 
اليمين المتطرف األلماني الهدف الرئيسي الذي كان 
ترسانته  تجديد  عليه  وسيكون  غضبه  عليه  يصب 
الرأي  استطالعات  أن  من  الرغم  على  السياسية. 
ألمانيا"  أجل  من  "البديل  لحزب  سيئة  نتيجة  تتوقع 
في االنتخابات التشريعية، إال أن هذه الحركة باتت 
مترسخة بقوة في المشهد السياسي. وشعار "ميركل 
الحزب  هذا  يكرره  كان  الذي  ترحل"  ان  يجب 
مع  محله  سيحل  والمؤسسات،  للهجرة  المناهض 
مغادرة المستشارة مهامها لتبدأ التقاعد، غضب أكثر 

انتشارا ومتعدد األشكال.

اليمين المتطرف و خليفة ميركل
يقول أبرز مرشحي الحزب الشعبوي في االنتخابات 
المستشارة أمر  تينو شروباال إن "رحيل  التشريعية 
للتغيير".  مجاال  يخلق  ألنه  الحالي  الوقت  في  جيد 
على  بثقلها  ستلقي  ميركل  عهد  "نتائج  أن  وأضاف 
أسوأ  ستبقى  ميركل  أنغيال  طويلة..  لفترة  ألمانيا 

مستشارة في تاريخ جمهورية ألمانيا االتحادية" .
فهذا الحزب يحملها مسؤولية "الهجرة الجماعية غير 
الشرعية" بعد فتح الحدود أمام الالجئين الفارين من 
مكلف  "انتقال  بـ  بالقيام  ويتهمها  والعراق،  سوريا 
للطاقة" بعدما قررت في 2011 التخلي تدريجيا عن 

الطاقة النووية.

هذه االستراتيجية المناهضة لميركل، أتاحت لحزب 
"البديل من أجل ألمانيا" عام 2017 أن يدخل بقوة 
مع  معارضة  قوة  أكبر  ليصبح  النواب  مجلس  الى 

12,6% من األصوات.
نهج  على  بناء   2013 عام  تأسس  الذي  فالحزب 
على  الرأي  استطالعات  في  تقدم  لليورو،  مناهض 
في  السيما  واإلسالم  لألجانب  مناهض  نهج  أساس 
هذه  لكن  حرمانا.  أكثر  يعتبر  الذي  البالد  شرق 
االستراتيجية استنفدت. لم يحصل الحزب سوى على 
11% من النقاط في استطالعات الرأي األخيرة وهو 

يسعى الى تجديد نفسه.
"تسوكونفت  الصغيرة  المجموعة  زعيم  يضيف 
ليس  كشخص  "ميركل  وطن(،  )مستقبل  هيمات" 
هناك اهتمام كبير بها إنما هي تجسد نظاما، سنستبدل 
سريعا شعار 'ميركل يجب أن ترحل' بشعار 'الشيت 
أو  يرحل'  أن  يجب  'شولتز  او  يرحل'  أن  يجب 
'بيربوك يجب أن ترحل'" في إشارة الى المرشحين 
لن  الهدف  أن  ويرى  ميركل.  لخالفة  حظا  األوفر 
السياسية وحين  يتم محو قراراتها  يتحقق "إال حين 
قضائيا  األمر،  لزم  وإذا  سياسيا،  ميركل  تحمل 

المسؤولية".

"أماديو- العنصرية  مكافحة  مؤسسة  متحدث  يقول 

أنطونيو" إنه "من خالل عدم إغالق الحدود األلمانية 
ألمانيا  إلى  الالجئون  وصل  حين   2015 في  عمدا 
عبر المجر وطريق البلقان، أصبحت ميركل تجسد 

الشر بنظر اليمين المتطرف األلماني".
ويضيف " أن شعار "ميركل يجب أن ترحل" كان 
"شعارا ضد النظام أكثر مما هو شعار ضد شخص 

ميركل".
يكون هدفا جيدا كما  "لن  أن من سيخلفها  ويوضح 
الى  بالطبع  يؤدي  لن  هذا  ولكن   .. ميركل  كانت 

إضعاف دائم لليمين المتطرف".
ألمانيا  صورة  تشويه  في  "سيمضون  ويضيف 
والشيت  شولتز  وصف  وفي  ديكتاتورية،  بصفتها 
كامتداد لنظام ميركل. اذا أصبحت )أنالينا( بيربوك 
مستشارة فان حقد بعض االشخاص قد ينفجر" في 
أحد  باتت  التي  الخضر  حزب  مرشحة  الى  إشارة 

األهداف المفضلة للمشككين في قضايا المناخ.

بعيًدا عن استهداف األشخاص، على حزب "البديل 
موضوع  ألن  برنامجه،  يعدل  أن  ألمانيا"  أجل  من 
الهجرة لم يعد يحظى باهتمام كبير كما كان عليه في 
العام 2017: هناك 20% فقط من األلمان يعتبرونه 
اآلونة  في  أجرته  للرأي  استطالع  بحسب  أولوية 
األخيرة صحيفة "بيلد" بفارق كبير عن أولوية إنقاذ 
يضاف   .)%33( التقاعد  رواتب  أو   )%35( المناخ 
"البديل  داخل حزب  الدائمة  الخالفات  ذلك  الى كل 
من أجل ألمانيا" الذي يشهد حربا بين شريحته األكثر 
تطرفا ومناصري اعتماد نهج أكثر ليونة وكذلك فشله 
الحركة  موجة  من  االستفادة  في  اآلن  حتى  النسبي 
المناهضة لوضع الكمامات، وهي كبيرة في ألمانيا.

أوروبا بدون ميركل
كشف استطالع جديد لآلراء أن غالبية األوروبيين 
يعتقدون أن نجم ألمانيا بدأ في األفول ، بينما تستعد 
البالد لفترة ما بعد المستشارة األلمانية أنغيال ميركل.
االنتخابات  قبل  صدر  الذي  االستطالع،  وأظهر 
الذين  األوروبيين  من   %34 أن  األلمانية  الفيدرالية 
شملهم االستطالع يعتقدون أن الفترة األفضل للبالد 

باتت من الماضي.
ويعتبر األلمان هم األكثر تشاؤًما من بين عشرات 
دول االتحاد األوروبي التي شملها االستطالع، حيث 
تراجع  في  دولتهم  قوة  أن  األلمان  من   %52 يرى 
األوروبي  المجلس  نشره  الذي  لالستطالع  وفًقا   ،

للعالقات الخارجية.
األلمانية،  المستشارة  نهج  أن  االستطالع،  وحدد 
يعتبر  وسطى  حلول  عن  البحث  في  ميركل  أنغيال 
ألمانيا  عن  إيجابية  صورة  لبسط  رئيسًيا  مصدًرا 
إلى  ولفتت  األوروبية.  االتحاد  دول  مواطني  لدى 
أن وجود أنغيال ميركل في السلطة لمدة 16 عاما، 

قلل المخاوف لدى الجيران من "الهيمنة األلمانية". 
رئاسة  أن  آراؤهم  استطلعت  من  معظم  يرى  كما 
ليست  األوروبية  للمفوضية  ألمانية،  شخصية 
الدور  في  كبيرة  أعداد  تثق  كما  السيء".  بـ"األمر 
الذي تلعبه ألمانيا ضمن التكتّل وبخاصة حين يتعلق 
األمر بتسيير القضايا القضايا المالية واالقتصادية و 

الحفاظ على الديمقراطية ومبادىء سيادة القانون.
ألمانيا  أن  آراؤهم،  استطلعت  من  غالبية  ترى  كما 
مواجهة  في  األوروبي  االتحاد  قيادة  على  قادرة 
التهديدات التي تواجه االتحاد ومنها: إضعاف سيادة 
القانون داخل االتحاد األوروبي ، وفشل أوروبا في 

الدفاع عن مصالحها في العالم.
وحسب االستطالع فإن األلمان، يبدون حذرا شديدا 
المستشارة  محل  يحل  آخر،  شخص  رؤية  من 
كثيرون  يعتبرها  التي  و  ميركل،  أنغيال  األلمانية 
"رمًزا مثالًيا لروح العصر األلماني في بداية القرن 

الحادي والعشرين".

وتقول الوثيقة، في تحليل مصاحب لالستطالع، أنه 
"بدون أنغيال ميركل، ستكون أسس الدور القيادي 
أللمانيا في االتحاد األوروبي أضعف بشكل ملحوظ، 
ما لم تنفذ الحكومة الجديدة استراتيجية موثوقة تفوق 

إنجازات أنغيال ميركل".
لدى  إيجابية  مواقف  وجود  ذاتها  الوثيقة  تؤكد  كما 
عملت  والتي  ميركل،  أنغيال  تجاه  األوروبيين، 
واسعة  أرضية  "إيجاد  على  المتعاقبة  حكوماتها 
وتحقيق  واالستقرار  االقتصادية  التنمية  لتحقيق 
البطالة  معدل  انخفاض  في  معتبرة  مستويات 
الظروف  من  الرغم  على  الماضيين  العقدين  في 

االقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها أوروبا."



تدريب فردي Einzel Coaching عام أو برنامج 

.خاص للسيدات ولألكاد�ي

التدريب عىل تقديم طلبات العمل والتحض� 

للمقابالت وتعديل الشهادات.

عىل هامش التدريب الفردي �كن املساعدة بالبحث 

عن سكن أو حضانة أطفال او غ�ه. 

دورات تأهيل مهني للعمل يف مجال توصيل الطرود 

الربيدية مع شهادة سواقة.

حسومات خاصة للمتدرب لدينا للحصول عىل 

شهادة قيادة السيارات املختلفة.
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نحن نتكلّم وندرّب باللغات التالية: 

األملانية، العربية، اإلنجليزية، الفرنسية، الرتكية، الكردية، 

الروسية، اإلسبانية والفارسية.

دورات تأهيل مهني للعمل كمدرب اندماج ممولة من 

Bildungsgutschein الجوب سنرت أو مكتب العمل ³وجب
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بعد اضطرار الحكومة إلى دعم قطاع البنوك بأموال 
اإلنقاذ مع ضمان مدَّخرات المودعين عام 2008، 
مهماً  درساً  حملت  لذلك  الشعبية  االنتقادات  زادت 
بالنسبة إلى ميركل في بداية واليتها؛ أال تتوقَّع مكسباً 
قادة  من  جداً  قريباً  كنت  إذا  األلمانية  السياسة  في 

البنوك في البالد.

تحالفات معقدة.. 
تقلَّص  الجاري،  الشهر  خالل  عهدها  انتهاء  ومع 
كانت  التي  فرانكفورت،  في  االستثمار  بنوك  حجم 
أسعار  انخفاض  من  أعوام  نتيجة  يوم،  ذات  قوية 
الفائدة إلى معدالت سلبية، وتشديد القواعد التنظيمية 
عت ميركل على تطبيقها. وتعتمد  والرقابية التي شجَّ
كيفية خروج هذه البنوك من تدهورها الذي طال أمده 
إذا  وما  ميركل،  سيخلف  َمن  على  واضحاً  اعتماداً 
كان المستشار القادم إلى السلطة سيستطيع استكمال 
الذي لم يكتمل حتى اآلن، وهو  المشروع الرئيسي 

مشروع االتحاد المصرفي ألوروبا.

التاريخ  ساعة  عقارب  ميركل  أنجيال  أدارت  كيف 
األلماني إلى الوراء؟

لدى  سابق  مسؤول  وهو  ويندت،  أكسيل  يقول 
كانت  وحكوماتها  ميركل  »إنَّ  بنك«:  »دويتشه 
للقطاع الصناعي«.  تعتبر القطاع المصرفي خادماً 
لشركة  رئيساً  للعمل  انتقل  الذي  ويندت،  وأضاف 
 (Hypo Holding( للعقارات«  القابضة  »هيبو 
في  اآلن  المصرفي  القطاع  »أصبح  إنقاذها:  بعد 
وضع أفضل من ناحية قوة رأس المال واحتياطيات 
تستطيع  فال  بالتنافسية،  يتعلَّق  فيما  لكن  السيولة، 

البنوك األلمانية اللحاق بها«.
للعقارات«  القابضة  »هيبو  شركة  أوشكت  عندما 
مع  ذلك  وتواكب   ،2008 عام  في  اإلفالس  على 
احتدام أزمة االئتمان؛ اضطرت ميركل إلى توجيه 
ودائعهم  بأنَّ  المدخرين  كل  لطمأنة  علني  خطاب 
تكوين  في  ساهمت  حاسمة  لحظة  وهي  أمان،  في 
عزيمتها على متابعة تطبيق قواعد أشد صرامة على 
البنوك. وأسست ميركل لموقف ألمانيا الداعم لوضع 
بمخصصات  البنوك  باحتفاظ  تقضي  دولية  معايير 
الخسائر،  امتصاص  في  وتُستخدم  أكبر،  مالية 
عالوًة على تأسيس صندوق أوروبي لتصفية البنوك 

المفلسة تدريجياً.

أزمات متالحقة
وفي حين أجبرت بنوك »وول ستريت« هي األخرى 
وأشد  تكلفة  أعلى  تنظيمية  قواعد  مع  التعامل  على 
صرامة، استطاعت بنوك، مثل: »جيه بي مورغان 
تشيز«، و »غولدمان ساكس غروب« زيادة حصتها 
السوقية على حساب بنوك االستثمار األوروبية بعد 

أن قامت الواليات المتحدة بقوة بإعادة رسملة البنوك 
الكبرى خالل األزمة المالية. وتحت إشراف ميركل؛ 
استغرقت البنوك زمناً أطول في تكوين احتياطياتها 
المالية، ولم يكن مسموحاً لها باندماج حقيقي أبعد من 

صفقات االندماج على المستوى الوطني.
وعانت أوروبا أيضاً من تبعات األزمة المالية لفترة 
أطول من غيرها بسبب أزمة الديون السيادية الالحقة 
التي ركَّزت األضواء على »الحلقة الجهنمية« من 
حكومات تعاني من ديون باهظة، وبنوك دائنة تحمل 
سنداتها. وفي عام 2012، قرر قادة المنطقة أنَّ حل 
مستوى  يرفع  مصرفي  اتحاد  تأسيس  هو  المشكلة 
اإلشراف والرقابة، ومعالجة مشكلة البنوك المفلسة 
لحماية  صندوق  وتكوين  المشترك،  التعاون  عبر 
وضمان الودائع البنكية. لكن لم يكتمل الركن األخير 

بسبب الخالفات حول كيفية معالجة المخاطر.

محاوالت
قالت مصادر عملت مع المستشارة، إنَّ أحداث 2008 
الشركات،  رؤساء  مع  الصداقة  بأنَّ  ميركل  أقنعت 
وخاصة البنوك، ليست جيدة في األوقات العصيبة. 
دويتشه  رئيس  أكرمان  إخالص  ضعف  ظهر  وقد 
عندما   ،2008 عام  في  ذلك  بعد  للمستشارة  بنك 
الدولة.  من  معونة  نقبل  أن  »العار«  من  أنَّه  أعلن 
البرلمان،  أعضاء  من  للنقد  تصريحاته  ضت  وتعرَّ
إلى  إعادة االستقرار  الحكومة  تعرقل محاولة  ألنَّها 
األلمانية  للبنوك  كانت  وقطعاً،  المصرفي.  القطاع 
ضت له. فقد أدى  الكبرى يد في االنهيار الذي تعرَّ
استثمار  بنك  ليصبح  العنيف  بنك«  ع »دويتشه  توسُّ
عالمي إلى جعله في النهاية صاحب أعلى التزامات 
مالية وسط جميع البنوك األوروبية، كما ألقى اقتحام 
»كوميرتس بنك« ألسواق قروض الشحن والرهن 
العقاري أحمااًل عليه من الديون الرديئة. وعلى مدى 
جزئية،  إصالحات  إجراء  البنكان  حاول  سنوات، 

لكنَّها فشلت في خفض النفقات بطريقة حاسمة.

خليفة ميركل في حكم ألمانيا
أرمين الشت، هو الشخص الذي عيَّنته ميركل كي 

االتحاد  لحزب  كمرشح  يخلفها 
وهو  المسيحي،  الديمقراطي 
أنَّه  إلى  إشارة  أدنى  يبِد  لم 
سوف يحيد عن اعتبار القطاع 
مصدر  باألساس  المصرفي 
الصناعي.  للقطاع  االئتمان 
مثل  ضاغطة،  تحديات  ومع 
وانتشار  المناخي،  التغير 
الجائحة واألزمة في أفغانستان؛ 
المصرفي  القطاع  تنظيم  يأتي 
بالنسبة  األولويات  ذيل  في 

حين اآلخرين في االنتخابات. للمرشَّ

من  للمنصب  المرشحين  أبرز  هو  أوالف شولتس، 
نحو  يميل  الذي  الديمقراطي  االشتراكي  الحزب 
اليسار. لم يكن شولتس حليفاً محتماًل للبنوك األلمانية 
ميركل.  عهد  في  للمالية  وزيراً  كان  عندما  الكبيرة 
لقد عين مستشاراً لبنك »غولدمان ساكس غروب«، 
بنك«،  بين »دويتشه  االندماج  مفاوضات  دعم  كما 
تنفيذ  في  البنكان  تعثَّر  عندما  بنك«  »كوميرتس  و 
إلحياء  جديدة  محاولة  بدأ  وكذلك  اإلصالح.  خطط 
المشترك  بالبرنامج األوروبي  الخاصة  المفاوضات 
لضمان الودائع، ويعتبر هذا البرنامج الركن المفقود 

في إقامة االتحاد المصرفي ألوروبا.
فإذا نجح شولتس، سيحتاج إلى أن يتغلب على حالة 
ألمانيا فحسب؛ وإنَّما في عموم  الالمباالة، ليس في 
أوروبا. فقال شولتس إنَّ موضوع االتحاد المصرفي 
سياسية.  بأولوية  إذا حظي  إال  ينجح  أن  يمكن  »ال 

وأنا مستعد إلعطائه هذه األولوية«

خطة الحزب االشتراكي الديمقراطي لقطاع الخدمات 
المالية:

عبر  المستدام  التمويل  لعمليات  ألمانيا  قيادة  دعم  ـ 
إصدار المزيد من السندات الخضراء.

بما  وذلك  والتنظيم،  الرقابة  صرامة  من  د  التأكُّ ـ 
يكفي لمنع استخدام أموال دافعي الضرائب في إنقاذ 

البنوك.
األوروبي،  المصرفي  االتحاد  تأسيس  استكمال  ـ 

وتأسيس اتحاد آخر ألسواق رأس المال.
غسل  عمليات  مراقبة  عن  مسؤولين  توظيف  ـ 
للرقابة  الفيدرالية  الهيئة  مسؤولي  ومنح  األموال، 

(BaFin( مزيداً من الصالحيات.
تذكر حتى  نتائج  يحقق  لم  التدخلي  أسلوبه  أنَّ  غير 
جزئياً  ذلك  لعة  المطَّ المصادر  بعض  وترجع  اآلن؛ 
إلى عدم تحمُّس ميركل لهذا األسلوب، وهي عضو 
االتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ التي ابتعدت 
العديد  إنقاذ  إلى  اضطرارها  منذ  قلياًل  البنوك  عن 

منها خالل األزمة المالية.

محمد عبد المنعم
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د. أمير حمد

الوجود األمريكي  روسيا والصين تريدان استمرار 
أي  يمثل  قد  العكس  على  بل  األوسط،  الشرق  في 

انسحاب أمريكي من المنطقة خطراً عليهما.
هوفمان  جون  عنه  عبّر  الغريب  االستنتاج  هذا 
المتخصص في الجغرافيا السياسية للشرق األوسط 
 Foreign بمجلة  مقال  في  السياسي  واإلسالم 

Policy األمريكية.
السياسة  المسؤولون ومحللو  بدأ  "لقد  يقول هوفمان 
األمريكيون يدقون ناقوس الخطر بشأن احتمالية ملء 
واشنطن  انسحبت  ما  إذا  الفراغ،  بكين  أو  موسكو 

عسكرياً من المنطقة.
لكنَّ هذه المخاوف في غير محلها، فال تقدر روسيا 
وال الصين على ملء الفراغ األمريكي الُمفَتَرض في 

الشرق األوسط، وال هما راغبتان في ذلك.

فقط ينتهزون الفرص
النظام  حسب هوفمان فإن موسكو وبكين لم تتحديا 
المنطقة،  في  المتحدة  الواليات  تقوده  الذي  األمني 
ألنَّهما تستفيدان منه، فقد وفَّر مظلة أمنية لهما كي 
تصبحا أكثر انخراطاً في المنطقة دون أن تضطرا 
لتحمل تكاليف الحماية المادية لمصالحهما. في الواقع 
ستتقلص قدرتهما على مواصلة المناورات منخفضة 
التكلفة في المنطقة في حال الغياب األمريكي. ففي 
ُمنتهزتين،  والصين  روسيا  تَُعد  األوسط  الشرق 

وليستا راغبتين في التغيير.
تعرض  الستغالل  والصين  روسيا  سعت  وبالتأكيد 
أمريكا لالستنزاف في المنطقة، إلى جانب التوترات 

المتزايدة عقب االنتفاضات العربية لعام 2011.

بشار  إلنقاذ  سوريا  في  عسكرياً  روسيا  فتدخلت 
اآلن  البلد  هذا  ويستضيف   ،2015 عام  في  األسد 
قاعدة موسكو البحرية الوحيدة في البحر المتوسط. 
الليبية  األهلية  الحرب  في  نفسها  موسكو  وأقحمت 
جوية  بغارات  حفتر  خليفة  قوات  فدعمت  الدائرة، 
وقوات  خاصين  عسكريين  ومتعاقدين  وأسلحة 
روسية خاصة، ونشرت متعاقدين عسكريين خاصين 
في السودان لدعم المجلس العسكري االنتقالي الذي 
تولى السلطة عقب اإلطاحة بعمر البشير، وأبرمت 
قبالة  روسية  بحرية  قاعدة  لبناء  المجلس  مع  اتفاقاً 

ساحل السودان في البحر األحمر.
وزادت أيضاً بصورة كبيرة مبيعاتها من األسلحة في 

أرجاء الشرق األوسط.

في غضون ذلك، أصبحت الصين أكبر مستهلك لنفط 
وأكبر مستثمر  لها،  تجاري  وأكبر شريك  المنطقة، 
بها، وتسعى بكين لدمج مبادرتها الطموحة "الحزام 
والطريق" مع برامج اإلصالح االقتصادي والتنمية 
المنطقة،  في  الدول  من  عدد  يتبعها  التي  الوطنية 

المنطقة  إلى  الصينية  األسلحة  مبيعات  وزادت 
بصورة كبيرة أيضاً.

طرق التجارة
الشيء  أنَّ  على  دلياًل  التطورات  هذه  البعض  يرى 
الوحيد الذي يقف حائاًل في طريق توسيع روسيا أو 
الصين نفوذهما أو وضعهما االستراتيجي في الشرق 
للواليات  المهيمن  العسكري  الوجود  هو  األوسط 

المتحدة.
موسكو  تأتي  أن  هو  خاص  بشكل  القلق  يثير  وما 
بالغة  والنفط  التجارة  للسيطرة على طرق  بكين  أو 
مضيق  أو  السويس  قناة  مثل  المنطقة،  في  األهمية 
هرمز أو شرق البحر المتوسط. وهذا ينطبق بالذات 
على الصين، فالتخوف من أن تكون بكين قادرة على 
إكمال الجزء األوسط من مبادرتها الحزام والطريق، 
الهيمنة  لتجاوز  التحايل  عليها  يعد  لم  أنَّه  نتيجة 
العسكرية األمريكية على هذه الطرق التجارية بالغة 
طرق  أهم  على  مهيمنة  تصبح  وبالتالي  األهمية، 

التجارة والنفط في منطقة أوراسيا الكبرى.
أحد التخوفات األخرى هو أن تلجأ القوى اإلقليمية– 
مثل  المتحدة  الواليات  خصوم  فقط  يشمل  ال  بما 
إيران، بل أيضاً شركاءها مثل إسرائيل والسعودية- 
إلى موسكو وبكين لتكونا القوة الكبرى الراعية لهم 
ما  الموقع،  هذا  المتحدة عن  الواليات  تخلت  ما  إذا 
يدفع ميزان القوة العالمي للميل أكثر باتجاه الشرق.

مشكالت الحضور المباشر للدولتين 
الحسبان  في  تضع  ال  السوداوية  التنبؤات  هذه  لكنَّ 
القيود الخطيرة التي قد تواجهها روسيا والصين في 
الشرق األوسط إذا ما انسحبت الواليات المتحدة، إذ 
سيتعين على روسيا والصين التمتع بحضور مباشر 
بصورة أكبر بكثير من أجل تأمين مصالح كٍلّ منهما 
بقوة  تكون عازفة  قد  البلدين  لكنَّ كال  المنطقة،  في 

عن إنشاء مثل هذا النظام األمني وتدعيمه.

وجودية  مصلحة  األوسط  الشرق  يمثل  ال  فأواًل، 
لبكين أو لموسكو، ليس فقط ألنَّ كلتيهما أكثر انشغااًل 
بالتنافس مع واشنطن في جوارهما المباشر،  بكثير 
مشكالت  تواجهان  والصين  روسيا  ألنَّ  أيضاً  بل 
معقدة  داخلية  بيئات  إلى  باإلضافة  اقتصادية جدية، 
للغاية، ما يجعل استعراض القوة في الشرق األوسط 
دون ضمانة أمنية أمريكية أمراً مستبعداً جداً وخطراً 

للغاية.
الشرق  من  االنسحاب  سيمنح  ذلك،  إلى  باإلضافة 
يمكن  التي  الموارد  من  المزيد  واشنطن  األوسط 
أو  موسكو  مع  االستراتيجي  التنافس  نحو  توجيهها 
بكين، وهي نتيجة لن ترحب بها روسيا أو الصين. 
إنشاء  في  الشروع  أيضاً  البلدين  على  وسيتعين 

وكانت  المنطقة.  في  جديد  سياسي  نظام  وتدعيم 
تحقيق  على  اآلن  حتى  قادرتين  والصين  روسيا 
تقدمات في المنطقة أساساً من خالل تقسيم سياساتهما 

الخارجية في الشرق األوسط.
فقد امتنعتا إلى حٍدّ كبير عن االنحياز إلى أطراف في 
التنافسات الجيوسياسية األكبر في المنطقة– التنافس 
الخليج  دول  بين  والصدع  وإيران،  السعودية  بين 
العربية، والصراع اإلسرائيلي الفلسطيني- وبالتالي 
نتا من  تجنَّبتا االنجرار إلى هذه النزاعات. وقد تمكَّ
سياسياً  نظاماً  َبَنت  المتحدة  الواليات  ألنَّ  ذلك  فعل 
في المنطقة، يعتمد على إسرائيل كدولة تابعة لتعزيز 

القوة األمريكية وتهميش الخصوم.
وإذا ما انسحبت واشنطن، فإنَّ هذا التحرك التوازني 
ما  ينهار،  قد  والصين  روسيا  اتبعته  الذي  الدقيق 
منخرطتين  تصبحا  أن  على  وبكين  موسكو  يجبر 
بشكل أوثق في الشؤون السياسية للمنطقة إذا ما كانتا 

راغبتين في ملء هذا الفراغ.

أداة تخويف أمريكا
مع ذلك، أصبحت حجة "الفراغ" هذه مفيدة سياسياً 
أولئك  خصوصاً  اإلقليميون،  فالفاعلون  للبعض، 
بشكل  يلجأون  المتحدة،  الواليات  على  المعتمدين 
للضغط على واشنطن  "الفراغ"  إلى سردية  متزايد 

للبقاء منخرطة بقوة في المنطقة.
وبالفعل، استغلت كلٌّ من السعودية وإسرائيل ومصر 
واإلمارات التواصل مع موسكو وبكين لكسب نفوذ 

وتنازالت من الواليات المتحدة.
فغالباً ما يسعى هؤالء الفاعلون إلبرام صفقات مع 
المتحدة  الواليات  على  للضغط  الصين  أو  روسيا 
أمريكية  المعدات  حقاً:  يرغبونه  بما  لتزويدهم 
قدرة  أنَّ  حقيقة  إلى  باألساس  هذا  ويعود  الصنع، 
التحول  على  المنطقة  في  المتحدة  الواليات  حلفاء 
بصورة كاملة إلى أنظمة أسلحة بديلة هو أمر شبه 
أو  الروسية  األسلحة  توافق  عدم  بسبب  مستحيل، 
الموجودة  األمريكية  الدفاع  منظومات  مع  الصينية 

في هذه البلدان.

ففي عام 2014، عقب تعليق مؤقت لمبيعات األسلحة 
األمريكية لمصر، وقَّعت موسكو عام 2015 صفقة 
ن فقط  بقيمة 3.5 مليار دوالر مع القاهرة، ال تتضمَّ
الجوي  الدفاع  منظومات  أيضاً  بل  وذخائر،  أسلحة 

والطيران.
وبالمثل، وقَّع اإلماراتيون صفقة للمشاركة في تطوير 
مقاتلة تنتمي إلى الجيل الخامس مع موسكو، بهدف 
بيع  رفضها  بعد  المتحدة،  الواليات  على  الضغط 
مقاتالت F-35 لإلمارات عام 2017. والحقاً، حين 
كان القلق يتزايد في واشنطن حيال تزويد اإلمارات 
األسلحة  من  دوالر  مليار  إلى 23  قيمته  تصل  بما 
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مع  التطبيع  اتفاقيات  من  كجزء   35-F ومقاتالت 
من  العتيبة  يوسف  اإلمارات  سفير  حذَّر  إسرائيل، 
ما  إذا  أخرى  أماكن  إلى  للجوء  بالده ستضطر  أنَّ 

فشلت الصفقة.
بصورة  واإلمارات  ومصر  السعودية  ولجأت 
بدون  الطائرات  لشراء  الصين  إلى  أيضاً  متكررة 
المتحدة  الواليات  امتناع  ظل  في  المسلحة،  طيار 
عن تزويدهم بهذه التكنولوجيا. ورداً على ذلك قالت 
خالل  من  الكونغرس  ستتجاوز  إنَّها  ترامب  إدارة 
متقدمة  مسلحة  طيار  بدون  طائرات  ببيع  تمرير 

للرياض وأبو ظبي.
تبديد  األمريكيين  السياسة  صانعي  على  يجب 
األسطورة التي تقول إنَّ روسيا أو الصين قادرتان– 
أو مستعدتان- على ملء الفراغ في الشرق األوسط 
وقد  عسكرياً.  المتحدة  الواليات  انسحبت  ما  إذا 
أولئك  جانب  من  باألساس  السردية  هذه  استُخِدَمت 
الواليات  إبقاء  في  الخاصة  مصالحهم  لهم  الذين 
المتحدة منخرطة بقوة في المنطقة، أي مع الشركاء 
هذا  جداً  طويلة  لفترة  استغلوا  الذين  اإلقليميين 
التخوف من خسارة أرض لصالح روسيا أو الصين، 

بهدف الحصول على تنازالت من واشنطن.

سياسات واشنطن تؤدي لتحالف بين موسكو وبكين
يسعى القادة العسكريون في الواليات المتحدة لزيادة 
الميزانية  أنها  الرغم من  العسكرية، على  موازنتهم 
تفوق  وجود  فرضية  من  انطالقاً  عالمياً،  األضخم 
صيني وروسي في مجال الروبوتات العسكرية، دون 

أن تكون هناك أدوات محايدة لتأكيد تلك الفرضية.

أن  يبدو  البحت،  العسكري  الشق  عن  بعيداً  لكن 
تمتلك  ال  بايدن  جو  برئاسة  األمريكية  اإلدارة 
وهو  أهدافها  أهم  أحد  لتحقيق  واضحة  استراتيجية 
إلى  الصيني  الروسي  التعاون  تحول  عدم  ضمان 
ركزت  أمريكية  تقارير  بحسب  عسكري،  تحالف 
على ذلك الهدف قبل القمة التي جمعت بايدن ونظيره 

الروسي فالديمير بوتين في جنيف.
سلط  قد  األمريكية   Politico لمجلة  تقرير  وكان 
الضوء على مخاوف بايدن مما قد ينتج عن عالقة 
الصداقة بين بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ 
إذا ما حدث تحالف كامل بين بكين وموسكو. ورصد 
تقارير  له  قدموا  بايدن  مستشاري  أن  كيف  التقرير 
استخباراتية تفصيلية حول طبيعة العالقة بين روسيا 
والصين، كجزء من االستعداد لقمة جنيف مع بوتين.
وبكين  موسكو  لتوقيع  العشرون  الذكرى  وكانت 
"اتفاقية الجيرة الجيدة والصداقة والتعاون" قد حلت 
التي  االتفاقية  وهي  الماضي،  يونيو/حزيران  مطلع 
تقارب  مسارات  على  البلدين  بين  العالقة  وضعت 

شهدت نمواً كبيراً خالل السنوات القليلة الماضية.
بتلك المناسبة، عبّر وزير خارجية الصين وانغ يي 
إلى  موسكو  مع  العالقات  ألخذ  بالده  استعداد  عن 
مستويات أكثر عمقاً وأكثر شمواًل في الفترة المقبلة، 
بالتأكيد  الفروف  سيرغي  الروسي  نظيره  رد  كما 
لتشكيل  دائمان  مساندان  وبكين  "موسكو  أن  على 
أكثر  أكثر عدالة وديمقراطية وبالتالي  نظام عالمي 

استقراراً وتعددية من النظام الحالي".
وبالتالي فإن تركيز اإلدارة األمريكية على الصين، 
لواشنطن على  األبرز  المنافس  تمثل  التي أصبحت 

الساحة الدولية، كان أحد عناصر القلق الرئيسية لدى 
بايدن خالل قمته مع نظيره الروسي، حتى وإن خلت 

أجندة اللقاء من ذلك الملف بشكل مباشر.

غير  توتراً  الصينية   – األمريكية  العالقات  وتشهد 
مسبوق حالياً، وإن كان ذلك التوتر قد بدأ في عهد 
تفشي  بعد  ترامب  دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس 
ووصف  األمريكية،  األراضي  على  كورونا  وباء 
الحرب  لتتحول  صيني"،  "فيروس  بأنه  له  ترامب 
التجارية بين البلدين إلى توتر جيوسياسي وصراع 
المسؤولية  بايدن  تولي  مع  حدته  ازدادت  مفتوح 
الملف  يكون  يكاد  الصين  ملف  أن  إدارته  وإقرار 

الوحيد الذي تتفق فيه إدارته مع إدارة ترامب.
وبالتالي فإن المقارنة بين الصين والواليات المتحدة 
أصبحت ركناً أساسياً في عمل المعاهد البحثية، بعد 
اعتبار  في  ترامب  سلفه  درب  على  بايدن  سار  أن 
وتيرة  وارتفعت  لواشنطن.  األول  العدو  بكين 
بين  االفتراضية  المواجهة  وسيناريوهات  احتماالت 
التصعيد  زيادة  مع  تزامناً  حالياً،  العظميين  القوتين 
من جانب الواليات المتحدة نحو الصين على جبهات 
بخالف  اإلنسان،  وملف حقوق  تايوان  منها  كثيرة، 

الحرب التجارية المشتعلة بينهما بالفعل.

لكن ما ال شك فيه هو أن تحالفاً عسكرياً كاماًل بين 
الصين وروسيا، مهما بدت احتماالته غير مرجحة 
من وجهة النظر األمريكية، يعد كفياًل بقلب ميزان 
األمريكيين،  نحو  يميل حالياً  الذي  العسكرية،  القوة 

بصورة قد ال تكون متوقعة.
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سامي عيد

في  عسكري  قائد  أكبر  أن  جديد  كتاب  في  جاء 
البنتاغون كان قلًقا للغاية بشأن الحالة العقلية لدونالد 
ترامب في األيام األخيرة من واليته، لدرجة أنه اتخذ 

سرا خطوات لتجنب الحرب مع الصين.
الجنرال  األمريكي،  الجيش  أركان  رئيس  وبادر 
مارك ميلي، إلى االتصال بنظيره الصيني ليؤكد له 
أن الواليات المتحدة لن تهاجم الصين، حسبما يقول 
صحافيا "واشنطن بوست"، بوب وودورد وروبرت 
كوستا، في كتابهما "Péril" )خطر(، الذي سينشر 

في األيام القادمة.
وشبكة  بوست"  "واشنطن  نشرتها  لمقتطفات  وفقاً 
"سي إن إن"، فإن الجنرال ميلي جعل نوابه يتعهدون 
"متطرف"  ألمر  الفوري  االنصياع  بعدم  أيضاً 
استخدام  بشأن  السيما  ترامب،  دونالد  من  محتمل 

األسلحة النووية، بعد الهزيمة االنتخابية.
ومع استنتاج أجهزة المخابرات األمريكية أن الصين 
تتوقع هجوماً أمريكيا وشيًكاً، اتصل رئيس األركان 
بالجنرال لي زوتشينج مرتين، في 30 تشرين األول/

الرئاسية  االنتخابات  من  وجيزة  فترة  قبل  أكتوبر، 
يومين  بعد  األول/يناير،  كانون   8 وفي  األمريكية، 
من هجوم أنصار دونالد ترامب على مبنى الكابيتول 

وسقوط 6 قتلى.
لي،  "الجنرال  ميلي:  لسان  على  الكتاب  في  وجاء 
الدولة األمريكية مستقرة وأن  أريد أن أؤكد لك أن 
ذلك  له  قال  و  يرام"،  ما  على  سيكون  شيء  كل 
بناًء على  الكتاب  لهذا  في أول مكالمة هاتفية، وفقاً 
شهادات مجهولة من 200 مسؤوال أمريكيا، مضيفاً: 

"لن نهاجمكم ولن نقوم بعمليات عسكرية".

اتصال آخر بعد شهرين
الصيني  بنظيره  االتصال  ميلي  الجنرال  عاود 
الواليات  كونغرس  على  الهجوم  على  شهرين  بعد 
لبضع  األمريكية  الديمقراطية  هز  الذي  المتحدة 
تجاه  أبداه  الذي  ترامب  دونالد  عناد  وعلى  ساعات 
فوز جو بايدن في االنتخابات الرئاسية، قال له خالل 
االتصال "كل شيء على ما يرام... لكن الديمقراطية 

تكون في بعض األحيان فوضوية".
بهيئة  ميلي  الجنرال  اجتمع  ذلك،  إلى  باإلضافة 
األركان العامة للتأكيد على أنه إذا أمر دونالد ترامب 
بضربة نووية، فيجب إبالغه أواًل، وكان هذا االتفاق 

بينهم وفق الكتاب بمثابة "َقَسم".
المركزية  المخابرات  وكالة  مديرة  من  طلب  كما 
العسكرية  المخابرات  ورئيس  هاسبل  جينا  آنذاك 
الجنرال بول ناكاسوني مراقبة أي سلوك غير منتظم 
من قبل دونالد ترامب، حيث كتب مؤلفو "خطر" في 
هذا الصدد: "قد يعتقد البعض أن ميلي تجاوز سلطته 

وأعطى لنفسه سلطات مفرطة".

بأنه يفعل ما  وأضاف الكتاب، أن ميلي كان مقتنعاً 
هو ضروري "حتى ال يكون هناك قطيعة تاريخية 
الصين  مع  عرضية  حرب  أو  الدولي  النظام  في 

وغيرها، وأن األسلحة النووية، لن تستخدم".

"إنه مجنون"
كان الجنرال ميلي، مثل جينا هاسبل، يخشى أن يشن 
دونالد ترامب هجوماً على الصين أو إيران إلحداث 

أزمة وبالتالي محاولة البقاء في السلطة.
جاء  كما  المركزية  المخابرات  وكالة  مديرة  وقالت 
سنهاجم  "هل  للغاية"،  خطير  "الوضع  الكتاب:  في 

من أجل غروره؟".
للجنرال  األركان  الثانية من رئيس  المكالمة  جاءت 
لي في اليوم التالي لمحادثة هاتفية مع رئيسة مجلس 
أن  من  التأكد  أرادت  التي  بيلوسي،  نانسي  النواب 
دونالد ترامب، الذي ال يبدو أن أي فرد من حاشيته 
سيستخدم  عليه،  السيطرة  يمكنه  وال  فيه  يتحكم 

الرموز النووية.
لترامب  المؤيدين  المتظاهرين  من  المئات  وهاجم 
وأعضاء الجماعات المتطرفة الكونغرس حيث تجمع 
الديمقراطي  فوز  على  للتصديق  هناك  البرلمانيون 
جو بايدن، وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص.

علًنا  أبلغت  قد  بيلوسي  السيدة  وكانت 
إلى  رسالة  في  المكالمة،  هذه  عن 
دون  ولكن  البرلمانية،  مجموعتها 
بوب  ينشر  التفاصيل.  في  الخوض 
وودورد وروبرت كوستا نص المحادثة 

الهاتفية، في الكتاب
اإلجراءات  هي  "ما  بيلوسي:  تتساءل 
متوازن  غير  رئيس  لمنع  الممكنة 
من  أو  مسلحة  عدائية  أعمال  شن  من 
بهجوم  واألمر  الرموز  إلى  الوصول 

نووي".
من  حتى  يتمكنوا  لم  "إذا  وتضيف: 
منعه من مهاجمة مبنى الكابيتول، فمن 
يدري ما الذي يمكنه فعله أيضاً؟"، "إنه 
مجنون، أنت تعلم أنه مجنون )...(، وما 

فعله باألمس دليل آخر على جنونه".
معك  أتفق  "أنا  ميلي:  الجنرال  أجاب 
القيادي  التسلسل  أن  لها  وأكد  تماماً"، 
النووي يمر "بالكثير من الضوابط" من 
من  القنبلة  استخدام  إساءة  تجنب  أجل 

ِقـبل الرئيس.

ترامب وهتلر
نقل صحافي في وول ستريت جورنال 
في كتاب عن الرئيس األمريكي السابق 

إلى فرنسا  دونالد ترامب قوله خالل زيارة رسمية 
إّن أدولف هتلر "فعل الكثير من األمور الحسنة".

هذه  في  فزنا  لقد  "بصراحة،  عنوانه  كتاب  وفي 
االنتخابات"، يؤّكد الصحافي األمريكي مايكل بيندر 
أّن الرئيس السابق قال هذا الكالم اإليجابي عن هتلر 
لترامب  قّدمه  التاريخ"  في  مرتجل  "درس  خالل 
يومها كبير موظفي البيت األبيض آنذاك جون كيلي.
السابق في قوات  الجنرال  فإّن كيلي،  للكتاب  ووفقاً 
يومئذ  راح  "المارينز"،  األمريكية  البحرية  مشاة 
تقف  دولة  كل  كانت  جانب  أّي  إلى  الرئيس  "يذّكر 
خالل النزاع" كما راح يشرح له كيف أّن "الحرب 
الثانية،  العالمية  الحرب  إلى  قادت  األولى  العالمية 

وكذلك عن جميع الفظائع )التي ارتكبها( هتلر".
قاله  بما  "ُصعق"  الذي  كيلي  فإّن  الكتاب  وبحسب 
ترامب عن الفوهرر "قال للرئيس إنّه مخطئ، لكّن 
ترامب ظّل على موقفه" وراح يدافع عنه بالحديث 
بقيادة  ألمانيا  شهدتها  التي  االقتصادية  النهضة  عن 

الحزب النازي في ثالثينيات القرن الماضي.
ووفقاً للصحافي الذي أورد هذه المعلومات نقاًل عن 
مصادر لم يسّمها، فإّن كبير موظفي البيت األبيض 
رّد على ترامب بالقول "ال يمكنك أن تتحّدث بإيجابية 

عن أدولف هتلر. بتاتاً".
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الكلمات،  من  نوعين  العربيّة  الّلغة  في  نستعمل 
كتب  وفي  العربيّة،  المعاجم  في  موجودة  كلمات 
التّراث، وفي النّشرات المعتمدة من الجهات الّرسمية 
وفي  المعاجم،  في  موجودة  وأخرى غير  ووثائقها، 
ال  لكنّنا  عفويّاً  الّسنتا  على  تجري  التّراث،  كتب 
أنّها  من  بالّرغم  العامّي،  الكالم  في  إاّل  نستعملها 
تؤّدي المعنى كغيرها من الكلمات الفصحى، وربّما 
في بعض المواقع أفضل من الفصحى، ألّن لها تأثيراً 
الحياتيّة، وسأتطرق  انطباعاتنا، ومقاصدنا  في  قويّاً 

إلى بعضها ال كلّها فهي كثر ال حّد لها.

ـ يجري على الّسنتنا في الفصحى في جميع الّدول  1ـ 
نظر   ، رأى  وهي  النّظر  على  تدّل  أفعال  العربيّة، 
إلى، وفي بعض البقع يستعمل النّاس كلمات أخرى، 
ففي الموصل وموريتانيا على سبيل المثال يستعمل 
في الّدارجة كلمة غشع وقشع: غشعُت التّمثال القبيح 
وحينما  رأيته.  أي  شيكاغو،  في  مونرو  لمارلين 
أدركت بلدية شيكاغو قبحه رفعته بعد بضعة أشهر، 
رأيتهما  أي  بوش.  عن  يفرق  ال  أوباما  وقشعُت 

متماثلين.
وربما هناك كلمات أخرى يتداولها العرب في أمكنة 
هناك  لكن  ذكرها.  أستطيع  ال  لذا  أصلها  لم  أخرى 
كلمة تستعملها العرب من المحيط إلى الخليج، وفي 
ورأى  نظر  من  أجمل  كلمة  العاميّة،  لهجاتها  كّل 
ونظر إلى وقشع وغشع الخ، كلمة رقيقة لطيفة سلسة 
هّشة بّشة هي كلمة شاف، ومشتقاتها. استعملها وائل 

كفوري في أغنية شافوها.
يحذف المغاربة الفاء إن ارتبطت بضمير المخاطب 
 . شّتِ يقولون  بل  شفِت  أو  شفَت  يقولون  فال  فقط، 
الّسادس  محمد  الملك  شِتّ  ألخيه  المغربي  فيقول 
يتعامل  كيف  الملك  أرأيت  أي  الفقرا؟  مع  كيداري 

مع الفقراء؟.

كلمة شاف واضحة الّداللة شاملة وأستطيع أن أقول 
يعجبني  فلم  االسكندر  فيلم  في  جوليانا جولي  شفُت 
دورها، بينما شفت دورها في فيلمْي التّحدي وانتزاع 
الممثلة،  هذه  أحّب  بأنّي  علماً  فأعجبتني،  الحياة، 
وأشوفها إنسانة عظيمة، وأتمنّى لو استطعُت خدمتها، 
ال ألنّها جميلة الجميالت، وحسناء الحسناوات، بل 
ألّن قلبها مليء بالحنان والعطف والّسمّو فقد سافرت 
إلى العراق وسوريا غير مّرة لتفّقد شؤون المهّجرين 
العراقيين وللعناية بهم، ومساعدتهم، وهم يتجاوزون 

أربعة ماليين.
الّسيد بوش وأزالمه بقسوة  البائسين شّردهم  هؤالء 
قلب ال مثيل لها، وتبّرعت لهم، وأوصلت أمرهم إلى 
األمم المتّحدة، بالّرغم من سكوت الحكومة العراقية 

»الفاضلة« مع األسف الّشديد.
ولهذا أعاهدكم إن رّشحت جوليانا لرئاسة الواليات 

المتحدة فستشوفوني أّول من ينتخبها.
الكاتب ارثر  أما الحسناء مارلين مونرو فقد شافت 
ميلر على قبحه وسيماً ففضلته على روبرت كندي 

وتزوجته، ثم شافت منه أشياء ال تعجبها فطلّقته.
وشاف رئيس البنك الّدولي »دمونيك ستروس كان« 
خادمة فندق في نيويورك سمراء جميلة فواحة العطر 
فاغتصبها واعتُقل وحّطم سمعته ومستقبله مقابل أحد 
شاف  وحينما  ماركيز،  ذمة  على  متعة  دقيقة  عشر 
سبيله  أخلوا  الّشروط  مستوفية  غير  التّهمة  القضاة 
بكفالة، وال أدري ألعبت الوساطة أو الّذهب الرنّان 

دوراً في الموضوع أم ال؟.
داؤد  النّبي  تشّوف  كما  عٍل  من  تطلّع  أي  وتشّوف 
الحثّي  أوريا  قائده  بيت  تشّوف على   ، الّسالم  عليه 
فشاف امرأته الحسناء بتشبع بنت أليعام عارية، ربي 
فاستدعى  بها،  وجّن  دماؤه،  فسخنت  خلقتني،  كما 
لم  يائسة  معركة  في  ليقاتل  وأرسله  الحثّي،  أوريا 
يخرج أحد منها حيّاً، ثم جلب زوجته بتشبع وأشبع 
رغبته منها، والعياذ بالله . لكّن يهوا عفا عنه، ولو 
نيويورك ألهين وألقي  اآلن في  كان داؤود مواطناً 

في غيابة الجّب، وللقي عنتاً.
كلمة  منه  اشتقت  بل  شاف  عند  العامة  تقف  لم 
»الّشّواف«، وهو المستبصر الّذي يرى ما ال يراه 
وفي  الفال«  »فتاح  الفنجان«  »قارئ  اآلخرون 
هي  البصرة«  مدينة  في  مشهورة،  عائلة  العراق 
الّشّواف، ورأيت رقعتين في عمان والقاهرة  عائلة 
عليهما كلمة الّشّواف ولست أدري أهم من العراق أو 
ال. ثم استعمل النّاس مشتقات الفعل األخرى شايف، 

وشايفة، وشّوف، وشايفين وشايفات.
تجيزون  هل  النّدوة  حضور  يا  أيديكم  بين  القضية 
استعمال هذه الكلمة الجميلة فتردون لها اعتبارها بعد 

طول طرد واحتقار.

ـ كلمة شويّة تُستعمل في العاميّة في معظم األقطار  2ـ 
القلّة. نقول: اعطني شويّة  القليل أو  العربيّة وتعني 
 ، بطحينة  حّمص  شويّة  أو  حالوة،  وشويّة  باقالء، 
وشويّة طعميّة، وشويّة كشري، وشويّة فلوس، وفي 

أحد األفالم المصريّة اتهمت زوجة مصريّة زوجها 
أمام المحاكم لتبّرر طلبها الّطالق منه أنّه لم يعطها 
بقّوة،  بها  وصرخ  القاضي  فاحتار  حنان.  شويّة 
والقاضي في التّعاليم اإلسالميّة ال يحّق له أن يصرخ 
قّط، ويعزل عن القضاء إن ثبتت عليه تهمة الّصياح، 
لكّن القاضي في الفيلم المصرّي صرخ بقّوة: يديك 
في  القاضي  مع  الحّق  فشفت  أنا  أّما  ولية؟  يا  إيه 
سؤاله ال في صراخه، ألن كلمة الحنان بين الّزوج 
والّزوجة شريط طويل يبدأ بالغزل والهمس واللمس 
والّضم والعناق والقبل ثم ينتهي بأشياء أخرى. فماذا 

تعني بشويّة حنان هذه الوليّة؟.
ما عنده  بــ:  الّظالم  دائماً وصف  يترّدد  العراق  في 
شويّة رحمة وال شويّة شفقة. وتغني أم كلثوم بلحن 
شوّي،  شوّي  غنّيلي  راقص  خفيف  جميل  رشيق 

غنّيلي وخد عيني.

الخالصة إنني أرى أّن كلمة شوي أو شويّة كاختها 
شاف، بسيطة، لطيفة رشيقة رائعة، وأروم أخذ اذنكم 

باستعمالها في كتاباتي فهل تمنحوني هذا الحق؟.
أن  نريد  عندما  الفصحى  في  الّسنتنا  على  ويقفز 
ننفي بعض األمور في الماضي كلمة قّط، مثل رأى 
العراقيون من سرق المليارات بعد االحتالل لكنّهم لم 

يروا أي جائع تجّرأ وسرق قرص خبز قّط.
النّزاهة واتهمت أحد الوزراء  وعندما احتّجت هيأة 
بسرقة 36 بليون دوالر، دافع عنه قريب ملياردير 
اثنين  يأخذ غير  لم  يبالغون؟  لماذا  إحتالل وحرب: 

وثالثين ملياراً بس، قال بس ولم يقل قّط.
وحسب موقع إليكترونّي فلسطينّي أّن محمود عباس 
قال لرفاقه قبل أن يذهب إلى الجمعيّة العامة صبرنا 
خمساً وستين سنة وبس، أي ال طاقة لنا للّصبر بعد 
مباحثات  لتوقف  كافية  سنة  وستون  فخمس  األن، 

عقيمة.
العامة في العراق كباقي إخوتهم العرب في كّل مكان 
ثقيلة،  الّطاء  أبداً، ربما ألن  ال يستعملون قّط وفقط 
والتّفجيرات  المدفع  طلقات  كصوت  قوّي  وصوتها 
والّطاق  الّطق  من  العراقيون  شبع  وقد  والقنابل، 
لذا فهم يستهسلون استعمال كلمة بس،  والّرصاص 
ألنها سهلة سلسلة رقيقة أنيقة جميلة كراقصة باليه 

في الثّامنة عشرة. فهل نستطيع استعمالها؟.

وفي العربيّة كلمات عدة تعني النّظير الِمْثل، المماثل، 
الّشقيق، التّوأم، الّصنّو والّسي، وسواء، كلّها كلمات 

' و'شاطر' و'برشة' و'سوا' كلمات تجري على االلسنة عفوّياً وتؤّدي المعنى رغم انها غير موجودة في المعاجم. 'غشع' و'شفَت' و'شّتِ

محمود سعيد
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اللغات  فّضلت  لماذا  أدري  ولست  المعنى،  تؤّدي 
أذربيجان،  لغة  أي  واألذريّة  كالبنغاليّة  األخرى 
والتّاميليّة، واألرديّة كلمة نظير العربيّة فاستعارتها 
وأصبحت باستعمالهم لفظة عالميّة، فيقولون جميعاً 
نطق  يستطيعون  ال  ألنهم  نظير،  بال  أي  بنازير، 

الّظاء.
كّل هذه الكلمات تُستعمل في الفصحى حسب تفضيل 
الكاتب إاّل كلمة الّسي فهي ثقيلة ال يستعملها أحد إاّل 
ونحتوا  وطّوعوها  عليها  تغلّبوا  أن  بعد  المصريين 
منها كلمة جميلة جداً هي كلمة َزي فأصبحت حلوة 
رشيقة وبخاصة عندما يغنيها عبد الحليم حافظ: زي 

الهوا ياحبيبي، زي الهوا.
تستعمل العامة كلمة سوا ال لمعناها الفصيح التّساوي 
بل لتعني كلمة معاَ، وفي رأيي إن كلمة سوا أبسط 
وأقّل تعقيداً وأسهل استعماال من كلمة معاً، فيقولون 
ظهر فريد األطرش وسامية جمال سوا، وأكال سوا، 
بداًل من معاً  سوا  ممتعاً  وقتاً  ورقصا سوا، وقضيا 
تتأّكدوا مما قلت دعونا نسمع كلمات  الثّقيلة، ولكي 
جمال:  لسامية  األطرش  فريد  يغنيها  التّونسي  بيرم 
سوا سوا والله سوا، أحنا األحبّة كلنا نعيش على نور 
الهوى، والّدنيا سايرة بالهوى على مرام أهل الهوى، 

بيرم التّونسي يعني بسوا هنا معاً.
وحبذا لو استعملنا مع التّونسي وفريد األطرش كلمة 
سوا الّرشيقة الجميلة الحلوة في الفصحى باإلضافة 

إلى معاً، ومنحناها شرعيتها.

المؤذي،  الخبيث  الفاجر  هو  العربيّة  في  والّشاطر 
من  فعجزوا  ولؤمه  خبثه  من  أهله  تعب  ومن 
نفسه  شطر  من  هو  أو  منهم،  فشطروه  إصالحه، 
عنهم، وابتعد، والّشطارة هي االنفصال واالبتعاد في 
الفصحى، لكن العامة تستعمل كلمة الّشاطر استعمااًل 
ومن  والمصلحّي  االنتهازّي  على  تطلق  فهي  آخر 

يعرف من أين تؤكل الكتف.
ولعّل القصة المشهورة الّشاطر حسن دليل تاريخّي 
على ذلك. لكّن هذه الكلمة خارجة عن القانون، وغير 
معترف بها. وهناك أدب شبه عامي يصف الّشاطر 
في  والحيلة  القّوة  موقع  في  القّوة  يستعمل  من  بأنه 
موقع الحيلة، أي أّن صفاته هذه أفضل من صفات 
ملوكهم،  بعض  العرب،  )ديكتاتوريي(  جبارّي 
العذاب،  سوء  شعوبهم  يسومون  الّذين  ورؤسائهم 
لكنّهم ال يملكون حّق الغسل من الجنابة ما لم يأخذوا 

رأي أسيادهم في واشنطن.

الّشاطر أفضل من هؤالء األغبياء جميعاً  لماذا  أما 
فألنهم استعملوا القّوة في غير موضعها واستعملوا 
الحيلة في غير داٍع وكذبوا على شعوبهم، وصدقوا 
مع أعدائهم، فانتهى بعضهم إلى مقبرة العدم ومستنقع 

الفناء، ومازال البعض اآلخر ينتظر.

كثيرة  الّشاطر  معنى  تعني  التي  العربيّة  االلفاظ 
تتألف  هؤالء  ومن  والّشقّي  والحرفوش  كاألزعر 
مجموعة الّشطار وهم على هبوطهم االجتماعّي فقد 

ذكرت لهم مواقف نبيلة طيلة التّاريخ العربّي.
وكان بعضهم ال يعتدي على الفقير، وال على المرأة، 
والعاجز،  والّطفل  الّشيخ  يسرق  وال  يسرقهما  وال 
العجم  بين  المعركة  في  بطوليّاً  موقفاً  ووقفوا 
األعاجم  بجيش  المأمون  جاء  حينما  والبغداديين 
فوقعت  األمين،  أخاه  ليقتل  خراسان  من  اللجب 
المأمون  يستطع  ولم  الجيشين  بين  كبرى  معارك 
وقائده طاهر بن الحسين الخراسانّي أن يحتّل بغداد 
إاّل بعد أن استمال قادة األمين إلى جانبه بأكياس من 
الّذهب الّرنان، وبعد معارك راح ضحيتها عشرات 
األلوف من الخراسانيّين على يد الّشطار والعيارين 

والحرافيش.

وانبرى الّصوفية ليرفعوا من شأن الّشطار فاستعاروا 
منهم  يجلّونه  لمن  باطنيّة  بمفاهيم  وزيّنوها  الّلفظة 
فقالوا إن الّشاطر هو المسرع إلى الله، والمسرع إلى 
الله يكافئه بالحور العين فيا له نصر مبين، فياليتنا 

نكون مع الّشطار في جنة األبرار.
لكن مما يؤسف له ال تمتدح نانسي عجرم هذا النّوع 

من الّشطار بل نوعاً آخر.

واستعمل طه حسين عميد األدب العربّي كلمة بؤساء 
وكلمة  المشّردين،  الفقراء  المضطهدين  ليصف 
البؤساء سهلة سلسة رفيقة المخرج، ومازلنا نستعملها 
والّصحيح  الّشديد،  لكنّها خطأ مع األسف  به  اقتداًء 
بُؤس وبائسون. أنا مع طه حسين، فمادامت الكلمة 

سهلة ومؤّدية للمعنى فلماذا نستعمل كلمة أثقل؟.
من  اختفى  لكنّه  الّلص  تبعت  الفصحى  في  ونقول 
نظري كليّة. كلمة كليّة مفهومة وواضحة أّما العاّمة 
حمرين،  جبل  من  أثقل  ألنّها  أبدا،  تستعملها  فال 
تستعمل كلمة أرّق وأرشق وأجمل هي بالمّرة، فنقول 

اختفى الّلص من نظري بالمّرة.
وألّن كلمة بالمّرة رقيقة وسهلة اختارها الماّل عثمان 
ثم  درويش،  لسيد  أهداها  أغنية  ولّحنها  الموصلّي 
تلقفتها المبدعة الّرائعة الفنانة العظيمة فيروز فشنّفت 
آذاننا بعتابها الجميل الّرائع لحبيبها زورني كل ّسنة 

مّرة حرام تنسوني بالمّرة.
لو كانت فيروز تخاطبني بهذه األغنية لما انقطعت 
هي  هذه  العمل  ما  لكن  الموت،  حتى  زيارتها  عن 
قساة  وهناك  مثلي،  القلوب  ضعاف  هناك  الحياة، 
فّظون، غالظ القلوب كثيرون منهم من تعنيه الّسيّدة 

فيروز.
يتجاوز  خفيفات  رائعات  جميالت  كلمات  وهناك 
ومساحة  بصيرة  العين  لكن  المئات،  عددهن 

المحاضرة قصيرة
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البديل لخدمات الرعاية و طريقك إلى الوظيفة الجديدة

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

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

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

إنجاز عقود العمل واألمور اإلدارية.

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

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

 أقاربك أو أصدقائك لرعايتك وتوظيفهم
 ودفع رواتبهم في إطار ميزانيتك 

الشخصية تمامَا مثل صاحب العمل.  

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

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

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

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

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

           www.workforceandcare.de

فريق العمل

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

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

نحن نتحدث: 
األلمانية واإلنجليزية والتركية والعربية

اتصل بنا للحصول على معلومات مفصلة 
واستشارة مجانية.

يسرنا أن نقدم لك المشورة والمساعدة

كيف تجدنا : في برلين – راينيكيندورف
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لقد أنعم الله من خالل اإلسالم على العرب توحدهم 
التي  والسلب  النهب  وغزوات  للتناحر  وهجرهم 
كانت تشكل جوانب كثيرة من العالقات القبائلية بين 
استقرارهم  عدم  في  ساهمت  والتي  العرب،  بطون 
وتفرغهم للبناء واإلعمار وتشكيل الدول ومؤسساتها 

بما فيها الجيوش المدافعة عن أراضيها وسيادتها.
لكن الله عز وجل لم يكن ليخطىء، سبحانه وتعالى، 
في من يوكل اليهم ويكلفهم بنقل رسالته السماوية في 
الصالة  الكريم محمد، عليه  فالرسول  البشر.  هداية 
والسالم، وآل بيته وأصحابه األوائل كلهم من العرب 
الذين وجد الله فيهم من السجايا ما يعينهم على نشر 

االسالم خاتم الديانات.
بحمل رسالته  الله  كلفهم  الذين  العرب  فإن  هنا  من 
كما  أخالقهم وفضائلهم،  في  نكرة  اقواماً  يكونوا  لم 
وتعالى  فالله سبحانه  بذلك.  البعض وصفهم  يحاول 
مكارم  ألتمم  بعثت  "انما  نبيه:  لسان  على  يقول 

األخالق".
التي انحدرت من بطون  كما أن ما أنجزته األقوام 
األرض  بقاع  في  وانتشرت  وظهرانيهم  العرب 
المجاورة من حضارات مختلفة، وما أتموه في عهود 
قرطبة  ودول  والعباسية  االموية  االسالمية  الدولة 
واألندلس في اوروبا وغيرها سيبقى الدليل الساطع 

على المنجزات الحضارية إلنسانية للعرب.
من  القرون  بعض  منذ  العرب  يعانيه  ما  كان  واذا 
مظاهر ضعف وجهل وتخلف وتفرق وبالتالي تبعية، 
إنما هي مراحل وقتية ال بد من أن يأتي اليوم وبفعل 
العرب ودورهم  ألق  يعيدوا  لكي  أبنائهم  من  طليعة 

اإلنساني المشارك في تقدم البشرية.

من يقف وراء "تسفيه" العرب؟
من  به  تقوم  ما  في  وجدت  عديدة  اطراف  هناك 
أحاول  وانتقام.  ثأر  وأداة  ضالتها  للعرب  "تسفيه" 
المجموعات  الى  تبويبها  خالل  من  ذلك  عرض 

التالية:

١- الصهيونية العالمية:
انه ليس من باب الطرح " الكاليشي" الذي تضمنته 
تخلف  وتبرير  تفسير  حول  الكتابات  من  كثير 
باعتبارها  العالمية  فالصهيونية  وضعفهم.  العرب 
حركة استعمارية ذات لبوس عنصرية مركبة دينياً 
واغتصاب  احتالل  أمر  من  به  قامت  وما  وعرقياً، 
قبلة  أول  واحتالل  شعبها  وتشريد  القدس  فلسطين 
المقدسة،  االسالم  مساجد   ثالث  وأقصاها  لإلسالم 
قامت وال تزال على نهجها في معاداة العرب حملة 
اإلسالم الى البشرية، من خالل قمعهم ونهب ثرواتهم 
الحضارية  منجزاتهم  وتشويه  اخالقياتهم  وتسفيه 
ولم  وحدتهم.  عن  ناهيك  تعاونهم  ومنع  اإلنسانية 
تدخر الصهيونية من جهد وال وسيلة اال ودعمتها من 

أجل تحقيق تلك الغاية بما فيها طرق ابتزاز ورشوة 
ومثقفينا  ومفكرينا  ساستنا  من  عدد  ذمم  وشراء 
وفنانينا، تعينهم في ذلك دوائر من الصليبية الحاقدة.

٢- الفارسية المجوسية:
انها الروح التي تسري في عقول ونفوس كثير ممن 
الزالت تحركهم كراهية العرب من الفرس المجوس 
الذين حررهم العرب المسلمون من عباداتهم الوثنية 
لكنهم عادوا  الفارغة.  العنجهية  فيهم  الغبية ولجموا 
الغابر  مجدهم  العادة  ويسعوا  كبرياءهم  ليتذكروا 
موجة  ركوبهم  خالل  من  العرب  على  وهيمنتهم 
لقد  العرب هداية وإنسانية.  لهم  الذي حمله  اإلسالم 
بأحقية  يتاجرون  حيلهم وخبثهم وراحوا  في  برعوا 
أئمة  قياسات  على  فصلوها  التي  البيت  آل  امامة 
نسب فارسي، ليشرعنوا قيادتهم ومملكتهم الفارسية 

الجديدة بلباسها األسود.
ومن أجل ذلك فقد كان تسفيه العرب واالنتقاص من 
دورهم ومنجزاتهم، ال بل وتشويههم االخالقي اداة 
ماضية في يد الفارسية المجوسية في أخذ ثأرها من 

هؤالء العرب.

٣- الطائفية:
والفارسية  العالمية  الصهيونية  من  كل  وجدت  لقد 
المجوسية في الطائفية المذهبية أداة فاعلة في تفريق 
العرب ومنع وحدتهم وهدم ما قام بينهم من تعاون. 
انها وباء العرب الجديد الذي أتى في بعض الدول 
العراق  في  الحال  كما هو  واليابس،  األخضر  على 
مشاكل  من  يسببه  وما  واليمن،  ولبنان  وسورية 

وقالقل في البحرين والسعودية وغيرها.
بالمساهمة  طائفية  اطراف  الشديد،  ولألسف  تقوم، 
بتسفيه العرب من خالل فعاليات ونشاطات سياسية 
وحتى  الدؤوب  بعملها  وفنية،  وثقافية  واعالمية 

المكلف مادياً ومالياً وبشرياً.

٤- الشيوعية المحتضرة:
لم يكن هناك من قوة في المنطقة العربية من وقفت 
اجهاض  في  والمساهمة  الشيوعية  انتشار  ضد 
بالدرجة  العرب  وحملته  االسالم  مثل  تجربتها 
االساسية. لقد بقي حقد الشيوعية الدفين على العرب 
الى  المؤمنين بها، وهو ما دفعهم  يعتمل في نفوس 

المشاركة في " تسفيه" العرب للنيل منهم.

٥- الحركات القومية العربية المهلهلة:
بشعارات  تاجرت  ممن  الحركات  جميع  بها  واريد 
وثقافياً وسياسياً  العروبة ومما لم تكن مؤهلة فكرياً 
لحمل هذه المهمة، فراحت تتخبط وتتعنتر وتبطش 
بمعارضيها بدل تفهمهم والتعامل معهم لكسبهم الى 
من  الحركات  تلك  خلقت  لقد  نبيلة.  انسانية  قضية 

انطباعاً  تركت  أنها  كما  الكثير،  والخصوم  األعداء 
االنساني  القومي  النهوض  امكانية  حول  سيئاً 
دعم  في  ساهمت  فقد  وبهذا  للعرب.  الحضاري 

حمالت "تسفيه" العرب بصورة غير مباشرة.

٦- الحركات واالحزاب الدينية االسالمية:
لقد وجدت االحزاب الدينية االسالمية، سنية وشيعية، 
القومية  الدعوات  مع  عقائدي  خالف  أمام  نفسها 
للعرب، وفهمت ان منهاج هذه الدعوات يتقاطع مع 
هذا  يكفرها.  بعضها  راح  الذي  الحد  الى  مناهجها 
الموقف جاء ليدعم كل " تسفيه" ألعرب وينتقص من 

قدرهم الثقافي والحضاري ودورهم االنساني.

٧- أطراف حاقدة أخرى:
هناك مجاميع ممن يجد في تسفيه العرب ضالة له، 
منهم عدد من أبناء اقليات عرقية يحركهم في ذلك 
وعيهم العنصري وطموحاتهم الال مشروعة ناهيك 

عن األصابع الخارجية الخفية.
أمل  خيبة  اصابتهم  ممن  العرب  من  هناك  ان  كما 
في ساستهم أو حتى مفكريهم أو مثقفيهم ممن اخفقوا 
تسفيه  غير  في  يجدوا  ولم  طموحاتهم،  تحقيق  في 
العرب مداواة لجروحهم، بداًل من المواقف واألفعال 

االيجابية وبعيداً عن السلبية.
فقد لعب، صراع األجيال، غير الواعي أو  وأخيراً 
المسؤول، دوراً سلبياً من خالل الرفض األعمى لكل 
وعجزه  حداثته  وعدم  تخلفه  بدعوى  عربي  هو  ما 

عن مواكبة الحداثة.

لماذا " تسفيه" العرب؟
نهار  ليل  تعمل  التي  لألطراف  واعية  مراجعة  ان 
على " تسفيه" العرب يقود ويكشف أسباب ودوافع 

ذلك التسفيه.
االقتصادية  مصالحها  العالمية  فللصهيونية 
االستعمارية في احتاللها ألراضينا واغتصابها، كما 
بها  لألخذ  تسعى  ما  التاريخية  الثأرات  من  لها  ان 
المجوسية  الفارسية  تسعى  حين  في  منا.  واالنتقام 
الى اعادة امجاد امبراطوريتها وهيمنتها على بلدان 
وشعوب غنية بمواردها ومواقعها الجغرافية، ناهيك 

عن دوافع ثاراتها التاريخية.
االستعمارية  الدول  تبقى  الحالة  هذه  خضم  وفي 
المنطقة  في  والتناحر  التسفيه  حاالت  من  تستفيد 

العربية، وتعمل على دعمها وترويجها.

وفي الختام أشير إلى أني اقتصرت في هذا المقال 
دون  الخارجية  والدوافع  الجوانب  على  تقريباً 
إلشكالية  الذاتية  العوامل  تسببه  ما  الى  التطرق 
مقال  في  ذلك  تناول  وسيكون  العرب،  "تسفيه" 

مستقل.

د. نزار محمود
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أو  الطقس  رداءة  الناجمة عن  الكوارث  عدد  ازداد 
المناخ على نحو كبير على مدى السنوات الخمسين 
عدد  لكن  األضرار  من  مزيد  في  وتسبب  الماضية 
الوفيات تراجع بفضل تحسن أنظمة اإلنذار، وفق ما 

أفاد تقرير عرضته األمم المتحدة.
لألرصاد  العالمية  المنظمة  أطلس  على  وبناء 
والخسائر  الوفيات  عدد  يحصي  الذي  الجوية، 
الجوية والمناخية  الظواهر  الناجمة عن  االقتصادية 
والهيدرولوجية الشديدة من 1970 إلى 2019، فقد 
هذه  خالل  مرات  خمس  الكوارث  هذه  تضاعفت 

الفترة.

تغير "مأساوي" في الشرق األوسط
األممية  للمنظمة  العام  األمين  قال  الصدد  هذا  في 
النقاط  أحد  هو  األوسط  الشرق  إن  تاالس،  بيتيري 
الساخنة في جميع أنحاء العالم، وإن منطقتا القطب 
هما  المتوسط  األبيض  البحر  منطقة  ثم  الشمالي 
المنطقتان اللتان تعرضتا لتغير مناخي أكثر مأساوية 

من أجزاء أخرى من العالم.
كما أشار تاالس إلى االرتفاع غير المسبوق لدرجات 
درجة   48،8 بلغت  والتي  الصيف،  هذا  الحرارة 
جنوب إيطاليا، قائال إن طقس المنطقة في المستقبل 
في  سلبا  وسيؤثر  وجفافا،  سخونة  أكثر  سيكون 

مخزون المياه والزراعة والسياحة.
وتوقع تاالس أن يكون للنمو السكاني وتغير المناخ 
مستقبال في إفريقيا خاصة، تأثير مشترك، إذ سيواجه 
أربعة مليارات نسمة بحلول نهاية القرن مزيدا من 
إلى  يؤدي  قد  ما  وجنوبها،  القارة  شمالي  الجفاف 

نزوح وأزمات الجئين وأزمات كبرى.

مليونا وفاة
الظواهر  عدد  "إن  صحافي  بيان  في  تاالس  وقال 
القصوى الجوية والمناخية والهيدرولوجية آخذة في 
االزدياد. ونتيجة لتغير المناخ، ستصبح أكثر تكرارا 
وأكثر عنفا في أجزاء كثيرة من العالم". فقد ُرصدت 
إلى  منسوبة  كارثة  من 11000  أكثر  اإلجمال  في 
هذه الظواهر على مدار العقود الخمسة الماضية في 
جميع أنحاء العالم، مما تسبب في أكثر من مليوني 
وفاة وفي أضرار مادية بلغت 3640 مليار دوالر. 
وفي المتوسط، ُسجلت كارثة واحدة يومًيا على مدار 

الخمسين عاًما الماضية.
وُسجلت أكثر من 91% من هذه الوفيات في البلدان 
الخسائر  أكبر  عن  مسؤواًل  الجفاف  وكان  النامية. 
خلف  إذ  الماضية  عاًما  الخمسين  في  األرواح  في 
نحو 650 ألف وفاة، تليه العواصف )أكثر من 577 
ودرجات  قتيل(   58700( والفيضانات  قتيل(  ألف 

الحرارة القصوى )زهاء 56 ألف وفاة(.

تغيير المسار
من جانبها، أصرت مديرة الشؤون المناخية في األمم 
الهيئة  افتتاح دورة  إسبينوزا خالل  باتريشا  المتحدة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على الحاجة 

إلى التحرك بسرعة.
وقالت إن "الحقيقة هي أننا لسنا على المسار الصحيح 
لتحقيق هدف اتفاق باريس للمناخ المتمثل في حصر 
القرن.  نهاية  بحلول  مئوية  درجة  بـ1,5  االحترار 
يبلغ  وقد  المعاكس  الطريق  على  نحن  الواقع،  في 
االحترار عتبة 3 درجات مئوية. يجب علينا تغيير 
وأضافت  األوان".  فوات  قبل  عاجل  بشكل  المسار 
"أقول هذا لصناع القرار: العلم ال يسمح لنا برؤية 
العالم كما نرغب في أن يكون، إنه يظهر العالم كما 

هو. هذه ليست سياسة، إنها حقيقة".

البنك الدولي
واعتبر تقرير صادر عن البنك الدولي الذي صدر 
اليوم بعنوان "غراندسويل" إلى أن تغيّر المناخ )وهو 
أحد عوامل الهجرة التي تزداد قوة يوماً بعد يوم( قد 
يجبر 216 مليون شخص في ست من مناطق العالم 
على الرحيل داخل حدود بلدانهم بحلول عام 2050.
ساخنة  بؤر  ظهور  احتمالية  إلى  التقرير  وتوصل 
للهجرة الداخلية الناجمة عن تغيّر المناخ بحلول عام 
2030، وتواصل انتشارها وتفاقمها بحلول 2050.
ويخلص التقرير كذلك إلى أنَّ التحرك سريعا التخاذ 
قة للحد من معدل االنبعاثات  إجراءات فورية وُمنسَّ
الخضراء  التنمية  ودعم  الدفيئة،  للغازات  العالمية 
بحد  كفيل  الصمود  على  والقادرة  للجميع،  الشاملة 
إلى  تصل  بنسبة  المناخ  تغير  بسبب  الهجرة  نطاق 
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الداخلية  للهجرة  قوياً  محركاً  المناخ  تغيّر  يُعد  كما 
بسبب آثاره على سبل كسب عيش السكان، وفقدان 

إمكانية العيش في األماكن شديدة التعرض للمخاطر، 
وبحلول عام 2050، قد تشهد منطقة أفريقيا جنوب 
الصحراء اضطرار ما يصل إلى 86 مليون شخص 
ومنطقة  المناخ،  تغيّر  بسبب  الداخلية  الهجرة  إلى 
وجنوب  مليونا،   49 الهادىء  والمحيط  آسيا  شرق 
آسيا 40 مليونا، وشمال أفريقيا 19 مليونا، وأمريكا 
الالتينية 17 مليونا، وشرق أوروبا وآسيا الوسطي 

5 ماليين.

الدولي  البنك  رئيس  نائب  فوجل،  يورجن  وقال 
يُعد   ” السياق:  هذا  في  المستدامة  التنمية  لشؤون 
التي  البشرية  بالخسائر  صارخاً  تذكيراً  التقرير 
األشّد  الفئات  على  السيما  المناخ،  تغيّر  سيُسِبّبها 
بأقل قدر في  الذين يسهمون  أولئك  العالم،  في  فقراً 

أسبابه".
السيناريوهات  على  يقوم  نهج  استخدام  خالل  ومن 
المستقبلية  التداعيات  التقرير  يستكشف  المتوقعة، 
المحتملة التي قد تساعد متخذي القرار في المستقبل، 
ويتيح هذا النهج تحديد البؤر الساخنة للهجرة الداخلية 
أن  المتوقع  من  التي  المناطق  من  أي  والخارجية، 
يرحل عنها الناس بسبب تزايد شّح المياه، وتناقص 
البحر،  مياه  منسوب  وارتفاع  المحاصيل،  إنتاجية 
ظروفا  تشهد  التي  والحضرية  الريفية  والمناطق 
معيشية أفضل تجتذب األفراد الساعين إلى بناء سبل 

جديدة لكسب الرزق.

التي  السياسات  توصيات  من  سلسلة  التقرير  م  ويُقِدّ
الهجرة  إلى  تدفع  التي  العوامل  إبطاء  إلى  تهدف 
العالمية  االنبعاثات  كخفض  المناخ  تغير  بسبب 
المناخ  تغير  عن  الناجمة  الداخلية  الهجرة  وإدماج 
في التخطيط الذي يتسم ببعد نظر التنمية واالستثمار 
في تحسين فهم عوامل الهجرة الداخلية بسبب تغير 

المناخ.

عاطف عبد العظيم
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أند  "ستاندرد  االئتماني  التصنيف  وكالة  نشرت 
جائحة  أزمة  بانعكاسات  خاصاً  تقريراً  بورز" 
كورونا على الواقعين المالي واالقتصادي في ست 
دول في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حمل عنوان 
"التحديات التي تواجه الدول والشركات والبنوك في 
أفريقيا في سياق ما  منطقة الشرق األوسط وشمال 
من  مطول  بجزء  تونس  وُخّصت  الجائحة".  بعد 
تمر  التي  الظروف  إلى خصوصية  تطرق  التقرير 
على  السياسية  المعطيات  أن  فيه  وجاء  البالد،  بها 
لتجاوز  أطول  فترة  إلى  بحاجة  البالد  تجعل  الواقع 

األزمة االقتصادية.
واعتمدت الوكالة على مؤشرات صندوق النقد الدولي 
حول تونس، مشيرة إلى إمكانية فشل ذلك البلد في 
التوصل إلى توقيع اتفاقية جديدة مع الصندوق بسبب 

االحتقان االجتماعي والغموض السياسي.
للتعامل  استعدادهم  عن  تونس  شركاء  وعبّر 
والمساعدة. لكن المستجدات األخيرة في البالد أدت 
إلى غموض لدى وكاالت االئتمان. وأصبح اإلصالح 
االقتصادي الذي يطالب به المقرضون رهين األزمة 
على  الجديدة  السلطة  قدرة  ومدى  الحالية  السياسية 
تجاوزها، إذ ال تزال الحكومة المفترض تشكيلها في 

تونس غائبة إلى حد اليوم.

غموض
وانتقدت وكالة "ستاندرد أند بورز" اعتماد عدد من 
السياحة  األوسط على  والشرق  أفريقيا  بلدان شمال 
تسبب  الذي  األمر  لالقتصاد،  أساسية  كدعامة 
بحيث  كورونا.  وباء  أزمة  إبان  كبيرة  خسائر  في 
تراجعت عائدات السياحة في تونس بنسبة 52 في 
وتوقعت  األول من عام 2021.  النصف  في  المئة 
في  القطاعات  معظم  في  تدريجياً  انتعاشاً  الوكالة 
بلدان شمال أفريقيا والشرق األوسط، ما عدا تونس 
التي رأت أن تعافي االقتصاد لديها سيحتاج إلى وقت 
أطول. ويُرجح أن تشهد انتعاشة بطيئة وذلك بواقع 
العام،  هذا  فقط  المئة  في  في حدود 3.8  نمو  نسبة 
السنوات  المتوسط على مدى  المئة في  وبـ2.1 في 
الثالث المقبلة، مستندة ًإلى إحصاءات صندوق النقد 

الدولي.
أزمة  أن  الدولية  التصنيف  وكالة  تقرير  وأوضح 
كورونا أدت إلى انكماش غير مسبوق للناتج المحلي 
اإلجمالي في تونس، ناهز 8.6 في المئة عام 2020، 
وانعكس على الوضع االجتماعي المحتقن واألزمة 
في   15 من  البطالة  وارتفعت  السابقة.  االقتصادية 
المئة قبل الجائحة إلى 17.8 في المئة بنهاية الربع 

األول من 2021، بحسب دراسة للبنك الدولي.
تونس  في  األخيرة  السياسية  االضطرابات  وخلقت 
البرلمان، وضعيًة  نواب  وتجميد  الحكومة  حل  بعد 
يكتنفها الغموض. وال تنبئ بالتسريع في اإلصالحات 

واالقتصادي  االجتماعي  الوضعين  لتجاوز  الالزمة 
اإلصالحات  تنفيذ  عدم  من  عقد  بعد  المتأزمين، 
الهيكلية من قبل الحكومات المتعاقبة بعد االنتفاضة، 

التي سجلت مستويات نمو متدنية.

هشاشة البنوك
العام  والوضع  التطورات  أن  التقرير  اعتبر  كما 
يؤثران في نشاط البنوك التونسية. فحالة عدم اليقين 
تعاني  وهي  البنوك.  عمل  مناخ  توتر  من  تزيد 
"كوفيد-19".  تداعيات  بسبب  المتقلبة  الوضعية 
وقد سجلت البالد أعلى مستويات العدوى والوفيات 
بالمنطقة، ما أدى إلى حالة شلل للقطاعات الجاذبة 

للعملة الصعبة.
وينتظر أن تواجه البنوك التونسية وضعية اقتصادية 
دعائم  إلى  تحتكم  إذ  صعوبة،  أكثر  وتشغيلية  كلية 
إمكانية  ويهددها   متنامية،  ومخاطر  محدودة  مالية 
الخسائر  تزايد  احتماالت  وتواجه  مداخيله.  تراجع 

المرتبطة بنشاط اإلقراض.
مكونات  تآكل  زيادة  إلى  المذكورة  العوامل  وتؤدي 
كافية  غير  أنها  علماً  البنكية،  الذاتية  األموال 
يتعلق  فيما  التهديد  وسيزداد  الراهن.  الوقت  في 
بالبنوك الصغيرة الحجم، ويرجح أن تحتفظ البنوك 
المتوقعة حول  الخسائر  لتغطية  عالية  بمخصصات 
العالي  اإلقراض  إن  إذ  القروض،  منح  في  نشاطها 
وبعض  والعقارات  والسياحة  التجزئة  لقطاعات 
قطاعات التصدير التي تجابه صعوبات، سيؤثر في 

منسوب الربح والرأسمال.
في سعر  قد خفض  التونسي  المركزي  البنك  وكان 
)تشرين  وأكتوبر  )آذار(  مارس  في  مرتين  الفائدة 
األول(، بمعدل تراكمي يناهز 150 نقطة أساس إلى 
6.25 في المئة. كما استمر في ضخ السيولة للبنوك 

ودعمها على هذا المستوى.
الدعم سيستمر  أند بورز" أن هذا  وتعتقد "ستاندرد 
النظام  لمساعدة  المقبلة  القليلة  األشهر  خالل 
المصرفي على التعامل مع حالة عدم اليقين السياسي 
السائد بالبالد. ورأت الوكالة أن استمرار هذا الدعم 
مهم للغاية نظراً إلى انخفاض مستويات التمويل لدى 

البنوك التونسية.

اإلصالح الهيكلي
االقتصاد  ويختلف 
مواجهته  في  التونسي 
أزمات اضطراب ميزان 
والمديونية  المدفوعات 
العملة  موارد  ونضوب 
اقتصادات  عن  الصعبة 
ألنه  المجاورة،  البلدان 
وال  الموارد  متنوع 

على  ورد  ما  هذا  أساسي.  قطاع  من  قوته  يستمد 
بالبنك  النقدية  للسياسات  السابق  العام  لسان "المدير 
تونس  أن  التونسي" محمد سويلم. ويرى  المركزي 
وليبيا  األوسط  الشرق  بلدان  اقتصادات  تختلف عن 
وكذلك الجزائر، باعتبار أن اقتصادها أكثر تنوعاً، 
الصدمات.  امتصاص  على  أكبر  قدرة  له  وبالتالي 
التي  العشرية  خالل  التونسي  االقتصاد  أثبت  وقد 
سياسياً  انتقااًل  البالد  خاللها  شهدت  والتي  خلت 
واضطرابات اجتماعية وعمليات إرهابية ثم جائحة 

كورونا هذه الصفة.
العائدات  تراجع  من  الرغم  على  تونس  وتمكنت 
المالية الحاد من اإليفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، 
على الرغم من المفعول التراكمي للمستحقات المالية 
مثل  الحيوية  القطاعات  تشهد  إذ  ديون،  شكل  في 
مسبوق  غير  انحباساً  والسياحة  والطاقة  الفوسفات 

في النشاط، وهي موارد العمالت األجنبية.
أساسات  في  عاماً  ضعفاً  حالياً  البالد  تعاني  لكن 
االقتصاد ووضعية اجتماعية منذرة باالنفجار بسبب 
البطالة. كما ارتفعت نسبة خطورة اختالل التوازنات 
إلى  الخارجي  الدين  وارتفع  والخارجية،  الداخلية 
خضة  إلى  االقتصاد  يحتاج  لذلك  مقلقة.  مستويات 
المالية  اآلفاق  لتتضح  الطمأنينة،  فيه  للفاعلين  تعيد 
ويتم دفع االستثمار. وأضاف سويلم أن الرئيس قيس 
سعيد يسعى إلى التأسيس الستعادة الثقة في االقتصاد 
شأنه  من  الذي  األمر  األخيرة،  بالقرارات  التونسي 
أن يمهد السترجاع ثقة صندوق النقد الدولي. ويتوقع 
استئناف المحادثات مع صندوق النقد بمجرد  تعيين 
مالمح  ووضع  تركيبتها،  وتشكيل  حكومة  رئيس 
العمومية،  المالية  إشكال  يحل  اقتصادي  برنامج 
ألن الصندوق في حاجة إلى طرف مقابل للتفاوض 
معه بكل جدية حول كل اإلشكاليات، وهو الحكومة 
السياسية  األوضاع  استقرار  يشترط  كما  المرتقبة. 
ليعم مناخ اجتماعي وسياسي سليم، يساعد على تنفيذ 

البرامج التي تضعها الحكومة.

باإلصالح  تونس  في  االقتصادي  ويرتبط اإلصالح 
مؤسسات  تهميش  مع  يقطع  الذي  الناجع  السياسي 

الدولة.

انتصار عنتر
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو 
لألمم  التابعة  الالجئين  وكالة  مع  تعمل  "بالده  إن 
مجدداً"،  وطنهم  إلى  السوريين  إلعادة  المتحدة 
األمر الذي يتعارض مع السياسة العامة للمفوضية 
إلى  الالجئين  إعادة  تعتبر  تزال  ال  التي  األممية 

سوريا خطيراً للغاية. 
ووفقاً لوسائل إعالم تركية، قال أوغلو، خالل حفل 
الحالي، إن  أنطاليا مطلع األسبوع  أُقيم في مقاطعة 
كورونا"،  جائحة  بسبب  تفاقمت  الالجئين  "مشكلة 
مضيفاً "نتلّقى اآلن دعماً أفضل من المجتمع الدولي 
آمنة.  بطريقة  بلدانهم  إلى  الالجئين  إعادة  أجل  من 
مع  السوريين،  بخاصة  إعادتهم،  على  نعمل  نحن 
غير  لشؤونهم".  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية 
فإن  األميركية،  برس"  "أسوشييتد  لوكالة  وفقاً  أنه 
الالجئين  لشؤون  السامية  المفوضية  باسم  المتحدثة 
سيلين أونال، ردت على تصريحات وزير الخارجية 
السياسي في سوريا  إلى أن "الحل  التركي، مشيرة 
اآلمنة"،  بالعودة  للناس  سيسمح  الذي  الوحيد  هو 
العودة  لالجئين حق  يكون  أن  "ينبغي  أنه  ومضيفة 

طواعية في ظروف آمنة وكريمة". 

سوريا غير صالحة للعودة
تزامنت تعليقات أوغلو مع صدور التقرير 24  للجنة 
األمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، الذي حذر 
من تصاعد القتال والعنف في البالد، مؤكداً أنها ال 
تزال غير صالحة للعودة اآلمنة والكريمة لالجئين. 
مؤتمر  في  بينهيرو،  باولو  اللجنة  رئيس  وقال 
صحافي في جنيف، الثالثاء، "الحرب على المدنيين 
أو  األمن  إيجاد  الصعب  ومن  مستمرة،  السوريين 

المالذ اآلمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب".
ووفقاً للتقرير الذي يغطي الفترة من 1 يوليو )تموز( 
2020 إلى 30 يونيو )حزيران( 2021، وعرض 
أمام مجلس حقوق اإلنسان في 23سبتمبر )أيلول( ، 
شهدت األشهر األخيرة تزايداً في القتال والعنف في 
الشرقي والجنوب  الغربي والشمال  الشمال  كل من 
من البالد. عالوة على ذلك، يشير التقرير إلى تدهور 
ارتفاع  إلى  أدى  ما  السوري،  االقتصاد  في  سريع 
األمن  انعدام  في  ملحوظة  وزيادة  الخبز  أسعار 
الغذائي بنسبة تزيد على 50 في المئة مقارنة بالعام 

الماضي.
مكتب  لبيان  وفقاً  كونينغ،  كارين  المفوضة  وقالت 
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، إن "الوضع 
فإضافة  متزايد،  بشكل  قاتماً  يبدو  سوريا  في  العام 
أصبحت  االقتصاد،  وتدهور  المتصاعد  العنف  إلى 
النهرين  بين  ما  بالد  في  الشهيرة  األنهار  مجاري 
انتقال  أن  منذ عقود، ويبدو  أكثر حاالتها جفافاً  في 
فيروس كورونا عبر المجتمع المحلي ال يمكن إيقافه 

الحرب  أهلكته  الذي  الصحية  الرعاية  نظام  بسبب 
ليس  "هذا  واللقاحات"، مضيفة  األوكسجين  ونقص 
لعودة  مناسب  بلد  سوريا  أن  أحد  فيه  يعتقد  وقتاً 

الجئيها".

تدهور أمني واسع
من  الرغم  على  إنه  تقريرها  في  اللجنة  وقالت 
معايير  بالتزام  الرغبة  بشأن  العلنية  التصريحات 
الشام،  تحرير  هيئة  فإن  األساسية،  اإلنسان  حقوق 
المتحدة،  األمم  قبل  من  إرهابية  المصنفة  المنظمة 
وحرية  اإلعالم  وسائل  على  قيود  فرض  واصلت 
البالد،  غربي  بشمال  سيطرتها  منطقة  في  التعبير 
لنشطاء  التعسفي  بما في ذلك عن طريق االحتجاز 

اإلعالم والصحافيين، بمن فيهم النساء.
ويضيف التقرير، "في منطقتي عفرين ورأس العين 
عبوات  من  خوف  في  المدنيون  يعيش  حلب،  في 
ناسفة محمولة يتم تفجيرها بشكل متكرر في مناطق 
مدنية مزدحمة، مثل األسواق والشوارع مما يودي 

بحياة الكثيرين". 
يقل عن 243  ال  "ما  وتشويه  مقتل  اللجنة  ووثّقت 
هذا  من  هجمات  سبع  في  وطفاًل  ورجاًل  امرأة 
المدنيين  في صفوف  الكاملة  الخسائر  لكن  القبيل"، 
عندما  العشوائي،  القصف  استمر  كما  بكثير.  أعلى 
أصابت الذخائر مواقع متعددة في مدينة عفرين، ما 
األشخاص  من  كبير  عدد  وإصابة  مقتل  عن  أسفر 

وتدمير أجزاء من مستشفى الشفاء. 
المناطق  بعض  في  األمني  الوضع  تدهور  كما 
الديمقراطية"  سوريا  "قوات  لسيطرة  الخاضعة 
قبل  من  الهجمات  في  زيادة  شهدت  التي  )قسد(، 
التركية  القوات  فلول تنظيم "داعش" والصراع مع 
وتصاعد السخط واالحتجاجات بين السكان، ال سيما 
وتواصل  العرب.  بالسكان  المأهولة  المناطق  في 
"قسد" احتجاز أكثر من 10 آالف من مقاتلي التنظيم 
السابقين المشتبه فيهم، في سجون بشرق سوريا منذ 

عام 2019 على األقل. 

حنق تركي
وتتصاعد الرغبة التركية بالتخلص من الالجئين مع 
زيادة حنق الشارع والعداء تجاه المهاجرين، بخاصة 
القليلة  األعوام  خالل  التركي  االقتصاد  تراجع  مع 
باتت  إذ  "كوفيد-19"،  وباء  فاقمه  الذي  الماضية 
قضية الالجئين واحدة من القضايا الحساسة للوضع 
موجة  زيادة  وسط  البالد،  في  الداخلي  السياسي 
التي استضافت نحو ثالثة  عداء لالجئين في تركيا 
ماليين سوري منذ اشتعال الحرب. ففي أواخر يوليو 
الماضي، ُقتل سبعة أفراد من عائلة كردية على أيدي 
وصفها  التي  الجريمة  قونية،  مدينة  وسط  مسلحين 

محامي األسرة بأنها هجوم "عنصري تماماً".
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مشاعر الغضب 
الشعبي ظهرت إلى العلن وعلى شاشات التلفزيون 
مشجعي  من  آالف  بدأ  حين  األخيرة  اآلونة  في 
كرة القدم ترديد "ال نريد الجئين في بالدنا" خالل 
مباراة ضمن التصفيات لكأس العالم. كما أن حزب 
المناهض  الجمهوري"  الشعب  "حزب  المعارضة 
بشدة للهجرة الذي يسيطر على مدن مثل إسطنبول 
وأنقرة، علّق أيضاً الفتات على بعض المباني تظهر 
"الحدود  عبارة  مع  أوغلو  كيلتشدار  كمال  زعيمه 
الشعب  "حزب  حملة  شعارات  ووجدت  شرفنا". 
شهدوا  الذين  األتراك  لدى  أصداء  الجمهوري" 
مع  تذوب  ومدخراتهم  كبير  بشكل  ترتفع  األسعار 

انهيار العملة وصعود التضخم. 
أن  أردوغان  طيب  رجب  الرئيس  أعلن  وأخيراً، 
تركيا التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة، باتت 
نحو  بينهم  مهاجر والجئ،  5 ماليين  حالياً  تستقبل 
ألف   420 إلى  يصل  وما  سوريا  من  مليون   3.7
الغربية،  الدول  أردوغان  حذر  أن  وسبق  أفغاني. 
القلقة أيضاً من موجة هجرة جديدة محتملة، من أن 

بالده ال تعتزم أن تصبح "مخزناً لالجئين".

ترحيل الالجئين
غير أن حملة السلطات التركية ضد الالجئين لديها 
أطلقت   ،2019 يوليو  ففي  أشهر.  وليدة  ليست 
غير  بـ"المهاجرين  وصفتهم  من  ضد  حملة  أنقرة 
السوريون،  بينهم  إسطنبول،  مدينة  في  الشرعيين" 
الذين جرى ترحيلهم قسراً إلى بالدهم. وبحسب بيان 
تم  فإنه  التركية،  الداخلية  وزارة  عن  صدر  سابق 

توقيف 6 آالف شخص، خالل أسبوعين.
ويقيم السوريون في تركيا بموجب إذن إقامة تحت 
ُمسّمى "حماية مؤقتة"، الذي يُعرف في تركيا باسم 
"الكيمليك"، لكن الحملة استهدفت حتى أولئك الذين 
التي  اإلجراءات  تضمنت  إذ  اإلذن،  هذا  يحملون 
بالبقاء في غير  أنقرة عدم السماح لالجئين  اتخذتها 
المحافظة الصادرة عنها بطاقة "الكيمليك"، أو حتى 

التحرك خارج حدود محافظة اإلقامة.
وأشار أنباء إلى أن السلطات باتت ترّحل السوريين 
بمجرد وجود أي مشكلة أو شكوى ضد أحدهم. هم 
ال يحققون وال ينظرون في شيء، كل ما في األمر 
يشحنون الشخص إلى سوريا"، مع أن "الكثير من 
وأبناؤها  تركيا،  في  أعوام  منذ  استقرت  العائالت 
فإنه  ثّم  ومن  والجامعات،  المدارس  في  يدرسون 
أمر صعب أن ينتهي كل شيء بين عشية وضحاها 

ويعودون إلى المجهول مرة أخرى".
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قصصية  وأفكاٍر  بعنايٍة،  مشغولٍة  سرديّة  لغٍة  في 
جريئة، تحاول الكاتبة السورية، المقيمة في برلين، 
هيڤي قّجو أن تثبّت خطاها في عالم السرد، وخاصة 

القصة القصيرة جداً. 
والتي  إلّي  وصلت  التي  الثالث  مجموعاتها  فعبر 
من  عدداً  ضّم  الذي  الكتاب  آخَر"  بُعد  بـ"  عنونتها 
والكتاب  سرديّة،  وهوامش  جداً  القصيرة  القصص 
أو )كصوِت  العازف"  أصابع  بعنوان"  الذي  الثاني 
كتابها  أّما  سرديّة،  هوامش  أيضاً  وهو  بعيٍد(  ناٍي 
الثالث والذي صدر مؤخراً هذا العام2021 "أدراٌج 
من  عدداً  يحوي  والذي  عمياء"  جهات  عالية 

النصوص السرّدية المفتوحة بعيدة عن التنميط. 

هوامٌش أَجرُء من الُمتوِن: 
التابوهات،  لعالم  ولوج  السردية  هيڤي  هوامش  في 
فالغربة  رقيب،  ألف  خشية  عنه،  المسكوت  عالم 
بمواجعها فتّقت الجروح، فصارت الذكرياُت المؤلمة 
تطفو على مكونها السردّي، وبدت الكلمة تسري في 
أو  سّجان  قبضة  أو  دون سكاكين  الطبيعي،  سياقها 

كاتب تقارير، دون خوٍف من لوم المجتمع والذي
بعيد،  من  وهمومه  أوجاعه  تبصر  الكاتبة  صارت 
خواتم  في  تقول  وكما  أكثر،  ُعقدُه  لها  وتتبدى 
الرجُل  هو  هكذا  أو  الشرق  هو  "هكذا  نصوصها 
الشرقّي" وغيرها من اإلحاالت التي كانت تحفل بها 
النصوص في إشارة إلى اتساع دائرة الرؤيا لديها، 

فيغدو األفق أوسع، وتتضّخم العيوب لتبدو في حجم 
جبال تقبع فوق صدرونا، وخاصة صدر األنثى في 
مجتمع مازال يحبو نحو أدنى حقوقها إذ لم يحقق من 

هذه المساواة المزعومة سوى شعارات.
وألّن الهوامش تحمل رؤيا ووجهة نظر أعمق من 
النص وأحياناً موازية له، وفي الغالب هي ثورة على 
الُمتون أو وجهة نظر تخرق السائد وتقلق المألوف 
الراكد في الواقع، جاءت هوامش هيڤي أكثر جرأة 
وحّدة، في نصوص تعيد فيها األنثى اكتشاف جسدها 

ومعاناتها والعالم الموجع المحيط بها. 
المرأة.. األرض.. الغربة بكّل تجلياتها، الغربة في 
الوطن والخيمة والنزوح والثقافة واللغة هذه الغربة 
اشتغلت  أساسية  قضايا  هي  ومتغيراتها  آالمها  بكّل 
األهم  العنصر  هي  األنثى  وكانت  الكاتبة  عليها 

الحاضر في كّل تفصيلة.

نساُء القصص معجوناٍت بالقهر:
الحكايا  بطلة  المرأة  كانت  آخَر(  )بُعد  قصص  في 
دائماً، في قلب الحدث وأتون اللهيب، حتى لو كان 
المطلوب  فمن  قصصيّة  كشخصية  هامشياً  دورها 
اآلخرين  أخطاء  ثمن  وتدفع  القربان  تكون  أن  منها 
والمجتمع  واألب  واإلخوة  الزوج  منها"  والمقربين 
عن  اقصائها  ثمن  تدفع  أن  عليها  بل  ال   " الُمحيط 
وشرفها،  وكرامتها  من صحتها  الثمن  تدفع  أنوثتها 

ولكن ما المقابل؟! 

عمرها  سنّي  تقّدم  نفسها  تجد   " قولها  حّد  فعلى 
قرباناً لتخلّف الشرق " 

أُنزلْت  والتي  النهوض"  "حافة  قّصة  بطلُة  فعائشة 
لمجّرد  المريض  طفلها  مع  واعتقلت  السرفيس  من 
وما  اسمها  في  الّشبهة  أّن  لمجّرد  بل  أسماء،  تشابه 
في  الكاتبة  نجحت  وقد  االسم)..(  هذا  عليه  ينطوي 
التراب  رفاق  من  فكثير  ورمزيته،  إحالته  استخدام 
في الوطن دفعوا الثمن من حياتهم، بسبب أسمائهم أو 
حتى أسماء مدنهم وقراهم، في وحشيّة تحاسبَك على 

أنّك الُمذنب في اختيار هذا االسم أو الكنية.
في القصة ترصد هول ما عانته من ممارسات من 
قبل عناصر النظام، داخل المعتقل من تعذيب وإذالل 
ومن ثّم االغتصاب الُمتكرر من قبل الضابط الُمحقق 
"ما أصعب أن تتحّمم امرأة ما لرجٍل سيغتصبها!! 
المرأة  ُمدنُه؟  اغتصبوا  لرجال  الوطن  يتحّمم  ألم 

وطن، َمْن يغتصبها يغتصب الوطن كلّه"
المفارقة المؤلمة أّن عائشة التي خرجت من السجن، 
من  النكران  إاّل  تجد  لم  جاّلدها  أظافر  تحِت  ومن 
المجتمع ومن زوجها الذي طلّقها لحظة طرقها باب 
البيت، لم يتركها ترى أوالدها، حتى أّن أهلها أيضاً 

لم يعترفوا بها.
لم يكن ذلك سوى صدى "صوٍت أنثوّي عارٍف، قد 
اختبر واكتوى بما يحدث في دهاليز الُمعتقل صوت 
"انكسرت فيه صوتّيات اللغة " "اصبري.. فهذا ال 
الذي  للقدر  نفسِك  وسلّمي  للقادم  استعّدي  شيء، 

يقودِك من مأساة إلى أخرى".
القصة مرّكبة وًمعّقدة، مزيج من  مأساة عائشة في 
نظام  الى  باإلضافة  مجتمع  وسلطة  ذكوريّة  سلطة 
أرض  يحدث على  ما  مثُل  مثلها  استبدادي..  قمعّي 
في  هيفي  نجحت  الخراب،  حافة  على  صارت 
الوقوف على أوجاع األنثى السورية في قصة كان 

القاتل فيها أكثر من طرف.
ومن ثم يسأل سائٌل لـِـَم غادرت وطنك؟! وطنك ذلك 

السجن الكبير.. الكبير 
أّما في قصة "تراتيل وجع" فهي تعيد نسج الحكاية 
اإلناث،  إنجاب  في  ومعاناتها  المرأة  لوجع  القديمِة 
ومن سمات التراتيل أنها دائمة التكرار، صالحة لكل 
زمان ومكان لكن تراتيل األب واألم نُقضْت بعد حين 

ألن للحرب رأي آخر في ذلك. 
فالزوج الذي غدا عجوزاً وحيداً "الرجل" الذي كان 
يلوم زوجته على انجابها البنات، بل يحّملها مسؤولية 
المنزل، فهو  ذلك ينعكس ذلك كلّه على سلوكه في 
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الغاضب الُمتذّمر دائماً، بينما الزوجة تداري دمعها 
فيتّوحد  األب  ثورة  وهدأت  الّذكر"   " جاء  أن  إلى 
مختلف  رأي  للعجوزين  لكن  زوجته،  بقلب  قلبه 
لسان حالهما يُكرر دائماً فتقول األم " ليتني أنجبُت 
ثالث بنات أخريات!! البنات زينة البيت" بينما األب 
يتحّدث وتنهمر الدموع من عينيه على تجاعيد خّده، 
هل كنّا بحاجة إلى كّل هذا األلم حتى نكتشف الحقائق 
متأخرين؟ هل كان على األم " األنثى" أن تدفع كّل 
هذا الثمن من عذاباتها ليصل األب " الرجل " إلى 

هذه القناعة؟!
إّنه   " ذلك  كّل  تلّخص  بجملٍة  قصتها  قّجو  َتُقفل 

الشرق"
أّما في سرديّات )أدراٌج عالية جهاٌت عمياء( 

بفقدان  المكلومة  األم  تكفكُف  "دمعتان"  قّصة  ففي 
صغيرتين  طفلتين  تربي  مثلومة  دمعتها،  زوجها 
يمّزق أحشاءهن الجوع، لكن األم وبأصابَع كعيداِن 
الحطب تدفُع عنهما َغول الَعوز في غياب من يُقّدم 
الراوية  على  تصّر  المكسورة  األم  لهن،  العون 
الزائرة من أجل البقاء، لتناول كأس من الشاي مع 

األسرة.. لكن ال سالح للعاجِز سوى الدموع.
ما  النص  يرصد   " ُمذهلة  رائحتِك   " قّصة  في  أما 
تتعرض له المرأة العاملة في حقول شتّى من صنوف 
الجسدّي،  االستغالل  من  وضروب  التحرش  من 
مجتمعنا  بها  يحفل  التي  الذكورة  لنزعة  إرضاء 
الشرقّي فما إن فرحت الفتاة بفرصِة العمل في وسيلٍة 
إعالميّة وتدّرجت سريعاً في منصبها الوظيفّي، لكن 
الفرحة تالشت حين شّم المدير رائحتها، داعياً إياها 

سراً إلى لقاء خاّص في مكان آخر.
رصد  في  الفرصة  قّجو  تفّوت  ال  آخرى  جهة  من 
بعض حاالت استغالل الجميالت لمكانتهّن وغنجهّن 
باك لإليقاع بالرجل كما في قصة  وكيف ينصبن الّشِ

سيارة فارهة.
أو في قّصة )اندماج( فالمرأة التي حاولْت قطع حبل 
وصلها مع الماضي والمجتمع الذي جاءت منه بعد 
وصولها إلى بّر الحريّة المنشود، لم تترك ديسكو أو 
حفلة رقص أو سريَر عابٍر إاّل وعاقرتُه، لكنّها عندما 
أبناء  أحد  االستقرار ووجدت حّب حياتها مع  نوت 
تربض على  الجديدة  كانت جبال خطاياها  مدينتها، 
حين  فانكسرت  العفن،  رائحة  منها  تفوح  صدرها 
واجهها بصورها العارية في أحضان خاّلنها والتي 

صارت تمأل الصفحات. 

لألطفاِل حّصٌة من الوجع
بعض  أن  القارئ  يلحظ  قّجو  هيڤي  سرديات  في 
نصوصها رصدت معاناة األطفال من خالل وجودهم 

في ظروف حياتية قاسية إن كانت الحرب سبب ذلك 
انفصال  من  ذلك  أفرزه  وما  واالغتراب  هجرة  أو 
االجتماعية  االنحرافات  بعض  ظل  في  أو  الوالدين 

التي اكتوى األطفال بنارها.
ففي قصص " دمعتان " تعاني الطفلتان في أرض 
بحادث  األب  وفاة  بعد  والحاجة  الفقر  من  الوطن 
فالضحية  الُمطيعة،  المرأة  قصة  في  بينما  سيارة، 
في  والديها  خالف  ثمن  يدفعان  صغيران  طفالن 
الغربة ويكونان فرق الحساب بين الطرفين وورقة 
ربح في يد األب يكيد فيها لألم دون أن يقيم الوالدان 

اعتباراً لبراءة الطفلين.
فالضحايا  السفينة(  بنا  رسْت  )أين  قصة  في  أّما 
أن  بعد  المكلوم  الزوج  مع  األم  تركتهما  طفلتان 
وصلت إلى أوربا وراحت تلهث وراء حبها الجديد 
حاله  ولسان  طفلتيه  واقع  على  المفطور  األب  قلب 

يسأله هل هذه الحرية التي وعدنا بها؟
في قصة )الحرباء( معاناة من نوع مختلف فالطفلة 
تعيش هواجس الخوف في نظام البعث في مدرستها 
ألنها فقط كتبت "الحياة جميلة" على غالف دفترها، 
معه  القائد  الدفتر وصورة  واجهة  نال  العطب  لكن 
مقاس  على  الواقعة  القومية  التربية  مّدرس  ليفّسر 
تفكيره فكان له رأي آخر، بل له خبثه ومكيدته، فقد 
أصّر على أنّها شبّهت القائد " الضرورة" بالحرباء 
هواجس  من  عاشته  ما  وأسرتها  الطفلة  فعاشت 
الخوف والقلق من النوايا الخبيثة والتي ال تفّرق بين 

طفل وراشد تجاه القائد الهمام.
اليتيمة بالطبشور  أما في قّصة إيغار فترسم الطفلة 
صورة أمها على أرض الحديقة، ومن ثم تتمدد فوقها 
وتحتضها، بينما يرصد األب ذلك في حزن صموت 
ّالكبير من األلم والعاطفة شحنتها  الكم  النافذة..  من 
الكاتبة في نّص ال يتجاوز األسطر القليلة، حققت فيه 

غايتها اإلدهاشية على متن ال " ق.ق.ج"
عواء،   " مثل  الكاتبة  عليها  اشتغلت  كثيرة  قصص 
"عالجت  قمره...  يا  قمره  مريٍع،  صمٍت  رزان، 
واستغالل  عنف  من  األطفال  له  يتعرض  ما  فيها 
جنسي وسبي من قبل َمن يسّمون أنفسهم "جنود الله 
ترسم  أن  "والذين "يفّضلون  في األرض  وخالئفه 

الفتيات أخيلتهّن على جدران بيوتهنّ"
نظر  في  عنها  السكوت  اليوم  إلى  مازال  قضايا 
سلطة  على  والُمداورة  المداراِة  من  ضرباً  البعض 
الخوف من المجتمع، ونوعاً من عدم إثارة الفضائح 

ومؤاثرة السالمة.  

تقنّيات السرد القصصي عند قّجو:
بطريقة  األحيان  بعص  في  نصوصها  الكاتبة  تبني 

خالل  من  سردياً  والنمطيّة  المألوف  عن  خارجة 
مزجها بين الخاطرة الشعرية والقصة القصيرة جداً، 
وأحياناً الومضة القصصية، متكئة على أهّم شروط 
القصة القصيرة جداً ومنها اللغة الشاعريّة والتكثيف 
والقفلة الصادمة والتي تصل إليها في نهاية القصة 
بسالسة ويُسر، وفي الغالب تؤدي المطلوب وتوصل 
صدى  وتترك  النص  باب  وتفتح  القّص  ذروة  إلى 

واسعاً في وجدان الُمتلقي  
من جهة أخرى كان "الراوي/ الراوية " في غالبية 
قضيّة  على  أميناً  الواقع،  نقل  في  أميناً  النصوص 
شغلته و أهم ركائزها " األنثى ، والوطن ، والغربة 
والظروف  الُمتغيرات  بكّل  الكردية  والقضية   "
ذلك شّكل فضاء  بها، كل  ألّمت  التي  واالنكسارات 
السرد عند الكاتبة، ومن خالل استرجاع الذكريات 
ومن   " باردٌة   غربٌة  ُمشتعل/  وطٌن   " بين ضفتين 
خالل ثورٍة على نظام القمع بكّل أشكاله و سلطويته 
إليه  آلت  الفاسد وما  الواقع  هذا  وذكوريته و رصد 
الحالة في الوطن، وما تبقى من ترسباٍت لم تفارق 
ُمخيّلة البعض، فظّل متمسكاً بصخرة ذكوريته التي 
باتت تجّره إلى القاع بعد أن صار البعض يعوم على 
سطح عالم يتّسم بالحريّة والديمقراطية في األرض. 
من جهة أخرى جاء الزمن متواتراً بين الحاضر في 
معاصرة  خالل  ومن  الوطن  في  والماضي  الغربة 
الحدث بشكٍل مباشٍر من خالل حكايا عاديّة ألشخاٍص 
مّروا في حياة الراوية والتي كانت تتقّمص األدوار 
الُمحايد  الطرف  على  تقف  أو  األحيان  بعض  في 
المـتألم وقد  الّشاهد  بعين  الحدث  النص، تروي  من 
استخدمْت  في ذلك أكثر من تقنيّة سرديّة تراوحت 
بين ضمير المتكلم والغائب والمخاطب أحياناً، ومن 
النص،  وداخل  الحوارت  في  الصوت  تلّون  خالل 
المرأة الضحيّة في غالبية النصوص  على أن تبقى 
محور الحدث بين "هنا وهناك " تهّز المسكوت عنه 
شرقياً  تقلقه وتجعل المحكي عنه أقرب إلى الواقعية 
في الحياة، وكأن الكاتبة كانت جزءاً من تفاصيل هذا 

الوجع ووقفت شاهداً على حكايا كثيرة منه.
من جهة أخرى في أغلب القصص لم تذكر الكاتبة 
على  يضفي  مما  القليل،  إاّل  شخصياتها  أسماء 
النصوص صفة الشيوع وتعميم األحداث فما يعنيها 
أّي  في  العسف  طالها  والتي   „ الكيان  "األنثى  هو 

زمان أو مكان.
كّل ذلك نسجته هيڤي قّجو بلغٍة صافيٍة سلسة مشغولٍة 
المكثّفة ومعمار  القصيرة  الجملة  بعنايٍة ومن خالل 
والتعقيد  الحشو  دقيق خاٍل من  بشكٍل  المبني  النّص 
الجملة  ضمن  الصورة  على  االشتغال  خالل  ومن 
الواحدة مما يحملها األفق األوسع واألبعد في التأويل. 
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. أحدث الموديالت في عالم األزياء
. أفضل تصاميم فساتين األعراس

. أحدث الموديالت في عالم األزياء
. أفضل تصاميم فساتين األعراس

. أحدث الموديالت في عالم األزياء

. موديالت جديدة لفساتين السهرات
. مجموعة عصرية وتشكيلة كبيرة 

  من أزياء الرجال والشباب
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هل انت كثيرة التذمر ودائمة الشكوى؟ 
هل يتضايق حبيبك مؤخرا من أسلوبك المزعج؟ 

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

التصرف السلبي.

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

ظريفة أو مدللة وأنت دائمة الشكوى كاألطفال.

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

الحالة  هذه  في  وأنت  االقتراب 
المستمرة من الشكوى والتذمر.

الشكوى  عن  تكفي  أن  ننصحك 
حياتك  على  الله  واشكري 
قد  التي  بالتغييرات  وستفاجئين 

تحدث.

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

وأنت حتما ال تريدين هذا، أليس كذلك؟

انت تفوتين الجوانب المشرقة من الحياة
المزيد من  الدائمة هي وسيلة فعالة لجذب  الشكوى 
السلبية في حياتك. فبدال من رؤية الجوانب السعيدة 
وال  المشكالت.  سوى  ترين  ال  أنت  حياتك  في 
هذه  في  وأنت  بجانبك  البقاء  شريكك  من  تتوقعين 
الحالة دائما. مثال ان كنت دائمة الشكوى من حبيبك 
فسيظن أنك ال تحبينه. مهما كان مقدار حبه لك فلن 

يتحمل دوام شكواك.

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

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

ما تشعريه بالسوء حيال نفسه.

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

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

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

على اإليجابيات في حياتك وستذهلك النتائج.
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كثيرة هى العادات الغذائية الخاطئة التى قد ترتكبها 
الكثير من النساء فى حق صحتهن مما يفتح الباب 
المقابل  فى  لكنه   .... الصحية  المشاكل  من  للكثير 
هناك الكثير من األطعمة المليئة باألسرار الغذائية 
... وأيضا تسهل  السموم  التى تخلص جسمك من 
الهضم وتساعد الجسم على التمثيل الغذائى السليم 
اليك  عادات غذائية خاطئة و أطعمٍة لحماية جسمك 

من السموم .

عمرو  الدكتور  أكد  الخاطئة  الغذائية  عاداتك  حول 
أن  والتجميل  النساء  امراض  استشارى  عباسى 
فى  النساء  من  الكثير  تتبعها  خاطئة  عادات  هناك  
حق صحتهن ولعل أبرزها النوم بعد تناول الوجبات 

وتناول الماء مع الطعام

تناول الفاكهة بعد الوجبات الرئيسية
تناول  أن  البعض  ويرى   ... صحيحة  غير  عبارة 
للجسم،  غير صحيح  أمر  الوجبة  نهاية  فى  الفواكه 
الميالدى... الثامن  للقرن  تعون  قديمة  فكرة  وهى 

طويال  وقت  تحتاج  الفاكهة  ان  يعتقدون  كانوا  فقد 
ليهضمها الجسم.

لذلك كانوا ينصحون بتناولها بين الوجبات حتى ال 
تؤثر على الهضم. بينما يرى الباحثون فى العصر 
والتحفظ  وقت  اى  فى  صحى  تناولها  أن  الحديث 

السكر  يتعلق بمرضى  الوحيد 
مع طعام  تناولها  عليهم  الذين 
امتصاص  يقل  ....حتى  أخر 
تفاح  )قطعة  بمعنى  الفركتوز 

مع زبادى(.

دهون األسمال أقل دسما من 
اللحوم

فالسلمون   ... خاطئة  عبارة 
المدخن يحتوي على 25% من 
الدهون...أما اذا كانت طازجة 
فتقل النسبة 20%، بينما اللحوم 
والفيلية  الستيك  مثل  الخفيفة 
الصغير ال تزيد نسبة الدهون 
فيها على 5% لكل 100جرام.

تناول الماء مع الوجبات
مع  الماء  تناول  آلن   .. خطأ 
العصارة  من  يقلل  ال  الطعام 

الهضمية، بل يسمح بوقف بين كل معلقة وأخرى مما 
يساعد على زيادة االحساس بالشبع كما يفى بحاجة 
الجسم من الماء حيث يتطلب اآلمر تناول ما ال يقل 

عن لتر ونصف اللتر يوميا .

السمن أقل دسما من الزبد 
من  مرتفعة  نسبة  على  يحتوى  منهما  ...فكل  خطأ 
نباتية بينما  الدسم .... ولكن الدسم يأتى من زيوت 
دسم الزبد من اللبن، وهو يحتوى على مواد دهنية 
من  الخالى  بالنباتى  استبدالة  يفضل  لذلك  مشعبة، 
المواد المخدرجة ورغم ذلك فإننا ال نستطيع أن ننكر 

ما للزبد من فوائد الحتوائه على فيتامين )أ( و)د(

الخبز االسمر بة نفس سعرات الخبز األبيض
كل  فى  الموجودة  الحرارية  السعرات  خطا..ولكن 
منهما واحدة إال أن الخبز األسمر أغنى بالفيتامينات 
والمعادن وخاصة باأللياف، كما أن تناول ساندويتش 
من  أطول  لمدة  بالشبع  يشعرك  األسمر  الخبز  من 

غيرة .

التفاح يقلل الكولسترول
كمية  تقليل  على  التفاح  تناول  يساعد  ولكن  نعم، 
كيلو  حوالى  الى  نحتاج  فإننا  الضار،  الكولسترول 
تفاح يوميا للحصول على نتيجة مناسبة بينما توجد 

التأثير،  بنفس  تقوم  أخرى  وفواكه  خضروات 
الفواكه  من  جرام   500 مقدار  تناول  يفضل  لذلك 

والخضروات المختلفة للوصول للنتيجة المرجوة.

ال تنام بعد تناول الطعام مباشرة
خطأ.. يمكن بالعكس النوم بعد تناول العشاء مباشرة 
آلن وضع الجسم ممدا ال يعوق الهضم بأى طريقة 
بالنوم  مشكالت  يسبب  دسمة  وجبة  تناول  بينما 

والكوابيس .

فقد الوزن أسرع من اكتسابه
نعم فالمرأة تستطيع أن تفقد 800 جرام شهريا من 
فى  عنة  ينتج  مما  خفيف  ريجيم  أتباع  من  وزنها 
خالل  جرامات  كيلو  عشرة  حوالى  فقدان  النهاية 
االسنة  فى  كيلو  عشرة  أحد  يكسب  ال  بينما  السنة، 
باستثناء حالة الخلل فى الهرمونات .. لذلك ننصح 

باتباع الرياضة، خاصة المشى بصورة يومية.

تناول االفطار عند االستيقاظ مباشرة
خطأ ... ألن وجبة االفطار هى أهم وجبة فى اليوم، 
ال  منا  البعض  ولكن  مبكرين،  استيقظنا  اذا  خاصة 
يشعر بالجوع عند االستيقاظ .. ويكتفى بتناول فنجان 
شاى أو قهوة، لذلك يمكنهم تأجيل اإلفطار قليال حتى 

يبدأ إحساسهم بالجوع.
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كل امرأة بالعالم تسعى وراء العالقة المثالية والزواج 
السعادة  عن  الباحثات  كثرة  من  ولكن  الناجح، 
ان  الكثيرات  تظن  المتزوجات  من  النابع  واإلحباط 
الزواج المثالى مجرد حلم وال عالقة له بالواقع ، لذا 

نجد ان معدالت الطالق فى ازدياد مطرد.
لكن هناك أسرار رئيسية ألى زواج ناجح  منها:

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

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

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

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

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

االخر بعض الخصوصية لتقضوا على الملل.
- ال تنسين الرومانسية : أوجدا وقتاً لتقضياه سويا، 
قضاء  بقوة  تستهينا  وال  كزوجين  أو  كعائلة  سواء 
أمسية خاصة ولو مرة باألسبوع لك ولرفيق حياتك 
حياتكما  على  والتأثير  الفرق  وستالحظين   ، فقط 

ومدى حميميتها.

حينما يتصف طفلك بالمشاكسة وإحداث ضجيج في 
نجد طفال  وقد  مقبوال.  يعد  األمر  هذا  فإن  المنزل، 
ينطلق في اللعب والمشاكسة والعنف بمنزله، ولكنه 
هادئا  يصبح  فإنه  عائلته  أفراد  مع  يخرج  حينما 
مشاكستهم  تمتد  من  األطفال  من  وهناك  ووديعا، 

وشقاوتهم لتشمل كل األماكن العامة والخاصة .
وعي  بكل  طفلهما  يتصرف  أن  يتمنون  األهل  كل 
األماكن  وخصوصا  العامة،  المناطق  في  واتزان 
لكننا  والندوات،  والمسارح  المتاحف  مثل  الثقافية 
لهم  يحلو  ال  المشاكسين  األطفال  بعض  أن  نجد 
الصراخ والعويل إال في مثل تلك األماكن، والطفل 
اهتمام  محور  دوما  يكون  أن  يحب  السن  هذه  في 
والديه وإخوته،  فإذا انصرفوا عنه لفترة طويلة فانه 
يتضجر ويصاب باإلحباط مما يجعله ينفجر بالبكاء 

أو يفتعل مشكلة .
المشكلة بحيث ال  احتواء  العادة يحاول األبوان  في 
تزداد تفاقما ويزداد بالتالي صراخ الطفل ويزعج كل 
الحاضرين بالمكان، ولكن حينما يتمادى الطفل في 
أفعاله وال يصغى لكالم والديه فإنهم سوف يلجؤون 
الطفل  فيزداد  بله،  الطين  يزيد  مما  لضربه  بالطبع 
الحاضرين  جميع  انتباه  يلفت  مما  وصراخا  بكاًء 

بالمكان العام لهذه العائلة .
األطفال  من  شقية  أفعال  من  يحدث  لما  وكمثال 
لمكان  العائلة  دخلت  فإذا  ماركت،  السوبر  بداخل 
ما  سرعان  المشاكس  الطفل  فإن  الخضراوات 
يتحرك ليمسك بحبات الطماطم بيديه االثنتين، ومن 
ثم يحاول قضم إحداها بأسنانه الجديدة، التي يحاول 
قضم أي غرض تمسك به يداه، وغالبا ما تسقط كمية 
من تلك الطماطم من السلة الموضوعة بها،  وحينما 
في  الطماطم ووضعها  بحبات  اإلمساك  أمه  تحاول 
مكانها فإنه سرعان ما يتحرك بسرعة ليخطف ربطة 

الجرجير ويركض بها بعيداً.
وحينما تتحرك العائلة لمكان األلعاب فإن هذا الطفل 
التركيز على  يستطيع  ال  جنونه، حيث  يجن  سوف 
الوالدين  من  يطلب  ولهذا  واحدة،  للعبة  اختياره 
يودون  وحينما  المنزل  من  أطفالهم  تهذيب  محاولة 
يلمس  وأال  كذا  يفعل  بأال  بتحذيره  عليهم  الخروج 
أن  ويجب  وشقية،  مزعجة  بأفعال  يقوم  وأال  شيئا 
بعيدا،  بالقرب منهم وأال يركض  بأن يسير  يأمروه 
ويجب تحذيره بأنه إذا تمادى في إزعاجه فإنهم لن 
يصطحبوه في المرة القادمة، وان يحاولوا تحفيزه إذا 
احترم كل األوامر ا، وأن يخصصوا له بعض الهدايا 

حتى يشعر بأنه التزم بكل أوامرهم ونصائحهم .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله .. 
وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم  
- وما كل ما يتمنى المرء يدركه ..
تجري الرياح بما ال تشتهي السفن 

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





   

33

ولد الفنان يونس شلبى فى 13 مايو 1941، وله من األبناء خمسة. بدأ مشواره الفني في مسرحية "مدرسة 
المشاغبين".

ويعد الفنان الراحل يونس شلبى موهبة ال يختلف عليها اثنان فقد استطاع رسم البهجة والبسمة على وجه كل 
من يشاهده ببساطته وتلقائيته فهو كوميديان من طراز خاص.

قدم الفنان الراحل للسينما العربية أكثر من 70 فيلما وحوالى 25 مسلسال إضافة إلى العديد من االعمال 
المسرحية الناجحة المتميزة وإذا كانت مسرحية )مدرسة المشاغبين( أحد أسباب نجاحه وتألقه فالذى عضد 
من شأنه بعد ذلك مسرحية )العيال كبرت( ومن هنا أصبح يونس شلبى كوميديان غير تقليدى 

صاحب حضور وعطاء فنى.
كان يونس شلبى قد بدأ عمله الفنى منذ طفولته عندما كان فى الصف الثانى االعدادى حيث 
كان مشاركا فى فريق التمثيل واستمر على هذا المنوال حتى إنهاء دراسته الثانوية ثم التحق 
بمعهد الفنون المسرحية ووقتها اختاره المخرج الدكتور نبيل االلفى عميد المعهد ليشارك فى 

أعماله التى يخرجها.
شارك فى أول عمل مسرحى له بعنوان )الغول(، ثم قدم )مدرسة المشاغبين( وهو فى السنة الرابعة بالمعهد 
توالت  ثم  المسرحية،  بطولة  في  ليشارك  الشرقاوى  للمخرج جالل  السعدنى  الفنان صالح  أن رشحه  بعد 
أعماله المسرحية بعد ذلك فقدم )العيال كبرت(، )أوالدنا فى لندن(، )الحى الغربى(، )سداح مداح( إال أن 

معظم هذه العروض المسرحية لم تسجل تليفزيونيا بإستثناء )العيال كبرت( و)مدرسة المشاغبين(.
كانت أول بطولة سينمائية للفنان الراحل يونس شلبى في فيلم )رجل فى سجن النساء( إخراج حسن الصيفى 
وقام فيها بأداء شخصية امرأة بائعة فى بوتيك ونجح فى هذه الشخصية بجدارة حيث ساعده فى ذلك تركيبته 

الجسدية.
أما أول بطولة مطلقة له فكانت في فيلم )4 - 2 - 4( بعد ان اعتذر عادل إمام عن الفيلم، ثم توالت أعماله 

بعد ذلك ومن أشهرها )الشاويش حسن(، )سفاح كرموز(، )رجل فى سجن النساء(، )الثعلب والعنب(.
جاء مسلسل )عيون( ليطلق يونس شلبى إلى نجومية عالية جدا من خالل شخصية حيرم المحامى تحت 
التمرين والذى قام الفنان الراحل بأدائها بعفوية شديدة والقى هذا الدور استحسان الناس واهتمام كبير لدى 
المشاهد ليس فى مصر فقط بل فى الدول العربية. حيث أطلق عليه الجمهور فى هذا الوقت مسمى حيرم 

أينما كان يذهب.
بوجى  قدم عمال مميزا فى شخصية  )بوجى وطمطم( حيث  الشهير  االطفال  بمسلسل  يونس شلبى  ارتبط 
فخاطب عقل ومشاعر الطفل بأسلوب جيد ومتقدم مع طفل القرن 21 وظل هذا المسلسل له رونقه وبريقه 

حتى توفى مخرجه الفنان رحمى.
خالل تسعينيات القرن العشرين قل نشاط يونس شلبي ودخل في محنة المرض، وفي عام 2001 تعرض 

لجلطة دماغية ثم تماثل للشفاء.
ثم لم يلبث ان اصيب بجلطة وسكر وأزمة فى التنفس ودخل المستشفى حتى وافته المنية صباح يوم الثاني 

عشر من نوفمبر 2007 ووري الثرى بمقابر اسرته بمدينة المنصورة.



34

فاجأ المخرج المصري خالد يوسف الجميع في ظروف غامضة بالعودة مجدداً 
إلى أرض الوطن، معلناً عزمه التحضير لفيلمين ومسلسل، كما فجر أكثر من 
مفاجأة على الصعيد السياسي، كونه عضواً بمجلس الشيوخ المصري بخالف 

كونه مخرجاً سينمائياً مخضرماً.
وشدد خالد يوسف على أن عودته إلى مصر ال يوجد بها اتفاقات سياسية أو أي 
صفقات »حسب ادعاءات بعض الجهات«. وكانت أكثر المفاجآت التي فجرها 
يوسف خالل لقاء  تلفزيوني أنه اعتزل العمل السياسي نهائياً ولن يعود إليه، 

ألنه ضجر منه ودفع ثمنه غالياً.
وعلى الرغم من أنه عندما كان يعارض النظام سياسياً فقد عارض في قضايا 
اجتماعية وسياسية تحتمل االختالف، حسب قوله، ومع ذلك قيم موقفه بأنه قد ال 
يكون وقتها موقفاً خاطئاً كما أنه أيضاً قد ال يكون صحيحاً وصائباً، ولكن على 
الرغم من تخليه عن السياسة أكد يوسف أنه سيظل مؤمناً بمبادئه التي تنحاز 
الوطن  تحّدٍ يواجه  أو  للعدالة االجتماعية والحرية، وفي حال وجود ضرورة 

سيكون في أّول الصفوف.
وكشف يوسف عن وجود حالة نشاط فني كبير خالل الفترة المقبلة، إذ يجهز 
أحداثه حول »إحدى بطوالت  تدور  تاريخي عن »األندلس«، وفيلم  لمسلسل 
أكبر  بشكل  مشغول  ولكنه  جداً،  قريباً  عليهما  العمل  وسيبدأ  أكتوبر«،  حرب 
بمشروعه األساسي وهو فيلم »أهاًل بكم في باريس«، الذي يناقش الفرق بين 
منظومة القيم في الشرق والغرب على كل المستويات سواء دينياً أو أخالقياً أو 

اجتماعياً.
ويجمع الفيلم بين عدد كبير من الممثلين من مختلف الجنسيات العربية، ويدور 
إثبات براءتهن بعد  يلتقين ألول مرة في السجن، ويحاولن  فتيات  حول ثالث 
انقضاء فترة الحجز االحتياطي، وسيتم تصوير العمل بين بيروت والسعودية 

وباريس ومصر.

من هو خالد يوسف:
ـ أحد القيادات البارزة للحركة الطالبية في الثمانينات

ـ رئيس التحاد طالب جامعة الزقازيق سنة 88- 1989
ـ حصل على بكالوريوس الهندسة قسم الهندسة الكهربائية واإللكترونية 1990

ـ رئيس لجنة السينما بالمجلس االعلى للثقافة سنة 2012.
ـ عضو لجنة الخمسين لصياغة دستور مصر سنة 2014.

ـ رئيس اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة 
ـ عضو مجلس النواب 2015.

أفالمه: العاصفة، جواز بقرار جمهورى، أنت عمرى، ويجا، وخيانة مشروعة، 
هي فوضى، حين ميسرة، دكان شحاتة، كلمنى شكرا، كف القمر. 

يعود القطاع الخاص إلى إنتاج األفالم السينمائية في سوريا بعد سنوات على 
التوقف، وذلك عبر فيلم "فيك أب" بطولة الفنان السوري أيمن زيدان ونخبة 

من فناني سوريا
الفيلم الذي بدأت عمليات تصويره من إخراج أحمد إبراهيم أحمد وإنتاج شركة 
"سراب" لإلنتاج الفني، يعد أول فيلم سينمائي للقطاع الخاص ينتج منذ سنوات.
ونقلت وكالة "سانا" عن زيدان أن "الفيلم سيكون بوابة لعودة السينما الخاصة 
في سوريا" وأضاف أنه "سينافس األعمال السينمائية في العالم العربي المتالكه 

األدوات الكافية للنجاح"

وقال زيدان إن الفيلم ينتمي إلى الكوميديا العائلية ويقوم على جملة مفارقات 
طريفة، وإنه سيجسد فيه دور سالم وهو صاحب شركة ثري يسعى إلنجاب طفل 
ويقوم من أجل ذلك بمحاوالت كثيرة من تعدد الزوجات واللجوء للمشعوذين 

والدجالين.
بينما قال المخرج أحمد للوكالة إن "عودة السينما السورية عبر القطاع الخاص 
أمر مهم للغاية وضروري حتى نرى األعمال السينمائية السورية تغزو صاالت 

العرض وشباك التذاكر".
بينما أبدى المدير التنفيذي للشركة المنتجة فراس الحلبي "تفاؤله بأن يشكل الفيلم 

نقلة نوعية في السينما السورية".

أُّجل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وهو إحدى أبرز الفعاليات السينمائية في 
القارة اإلفريقية، إلى "موعد الحق" بسبب وباء كوفيد-19، وذلك للسنة الثانية 

على التوالي، وفق ما أعلن منّظموه.
وكان من المفترض أن تقام الدورة التاسعة عشرة من المهرجان بين 29 نوفمبر 
و7 ديسمبر في المدينة الواقعة جنوب المغرب. وقد ألغيت نسخة العام 2020 

بسبب األزمة الصحية.
غير أن "ورشات األطلس"، وهو برنامج لدعم السينمائيين الشباب في إفريقيا 
بحسب  نوفمبر،  بين 22 و25  وتقام  موعدها  على  ستبقى  األوسط،  والشرق 
ما أفاد القيّمون على المهرجان في بيان نشرته وكالة المغرب العربي لألنباء.

ومن خالل هذه الفعاليات المدعومة من "نتفليكس"، "يواصل المهرجان الدولي 
للفيلم بمراكش تطوير تجاربه الكتشاف المواهب السينمائية الجديدة في إفريقيا 

والعالم العربي"، وفق ما جاء في البيان.
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إذا كنت من عشاق أفالم الفضاء وما يدور في العالم الخارجي إليك خبر سار، 
مع تصوير أول فيلم في الفضاء.

إنتاج  وهو  الخارجي،  الفضاء  في  تصويره  يتم  فيلم  ألول  التحضير  وبدأ 
روسي ويحمل اسم "التحدي" ومن المقرر أن يتوجه رائدا فضاء واثنان من 
المتخصصين في السينما هذا الشهر إلى محطة الفضاء الدولية من أجل تصوير 

الفيلم.
وسيمضي الفريق 12 يوما في المحطة الفضائية الدولية، منهم 10 أيام لتصوير 

الفيلم.
وتدور قصة الفيلم حول طبيبة عادية لم تفكر من قبل في السفر واكتشاف العالم 
الخارجي، لكنها تسافر إلى المحطة الدولية من أجل إنقاذ رائد فضاء، وستؤدي 

الممثلة يوليا بيريسيلد دور الطبيبة التي تنقذ حياة رائد الفضاء.
أما المخرج كليم شيبينكو قال إنه وبطلة الفيلم جربا الطعام الذي يتناوله رواد 
الفضاء، كما سيقوم هو بأكثر من مهمة خالل تصوير الفيلم، كما سيظهر رائدا 

الفضاء المحترفان في الفيلم أيضا.
يتم  الدولية حتى  المحطة  في  الفيلم  االستعدادات الستقبال طاقم  اآلن  ويجري 

تسهيل كل األمور لهم إلتمام مهمتهم بنجاح.

في  منزله  في  السبت  يوم  حجاج  نصري  الفلسطيني  والمخرج  الكاتب  توفي 
العاصمة النمساوية فيينا عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض.

المخرج الراحل من مواليد مخيم عين الحلوة عام 1951، لوالد الجئ من قرية 
الناعمة ووالدة لبنانية.

التحق بصفوف الثورة الفلسطينية، ثم سافر إلى لندن وأتم دراسته في بريطانيا، 
ليتم إبعاده عنها.

الموت  موضوع  تناول  الذي  الغياب”  “ظل  فيلم  مخرج  هو  حجاج  نصري 
الشاعر  لحياة  فيه  وثق  الذي  الشاعر”  قال  “كما  وفيلم  للفلسطيني،  والمنفى 

الفلسطيني الراحل محمود درويش.
واإلمارات  ولبنان  بريطانيا  في  الصحف  من  العديد  في  حجاج  نصري  كتب 
وفلسطين، وأخرج عدة أفالم وثائقية، حاز بعضها على جوائز في مهرجانات 
دولية، كما نشرت له مجموعة قصص قصيرة في رام الله، وترجمت بعض 

أعماله إلى اإلنجليزية.

إحدى  إحيائه  لموقف محرج، خالل  تعرضه  الفنان راغب عالمة عن  كشف 
حفالت الزفاف.

راغب عالمة كشف أن كهرباء المولد انقطعت لمدة دقيقة، لكنه فوجئ بإكمال 
المدعوين ألغنيته، حيث قال: "وانقطعت كهرباء المولد لمدة دقيقة خالل أداء 

اغنية قلبي عشقها. واستمر المدعوين بغناء االغنية وكأن شيًئا لم يكن".
وأضاف: "واستمر اجمل فرح حتى الصباح، هذا هو شعب لبنان الذي يحاول 

زعمائه كسره. شعب لبنان المحب للحياة.

وكان راغب عالمة قد هاجم مؤخرا السياسيين اللبنانيين وأكد أن هناك معلومات 
والبنزين،  المازوت  من  الليترات  ماليين  مئات  بتخزين  قاموا  بأنهم  مؤكدة 

لإلفراج عنهم وقت االنتخابات كرشوة انتخابية.
وأضاف: "أالعيبهم مفضوحة، يريدون قهر الناس اآلن وحرمانهم من مادتي 
لعبتكم  انتخابية.  كرشوة  االنتخابات  وقت  عنهم  واإلفراج  والمازوت  البنزين 

مفضوحة وهذا القهر سيرتد عليكم بإذن الله".

غاب الزعيم عادل إمام عن الموسم الرمضانى الماضى، بعدما تعود الجمهور 
عليه كل عام.

وتقول أخبار أنه يستعد للموسم الرمضانى 2022، ويقوم حالًيا بقراءة عدد من 
السيناريوهات من بينهم سيناريو لمؤلف يتعاون معه ألول مرة، وسيتولى رامى 
امام مهمة اإلخراج، حيث يثق الزعيم عادل إمام فى قدراته وأدواته كمخرج 

وليس ألنه نجله.
جدير بالذكر، أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام الدرامية مسلسل "فالنتينو".
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سوف تختفي بعض المهن في المستقبل القريب بسبب تطوير الذكاء االصطناعي.
يتحدث خبراء عن المهن التي، من المرجح أن تختفي من سوق العمل في المستقبل.

المحاسب: سيظل الطلب على المتخصصين المؤهلين تأهيال عاليا فقط. سيتم استبدال 
المحاسبين العاديين ببرامج الكمبيوتر للمحاسبة والمراجعة. إنها األن موجودة، ولكن في 

المستقبل سيتم تحسينها بشكل كبير، بحيث يمكن حتى للمبتدئين التعامل معها.

المصحح اللغوي والمحرر والصحفي: سيتم تنفيذ هذه الوظائف بواسطة برامج الكمبيوتر. 
على سبيل المثال، استبدلت بلومبرغ بعض موظفيها اإلخباريين ببرنامج يكتب األخبار بشكل 
أسرع من الصحفيين البشر. وتستخدم مجلة Forbes  بالفعل خدمات الصحفيين اآلليين إلنشاء 
األخبار  آخر  وتنشر  الروبوتات  تكتب   ،  Big Ten شبكة وفي  ومراجعتها،  السنوية  التقارير 

الرياضية بسرعة.

اإلنترنت،  عبر  تقريًبا  المصرفية  المعامالت  جميع  إجراء  يمكن  البنوك:  وموظفو  سفر  وكيل 
البنك فقط  اليوم، هناك حاجة لموظفي  ويمكن استالم األموال من أجهزة الصراف اآللي. حتى 
لخدمة األشخاص الذين لم يتمكنوا من التكيف مع التقنيات الجديدة. األمر نفسه مع وكالء السفر. 

يمكنك شراء تذكرة وحجز غرفة في فندق لوحدك.

األطباء والصيادلة: هل يمكنك تخيل مستقبل دون أطباء؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فقد حان الوقت 
المهنة  هذه  في  الروبوتات  تكتسب  وبالتدريج  بسرعة  الطب  يتطور  الفكرة.  هذه  مثل  لتعتاد على 
إلى أشخاص  بها  يُعهد  التي ال يمكن أن  تعقيًدا  العمليات األكثر  الروبوتات آالف  زخًما. وأجرت 
أحياء. اآلالت أكثر دقة وأسرع من البشر. تمارس العيادات الرائدة عمليات "عن بُعد"، حيث يتحكم 
تنفيذ  القريب، سيتم  المستقبل  العالم. في  الروبوت، وهو في ركن آخر من  الجراح في تصرفات 
أي عمليات بواسطة الروبوتات. سيقومون أيًضا بإجراء زيارات للمرضى وتشخيص أمراضهم 

وإعطاء اللقاحات واالحتفاظ بالسجالت الطبية.
الصيدلية  أو من  اإلنترنت  دواء على  يمكنك شراء  اليوم  أيًضا.  للصيادلة  هناك حاجة  تكون  لن 
دون استشارة صيدلي. في وقت قياسي، سيكون الطلب على هؤالء المتخصصين منخفًضا جًدا. 
ستكون هناك حاجة فقط لتزويد الناس باألدوية في حاالت الطوارئ أو لمساعدة األشخاص الذين 

ال يستطيعون رعاية أنفسهم.

هي  باالنقراض  المهددة  المهن  قائمة  ومترجمون:  عقارات  ووكالء  عدل  وكتاب  محامون 
مستشار قانوني وكاتب عدل، ألنه يمكن الحصول على استشارة قانونية عبر اإلنترنت. يمكن 
لشخص واحد تقديم المشورة للعمالء عبر اإلنترنت من أي مكان في العالم، فما الهدف من 

مئات مكاتب التوثيق؟ ويمكنك التحقق من المستندات في قواعد البيانات.
الذين  العالية  المؤهالت  ذوو  المتخصصون  فقط  سيبقى   - المترجمين  عدد  تخفيض  سيتم 
يتعاملون مع الترجمات المعقدة أو األدبية. لن يكون هناك مكان ألمناء المتاحف والمرشدين 
المعلومات  المنطقة ومعرفة جميع  بالتنقل في  التي تسمح  بالتطبيقات  استبدالهم  - سيتم 

الضرورية حول المتحف.

وفًقا للخبراء، سيتم تشغيل الروبوتات في عشرات المجاالت في السنوات الخمس 
عشرة المقبلة..
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دعت األمم المتحدة إلى تجميد استخدام بعض أنظمة 
على  التعرف  تقنيات  بينها  االصطناعي  الذكاء 
الوجوه إلى حين وضع ضوابط مناسبة لحماية حقوق 

اإلنسان من أي تجاوزات محتملة.
وقالت مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 
قد  االصطناعي  الذكاء  "تقنيات  إن  باشليه  ميشال 
تكون لها تبعات سلبية وحتى كارثية إذا ما استُخدمت 
من دون أخذ طريقة تأثيرها على حقوق اإلنسان في 

االعتبار بصورة كافية".
ودعت باشليه إلى تقويم المخاطر المتأتية عن األنظمة 
المختلفة التي تعتمد على الذكاء االصطناعي، على 
وثم  والتعبير،  التنقل  حرية  أو  الخصوصية  صعيد 
المخاطر األكبر أو  التي تحمل  حظر االستخدامات 

وضع ضوابط قانونية كبيرة لها.
لكن بانتظار إنجاز عمليات التقويم هذه، "على الدول 
تجميد استخدام التقنيات التي قد تنطوي على خطر 
كبير"، وفق باشليه التي تولت سابقا رئاسة تشيلي، 
خالل تقديمها تقريرا جديدا للمفوضية في هذا الشأن.

تتيح  التي  التقنيات  مثل  باشليه خصوصا  وضربت 
اتخاذ قرارات تلقائية أو تلك التي تُستخدم في تحديد 

مواصفات معينة لألشخاص.

تغيير حياة البشر
االصطناعي  الذكاء  "أنظمة  أن  إلى  باشليه  ولفتت 
من  اإلفادة  على  القادرة  الجهات  لتحديد  تُستخدم 

الذين  األشخاص  هم  من  وتقرر  العامة  الخدمات 
يتمتعون بفرصة للحصول على وظيفة ما، كما لديها 
بطبيعة الحال أثر على المعلومات التي يمكن للناس 

رؤيتها وتشاركها عبر اإلنترنت".
حقوق  مجلس  من  بطلب  ُوضع  الذي  التقرير  هذا 
األمم  في  الشأن  بهذا  معنية  هيئة  أعلى  اإلنسان، 
فيها  استُخدمت  التي  الطريقة  على  رّكز  المتحدة، 
هذه التقنيات في أحيان كثيرة من دون تقويم طريقة 

عملها أو أثرها بصورة صحيحة.

أشخاصا  االصطناعي  الذكاء  في  الشوائب  ومنعت 
من تقاضي مساعدات اجتماعية أو إيجاد عمل، حتى 
االعتماد  بسبب  أبرياء  أناس  بتوقيف  تسبب  أنها 
على أنظمة للتعرف على الوجوه لم تخضع لتجارب 
كافية وال تستطيع التعرف جيدا على أشخاص من 

ذوي المالمح اإلفريقية على سبيل المثال.
بقرارات  المرتبط  التمييز  "خطر  إن  باشليه  وقالت 
قد  قرارات  وهي  االصطناعي،  الذكاء  إلى  تستند 
أو  عليها  سلبية  وصمة  تضع  أو  البشر  حياة  تغيّر 

تلحق األذى بها، يشكل حقيقة مثبتة".
االصطناعي  الذكاء  تقنيات  أن  إلى  التقرير  وأشار 
هذه تستعين بقواعد بيانات ضخمة يكتنف الغموض 

طريقة تشكيلها في أحيان كثيرة.
ويمكن لقواعد البيانات هذه أن تكون معدة بصورة 
سيئة أو أن يكون قد طواها الزمن وبالتالي قد تساهم 

في انتهاكات لحقوق اإلنسان.

تأجيج االنتهاكات الحقوقية
المتزايد  االستخدام  إلى  خصوصا  التقرير  وتطرق 
قوات  من  االصطناعي  الذكاء  على  قائمة  ألنظمة 

األمن بما يشمل أساليب للتوقع.
قواعد  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  تستخدم  وعندما 
بيانات منحازة، ينعكس ذلك في التوقعات وقد يؤثر 
خطر  مصدر  بأنها  خطأ  تصنيفها  يتم  مناطق  على 

مرتفع.
الوقت  في  الوجوه  على  التعرف  تقنيات  وتُستخدم 
الحقيقي ومن بُعد بشكل متزايد في العالم أجمع، ما 

قد يؤدي إلى تحديد دائم لمواقع الناس.
في  باالستمرار  السماح  يمكننا  "ال  باشليه  وقالت 
محاولة اللحاق بالقطار الذي يسير حاليا على سكة 
رقابة  مع  باستخدامها  والسماح  االصطناعي  الذكاء 
معدومة أو شبه معدومة، من ثم إصالح التبعات التي 

ستعقب ذلك على صعيد حقوق اإلنسان".
الذكاء االصطناعي على  "قدرة  بأن  باشليه  وأقرت 
من  حذرت  لكنها  إنكارها"،  يمكن  ال  الناس  خدمة 
أن "األمر عينه يسري على قدرة" هذه التقنيات في 
"تأجيج انتهاكات حقوق اإلنسان على مستوى هائل 

وبصورة غير مرئية بشكل شبه كامل".
للذكاء  ضوابط  لوضع  التحرك  "يجب  وأضافت 
االصطناعي تستند إلى حقوق اإلنسان لخير الجميع".
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مع  أبرمتها  عقود  من خالل  المليارات،  العمالقة  التكنولوجيا  حققت شركات 
الجيش األميركي ووكاالت حكومية أخرى في سياق ما يطلق عليها "الحرب 

على اإلرهاب"، بحسب ما جاء في تقرير نشر بمناسبة 11 سبتمبر )أيلول(.
نشرته  الذي  الحرب"،  تبيع  الكبرى  التكنولوجيا  "شركات  تقرير  ووفق 
مع  الحكومية  العقود  من  هائل  إبرام عدد  تنظم حمالت،  أميركية  مجموعات 
"أمازون" و"فيسبوك" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"تويتر" منذ عام 2004.
وقال التقرير، إن عقود شركات التكنولوجيا كانت "بشكل أساس مع وكاالت 

محورية في الحرب على اإلرهاب".
الكبرى  التكنولوجيا  وأضاف، "منذ عام 2004 وحتى اآلن، شهدت شركات 
البنتاغون  من  خدماتها، خصوصاً  على  الفيدرالي  الطلب  في  ارتفاعاً ضخماً 

ووزارة األمن الداخلي".
وازداد طلب الجيش األميركي ووكاالت االستخبارات على الحوسبة السحابية 
الدفاع  قطاع  نمو  منذ عام 2001 مع  بي أس"  المواقع "جي  تحديد  وبرامج 

وتحوله بشكل متزايد إلى الرقمنة.
وأنفقت وزارة الدفاع وحدها 43.9 مليار دوالر على عقود شركات التكنولوجيا 
"أكشن  بين  تعاون  نتيجة  الصادر،  التقرير  وفق   ،2004 عام  منذ  الكبرى 
سنتر أون ريس آند ذي إيكونومي" )مركز العمل بشأن األعراق واالقتصاد( 
والمجموعات المدافعة عن العدالة االجتماعية "ليتل سيس" و"أم باور تشينج".
ولفت التقرير إلى أن أربعاً من الوكاالت الخمس األكثر إنفاقاً على العقود مع 
شركات التكنولوجيا الكبرى كانت "محورية بالنسبة إلى السياسة الخارجية أو 

تأسست كنتيجة مباشرة للحرب على اإلرهاب".

"أمازون" و"مايكروسوفت" في الطليعة
وأكد أن "أمازون ومايكروسوفت على وجه الخصوص حلتا في الطليعة في 
السنوات األخيرة، إذ وقعت أمازون في 2019 عدداً أكبر بنحو خمس مرات، 
التي  الفيدرالية  الباطن  وعقود  العقود  عدد  من  مرات  بثماني  ومايكروسوفت 

وقعتاها عام 2015".
وانتقدت المجموعات التي أعدت التقرير ظاهرة "الباب الدوار" بين شركات 
التكنولوجيا الكبرى ووكاالت األمن األميركية، إذ يتولى مسؤولون حكوميون 

كانوا في مناصب رسمية رفيعة أدواراً رئيسة في شركات التكنولوجيا.
وأشار التقرير إلى المسؤول السابق في وزارة الخارجية جاريد كوهين، الذي 
بات حالياً في "غوغل" كمثال، وستيف بانديليديس في "أمازون" الذي عمل 
في مكتب التحقيقات الفيدرالية، كما جوزيف دي روزيك في "مايكروسوفت"، 

الذي كان من مؤسسي وزارة األمن الداخلي.

لإلنترنت  التام  االنهيار  فإن  اإلنترنت،  شبكة  عمل  في  المتخصصين  بحسب 
سيكون شبه مستحيل. 

فاإلنترنت ليس صندوقاً سحرياً يعمل بمفتاح تشغيل وإيقاف. بل هو مجموعة 
فيها  تؤثر  ذاتية  آليات  وفق  تعمل  باتت  التي  المادية،  واآلالت  العمليات  من 

مجموعة كبيرة من الخوادم والشركات التجارية ومستخدمو الشبكة أنفسهم.

طوال  يحدث  ما  وهذا  العمل،  عن  الشبكة  من  جزء  يخرج  أن  الممكن  ومن 
الوقت، سواء كان أحد الخوادم معطاًل، ويحتاج إلى إعادة تشغيله أو استبداله، 
أو في حال تمكن القراصنة من الدخول إلى مراكز الخوادم وتعطيلها، أو في 
حال تعطل أحد الكابالت الموجودة تحت مياه المحيط بواسطة مرساة أو بسبب 
آثار هذا  عمل تخريبي. فهناك حوادث يمكن أن تعطل خدمة اإلنترنت، لكن 

التعطيل تميل إلى أن تكون معزولة وموقتة.

والعمود الفقري لإلنترنت أي مجموعة الكابالت والخوادم التي تحمل الجزء 
األكبر من البيانات عبر شبكات مختلفة ليست مركزية العمل، كما يقول التقنيون 
في أكبر الشركات العالمية. فليس هناك زر معين يمكنك الضغط عليه لتعطيل 
جميع  تتوقف  أن  يجب  عالمياً،  اإلنترنت  انهيار  يقع  ولكي  اإلنترنت.  شبكة 
الخوادم دفعة واحدة، وهذا لن يحدث إال في حرب نووية، أو في ارتطام نيزك 
باألرض أو في توهج شمسي كبير، لكن في هذه الحاالت لو وقعت، ال يعود 

هناك حاجة لشبكة اإلنترنت من األساس، ألن األرض نفسها ستصبح رماداً.

ذكرت شركة مايكروسوفت إن نظام تشغيل ويندوز 11 الجديد سيتاح رسمًيا 
وإطالق  النظام  عن  اإلعالن  من  أشهر  بعد  وذلك  الشهر،  هذا  للمستخدمين 

النسخة التجريبية منه.
بنظام  العاملة  لألجهزة  مجاني  بشكل  للتحميل  للشركة  وفًقا  النظام  وسيتاح 

ويندوز 10 وتتوافق مع متطلبات النظام الجديد.
وتعتمد مايكروسوفت في إتاحتها لنظام التشغيل على األجهزة التي تعمل بعتاد 
المستخدم  يحتاج  فغالًبا  المصنعة،  الشركات  مع  بالتوافق  خاص  بشكل  جديد 
لمعالجات الجيل الثامن من إنتل أو ما يعادها من معالجات AMD ليتمكن من 
يتمكن  لن  لذلك  المعالج،  رفقة  األخرى  المزايا  بعض  بجانب وجود  الترقية، 
جميع المستخدمين من أصحاب ويندوز 10 من ترقية نظام التشغيل الخاص 

بهم.
وسيكون ويندوز 11 متاًحا لمستخدمي العديد من العالمات التجارية بما فيهم 
آيسر، أسوس، ديل، اتش بي، سامسونج، لينوفو، وكذلك أجهزة سيرفيس من 

مايكروسوفت.
االستخدام  على  والتغيرات  التقنيات  من  العديد  سيوفر  النظام  أن  يُشار 
وسرعة النظام منذ البداية، حيث سيضيف دعم تقنيات مثل DirectX 12 و 
DirectStorage و Auto HDR منذ البداية، كما سيوفر ميزة اختصارات 
سطح المكتب للتطبيقات أو الودجيت وغيرها، بجانب دعم تطبيقات أندرويد 
- الذي لن يكون متوفًرا للمستخدمين في النسخة األولى، حيث ستقوم الشركة 

بتوفيره الحًقا.
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بأهمية  السيارة  قائد  لمقعد  الصحيح  الضبط  يتمتع 
من  الحد  في  يساعد  إنه  حيث  القيادة؛  أثناء  كبيرة 
التعب  مظاهر  ويقي  ناحية  من  الحوادث  وقوع 

ومتاعب الظهر.
األلماني   ADAC السيارات  نادي  خبراء  وأوضح 
الضبط  أن  األلمانية  الصحي"  "الظهر  وحركة 
الصحيح يختلف بشكل كبير باختالف طول الذراع 

واألرجل والجذع.
وفي الوقت الحاضر يمكن تعديل المقاعد الحديثة في 
السيارة من حيث االرتفاع والميل والمساحة، وغالبا 
والوظيفة  الجانبية  المساند  على  المقاعد  تشتمل  ما 

الداعمة للعمود الفقري.
دقة  أكثر  المقعد مضبوطا بشكل  وكلما كان 
مع السائق وحزام األمان، كان ذلك أفضل. 
وعادة ما تكلف المقاعد األفضل المزيد من 
المال، لكن جميع الخيارات ال فائدة منها إذا 

لم يتم استخدامها بشكل صحيح.

إعدادات
ـ لإلعداد الصحيح، يجب على السائق أوال أن 
يضع أسفل ظهره على مسند الظهر. ويجب 
تكون  بحيث  الظهر  مسند  تعديل  ذلك  بعد 
الفخذ  بين  درجة   110 حوالي  زاوية  هناك 
والفقرات  الكتف  لوحي  دعم  مع  والجذع، 

القطنية جيدا.

صحيحا  للمقعد  الطولي  الضبط  ويكون  ـ 
الوصول  على  قادرتين  القدمان  تظل  عندما 
الضغط  وعند  مريح.  بشكل  الدواسات  إلى 

على الدواسات، يجب أن تظل الساقان مثنيتين قليال.
للتعديل بحيث  القابلة  الجلوس  تعديل وسادة  ـ يجب 
وجود  مراعاة  مع  خفيف  بشكل  الفخذان  يستريح 
إلى ثالثة أصابع بين  مسافة تقدر بعرض إصبعين 
في  ذلك  يسهم  حيث  المقعد؛  وحافة  الركبتين  ثنية 
أفضل  بشكل  الجلوس  وسادة  على  الضغط  توزيع 
على  الواقع  الضغط  عن  الناجم  اإلجهاد  من  ويقي 

ثنية الركبة.
ويضمن الدعم القطني الموجود دعم الفقرات القطنية 
يمكن  الحاالت،  معظم  وفي  الطبيعي.  شكلها  في 
أو  أذرع تحكم  أو  مفاتيح  باستخدام  ذلك  التحكم في 

عجالت دوارة، وتوجد هذه غالبا بأسفل يسار المقعد. 
ويجب إجراء التعديل دائما من أسفل إلى أعلى.

وإذا لم تكن السيارة مجهزة بهذه الوظيفة، فال يجوز 
الظهر والمسند؛ حيث يشكل هذا  بين  وضع وسادة 

خطرا في المناورات أو الحوادث الشديدة.

ـ ينصح الخبراء بوجود مسافة تتراوح من 25 إلى 
30 سم بين الجزء العلوي من الجسم والمقود المزود 
يمكن  بحيث  المقود  ضبط  وينبغي  هوائية.  بوسادة 
وضع المعصم فوق المقود مع استقرار الكتفين على 

مسند الظهر مع فرد الذراعين.
اليدين  إبقاء  األفضل  من  القيادة،  وأثناء 
و 3.   9 الساعة  في وضعي  المقود  حول 
ويجب أن تكون األذرع مثنية دائما وليست 
الكتفان االتصال  يفقد  مستقيمة، ويجب أال 

بمسند الظهر، وال حتى عند التوجيه.

الرأس  مسند  ضبط  من  الخبراء  يحذر  ـ 
بحيث يدعم الرقبة؛ حيث يرفع ضبطه على 
التعرض  خطر  للغاية  منخفض  مستوى 
إلصابات شديدة في الرأس والرقبة في حال 
ينبغي  الخطر  هذا  ولتجنب  حادث.  وقوع 
الحافة  تكون  بحيث  الرأس  مسند  ضبط 

العلوية له محاذية للحافة العلوية للرأس.
ويعد ضبط االرتفاع مهما للرؤية المحيطية. 
المقعد  ارتفاع  ينبغي ضبط  الغرض  ولهذا 
الزجاج  منتصف  إلى  األعين  تنظر  بحيث 
بين  مسافة  وجود  مراعاة  مع  األمامي، 

الرأس وسقف السيارة تُقدر بعرض اليد.
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الصمام أو الصباب؛ هو وسيلة فتح وإغالق مجرى 
عملها،  بحسب  ويسمى  العادم  وغازات  الهواء 
صمام  هو  الهواء  بمجرى  يتحكم  الذي  فالصمام 
السحب، والصمام الذي يتحكم بمجرى الخروج هو 

صمام العادم.
األسطوانة  رأس  فى  الموجودة  الصمامات  وتعد 
كونه  سليم،  بشكل  المحرك  لعمل  حيوًيا  مكوًنا 
لفتح  نتيجة  التشغيل؛  أثناء  قاسية  لظروف  يتعرض 
وغلق الصمامات لما يصل لـ2500 مرة فى الدقيقة.
بالسيارات،  تتوفر  الصمامات  من  نوعين  ويوجد 
النوع األول صمامين بكل مكبس، وهذا النوع الشائع 
المتواجد بالسيارات العادية ويتميز بانخفاض معدل 

استهالك الوقود.

أما النوع الثاني الذي يحتوي على أربعة صمامات 
 (couple) بكل مكبس؛ والهدف من ذلك زيادة عزم
السيارة وبالتالي احتراق أكبر للوقود وبالتالي عزم 
أكبر ويكون في السيارات الرياضية غالبا، حيث يتم 
لدخول  بسرعة عن طريق صمامين  الوقود  إدخال 
أيضا  بسرعة  الشكمان  غاز  بإخراج  ويقوم  الوقود 

عن طريق صمامين لخروج دخان العادم.
وعند تلف إحدى هذه الصمامات تكون النتيجة مكلفة 
للغاية وتتنوع ما بين انخفاض بعزم السيارة أو زيادة 
فى  المحرك  فشل  وبالتالي  الوقود  استهالك  بمعدل 

العمل بصورة منتظمة وبكفاءة عالية.

أبرز عالمات تلف صمامات محرك السيارة:
- ضعف قدرة المحرك.

- زيادة في استهالك الوقود.
المغذي عبر  إلى  العادم  ارتداد جزء من غازات   -

أنابيب السحب.
- صدور أصوات من المغذي.

- نقص في كفاءة المحرك.
- أصوات طرق في المحرك.

- زيادة استهالك الزيت.

حريق  نشوب  إلى  تؤدي  التي  األسباب  أهم  من 
انطالق ماس  أو  الفنية  العيوب  السيارة بعض  في 
بعض  أو  الداخلية  السيارة  كابالت  بين  كهربائي 

القوارض، التي تأكل األسالك والوصالت.
السائق  على  ينبغي  األمر  هذا  مثل  مالحظة  وعند 
بوجه خاص والركاب بوجه عام اتخاذ بعض التدابير 
التي من شأنها المحافظة على سالمتهم ومن بعدها 

إنقاذ السيارة بقد اإلمكان.
وأوضح رئيس الرابطة األلمانية لصناعة السيارات 
بسبب  تنشب  الحرائق  بعض  أن  بوخوم،  بمدينة 
عيوب فنية، وهو ما يحدث عادًة عند إجراء بعض 
قد  أو  بالسيارة  الميكانيكية  األجزاء  التعديالت على 
ينشأ عن تآكل الطبقة العازلة لبعض الكابالت، مما 

يتسبب في حدوث ماس كهربائي. 
تأكل  التي  كالفئران،  القوارض  بعض  تتسبب  وقد 
الطبقة المطاطية العازلة للكابالت الكهربائية، وهو 
ما يؤدي إلى حدوث شرر بمجرد تشغيل السيارة عند 
مالمستها للهيكل أو ينشب الحريق نتيجة لتسرب في 
األنابيب الموصلة للوقود أو الزيوت وتساقطها على 
جهاز العادم أو المحرك الذي تصل درجة حرارتهما 
بضرورة  سامراي  ينصح  لذا  عالية،  درجات  إلى 
عند  الوقود  أو  الزيوت  أنابيب  إحكام  مدى  فحص 
إجراء كل فحص دوري للسيارة واستبدال األجزاء 

التي يتم من خاللها تسريب هذه السوائل.

إيقاف السيارة
وفي حال نشوب حريق بحيز المحرك ينصح الخبير 
األلماني بسرعة إيقاف السيارة ومحركها، وبذلك يتم 
ومن  الكهربائية،  الدائرة  عن  الوقود  مضخة  فصل 

الركاب  يُسارع  أن  الوقود، ويجب  إمداد  يتوقف  ثم 
فتح  من  الخبير  ويحذر  السيارة،  من  الخروج  في 
غطاء حيز المحرك، حتى ال يتم تغذية النار بالهواء 
واألكسجين، وهو ما قد يعمل على زيادة لهب النار 

وعدم السيطرة على الحريق.
كولونيا  بمدينة  الحريق  إطفاء  بفريق  وأشار عضو 
من  يتمكن  ال  قد  العادي  السائق  أن  إلى  األلمانية، 
أسباب  إلى  يرجع  كان  إن  الحريق،  على  السيطرة 
تقنية، على العكس من رجال اإلطفاء الذين يتمكنون 
إنقاذ  وليس  الحريق،  على  السيطرة  من  بالفعل 

السيارة التي قد تصير حطاماً في نهاية األمر.
وينصح بسرعة الخروج من السيارة مع اصطحاب 
األغراض الثمينة أو المستندات الهامة فقط، وعلى 
عكس ما يرى الخبير األلماني ينصح عضو فريق 
إطفاء الحريق بفتح غطاء حيز المحرك، ففي أغلب 
حيز  في  األمر  بادئ  في  اللهب  سيتمركز  األحيان 
بواسطة  عليه  السيطرة  يمكن  ما  وهو  المحرك، 
مطفأة الحريق، والحد من الكثير من األضرار التي 

قد تنتج عن هذا الحريق.
الحرارة  تتسبب  األحيان  بعض  في  أنه  إلى  وأشار 
المحرك،  الزائدة في قطع كابل تحرير غطاء حيز 
وهو ما يستدعي معاملة خاصة من رجال اإلطفاء، 

حيث يتم فتح غطاء حيز المحرك بأداة خاصة.
بضخ  يسمح  بمقدار  المحرك  حيز  غطاء  فتح  ويتم 
تكفي  وهنا  الحريق.  مطفأة  من  بسيطة  دفعات 
مطفأة الحريق الصغيرة سعة 2 كيلوغرام، ويحذر 
يتم  لم  إن  كامل  بشكل  السيارة  فقدان  احتمالية  من 
السيطرة على الحريق في مراحله األولى والتي قد 

تمتد إلى باقي أجزاء السيارة.
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مع مرور الوقت وكثرة االستخدام تتعرض السيارات 
أحياناً لبعض المشاكل واألعطال، أحد هذه األعطال 
الشائعة هو صدور صوت طقطقة من المحرك، وهو 
ما يصيب السائقين بالقلق من وجود مشكلة كبيرة في 

المحرك، قد تؤدي إلى تكلفة باهظة عند إصالحها.
إلى  المحرك  من  الطقطقة  صوت  صدور  ويرجع 
العديد من األسباب، يمكنك من خالل السطور التالية 

التعرف عليها:
المعدل  عن  المحرك  زيت  مستوى  انخفاض   -
الطبيعي، لكن بمجرد اكتمال دورة الزيت بالمحرك 
تبدأ  معين،  حد  إلى  أجزائه  بعض  حرارة  وارتفاع 
أن تختفي  إلى  تدريجياً  هذه األصوات في االختفاء 

تماماً.
- في حال فقد الزيت جودته أو عندما يتعرض للتلف 
بسبب فقد صالحيته، هنا تعد هذه األصوات مؤشر 
إلى  المحرك  قبل تعرض أجزاء  الزيت  لتغيير  هام 

التلف.
- وجود مشكلة في مضخة الزيت في المحرك، وهو 
ما يمنع من مرور الزيت بشكل جيد، مما يسبب عدم 

تزييت كامل أجزاء المحرك.
غير  السيارة  في  المستخدم  الزيت  نوع  كان  إذا   -
الحالة يلزم  للمحرك الخاص بها، وفي هذه  مالئمة 

تغييره على الفور لتفادي ظهور هذه المشكلة.
)شمعات  البواجي  أو  الكويالت  تعرض  في حال   -
االحتراق( للتلف، وهو ما يسبب صوت الطقطقة مع 

ارتجاج المحرك.
- وجود مشكلة في حساس الكرنك، وهو ما يسبب 
الوقت  غير  في  والهواء  الوقود  خليط  اشعال  في 

الصحيح مسبباً هذا الصوت.
عند  أو  المحرك  سيور  أحد  في  مشكلة  وجود   -

انقطاع سير الكاتينة.
انتهاء  أو  بها  لوجود كسر  المحرك  تلف كراسي   -

عمرها االفتراضي.

هناك عدد من األخطاء الشائعة يرتكبها أحياناً قائدي 
المشاكل  العديد من  إلى حدوث  تؤدي  قد  السيارات 
واألعطال لسياراتهم، هذه األخطاء قد تحدث نتيجة 
أو  القيادة  أثناء  الخاطئة  السلوكيات  من  عدد  لفعل 
خاصة بصيانة سياراتهم. تعرف على أبرز األخطاء:

تجاهل التسريبات
ما  أخطر  من  السيارة  في  التسريبات  تجاهل  يعتبر 
تسريبات  وجود  إهمال  حال  في  أنه  حيث  يكون، 
من مبرد السيارة )الردياتير( أو من زيت المحرك، 
قد تصل لحد  للمحرك  قد يسبب مشاكل كبيرة  فإنه 
التلف، كما قد تكون هذه التسريبات من نظام التوجيه 
يسبب  قد  ما  وهو  المكابح  أو  الناقل  أو  الكهربائي 

مشاكل خطيرة للسيارة حال إهمالها.

تجاهل صيانة األعطال
إصالح  وتأجيل  تجاهل  إلى  السائقين  بعض  يعمد 
األجزاء التالفة في سياراتهم، وهو ما يسبب تفاقم هذا 
أخرى  أجزاء  عدة  إصابة  في  تسببه  لدرجة  العطل 

بالتلف أو توقف السيارة بالكامل.

تجاهل اللمبات التحذيرية
لوحة  في  تحذيرية  لمبات  السيارات  كافة  تضم 
عدادات السيارة لكافة األجزاء الرئيسية الهامة لها، 
وفي  مشكلة،  وجود  حال  في  اللمبات  هذه  وتُضاء 
ويتلف  المشكلة  تتفاقم  التحذيرات  هذه  تجاهل  حال 
مشكلة  يسبب  قد  كما  بالكامل،  بها  الخاص  الجزء 

كبيرة للسيارة.

تجاهل فحص ضغط اإلطارات
تعتبر اإلطارات من أبرز عوامل األمان في السيارة، 

بصفة  بها  الهواء  ضغط  وضبط  فحصها  يجب  لذا 
دورية، كى ال تسبب زيادة مسافة الكبح، أو تعرض 
قد  ما  وهو  السير  أثناء  اإلنفجار  لخطر  اإلطارات 

يسبب حوادث السير.

عدم استعمال المكابح اليدوية
عند  اليدوية  المكابح  يستخدمون  ال  السائقين  بعض 
إيقاف السيارة على أسطح غير مستوية، واإلعتماد 
P، وهو ما يجعل وزن  التوقف  فقط على وضعية 
ناقل  في  ترس صغير  على  مرتكزاً  كاماًل  السيارة 
الحركة، ومع مرور الوقت يتحطم هذا الترس مسبباً 

ضرراً مكلفاً.

وضع اليد على عصا ناقل الحركة
اعتاد بعض السائقين على وضع اليد على عصا ناقل 
العادة  هذه  إرادياً،  غير  بشكل  القيادة  أثناء  الحركة 
تزيد من الثقل على عصا ناقل الحركة، األمر الذي 
بمرور  به  الميكانيكية  األجزاء  تلف  إلى  يؤدي  قد 

الوقت.

تغيير من R إلى D والعكس قبل التوقف التام
من السلوكيات الخاطئة أيضاً تغيير ناقل الحركة من 
R إلى D والعكس قبل التوقف التام للسيارة، حيث 
في  األعطال  من  العديد  ظهور  في  تتسبب  قد  أنها 

أجزاء ناقل الحركة.

القيادة بخزان وقود شبه فارغ
هذه العادة قد تسبب ضرراً لمنظومة دورة الوقود، 
بسبب  والبخاخات  الفلتر  انسداد  على  تعمل  حيث 
الترسبات الموجودة في قاع خزان الوقود، والتي يتم 

سحبها عبر مضخة الوقود إلى المحرك.
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االكتئاب الشديد )اخطر أنواع االكتئاب(
االكتئاب المستمر

االضطراب ثنائي القطب
اكتئاب ما بعد الوالدة

اكتئاب ما قبل الحيض
اكتئاب الشتاء

االكتئاب التفاعلي 
االكتئاب غير النمطي

تعريف أنواع االكتئاب:

االكتئاب الشديد )اخطر أنواع االكتئاب(
 ،(Major Depression) الشديد  االكتئاب  يسمى 
القطب،  أحادي  االكتئاب  أو  الرئيسي،  االكتئاب  أو 
المصاب  يعاني  الشائعة،  االكتئاب  أنواع  أحد  وهو 
طوال  األعراض  استمرار  من  الشديد  باالكتئاب 
تستمر  وقد  االكتئاب،  أنواع  أخطر  ويعتبر  الوقت، 
أعراض  تتضمن  أشهر،  أو  أسابيع  األعراض 

االكتئاب الشديد ما يأتي:
ـ األرق أو النوم فترات طويلة.

ـ الشعور باليأس.
ـ فقدان الشهية أو اإلفراط في تناول الطعام.

ـ الشعور بالحزن.
ـ فقدان الطاقة والشعور بالتعب.
ـ الشعور بألم دون سبب محدد.

ـ فقدان االهتمام باألنشطة المفصلة.
ـ انخفاض معدل التركيز واضطراب الذاكرة.

ـ فقدان القدرة على اتخاذ القرارات.
ـ أفكار باالنتحار أو الموت أو إيذاء النفس.

االكتئاب المستمر
المستمر  االكتئاب  هو  النفسي  االكتئاب  أنواع  ثاني 
أيضاً  يسمى   ،(Persistent Depression)

االكتئاب المزمن، أو االضطراب االكتئابي المستمر، 
وهو االكتئاب الذي يستمر لمدة عامين أو أكثر. 

في هذا النوع قد ال يشعر الشخص بأعراض مركزة 
ويواجه  باإلجهاد  يشعر  لكنه  الشديد،  االكتئاب  مثل 
صعوبة في أداء نشاطاته اليومية، تتضمن أعراض 

االكتئاب المستمر ما يلي:
ـ الشعور بالحزن العميق.
ـ اضطرابات في الشهية.

ـ اضطرابات النوم.
ـ انخفاض الطاقة.

ـ تدني احترام الذات.
ـ عدم االهتمام بالنشاطات المفضلة.

ـ حدوث مشاكل في التركيز والذاكرة.
ـ مواجهة صعوبة في المدرسة أو العمل.

ـ فقدان الشعور بالبهجة والسعادة.
ـ العزلة.

أن  إال  األمد،  طويل  االكتئاب  من  النوع  هذا  يعد 
أعراضه يمكن تتفاوت من متوسطة إلى شديدة، وقد 
الشديد  االكتئاب  نوبات  المصابين من  يعاني بعض 
قبل أو أثناء اإلصابة باالكتئاب المستمر، وفي هذه 

الحالة يسمى االكتئاب المزدوج.
والجدير بالذكر أن االكتئاب المستمر يستمر لسنوات 
في كل مرة يعود فيها، لذا يبدأ األشخاص المصابون 
بهذا النوع من االكتئاب في الشعور بأن أعراضهم 

ليست سوى جزء من نظرتهم الطبيعية للحياة.

االضطراب ثنائي القطب
 ،(Bipolar Disorder) القطب  ثنائي  اضطراب 
ويسمى أيضاً الهوس االكتئابي، أحد أنواع االكتئاب 
التي يعاني فيها المصاب من حالة مزدوجة، إذ يمكن 
من  فترة  يتبعها  شديد،  اكتئاب  حالة  في  يدخل  أن 
بحيث  الطبيعية،  غير  المرتفعة  الطاقة  أو  النشاط 
تبدو أعراضها عكس أعراض االكتئاب، وتتضمن 

أعراض الهوس أو النشط العالي ما يلي:
ـ األفكار العظيمة.

ـ احترام الذات العالي بشكل مبالغ فيه.
ـ انخفاض الحاجة إلى النوم.

ـ التفكير والنشاط بسرعة أعلى من الطبيعي.
ـ السعي وراء المتعة مثل اإلنفاق المفرط.

ـ الشعور بالجنون أحياناً.
عادًة ما يتبع هذه الحالة فترة اكتئاب تظهر أعراضها 

كاآلتي:
ـ الشعور بالقلق والعصبية.
ـ الشعور بالتعب والخمول.

ـ اإلصابة باألرق.
مصحوبة  حقيقية  أسباب  دون  بآالم  الشعور  ـ 

بحركات انفعالية.
ـ اإلصابة باليأس وفقدان الثقة بالنفس.

ـ أفكار باالنتحار، لكنها في حالة ثنائي القطب أكبر 
بحوالي 15 مرة من أنواع االكتئاب األخرى.

يمكن  القطب  ثنائي  في حاالت  أنه  بالذكر  والجدير 
في  واألوهام  الهلوسة  وحدوث  الذهان،  يحدث  أن 

الحاالت المتقدمة.

اكتئاب الشتاء
أحد أنواع االكتئاب ما يسمى االضطراب العاطفي 
 ،)  Seasonal Affective Disorder) الموسمي 
يحدث  الشتاء،  اكتئاب  أو  الشديد،  الشتاء  أو ضجر 
في أوائل فصل الشتاء، ويزداد في الربيع، ينتج عنه 
تغيرات في المزاج، وقد يكون السبب في ذلك هو 

نقص ضوء الشمس الطبيعي.
من  الموسمي  العاطفي  االضطراب  تمييز  يمكن 

خالل األعراض التالية:
ـ القلق.

ـ العصبية.
ـ الشعور بالعب أثناء النهار.

يعد االكتئاب اضطراباً مزاجياً خطراً، يؤدي إلى ظهور أعراض تؤثر على شعور الشخص وتفكيره، ونشاطاته اليومية، مما 
يقود إلى الشعور بالحزن، واألرق، وفقدان الشعور باالهتمام بأداء األنشطة.

ويتراوح االكتئاب بين االكتئاب الجزئي، إلى االكتئاب النمطي، واالكتئاب الشديد. 
في هذا المقال سنتعرف على أنواع االكتئاب النفسي المختلفة، أعراض كل نوع منها.
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 يسعدنا أن نقدم لكم النشرة الطبية.  فكرة هذه النشرة أن يتعلم القارئ بطريقة طبية ، كيف يتعرف 
على الداء  كي يجد الدواء.  وكذلك  للفت النظر إلى االهتمام  بالبدن  وطرق الوقاية من األمراض.  
مواضيع  النشرة متعددة  ومختلفة ، وبها  تحليل دقيق ومبسط حتى نصل إلى ما نرجوه ، أال وهو 

» صحتك بالدنيا« .

ـ زيادة الوزن.
عادة ما يتم عالج هذا النوع من االكتئاب بالضوء، 
بالقرب من مصدر ضوء  من خالل جلسات يومية 

شديد الكثافة.

اكتئاب ما بعد الوالدة
المحيطة  الفترة  الوالدة في  اكتئاب  يمكن أن يحدث 
بالوالدة، إذ يمكن أن يبدأ االكتئاب قبل الوالدة بأربعة 
الهرمونية  التغيرات  بسبب  يحدث  ما  غالباً  أسابيع، 

التي تسبب التقلبات المزاجية.
ببعض  الجدد  األمهات  من   %  85 تشعر  ما  عادة 
الحزن بعد والدة الطفل، لكن 16% من النساء، يصل 
فيها هذا الحزن إلى أن يتم تشخيصه على أنه أحد 

أنواع االكتئاب.
تتضمن أعراض اكتئاب الفترة المحيطة بالوالدة، أو 

اكتئاب ما بعد الوالدة ما يأتي:
ـ الشعور بالقلق.

ـ العصبية.
ـ الحزن.

ـ الشعور بالتعب واإلنهاك.
ـ أفكار تتعلق بإيذاء النفس أو إيذاء الطفل.

ـ الشعور بقلق شديد بشأن صحة الطفل وسالمته.
ـ إيجاد صعوبة في رعاية المولود الجديد.

قد يمتد اكتئاب ما بعد الوالدة أسابيع أو شهور بعد 
الوالدة، وتعتبر النساء اللواتي يفتقرن إلى المساعدة، 
أو اللواتي عانين من االكتئاب من قبل، أكثر عرضة 

لخطر اإلصابة باكتئاب الفترة المحيطة بالوالدة.

اكتئاب ما قبل الحيض
أو  االكتئابي،  الطمث  قبل  ما  اضطراب  يسمى 
يعتبر  للحيض،  السابق  المزعج  االضطراب 
تكون  إذ  الحيض،  قبل  ما  متالزمة  من  حاد  شكل 
حدة  أكثر  تكون  ما  وعادة  نفسية،  أعراضه  معظم 
الدورة  قبل  ما  لمتالزمة  المصاحبة  األعراض  من 
الحيض  قبل  ما  اكتئاب  أعراض  تتضمن  الشهرية، 

ما يلي:
ـ الشعور بالصداع.

ـ ألم العضالت والمفاصل.
ـ حدوث تشنجات وانتفاخ وألم في الثدي.

ـ الحزن.
ـ العصبية واالنفعال.

ـ حدوث تقلبات مزاجية شديدة.
ـ اإلصابة بنوبات هلع.

ـ فقدان الطاقة.
ـ الرغبة الشديدة في تناول الطعام أو األكل بشراهة.

ـ اضطرابات في النوم.
ـ وجود مشكلة في التركيز.

االكتئاب التفاعلي 
 ،(Situational Depression) االكتئاب التفاعلي
أو ما يسمى اضطراب التكيف مع المزاج المكتئب، 
من أنواع االكتئاب ويشبه االكتئاب الشديد في كثير 
من النواحي، لكنه ناجم عن ظرف أو أحداث معينة 

تشمل اآلتي:
ـ مرض خطير أو حدث آخر يهدد الحياة.

ـ وفاة أحد أفراد األسرة.
ـ الطالق.

ـ أن يكون الشخص عاطل عن العمل.
ـ صعوبات وتحديات مالية.

ـ المرور بعالقات مؤذية عاطفياً أو جسدياً.
ـ المشاكل القانونية.

في  البدء  إلى  التفاعلي  االكتئاب  أعراض  تظهر 
غضون ثالثة أشهر من الحدث، وتتضمن ما يأتي:

ـ القلق.

ـ البكاء المتكرر.
ـ الشعور بالحزن واليأس.

ـ األرق.
ـ اضطراب الشهية.

ـ األلم دون سبب.
ـ فقدان الطاقة.

ـ فقدان القدرة على التركيز.
ـ الوحدة والعزلة.

االكتئاب غير النمطي
أو  فهمها  يساء  التي  االكتئاب  أنواع  من  آخر  نوع 
غير  اكتئاب  من  الشخص  يعاني  إذ  تشخيصها، 
نمطي، أي غير مفهوم تماماً، إذ يشعر فيه الشخص 
الشلل، وهي  يشبه  بما  الذراعين والساقين  بثقل في 
االكتئاب،  من  النوع  لهذا  المميزة  العالمات  إحدى 
تناول  في  واإلفراط  النوم،  في  اإلفراط  إلى  إضافة 

الطعام.
تتضمن األعراض األخرى لالكتئاب غير النمطي:

ـ زيادة الوزن.
ـ اضطراب المزاج.

ـ الحساسية تجاه الرفض من اآلخرين.
ـ العصبية.

ـ صعوبة في تكوين العالقات.
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لى مدى يومين استضافت برلين معرض الكتاب العربي الخامس، اذ احتضن 
في  المقيمين  العرب  والروائيين  والشعراء  الكتاب  من  مجموعة  المعرض 
فعاليات   (Sonnenallee 319) جيران”  “مضيف  استضاف  فقد  أوربا، 

المعرض الذي رافقته العديد من الفقرات الثقافية والشعرية.
ويأتي تنظيم المعرض تم تحت رعاية المجلس األلماني العربي األعلى في 
كما   ،”DAZ العربي”  األلماني  والمركز  األلمانية  العرب  ومكتبة  ألمانيا، 
يشارك كل من دار “الدليل” للطباعة والنشر، ومدرسة “ابن خلدون” العربية، 

وموقع “أخبار القارة األوروبية” إدارة الفعاليات.
بالتزامن مع المعرض أقيمت أمسيات شعرية وقصصية شارك فيها عدد من 
الكتاب العرب. في القصة شارك كّل من " الدكتورة نجاة عبد الصمد، موسى 

الزعيم، هيفي قّجو وأماني بطل وحسام الدين جودة ومضر عدس". 
في الشعر شارك كّل من فارس مطر وندى خّوام واإلعالمي ممدد ذو الغنى، 
وأمل أبو زامل، وحسن عطية" باإلضافة إلى محاضرة سياسية للدكتور نزار 
لمحمد  العربي  التراث  من  وفقرة  الكبير".  "النفاق  كتاب  في  قراءة  محمود 

الفاتح علبي، وفقرة حوار مع المسرحيّة رانيا رفعت حول كتابها. 
على هامش المعرض تّم طرح فكرة إقامة صالون ثقافي وأدبي يجمع الكتاب 
العرب المقيين في برلين، ليكون منبراً ثقافياً ومنّصة لتغيير الصورة النمطية 

عن الجالية العربية وجسراً إليصال الثقافة العربية.
 شهد المعرض وفعالياته اقبااًل جيدا واهتماما واسعاً لدى أبناء الجالية العربية.  

الثقافي العربي »الديوان« فعاليّة ثقافية وحفل عشاء على شرف السادة  أقام البيت 
مهرجان  في  يشاركون  والذين  العالم  دول  من  من عدد  القادمين  والمؤلفين  الكتّاب 
اآلداب الدولي في برلين من 08 إلى 18 سبتمبر2021م، وتعد هذه المشاركة الثالثة 

للبيت الثقافي العربي، منذ بدأ فعالياته بأواخر عام 2017م. 

قدمت  حيث  الصمد  عبد  نجاة  الروائية  الستضافة  سانحة،  مناسبة  وكانت 
قراءة لمقطع من روايتها " ال ماء يرويها" الحائزة على جائزة كتارا "للرواية 
العربية" في قطر لعام 2018، والمترجمة كذلك إلى للغة اإلنجليزية، وذلك 

بحضور وتفاعل الكتاب والمؤلفين المشاركين من جنسيات مختلفة. 
السفارة  أول في  البكر، سكرتير  بنت محمد  أسماء  السيدة  الفعالية  افتتحت 
الله  الشيخ عبد  السفير/  نيابة عن سعادة  الثقافية،  الشؤون  والمسؤولة عن 
بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير دولة قطر، ورئيس مجلس أمناء البيت 
الثقافي العربي الديوان، بتسليطها الضوء على الدور الهام والبارز لألدب 
كما  الثقافي،  التبادل  خالل  من  الجسور  بناء  أجل  من  والترجمة،  واللغة 
مع  المستمر  التعاون  على  الدولي،  األدب  مهرجان  ًممثلي  السادة  شكرت 

البيت الثقافي العربي الديوان.
من ناحية أخرى، تفاعل المشاركون مع قراءة الدكتورة نجاة باللغة العربية، 
والذين أتيحت لهم الفرصة للتعرف أكثر على رواية "ال ماء يرويها" من 
قام  كذلك  العشاء،  حفل  أثناء  اآلراء  وتبادل  األسئلة  بعض  طرح  خالل 
المشاركين بالتجول في معرض "نماذج مالعب قطر 2022" والمعرض 
في  الحيوانات  بعنوان"  كولب  كريستين  التشكيلية،  للفنانة  المقام  الفني 

المجتمع" والذي يستمر إلى نهاية سنة 2021م.
المتحف  من  كتاب  البكر،  محمد  بنت  أسماء  السيدة/  بتقديم  الحفل  واختتم 
اإلسالمي بقطر، تقديراً للروائية نجاة عبدالصمد على حضورها ومشاركتها 

المتميزة، في البيت الثقافي العربي الديوان







Parkplätze Wi-Fi Restaurant
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Parkplätze

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

- إمكانية الدفع بالتقسيط.

صالة تتسع لغاية ٢٥٠ شخصاً



٢٥ دقيقة من الكودام

Strasse des Friedens 78, 
14552 Langerwisch/ Michendorf

Ausfahrt Saarmund

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



52

NOTDIENSTE
Polizei, 110
Feuerwehr, 112
Kindernotdienst,
610061  /  19720
Arzt-Notruf,
310031  /  19242 
Fahrdienst
für Behinderte,  478820
Apotheken-
bereitschaft, 0800 0022833
Giftnotruf, 19240
Zahnärztlicher
Notdienst, 
89004333
Auskunft
- Inland,  11833
- Ausland, 11831
Flughäfen (Infos), 
0180 5000186
Deutsche Bahn AG,  
Auskunft, 0180 5996633
BVG, 19419
Omnibus-
Bahnhof,  
Funkturm / Auskunft, 
3018028
Vattenfall,
(Störung) 26712525

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

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

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

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

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

Ausländerangelegenheiten
Landeseinwohneramt

Außenstelle:
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Keplerstr. 2, 10589 Berlin
U.-Bhf. Mierendorffplatz
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شھر أكتوبر/ تشرین أول ۲۰۲۱
Gebetszeiten für Berlin / Oktober 2021
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19:51
19:49
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18:13
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18:09
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17:48
17:47
16:45
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07:48
07:49
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07:53
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05:14
05:16
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05:19
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05:23
05:25
05:26
05:28
05:30
05:32
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05:35
05:37
05:39
05:40
05:42
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05:47
05:49
05:51
05:52
05:54
05:56
05:57
05:59
05:00
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- Handytechniker gesucht
- Friseurmeister gesucht
- Sekretär/in in der Gastronomie gesucht
- MFA in Teil- und Vollzeit gesucht
- Maler- und Lackierer gesucht
- Fahrzeugfolierer gesucht

Tel.: 030-615 76 70
Für mehr Infos:

Freie Stellen Jobs /  Stellenangebote

20 Stück   =  60€
50 Stück   = 100€ 
100 Stück = 150€ 

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

أقالم للدعاية واإلعالن ـ حفر بالليزر

030-615 76 70

Fahrschullehrer gesucht 
30€/Stunde.

Infos unter 030-680 720 96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

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

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

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

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

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

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

Tel.: 0200-1110550     
Kfz-Zulassungsstelle
Hauboldstraße 7, 01239 Dresden
Tel.: 0351-4888008
DÜSSELDORF
Botschaften
Jordanien
Neuer Zollhof 1, 40221 Düsseldorf
Tel.: 0211-1 38 06 02
Marokko
Cecilienallee 14, 40474 Düsseldorf
Tel.: 0211-45 10 41
Moscheen
Ar-Rahman Moschee
Ronsdorfer Str. 145, 40233 Düsseldorf
Tel.: 0211-7336836
DIMS Deutsch Islamische Moschee Stiftung
Bachstraße 148, 40217 Düsseldorf
Tel.: 0211-330510
Islamisches Zentrum
Worringerstr. 63, 40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-161185
Omar ibn Al-Khattab
Adersstr. 91, 40215 Düsseldorf
Tel.: 0211-3840534
Ausländer
Ausländerbehörde
Willi-Becker-Allee 7, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-89-2 21 97/ 89-2 10 24
Sprechzeiten:
Mo u. Di: 7.30 - 16.00 Uhr
Mi u. Fr: 7.30 - 13.00 Uhr
Do: 7.30 - 18.00 Uhr
Notdienste
Arztnotruf-Zentrale
Tel.: 0211-1 92 92 
Notarzt
Tel.: 0211-89-94947
Opferhilfe
Tel.: 0211-8 70 - 68 30
Beratungsstelle für Behinderte
Tel.: 0211-89-9 26 81
Flughafen Düsseldorf 
Tel.: 0211-4 21 - 0 
Kinderhilfezentrum
Tel.: 89-28100
Kreditkartensperrung 
Tel.: 116 116
Kfz-Zulassungsbehörde
Heinrich-Ehrhardt-Str. 61, 40200 Düsseldorf
Tel.: 0211-89-94058
Ärzte
A.Tayara Praxis  
Allgemeinmedizin,Chirotherapie
Adolf-Flecken 8, 41460 Neuss
Tel.: 02131-275079
 Dr. med. Ahmad Basireh
Henkelstr. 284, 40599 Düsseldorf
Tel.: 0211-742685
Dr. med. dent. Albert Al Khatib
Kieferorthopädie
Bachstr. 148,40217 Düsseldorf
Tel.: 0211-343545
Dr. med. Fouad Sleymann
Henkelstr. 295 , 40599 Düsseldorf
Tel.: 0211-7489595
Ghassan Saleh Zahnarzt  
Brunnenstr. 42, 40223 Düsseldorf
Tel.: 0211-330363
Dr. med. Ghassan Omran
Chirurgie
Königsallee 20, 40212 Düsseldorf
Tel.: 0211-131500 
Hischam Khawaja - Zahnarzt
Gerresheimer Landstr. 94
Tel.: 0211 9771 1651
Dr. Houaida Taraji
Gynäkologie und Geburtshilfe
Lindenplatz 4, 41564 Kaarst
Tel: 02131-602888 
Kiddyzähne, Mariam Asfour (B.D.S.-MSc) 
Zahnärztin
Bechemer Str. 1 (Marktplatz), 40878 Ratingen
Tel: 02102-1067720
Dr. med. Mahmoud Abou Khadijeh 
Anästhesiologie
Grafenberger Allee 99, 40237 Düsseldorf
Tel: 0211-6986441
Dr. med. N. Al-Mosawi 
Karlstr. 16, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-362298
RAMADAN
Dentallabor
Krahestraße 50, 40233 Düsseldorf
Tel.0211-7338015
Dr. med. Said Hilton
Allgemeinmedizin





  

58

Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdiensteسفارات، مساجد، شئون األجانب، حاالت الطوارئ

Imbiss Melila
Karlsruher Str. 3, 60329 Frankfurt a.M
Tel.: 069-234602
Layalina Restaurant
Taubenstr. 17, 60313 Frankfurt a.M
Tel.: 069-92884696
Juwelier
Juwelier Dubai
Weserstr. 16, 60329 Frankfurt a.M.
Tel./ Fax: 069-25627533
Textilien
Textil und Schuhrecycling
Kinzingheimer Weg 119, 634596 Hanau
Tel.: 0171-7982529
Reisen / Fluggesellschaften
Eisa- Reisen 
Reisevermittlung in alle Welt
Münchener Str. 12, 63450 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-232025
Frankfurt Messe Appartements 
Tourist.- & Dienstleistungen
Müller Str. 12, 60486 Frankfurt a.M
Tel.: 069-7073248
GULF Air 
Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-71911215
Immobilien
El- Seedy Handelsagentur
Weinberg Str. 13, 64546 Mörfeldn. Walldorf
Tel.: 06105-450740
Autos
Autos An und Verkauf
Rodgaustr. 29, 63457 Hanau Grossauheim
Tel.: 06181-9065912
Kfz Handel Abdullah Jaradeh
- Lager: Ernst- Wiss Str. 2, 65933 Frankfurt 
   a.M, Tel.: 069-388049
- Quer Str. 7, 63065 Offenbach a.M 
  Tel.: 069-388049
MHD Yafoufi
Industriestr. 10, 36505 Langenselbold
Tel.: 006184-9065912
Pyramids GmbH
Auto- Hobby- Miet- Werkstatt Karosserie
Wald Str. 264, 63071 Offenbach a.M
Tel.: 069-873539 
Terkawy GmbH 
- Moehne Str. 16, 63452 Hanau
  Tel.: 06181-520258
- Rodgau Str. 29, 63452 Hanau
  Tel.: 06181-520258
Terkawi- Safar Gbr 
Kanal Str. 6, 73630 Remshalde- Grunbach 
Tel.: 07151-9948593
Yafa Automobil
Industreistr. 1, 36543 Neuberg 
Tel: 06183-902547
Im- & Export
Cargo Terminal Internationale Spedition 
GmbH
Mainzer Land Str. 167, 60327 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-730011
Prince Import & Export
Schöne Aussicht Str. 5, 63065 Offenbach
Tel.: 069-17516628
Pyramids GmbH Pyramids 
Im- & Export Ltd.
Wald Str. 264, 63071 Offenbach a.M
Tel.: 069-873539
Spedition Internationale Forwading
Frankenallee 125-127, 60326 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-750339-0
FREIBURG
Moscheen
Islamisches Zentrum
Hugstetter Str. 36, 79106 Freiburg i.B. 
Tel.: 0761-272805
HAMBURG
Botschaften
Ägypten
Harvestehuder Weg 47, 20149 Hamburg
Tel.: 040-4 13 32 60
Jordanien
Rothenbaumchaussee 95, 20148 Hamburg
Tel.: 040-30 97 27 12
Syrien
Brooktor 11, 20457 Hamburg
Tel.: 040-32 18 61
Tunesien
Overbeckstraße 19, 22085 Hamburg
Tel.: 040-2 20 17 56/57
Moscheen
Islamische Gemeinde
Böckmannstr. 40, 20099 Hamburg
Tel.:040-241607
Al Quds Moschee
Steindamm 103, 20099 Hamburg

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

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

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



ـًا   أطبـــاق  طازجة  يومــيـــــــ
أنــــــــــواع متعددة  من  الحلويـــــات 

 ,Reuterstraße 28خدمة توصيل الطلبات
12047 Berlin
0176  61065784
  0176  82366024

هدفنا تقديم

 خدمة مميزة لكم

أشهى الوجبات  
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Amsinckstraße 43, 20097 Hamburg
Tel: 040-23532988
MAS GmbH
Hammer Deich 12-18, 20537 Hamburg
Tel.: 040-2500022
Mirex Automobile
Spalding Str. 75, 20097 Hamburg
Te.: 040-230382 
Juwelier
Disli Adil Juwelier
- Billstedter Platz 28 22111 Hamburg
  Tel.: 040-73673139
- Öjendorfer Damm 57 22043 Hamburg
  Tel.: 040-6546119
E. Awad Goldschmiedemeisterin 
Alsterchaussee 3, 20149 Hamburg
Tel.: 040-443600
Suzan Juwelier
Steindamm 37, 20099 Hamburg
Tel.: 040-243283
Textilien/ Mode/ Möbel
Ajamko Import & Export
Kreuzweg 20, 20099 Hamburg
Tel.: 040-249844
Arabtainment (CD‘s / DVD‘s)
Aspelohe 27 A, 22848 Hamburg
Tel.: 040-30854090
Boutique Hayul Musallin
Kleiner Pulverteich 9, 20099 Hamburg
Tel.: 040-41924360
Hidjab Style
Kleiner Pulverteich 9, 20099 Hamburg
Tel.: 040 - 41 924 360 
Orient-Mode
Lübecker Straße 129, 22087 Hamburg
Tel.: 040-25497620 
Shisha-Basar
Heimfelder Strasse 29a, 21075 Hamburg
Tel.: 040-79005741
Medien
Taxxim Print Druckerei 
Bökmann Str. 14, 20099 Hamburg
Tel.: 040-25328044
Logistik
Cotrans GmbH
Adenauerallee 1, 20097 Hamburg
Tel.: 040-28008433
Mangel Trading & Shipping Co.
Billstr. 33, 20539 Hamburg
Tel.: 040-81978530
HANNOVER
Botschaften
Jordanien
Andreaestraße 1, 30159 Hannover
Tel.: 0511-32 38 34
Moscheen
Islamisches Zentrum
Kornstr. 25, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7 01 11 13
Moschee Sunnah
Asternstr. 10, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7635670
Ausländer
Ausländerbehörde
Leinstr. 14, 30159 Hannover
Öffnungszeiten: Mo u. Di:  8:30 - 13:00 Uhr
Do: 8:30 - 13:00/ 14:30 - 18:00 Uhr 
Fr: 8:30 - 12:00 Uhr
Notdienste
Arztnotruf 
Tel.: 0511-1 92 42 / 31 40 44
Notfalldienst Augenarzt
Tel.: 0511-314044 
Notfalldienst Frauenarzt
Tel.: 0511-314044 
Notfalldienst HNO-Arzt
Tel.: 0511 / 314044 
Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.: 0511-31 10 31 
Rettungsleitstelle
Tel.: 0511-19222 
Giftnotruf  
Tel.: 0551-19240 
Apotheken-Notdienst
Tel.: 0 11 89 
Zentralruf der Autoversicherer
Tel.: 0180-25026
Abwasser (Störung)
Tel.: 0511-168-4 73 77 
ADAC Pannenhilfe
Tel.: 0180- 2 222 222 
Strom Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-31 11
Gasversorgung Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-41 11  
Reisen

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

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

Firma Musol
Mülgaustr. 206, 41199 Mönchengladbach
Tel.: 02166-1471197
Fischladen  la Mer
Dohlener Str.  9, 41239 Mönchengladbach 
Tel.: 02166-295560
Bäckerei
Yesilli
Fridrich-Ebert-Str. 43, 41236 Mönchen-
gladbach
Tel.: 02166-9735192
Handy
Call shop  Irak
Friedrich-Elbert  -str 19
41236 Mönchengladbach
@ Kdeniy
Brucknerallee, 41236 Mönchengladbach  
Tel.; 02166612628
Maghreb United
Fridrich-Ebert-Str. 45, 41236 Mönchenglad-
bach  Tel.; 02166131710
MÜNCHEN
Botschaften
Jordanien
Barerstraße 37, 80799 München
Tel.: 089-28 29 53
Marokko
Ganghoferstraße 29, 80339 München
Tel.: 089-92 82 13 60
Tunesien
Herzog-Heinrich-Str. 1, 80336 München
Tel.: 089-55 46 35, 5 50 25 17
V.A.Emirate
Lohengrinstraße 21, 81925 München
Tel.: 089-41 97 70
Moscheen
Al Mohsinin
Schleißheimer Str. 426 /Haus 10
80809 München, Tel.: 089-3539 6882
Islamisches Zentrum
Wallnerstrasse 1-5, 80939 München
Tel.: 089-32 50 61 
Islamische Union
Landwehrstr.44, 81336 München
Tel.: 089-53 11 95     
Ausländer
Ausländerbehörde
Ruppertstr. 19, 80466 München
Tel.: 089-233-96010
Öffnungszeiten:
Mo: 8:00 -12:00 Uhr
Di: 8:00 -12:00/ 14:00-18:30 Uhr
Do: 8:00 -12:00 Uhr, Fr: 7:00 -12:00 Uhr
Notdienste
Apotheken Notdienst
Tel.: 089-5160-2611
Kindernotarzt   112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel.: 01805-19 12 12 
Krankenbeförderung 
Tel.: 089-19 222 
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 089-7 23 30 - 93  
Giftnotruf 
Tel.: 089-19 240
Familiennotruf
Tel.: 089-238 85 66
Gas  Tel.: 089-15 30-16 oder -17 
Strom Tel.: 089-3 81 01 01 
Wasser Tel.: 089-18 20 52 
Fernwärme Tel.: 089-23 03 03 
Wasserrohrbruch
Tel.: 089-18 20 52
Ärzte
Dr. Ayman Mahdi-Joest
HNO- Praxis am Partnerplatz
Albert-Roßhaupter Str. 69a,81369 München
Tel.: 089-76 92 265
Restaurants
Oasis Imbiss
Landwehr Str. 9, 80336 München
Tel.: 089-51 61 69 89
MÜNSTER
Ärzte
Dr. Walid Ayad / Kiefer-Gesichtschirugie
Windthorstr. 56, 48143 Münster
Tel.: 0251-4841812
Dr. Abdul Hadi Al Nahlaoui / Neurochirogie
Friedrich-Ebert-Str. 157-159, 48153 Münster
Tel.: 0251-7477940
Reisebüro
Orient Reisebüro
Ludgeriplatz.2, 48151 Münster
Tel.: 0251-1321006
Safari Reise
Steinfurterstr. 15, 48149 Münster

Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdiensteسفارات، مساجد، شئون األجانب، حاالت الطوارئ



  

61

Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdiensteسفارات، مساجد، شئون األجانب، حاالت الطوارئ

Tel.: 0251-2101113
Fiseur Munir
Bremer Platz 3, 48155 Münster
Tel.: 0251-7486314
Internet
Handy Shop
Hammerstr. 114, 48153 Münster
Tel.: 0251-3237678
Hans Tel
Wolbecker Str.20, 48155 Münster
Tel.: 0251-9158914
Pc Total
Hammerstr. 105, 48153 Münster
Tel.: 0251-2761060
Wonderland
Wolbeckerstr. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-6189051
Sobeih / Änderungsschneiderei
Wesselstr. 20, 48151 Münster
Tel.: 0251-527072
Lebensmittel
Makka Market
Kloster Str.61, 48143Münster
Tel.: 0251-4840474
Fleischerei Ayad
Wolbecker Str. 22, 48155 Münster
Tel.: 0251-6743271
Restaurant
Aladdin  
Wolbecker Str. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-9795600
Fatamorgana
Von-Kiuck-Str. 11, 48151 Münster
Tel.: 0251-5348198
Les Cedres
Warendorfer Str. 161, 48145 Münster
Tel.: 0251-9226629
Palmyra Grill
An der Altenkirche 2, 48165 Münster
Tel.: 02501-9280142
Dolmetscher
Akzent GmbH / Dolmetscher
Salzstr. 18, 48143 Münster
Tel.: 0251-511509
Autos & Kfz-Techniker
Koussa Kfz
Hansestr. 13, 48165 Münster
Tel.: 0251- 9818888
NEUSS
Reise Büro
Fly Iraquna & Cargo Company
Josef Str. 3-5, 41462 Neuss
Tel.: 021314054160
NÜRNBERG
Cafés
Salah‘s Shisha Cafe
Dr.-Kurt-Schumacher Str. 11, 90402 Nürnberg 
Tel: 0911-235 07 07
Water Pipe Cafe
Ludwigstr. 71, 90402 Nürnberg
Tel.: 0911-237 30 00
Lebensmittel
Al-Rrafidein Markt
Pillenreuther Str. 15, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 94 388
Horus Basar
Augustinerstr. 4, 90403 Nürnberg
Tel.: 0911-236 985 8
Elektro / Internet
Orient Telecenter
Bahnhofsplatz 9, 90443 Nürnberg
Tel.: 0911-24 26 280
Telecafe & Internet
Wölckernstr. 30, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 90 30
Juwelier
Akdemir Juwelier
Wölckernstr. 8-10,  90459 Nürnberg
Tel.: 0911-45 81 01
Schmuck Eva
Aufseßplatz 19, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 12 073
Autos
Arfan Auotmobile
Fuggerstr. 32, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 47 123
Auto Amang
Fuggerstr. 34,  90439  Nürnberg
Tel.: 0911-47 04 711
Auto Alina
Holzschuher Str.27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 45 959
Auto Ararat
Fuggerstr. 26, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 23 754
Auto Export Import

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

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

Zahnarzt
Alter Markt 7, Tel.: 0202-7696531
Dr. B. Lutfi
Zahnmedizin 
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal  
Tel.: 0202-2443508
Dr. Hashim Askaryar
Praktischer Arzt 
Schwarzbach 87, 42277 Wuppertal    
Tel.: 0202-660274    
Dr. Hssan Boukllouä
Allgemeinmedizin, Ernährunsmedizin
Schwarzbach. 87, Wuppertal
Tel.: 0202/660274
Dr. Imadeddin Mouzayen
Allgemeinmedizin 
Klotzbahn 11, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-4598652
Dr. Ismail Karsoua
Zahnmedizin
Klotzbahn 16-18, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-447730/ 0202-4469130
Dr. Magdolin Abu-Salim
Urologie 
Blombachstr. 8, 42369 Wuppertal    
Tel.: 0202-2462166      
Dr. Mohammed Al-Kayem
Augenheilkunde
Langobardenstr.4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-594648
Dr. Mohamed Kani
Gynäkologie und Geburtshilfe
Langerfelder Str. 115, 42389 Wuppertal
Tel.: 0202-602525
Dr. Omar Abo Basha
Augenheilkunde
Herzogstraße 17, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-451433
Dr. Seyed-Kazim Mahmoudi  Chirurgie 
Alhausstraße 6, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-708667
Dr. U. Demeisi
Zahnmedizin, Kieferorthopädie 
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-2443508
Vereine 
Marokkanischer Freundschaftsverein
Hofaue 25 , 42103 Wuppertal   
Tel.: 0202-453352
Palästinensischer Arbeiterverein
Höhne 102 , 42275 Wuppertal    
Tel.: 0202-595396    
Palästinensischer Freundschaftsverein e.V.
Gathe 11, 42107 Wuppertal    
Tel.: 0202-2572814
Frisier-Salons
Friseur Mageed
Kipdorf 31, 42103 Wuppertal    
Tel.: 0202-447417
Friseur Perres
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-662975
Autos & Kfz-Techniker
A.T.S. Kfz-Sachverständigenbüro
Khaled Abu Rugaya 
Hofkamp 100, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-2443337
Import-export
El-khawas
Einzel –und grosshandel
Ostersbaum32a, 42107 wuppertal
Lebensmittel
Arabisch Lebensmittel
Berlinerstr. 71, Tel.0202-2996928
El-Khawas
Winchenbachstr. 10 A, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-7478577
Lilian Markt
International Dasnöckel 114,
42329 Wuppertal, Tel.: 0202-2574178
Zahran Supermarkt
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-2622598
Restaurants 
Al Howara
Aue 54, 42103 Wuppertal, 
Tel.: 0202-3179034
Mamounia
Hansastrasse 89, 42109 Wuppertal
Tel.: 0202-7594770
Oase Restaurant
Karlstr. 18, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-4597421
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Kienitzer Str. 98. 12049 Berlin, Tel.: 0172-
3962858    U-Bhf.  Leinestr.
Neukölln
Finowstr. 27, 12045 Berlin, Tel. 68088490
U-Bhf.  Rathaus Neukölln  Bus M41/104/167
Neukölln
Glasower Str. 54, 12051 Berlin, 
U-Bhf. Grenzallee  Bus  344
Reinickendorf
Ollenhauerstr. 114, 13403 Berlin, Tel. 030-
45020107  U-Bhf.  Kurt-Schumacher-Platz        
Bus  M21 / X21 / 122
Tiergarten
Rathenower Str. 16, 10559 Berlin, Tel. 030-
3957629        Bus  123/178
Tempelhof
Manteufelstr. 4, 12103 Berlin
U-Bhf.   Alt-Tempelhof    Bus  M 46/246/140
Wedding
Drontheimerstr. 32 A, 13359 Berlin, Tel.030 
49500803  U-Bhf.  Osloer Str. Bus  125/128
Wedding
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin, Tel: 030- 978 
88763   U-Bhf.  Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
Drontheimer Str. 16, 13356 Berlin, Tel. 030-
49912704   U-Bhf.  Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
Torfstr. 14, 13353 Berlin, Tel. 0177-5268716
U-Bhf.  Amrumer Str.   Bus  142/ 221
Wedding
Turmstr. 83, 10551 Berlin, Tel. 030- 
46309555  U-Bhf.  Turmstr.   Bus   M27, 
TXL 101, 123, 187, 245
Wedding
Al-Firdaus , Brüsseler Str. 39, 13353 Berlin
U-Bhf. Leopoldplatz / Seestr.
Bus 120/ 106/142/221/247/327/M13/N6/N9

مصر

- الجزائر

ـ البحرين

ـ جيبوتي 

ـ اريتريا

- اليمن

- األردن

ـ العراق

- قطر

 
- الكويت

- لبنان

ـ ليبيا

- المغرب

- موريتانيا

ـ عمان

- فلسطين

- السعودية

- السودان

- سورية

- تونس

ـ اإلمارات
 

ـ الجامعة العربية

Ägyptische-Deutsche Freundschaft
Donaustr. 131, 12043 Berlin
Tel.: 0176-3155 2490
ADKV, 
Alt-Marienfelde 46, 12277 Berlin,
Tel. 030-75512515
AKI e.V.,
Falkstr. 23, 12053 Berlin,
Tel. 030-68081472
A. Eltern-Union,
Urbanstr. 44, 13359 Berlin, 
Tel. 030-61625073
Alettehad e. V.
Sparrstr. 20, 13353 Berlin, 
Tel.: 030-45492536
Atadamon e.V.,
Beusselstr. 3, 10553 Berlin, 
Tel. 030-39844946
Al-Balagh,
Yorckstr. 35, 10967 Berlin, 
Tel. 030-21753679
Al-Dar e.V.,
Glasower Str. 44, 12051 Berlin, 
Tel. 030-78709521
Diwan,
Sonnenallee114, 12045 Berlin, 
Tel. 030-39480910
Al-Huleh,
Weisestr. 23, 12049 Berlin, 
Tel. 030-6214959
Al-Irschad e.V. Berlin,
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin
Tel./Fax: 030-62705116
Al Karama,

Wilhelmshavener Str. 22, 10551 Berlin
Tel. 030-39035516
Al Karmel,
Großbeerenstr. 28d, 10965 Berlin
Tel. 030-76765386
Al-Mabarat e.V.,
Sonnenallee 69, 12045 Berlin
Tel./ Fax: 030-62725564
Al Nadi,
Rheunstr. 54, 12161 Berlin,
Tel. 030-8520602
Al Yarmouk
Freundschaftsgesellschaft Berlin
Tel. 0163-6032158 / 0176-77144020
ww.ayfg.de
Arabisch-Deututscher
Kulturaustausch e.V.,
Nogatstr. 15, 12051 Berlin,  
Tel. 030-80573788
ArDIF e.V.,
Pohlstr. 60-62, 10785 Berlin,  
Tel. 030-257572752
Arresalah
Turmstr. 83, 10551 Berlin, Tel. 
030- 46309555
DAUG e.V,
Wipperstr. 14,12055 Berlin, 
Tel. 030-56825972
Deutsch-Arabisches Zentrum
Uthmannstr. 23, 12043 Berlin
Tel. 030-56826648
Deutsch- Libanesische
Al Rissala
Schulstr. 122, 13347 Berlin. 
Tel.: 030-45028289
Deutsch-Libanesische
Freundschaftsbrücke
Friedrich-Franz-Str. 11 B, 12103 Berlin
Tel. 030-78714650  
Deutsch-Libanesische Gemeinde
Curtiusstr. 23, 12205 Berlin
Tel. 030-8335332
Deutsch-Libanesische Union
für Reform & Wandel e.V.
Tel. 0163-9133787
Die Brücke, 
Puttbusser Str. 27,13355 Berlin, 
Tel. 030-50344148
Deutsch-Syrischer Verein
Postfach 440520, 12005 Berlin
Tel. 0176-66699777
El Kantara,
Schierkerstr. 20, 12051 Berlin
Tel. 030-49808868
FVM,
Glasgower Str. 33, 13349 Berln
Tel. 030-45020107
GDÄF,
Hessenallee 7, 14052 Berlin
Tel. 030-3057307
Ghorfa,
Garnisonskirchplatz 1, 10178 Berlin
Tel. 030-2789070
Haus der deutsch-
arabischen Jugend,
Kirchhofstr. 19, 12051 Berlin, 
Tel. 0179-9162567
Ibn-Khaldon
Karl-Marx-Str. 78, 12043 Berlin
IDFAD,
Seydelstr. 28, 10117 Berlin, 
Tel. 030-20649898
IKRA,
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin, 
Tel. 030-97888763 / 4/ 5
Irakische Gemeinde,
Postfach 410362, 12113 Berlin, 
Tel. 0174-4172863
Irakischer Kulturverein,
Karl-Marx-Str. 204, 12055 Berlin,  
Tel.030-29006689.
Islamic Relief,
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin, 
Tel. 030-6112600
Jenin,
Gerichtstr. 60, 13347 Berlin, 
Tel. 0179-7718304
JFZ e.V.,
Jugend & Familien Zentrum 

Haberstr. 3, 12057 Berlin, 
Tel. 56823914
Jordanische Gemeinde-Berlin
Postfach 410426, 12114 Berlin, 
Tel. 030-8529691
Jordanische Gemeinde Deutschland
Warthestr. 72, 
12051 Berlin, 
MAG,
Kaiserdamm 17, 14057 Berlin, 
Tel. 030-3255825
NTLSV,
Hermannstr. 130, 12051 Berlin
Tel. 0176-67244544
Palästina Jugendclub e.V.,
Prinz-Eugen-Str. 12, 13347 Berlin
Tel./ Fax: 030-46065549
PGD, 
Wissmannstr. 9, 12049 Berlin
Tel. 030-89398835/6
Salam e.V.,
Lützowstr. 57, 10785 Berlin,
Tel. 030-98296968
SC Integra e.V.,
Steinmetzstr. 63, 10783 Berlin,
Tel: 0172-1588910
SGBB,
Holsteinische Str. 30, Steglitz
Tel. 030-84306040
Silat Tayba, 
c/o Selbsthilfe Kontakt
Perleberger Str. 44,
10559 Berlin, Tel. 030-67514678
SUDANCLIB,
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin,
Tel. 030-29784248
Vereinigte Jordanische Gemeinde
Tel.: 0176-40545041

ـ االتحاد الثقافي العربي

 
ـ المعهد الثقافي العربي

 
ـ إتحاد اآلباء العرب

ـ االتحاد

ـ جمعية التضامن الخيرية

ـ البالغ

ـ الدار

ـ الديوان

ـ الحولة

 
ـ اإلرشاد

 
ـ الكرامة

 

ـ الكرمل

ـ جمعية المبرات الخيرية

ـ النادي
 

ـ جمعية أصدقاء اليرموك

ـ الجمعية العربية األلمانية
  للتبادل الثقافي

  
ـ معهد البحوث اإلجتماعية

ـ مركز الرسالة 

ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة

 
ـ المركز العربي

  األلماني

ـ جمعية الرسالة 
اللبنانية األلمانية

ـ جسر الصداقة األلماني
  اللبناني

ـ الرابطة
  اللبنانية

ـ اإلتحاد اللبناني
  األلماني لإلصالح

ـ جمعية الجسر

رابطة المغتربين
السوريين

ـ القنطرة

 
ـ الصداقة المغربية

 
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية

ـ الغرفة

 
ـ بيت الشباب العربي األلماني

 

إبن خلدون

ـ إدفاد

 
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة

 

ـ الجالية العراقية

 
ـ الرافدين

 
ـ اإلغاثة اإلسالمية

ـ جنين

 
ـ مركز األسرة والشباب

ـ الجالية األردنية
برلين/براندبورغ

 

ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا

ـ الجمعية الطبية العربية

ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
 

ـ نادي شباب
  فلسطين

  
- التجمع الفلسطيني في ألمانيا

- جمعية السالم
 

ـ مركز الشبيبة الرياضي
  اإلندماجي 

ـ الجالية السودانية
 

ـ الصالت
  الطيبة السودانية

ـ النادي السوداني

ـ الجالية
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

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

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

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

- الكنيسة الكاثوليكية

- الكنيسة القبطية المصرية

- كنيسة الروم األرثدوكس

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

ـ مسجد عمر

- مركز اإلمام الصدر

- مسجد النور

- مركز القائم

- مسجد دار السالم

- مركز المصطفى

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

ـ لمرضى اإليدز
 
  

ـ للمعوقين

ـ لتأهيل الشباب

 
ـ استشارة للنساء

 
ـ جمعية األسرة

 
ـ استشارت لكل األسرة

 
ـ لكل المعوقين

  
ـ استشارة

  األسرة و المدرسة
 

ـ إستشارات
  إجتماعية

 
ـ للشباب والعائالت

 

ـ مركز عالج 
األطفال

 
ـ لالجئين

 

ـ للسكان
 

ـ إستشارات قانونية لألجانب
  

ـ لمرضى السرطان

الصداقة 
المصرية األلمانية

- مسجد المركز اإلسالمي

- مركز الحسنين

- مسجد الودادية

- مسجد دار الحكمة

ـ مركز التراث

- مسجد المركز الثقافي 

- مسجد الرحمن

- مسجد بالل

ـ مسجد الصحابة

ـ مسجد الرسالة

مسجد الفردوس
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Vereine, Beratungen  جمعيــــــات، استشــــارات

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

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

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

Mappen - Kataloge - Blöcke
Briefpapier - Postkarten

und Vieles mehr!

Flyer

KundenstopperVisitenkarten

Falzflyer

Speisekarte

Stempel

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

Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Rathaus Lichtenberg
Möllendorffstr.6, 10367 Berlin
Di 15–18 (ohne Voranmeldung) 
Ball e.V.
Beratung und Wohnunterstützung 
Sozialberatung 
Marchwitzastr. 24–26 in 12681 Berlin 
Telefon: 5 42 21 55
Völkerball 
Interkulturelle Begegnungsstätte Berlin-
Lichtenberg 
Josef-Orlopp-Straße 52 in 10365 Berlin
Telefon: 55 49 20 45

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

MITTE (Mitte, Tiergarten, Wedding) 
Arbeiterwohlfahrt 
Zentrum für Migration und Integration
Stettiner Straße 12 in 13357 Berlin
Telefon: 66 64 39 - 0
Berliner Arbeitslosenzentrum (BALZ) 
Nazarethkirchstraße 50 in 13347 Berlin 
(direkt am U-Bhf. Leopoldplatz)
Telefon: 45 60 60 15
Beratung auch zum Arbeitslosengeld I.
Caritasverband 
Allgemeine Soziale Beratung
Oldenburger Straße 47 in 10551 Berlin 
Tel.: 6 66 33 - 71 70
Deutsches Rotes Kreuz 
Allgemeiner Sozialer Dienst (Tiergar-
ten) 
Gotzkowskystraße 8 in 10555 Berlin
Zugang über Zwinglistraße 

Telefon: 3 48 03 - 1 63
Allgemeine Soziale Dienste (Wedding)
Neue Hochstraße 21 in 13347 Berlin 
Telefon: 46 90 19 - 50 
Rechtsambulanz Sozialhilfe
Exerzierstraße 23 in 13357 Berlin
Telefon: 46 06 75 34
Rechtsberatung zu Arbeitslosengeld II 
und Sozialhilfe für einkommensschwa-
che Personen.

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

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

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

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Arbeit und Leben (DGB/VHS)
Keithstraße 1-3 in 10787 Berlin 
Telefon: 30 10 48 65
Diakonisches Werk Tempelhof-Schö-
neberg 
Stadtteilzentrum „KoKuMa“ 
Rathausstraße 28 in 12105 Berlin-Mari-
endorf , Telefon: 74 00 44 65



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

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

معالجة الخوف من طبیب األسنان
 جدید: - أشعة رقمیة

تركیب األسنان بدون طبعات و خالل فترة قصیرة

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



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

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

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

العنوان الجدید



عيادة طب األسنان للصغار

Milchzahnbehandlung auf dem neusten 
wissenschaftlichen Stand der Kinder-
zahnheilkunde.

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

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

لألطفال القلقين أو األطفال الذين ال يرغبون في العالج ، 
نقدم لكم العالج تحت )غاز الضحك( او الدواء المهدئ أو 

التخدير العام.

.Behandlung ab dem 1. Milchzahnمن السن األول وحتى انتهاء تبديل أسنان الحليب
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Praxisschwerpunkte
- Schmerz- und Traumabehandlung
- Kinderprophylaxe
- Ernährungsberatung
- Zahnfarbene Füllungsmaterialien
- Wurzelkanalbehandlung bei Milchzähnen
- Kinderkronen
- Herausnehmbare und festsitzende Platzhalter
- Kieferorthopädie
- Behandlung unter Lachgas, Sedierung 
  und Vollnarkose 

خدماتنا الطبية
- معالجة آالم االسنان والرضوض

- تنظيف االسنان والوقاية ضد التسوس
- استشارة تغذية

- حشوات بلون السن
- معالجة التهاب عصب اسنان الحليب

- تلبيسات خاصة باسنان االطفال
- حافظ مكان ثابت ومتحرك

- تقويم االسنان
- معالجة تحت تأثير )غاز الضحك( او    

  الدواء المهدئ او التخدير العام

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

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

د. كاساندرا فون هوبفغارتن
د. فيروزيه يانواري

د. عزيزة يحيى
د. نسيم ابو عوده
د. يانا غوباديان

U6 Ullsteinstr.

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

Unsere Zahnärzte:

.Behandlung ab dem 1. Milchzahnمن السن األول وحتى انتهاء تبديل أسنان الحليب
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Ärzte أطباء

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

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

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

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

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

- عباسي
 

دة/ ذكرى

ـ د/ باي
 

ـ د/ شبارق

 
ـ د/ غطاس

 

ـ د/ حدرج

ـ د/ محمد

ـ د/ الراعي

 
- د/ رافعي

 

ـ د/ رامز
 

د/ ترابي
 

الطب التجميلي
ـ دة/ أنيت

ـ دة/ شذي

عيون
ـ د/ مأمون 

جراحة
د/ عمرو حمصي

ـ د/ دهشان

- د/ عابد دومه
 

ـ د/ محجوب

- د/ منذر

د/ سليمان

نساء
د/ أحمد شاهين

ـ دة / هنادي عوادة

- د / خالد الشرافي 
 

ـ دة / سّمان

دة/ جميلة

دة/ ماريا عبد الكريم

د/ محمد القاسم

ـ دة/ منى
أبو دقة

ـ دة/ نيفين نصار

ـ دة/ زمزم

 أنف، أذن، حنجرة
 

ـ د/ باسم
 

ـ د/ هاشم

ـ د/ موسى

 

باطنية
ـ د/ علي عبود

- د/ خليل

ـ د/ خليلي

ـ د/ لطيف سعيد

أطفال
- دة / ذكرى

 
- د / نجيب

 

ـ دة/ سناء

جراحة أطفال
ـ د/ علي معروف

ـ د/ بسام غنام
 

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

Mi, Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

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

Tel 030 625 10 07

Karl-Marx-Str. 80
12043 Berlin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UROLOGIE
Eid Ali Faragallah
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin, 
Tel. 030/ 6866504
El-Seweifi Aref
Karl-Marx-Str.88, 12043  Berlin,
Tel. 030/ 23937904

- دة / ذكرى

طب نفسي لألطفال
ـ د/ نجيب

أمراض صدرية
   

 ـ د/ بدر عسكر

 
طب األعصاب

ـ د/ كمال الدين
 

ـ د/ مصري

 

عظام
ـ د/ أشرف عبد العزيز

 
ـ د/ دهشان

 

ـ د/ محمود عاطف
 

ـ د/ رسالن

طب رياضي
ـ د/ دهشان

مسالك بولية
- د/ فرج هللا

- د/ السويفي
 

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

بإشراف االستشاري د. نجیب السعیدي
أخصائیون في الطب العام

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

العيادة التخصصية لكل العائلة

Braunschweiger Str. 14, 12055 Berlin-Neukölln

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

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

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

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

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

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

FRAUENÄRZTE
Ahmed Shahin   

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

Tel.: 030-3335848
Fax: 030-3336092
Bismarckstr.63

 13585 Berlin-Spandau
Sprechzeiten: MO., Di., Do.  8:00-12:00 / 15:00-18:00

Mi., Fr.  9:00-12:00 

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

د. حسن هاشم
أخصائي طب و جراحة

أمراض األنف و األذن و الحنجرة
و عالج أمراض الحساسية
Tel.:  030-3335848
Fax:  030-3336092
Bismarckstr.63

13585 Berlin-Spandau
   Sprechzeiten: 
       Mo., Do. 8 - 11:30 Uhr  /  15 - 17:30 Uhr
       Di            9 - 11 Uhr       /  15 - 17 Uhr
       Mi                9 - 12 Uhr
       Fr               9 - 11 Uhr



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

زراعة أسنان بالتقسيط المريح
تبييض وتجميل األسنان

تركيب تيجان وجسور
حشوات أسنان بيضاء ليزرية

سحب عصب بدون ألم
أحدث أساليب التخدير لضمان المعالجة بدون ألم

العيادة مقابل الباب الخلفي لبلدية نويكولن

بإشراف الدكتور عماد عبود

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

 مطلوب
مساعدة طبيب أسنان

موظفة استقبال

ة - التركية
ث: العربية - األلماني

ن نتحد
نح



70

Ärzte أطباء

Hasan Igde 
Bergmannstr. 5-7, 10961 Berlin,
Tel. 030-2621424
Hegazy, Houssam
Badstr. 12, 13357 Berlin,
Tel. 030-4626070

ZAHNÄRZTE
Abdul-Hamid Hafez
Seestr. 43, 13353 Brlin, 
Tel. 030-4538096
Amin Hafiz
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60
A. Najm
Waldenserstr. 7a, 10551 Berlin
Tel. 030-3957071
Alkhodor Youssef
Oranienstr. 16, 10997 Berlin
Tel. 030-6152222
Al-Souri, Asmaa
Mehringdamm 47, 10961 Berlin, 
Tel. 030-6930393

Amar Shakir
Karl-Marx-Str. 110, 12043 Berlin, 
Tel. 030-68053524
Birgit Samarrai 
Sophia-Charlotten-Str. 73-74, 14059 
Berlin, Tel. 030-31996710
Douedari G.
Bundesallee 120, 12161 Berlin 
Tel. 030/8531362
Emad Abboud
Donaustr. 100, 12043 Berlin
030-49968158
Hanan Hafez-Holz
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60

Ishaq, Ibtisam,
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172
Khalouf Emad
Badstr. 19, 13357 Berlin,
Tel.030-4932050
Layla Hussaen
Kottbusser Damm 72, 10967 Berlin
030-6941112
Mohammad Hijazi
Berliner Str. 25, 13507 Berlin (Tegel) 
Tel. 030-4374 8465

- د/ حسن

د/ حجازي

أسنان
د/ عبد الحميد

ـ د/ أمين حافظ

ـ د/ ع. نجم

ـ د/ يوسف
 

ـ دة /  الصوري 

ـ د/ عمار شاكر

ـ دة/  منى السمارائي

- د/ دويداري

- د/ عماد عبود

ـ دة/ حنان حافظ

ـ دة / إبتسام إسحاق

ـ د/ عماد خلوف

ـ دة/ ليلي حسين

ـ د/ حجازي

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

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

Sa: 09.00 - 12.00 Uhr
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Mohamed Abu Hamada
Rami Abu Ward
Finowstr. 25a, 12045 Berlin, 
Tel.:030- 687 5077
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Mohamad Anis Almohamad
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Muhannad Abou Nabout
Zossener Str. 36, 10961 Berlin
030-47050452
Mukhtar Daiban
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Mustapha Lagrou
Müllerstr. 151, 13353 Berlin, 
Tel. 030-4538089
Soraya Jalali 
Wilmersdorfer Str. 55,10627 Berlin, 
Tel.030-3139800
Dr. Tarek Karasholi

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

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

ـ د. أبو حمادة
ـ د. أبو ورد

ـ د/ محيي الدين

د/ محمد

د/ أبو نبوت

د/ مختار

ـ د/ مصطفى

ـ دة / ثريا جاللي

د/ طارق

ـ د/ طارق التتر

ـ د/ مشتاق تفاحة

د/ عمر

- دة/ زينة

تقويم األسنان
د. محيي الدين

دة. نادين محجوب

د. نورس دركزنلي

ـ د/ ينال اله رشي

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

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

Privat & Alle Kassen

Zentrum für Gesundheit und innere Medizin

Dr. Mithak Ebady
Fachärztin für Allgemeinmedizin & 

Naturheilkunde

Dr. Gihan Neumann
Fachärztin für innere Medizin 

& Notfallmedizin

 المركز الطبي للصحة العامة والباطنية

 المستشارة الدكتورة
ميثاق العبادي

 المستشارة الدكتورة
جيهان نويمان

أخصائية األمراض العامة والباطنية
أخصائية طب األعشاب والطب البديل

أخصائية األمراض الباطنية والصحة العامة 
أخصائية طب الطوارئ

الفحص الطبي العام وتشخيص األمراض
ارتفاع ضغط الدم ـ عالج السكري

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

تخطيط القلب
العالج بالتطعيمات واللقاحات

فحوصات دورية
التحضير لما قبل العمليات الجراحية

Badstr. 12, 13357 Berlin
Tel.: 030-462 60 70 | Fax: 030-462 60 80
info@allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de
Sprechzeiten:
Mo., Di., Mi, Do. und Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo., Di. und Do.:             15:00 - 18:00 Uhr

www.allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de  0
30

 - 
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Aus dem Ausland sind wir erreichbar unter:
Telefon: 0049 3312772-1111 | Telefax: 0049 3312772-22992

w w w. a o k . d e

Telefon: 0800 265080-24293       Telefax: 0800 265080-24350
Müllerstr. 143, 13353 Berlin

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

■ 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.

Dr. Kinan Arnouk



 الدكتور عبد الحميد حافظ
اختصاصاتنا:

1- تركيب األسنان الثابتة والمتحركة
 2- إختصاص اطفال وشباب

Abdul - Hamid Hafez 
 Tätigkeitsschwerpunkte :

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

 

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

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

Zahnarztpraxis 
Dento Smile  

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

  بقشور السيراميك
- عالج القناة الجذرية بأحدث الطرق.

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

- الحشوات الضوئية والتجميلية.
- وقاية ومعالجة أسنان األطفال.

- معالجة التهاب عصب اسنان الحليب
- تلبيسات خاصة باسنان االطفال

- حافظ مكان ثابت و متحرك
  عند األطفال

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

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

  Seestr
Bus123/106,M13/50,U6

MODERN-KOMPETENT-SCHMERZFREI
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Ärzte أطباء

                    د. خالد الشرايف
        د . أمساء دباح

  د. فيدية أمساء     
 د . منار الزرير      

MVZ EL-Sharafi IMC GmbH
مركز الشرافي الطبي الدولي

 اخصائيني نساء ووالدة
     Fachärzte für Gynäkologie und Geburtshilfe         

د . عبد الرمحن سيف الدين

د . أماني محاده

د .غسان تيزري
                                                                                                                                                                                                               أخصائي باطنية - طبيب عائلة

طبيب العائلةنساء ووالدة
د . ثائر املوعد

Dr. Khaled El-Sharafi

Dr. Abdelrahman SeifeddinDr. Ghessan Tesari

Hausarzt 

 Priv.- Doz. Dr. med. habil. Otto J. Titlbach. 
                  Innere Medizin,  Diabetologie. 

Dr. Thaer Almoued Dr. Amani Hamadah 
                                                                                  Internist und Hausarzt

info@mvz-elsharafi.de

MVZ El - Sharafi mvz.elsharafi

www.mvz-elsharafi.de
015733422183 030/4941044

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

Fax: 030/4941045

Dr. Mnar AlzrerDr. Asma Dabah
Dr. Vediye Asma   

أخصائيني باطنية
Fachärzte für Innere Medizin

أخصائيني اجلراحة التجميلية
Fachärzte für Plastische und Schönheitschirurgie

Grüntaler Str. 1/ Badstr. 12, 13357 Berlin



Tel.: 030 606 41 52

Zahnarzt 
Mohamad Anis Almohamad

د. محمد أنیس المحمد
Zahnarzt 

Omar Shalabi
د. عمر شلبي

Fachzahnarzt für Oralchirurgie 
Mukhtar Daiban

د. مختار ذیبان
اختصاصي جراحة أسنان

www.zahnarztpraxis-neukoelln.de

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

نتحدث األلمانیة، العربیة والتركیة
Mo. - Do.: 

08:00 - 20:00 Uhr
Fr.: 

08:00 - 18:00 Uhr
Sa.: 

10:00 - 16:00 Uhr

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

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

Tel: 030 – 3414 060
 030 – 3415 025

Fax: 030 – 3419 787

www.zahnspange-charlottenburg.de

info@ zahnspange-charlottenburg.de

Dr. Nawras Darkazanly
د. نورس دركزنلي

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

عند األطفال و الكبار
تقنیات التقویم الثابت من دون قلع االسنان

التقویم التجمیلي
التقویم الشفاف

التقویم غیر المرئي أو التقویم اللساني
التقویم الجراحي

تشخیص و معالجة امراض المفصل الفكي

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

Dr. Houssam Hegazy
Arzt für Urologie

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

- التبول الالإرادي للكبار واألطفال.
- أمراض الكلیة والحصوة وااللتھابات.
- المناظیر والختان بالتخدیر الموضعي.

������� ������� �������� �������

���� 
��� 	������ 	�������

■ Urologische Krankheitsbilder ■ Steinerkrankungen 
■ Uro-Onkologie ■ Onkologische Rehabilitation 
■ Kinderurologie ■ Uro-Gynäkologie ■ Neuro-Urologie 
■ Harninkontinenz ■ Krebsvorsorge & Anti-Aging 
■ Ultraschall & Blasenspiegelung ■ Potenz- & 
Errektionsstörungen ■ Fruchtbarkeit ■ Phimose 
■ Genitalwarzen.

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

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

www.allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de



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

- عالج الحاالت الطارئة.
- تنظيف األسنان.

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

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

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

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

العيادة التخصصية لطب األسنان

الدكتور أمين حافظ 
الدكتورة حنان حافظ هولز

Dr. AMIN HAFIZ
Dr. Hanan Hafez-Holz
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Prophylaxe

Kronen- und Brückenversorgung

Zahnprothesen

Kinderzahnheilkunde

Zahnfleischbehandlung

Spezielle Zahnreinigung und Politur

Anbringen von Zahnschmuck

Bleaching (Zahnaufhellung)

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

Tel 030 687 21 72
Praxis-Sprechzeiten:

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

und nach Vereinbarung
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Designed By Dalil

Fachpraxis für Kieferorthopädie

Zahnregulierung für
Kinder und Erwachsene

- Schnelle und schmerzarme
Kieferorthopädie

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

A. Al-Souri

M. Duncker
Dipl.
Stom.

Dr.

Di - Do

Fr

Methfesselstraße 50
10965 Berlin-Kreuzberg

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

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

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

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

Viktoriapark
kfo



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

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

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

Z A H N A R Z T P R A X I S
Mustapha Lagrou M.Sc
ماجستیر في زراعة األسنان
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Die spezielle Praxis für Innere Medizin.
Unter Führung von Dr. Ali Abboud.
Die erste Praxis für Innere Medizin in Neukölln mit Kompaktleistungen.



81

Tel: (030) 69 35 050
Fax: (030) 69 50 89 04

Hohenzollerndamm 187
10713 Berlin

     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
      

www.gynäkologie-majoul.de

Leistungen :  
Mutterschaftsvorsorge     Impfungen
Mammasonografie           ambulante Op’s              
Kinderwunschberatung und Behandlung

 Betreuung in den Wechseljahren
        Laserbehandlungen :

 Haarentfernung               Besenreiser entfernen

دكتورة جميلة مجول
أخصائية نسائية

Dr. Zamzam Abushowaisha
دكتورةزمزم ابوشويشه

أخصائية نسائية

FÄ für Gynäkologie und Geburtshilfe
Dr. Jamila Majoul



0176 6475 4594 
0176 3419 7645

030 - 687 - 54 22

Mo -  Fr  :  10 -  18 °°  Uhr
Erkstr. 1A, 12043 Berlin
         (Ecke Karl-Marx-Str.)
         neben Rathaus Neukölln

  Leistungsschwerpunkte:
- Hollywood Smile            
- Implantate 
- Kieferorthopädie
- Prothetik
- Wurzelkanalbehandlung unter dem Mikroskop
- alle anderen zahnärztlichen Tätigkeiten
- Bleaching mittels Laser  

أختصاصنا:
- ابتسامة هوليود

- زراعة األسنان 
- تقويم األسنان 

- تركيبات ثابتة و متحركة
- معاجة الجذور بواسطة المجهر

- جميع المعالجات السنية االخرى
- تبييض األسنان بالليزر

www.alsham-dental-clinic.com 

info@alsham-dental-clinic.com

NEUERÖFFNUNG 

مركز الشام لطب األسنان لألخوين آله رشي
Dr. med. dent. MSc. PhD. 

Alarashi Brüder 



KINDERWUNSCHZENTRUM
am Potsdamer platz

Dr. med.

Hanadi Awwadeh

Dr. med.

Anja Mutz

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

Tel 030 200 89 50-0  Fax 030 200 89 50-99
www.kinderwunsch-potsdamerplatz.de

e-mail: info@kinderwunsch-potsdamerplatz.de

IUI

IVF

ICSI

MESA TESE

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

مستشفى إبن سينا

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

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

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

- ص/ أشرف خويطر

- ص/ عبد الناصر السقا

- ص/ نبيل الدسوقي

ـ ص/ عالء الحلو

ـ  ص/ محمد نوفل

ـ  ص/ مالك فاعور

 
- ص/ ياسين مطر

 
- ص/ سمير حسنى

 

- ص/ أنيا

 
- ص/ نهاد األشقر

 
ـ ص/ محمد العزوزي

ـ ص/ العريان

- د. إبراهيم نصار

- ص/ موسى مسالمة

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

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

- د/ محمد محمد

ـ عدنان المحضر

ـ بالل للعالج الطبيعي

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

- نمر األحمد

ـ رامي الصياد

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel

Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice

Beratung & Versorgung

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

E-Mail  info@abdul-ot.de

∞e^í€◊÷<l^ø ^uÊ<l]Å^fl{{{{{â
Ç{{{{{{ä¢]<^ñ¬_<ƒÈ€¢<l]Ç{{{{é⁄
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Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96

BLISSESTR. 5,        
10713 Berlin - Wilmersdorf

l]Ö^Èä÷]<Ö^øjfi˝<‡“^⁄_<^flËÇ÷

TEL    030   86  10  86
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BRILLENSTUDIO
ABDALLAH
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Abokal Najat
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
Ahmed Abed
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
Ahmad Chahrour
Anzengruber Str. 8, 12043 Berlin
Tel.: 030-921066470
Ibrahim Housam
Müllerstr. 156 A, 13353 Berlin,
Tel. 030-469062822
Jawabreh, Imad
Kurfürstendamm 152, 10709 Berlin, 
Tel. 030-3974470
Naser Mansour 
Meinekestr. 8, 10719 Berlin, 
Tel. 030-69532914
Nasereddin Josef
Bastianstr. 5, 13357 Berlin
Tel.: 030-66403045
Riad Khalil
Meinekestr. 8, 10719 Berlin, 
Tel. 030-37584248
Tarig Elobied
Alt Moabit 108a, 10559 Berlin, 
Tel.030-330999990

ـ اة/ نجاة أبوقال

ـ ا/أحمد عابد

ـ ا/أحمد شحرور

ـ ا/ حسام ابراهيم

ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

ـ ا/ طارق العبيد

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

SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,

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

- د/ عبد هللا

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

   ـ أميركو
للتجارة      

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

- شركة برلين للنظافة

- شركة لحام

Anwälte, Optiker, Reinigung  محامون، نظارات، أعمال النظافة

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

- شركة مطر

ـ نقليات حجير

ـ عبد هللا سعد

ـ مطر للنقليات

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

ـ النهار

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

ـ علي لالتصاالت

- هواتف بصل

- هولتف المدينة

ـ عالم الموبيل

- رمضان

ـ عبد هللا سعد

- طم طم

ـ البصراوي لألجهزة 
 المنزلية   

 والكهربائية

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

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

ـ بالل أحمد

ـ محمد العمصي

ـ على عواضة

ـ سامر دهان

ـ يزيد و فاضل

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

ـ ا/مصطفى

ـ أ/ حاتم البطة

ـ ا/ موسى

ـ ا/نعيم عاشور

ـ ا/ صدقي حمدان

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

ـ آدم للسياحة

ـ الحنان للسياحة والسفر

 
ـ سفريات المدينة

- سفريات بابيلون

ـ سفريات دانيا

ـ سفريات حياة

- سفريات حجازي

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

ـ مكتب حرب

ـ مكتب القدس

ـ سفريات المشاريع

ـ سفريات الوطن

ـ سفريات الصفا
 

ـ تاون ترافيل

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

- إلكترونيك لين

- إلكترو فن

- موبيل سات

- ريكس

ـ ساتكوم

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

ـ ا/عبد الواحد

  
ـ نور الدين الصالحي

 

ـ ا/ السامرائي

 
ـ ا/ أمادو

ـ أة/ بشرى الحجيل

ـ ا/ صالح

ـ د/ أحمد اإلختيار
 

ـ ا/ فؤاد موسى

ـ ا/ إسماعيل

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

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

Funk 0171 838 97 31

Dr. A. Elektiar
dolmetscher

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

ـ كاب ٢٤

ـ سمارت

- إكسزاكت

ـ أ / محمد

- أ / حبيب

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

ـ فوتو فريد

ـ ستوديو ميديا

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

ـ فرات العبيدي

ـ د. ناجح العبيدي

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

- سفينة الحكمة

- الناصرة

- بيت لحم

ـ المعهد الثقافي العربي
 

ـ الفالح

ـ البيان

ـ مدارس ألفابت

 
ـ الحولة

ـ اإلرشاد
 

ـ تعليم اللغة العربية

ـ مدرسة الرسالة

ـ مدرسة األندلس
 

ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات

 

ـ الرابطة 
اللبنانية

 
ـ الديوان

ـ مدرسة النور

AKI
Falkstr. 23, 12053 Berlin, Tel.68081472
Alfalah
Koloniestr. 30, 13359 Berlin 
Tel. 41719694
Al-Baian
Huttenstr. 31, 10553 Berlin, 
Tel. 34357644
Alphabet
- Nehringstr. 8, 14059 Berlin
- Crellstr. 38, 10824 Berlin
Tel.: 01520151947
Al-Huleh
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 6214959
Al-Irschad eV.
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin,
Tel. 030-62983410
Arabischer Unterricht
Uthmannstr. 23, 12043 berlin
Tel. 030- 21806954
Arresalah
Turmstr. 83,10551 Berlin, Tel. 030- 
46309555
Al Andalus
Falkstr. 22, 12053 Berlin, 
Tel. 030-68054435
Cordoba
- Finowstr. 27, 12045 Berlin; 
  Tel. 030-51630581
- Drontheimer Str. 32a, 13359 Berlin,
  Tel. 030-49908859
- Flughafenstr. 43, 12053 Berlin
  Tel. 030-62731998
Deutsch-Libanesische Gemeinde 
Kurmärkische Str. 1-3, 
10783 Berlin, Tel. 030-8335332
Diwan,
Sonnenallee114, 12045 Berlin, 
Tel. 030-39480910
El-Nur
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 030-

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

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

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

- م / كمال جميل

- م / مصطفى خادم

- م / نور الدين نوري

- م / حاتم الصفدي

- خلوف ألعمال الدهان

- صفصوف للنقل واإلعمار

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

ـ األطالل

ـ األفراح

ـ فريد

ـ حنين

ـ زكريا

ـ عصام زمبيبال

 ـ نغم 

ـ ممدوح

ـ صالة األفراح

ـ صالة األمل واألحالم

 
ـ صالة كاريزما

ـ صالة األناقة

ـ صالة كونتراست

ـ صالة لوكس

ـ صالة الشرق

ـ صالة الملكة

ـ الصالة الملكية

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

ـ دار الحكمة

ـ ابن خلدون

المدرسة العربية / الكرامة

 
- مدرسة فلسطين

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

 
صالة زفير

ـ صالة شاتو
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Ahmad
Weisestr. 8, 12049 Berlin,
Tel. 030-21803302
Alouisal
Sonnenallee 99, 12045 Berlin 
Te. 0176-85247263
Alouisal
Weichselstr. 56, 12045 Berlin
Tel.: 030-6130 9162
Al-Faisal
Exerzierstr. 3, 13357 Berlin 
Tel. 030-69525178
Aamir
Voltastr. 35, 13355 Berlin, 
Tel. 030-46456799
Belal
Gotzkowskystr. 32, 10555 Berlin
Tel. 030-20953282
BON BON
Sonnenallee 68, 12045 Berlin
Tel.: 030-22460787
Byblos
Scharnweber Str. 122, 13405 Berlin
Tel. 0176-67667070
Kleopatra
Fritschestr. 49, 10627 Berlin, Tel. 030- 
37591085
Elegance
Sonnenallee 112, 12045 Berlin 
Tel. 030/6872483
El-Sufara
Maxstr. 15, 13347 Berlin
Tel.030-81799075
Vandam
Tel.: 015759643529
Goldene Finger
Sonnenallee 13, 12047 Berlin
Tel. 030-62985725
Haissam
Gneisenaustr. 83, 10961 Berlin
Tel. 0173-8248026
Hussein coiffeur
Prinzenallee 36, 13359 Berlin
Tel. 030-21471352

ـ صالون أحمد 

ـ صالون الوصال ( أبو الخير) 
 

ـ صالون الوصال ( سليم)

ـ صالون الفيصل

ـ صالون أمير

 
ـ صالون بالل

ـ صالون بون بون

ـ صالون بيبلوس

ـ صالون كليوبترا

ـ األناقة 

 
ـ السفراء

ـ حسين فاندام

ـ األصابع الذهبية 

ـ هيثم  

ـ كوافير حسين

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

ـ ريم اسماعيل

ـ زهرة بوركادي

ـ مركز خالد صليبي للتجميل
 

ـ كليوبترا

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

ـ بيسان

 
ـ الشرق

 
ـ موبليات سويدان

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

ـ أزياء عادل

 

ـ الحنان

 
ـ تبارك

ـ فساتين نور

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

- المحمداوي للسيارات

- رمضان

- قطيبة

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

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

ـ صالون قاسم

ـ كريستال
 

ـ صالون المال

ـ صالون  محسن

ـ صالون ناصر

ـ صالون هنادي
 

ـ صالون فينسيا

- صالون وائل

ـ كوافير وائل

ـ صالون ياسين

ـ صالون يوسف

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

ـ مجوهرات األفراح

ـ مجوهرات األمان
  

ـ الهادي

 
ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الرضا

 
ـ مجوهرات دبي

 
ـ مجوهرات الخليج

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

ـ نادى البداوى

 
ـ نادي الكوثر

ـ نادي الكرامة

 
ـ  نادي فلسطين

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

ـ بربر أغا

ـ السالم

 
ـ الشيشة الذهبية

ـ صحارى

ـ سهراية

 
ــ ألف ليلة و ليلة

ـ أم كلثوم
 
 

ـ ياهال

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

ـ ملحمة البتول

ـ أبو سامر

 
ـ الهنا

  
ـ القدس العربي

ـ ملحمة المصطفى

  
ـ الريان

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

 ـ الجليل

ـ سوق الشام

ـ عزام

ـ بغداد

 
ـ البركة

ـ الفيصل

ـ المنى

ـ ملحمة الرضا

 ـ ملحمة السالم

ـ ملحمة الشهباء

ـ ملحمة جبل عامر

ـ حبيبي

ـ حرب
 

ـ محل القناعة

ـ محالت دامس

ـ وائل

 ـ الشرق

ـ جوهرة الشرق

ـ سبيتي

ـ ملحمة يوسف

ـ زغيب

ــ األندلس
 

- الحمرا

ـ األمراء

ـ الباشا

ـ مطاعم الرحمة

- الصفا

 
ـ السلطان

 
ـ أكروم

ـ مطعم أميرة

ـ أسعد

 
ـ اصالة

 
ـ بابل

 

ـ بهارات

ـ بركة

ـ بربر أغا

 
ـ إكسال

ـ فروج المدينة
 

ـ بيت المدينة

ـ الشحرور

ـ معجنات الضيعة

 
- الرضا

 

ـ الريف
 

ـ جمال الشام

ـ حبيبي

 

ـ يافا

- الزان

ـ مندي

 
ـ مرووش

ـ مروش

ـ مسايا

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

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

ـ نور

ـ قدموس

 ـ روشة

ـ سبيل
  

ـ سالم

 
ـ سالمات

- سلسبيل 

  
ـ سنابل

 
ـ سكارابيوس

ـ سمسم

ـ شام

ـ شهرزاد

ـ طيبة

 
ـ ياهال

ـ أم كلثوم

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

ـ أبو ليلى

 
- الباشا

-اإليمان

ـ الجزيرة

ـ المنار

ـ المخبز الذهبي

ــ حبيبي

 ـ المحمصة العربية

 
ـ أم كلثوم

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

ـ أبو ظبي

 
ـ الجزائر

 

ـ األردن

ـ العراق
 

ـ لبنان

ـ سورية

 

ـ قطر

 
ـ دبي

 

ـ مصر

ـ السودان

 

ـ الكويت

 ـ البحرين

  
ـ ُعمان

 

ـ المغرب

ـ فلسطين

 

ـ السعودية

 
ـ اليمن

ـ ليبيا

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

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

ـ جريدة األهرام

  
ـ شبكة األخبار العراقية

 ـ وكالة األنباء الكويتية

ـ وكالة األنباء المغربية



اوكرانيا
السياحة في اوكرانيا

اوكرانيا واقعة في اوروبا الشرقية، بلد غني بالمعالم السياحية وال سيما الطبيعية منها حيث تمتلك شاطئًا ضخماً ممتداً 
على طول البحر االسود تتميز اوكرانيا بالعديد من الشواطئ والغابات كثيفة.3 االشجار والسهول الجبلية كما انها تحوي 

مواقع تاريخية وثقافية عريقة.
- عاصمة اوكرانيا هي كييف وتعتبر من اهم مدن اوكرانيا السياحية ويعتبر المطار فيها وهو مطار كييف الدولي اهم مطار 

  يحط فيه المسافرون القادمون من اجل السياحة في اوكرانيا.
- يتطلب السفر الى اوكرانيا الحصول على فيزا اوكرانيا ويمكنكم مراجعة السفارة االوكرانية في بلدكم لطلبها حيث أن تاشيرة اوكرانيا تخولكم البقاء في البالد لمدة 

  ال تتجاوز 90 يوم.
- العملة الرسمية في اوكرانيا هي هريفنيا أوكرانية واللغة الرسمية هي االوكرانية تليها اللغة الروسية بنسبة اقل، ويمكنك مالحظة استخدام اللغة االنكليزية بشكل  

  شائع بين الشباب.
- تكلفة السياحة في اوكرانيا تعتبر متوسطة حيث تتميز اسواق اوكرانيا بالرخص فيما يمكنكم البحث عن اماكن اقامة اقتصادية وذات خدمات جيدة في نفس الوقت

  بالنسبة للمواصالت يمكنكم استخدام أنظمة النقل العامة كالقطارات والحافالت حيث أن في بعض المدن تتوفر خدمة المترو وبعضها اآلخر يعتمد على أنظمة الترام    
  والحافالت.



السياحة في كييف

كييف عاصمة أوكرانيا وواحدة من أقدم المدن واألكثر سكاناً بها، وهي المكان األول الذي تنطلق منه رحالت السياحة في أوكرانيا، فالسياحة في كييف لها مذاق 
خاص من حيث المزارات التاريخية والمظاهر الحضارية والمنتزهات الطبيعية وشاطئ نهر دنيبرو الشهير الذي يمر بجوارها، حيث تمتد على ضفته الغريبة المباني 

العمالقة بطرزها المعمارية الرائعة، كما تعتبر كييف واحدة من أفضل مدن شرق أوروبا من حيث الخدمات وجودتها وتعدد معالمها السياحية.

السياحة في أوديسا

مدينة اوديسا من أهم المدن السياحية في أوكرانيا، لما لها من اطالالت رائعة على البحر األسود، وهندستها المعمارية التي تعود إلى القرن 19، مما جعلها مكاناً 
مفضالً لهواة السياحة في أوكرانيا خاصة السياحة الشاطئية ويزورها ماليين السياح على مدار العام من األوربيين والعرب وغيرهم، فشواطئ البحر األسود معروف 
عنها الهدوء والنقاء وهو ما يجعل مدينة اوديسا منطقة جذب سياحي في شرق أوروبا ويتوفر فيها كل ما يطلبه السائح من أماكن ترفيه ومناطق أثرية ومزارات 

سياحية متعددة.



السياحة في خاركوف )خاركيف(

واحدة من أكبر وأقدم مدن أوكرانيا والتي تم تأسيسها في القرن 12، وتعد مركزاً صناعياً مهماً منذ االتحاد السوفيتي حيث انتشرت بها مصانع األسلحة والمعدات 
الضخمة واآلالت الصناعية المتطورة، كما انها تشتمل على شبكة لقطارات األنفاق يصل طولها إلى 34 كم، باإلضافة لتوافر العديد من المراكز التعليمية العريقة 

بالمدينة.
تضم مدينة خاركوف أكبر ساحة في أوروبا وهي “ساحة الحرية” ويطلق عليها باللغة المحلية اسم )بلوشا سفوفودي(، وتتعدد المظاهر الطبيعية الخالبة المحيطة 

بالمدينة كاألنهار والبحيرات والغابات والحدائق الرائعة، وتشمل العديد من المعالم السياحية الهامة التي يمكنك زيارتها عند السفر إلى أوكرانيا.

السياحة في يالطا

تقع هذه المدينة بشبه جزيرة القرم على البحر األسود والتي كانت محل صراع وحروب كثيرة في أوقات متفاوتة على مدار التاريخ، وال زالت حتى اآلن محل نزاع 
مع روسيا االتحادية.

مدينة يالطا محاطة بالجبال التي تمتلئ باألشجار من كثير من الجهات باإلضافة إلى البساتين ومزارع العنب وغيرها، فهي من أفضل مدن أوكرانيا بسبب الطبيعة 
والمناخ المداري المعتدل في فترات كثيرة من العام، ويحرص محبي السياحة في أوكرانيا على جعل هذه المدينة ضمن جدول الزيارة نظراً لما بها من طبيعة ساحرة 

وأماكن التاريخ التتاري واليوناني والروسي.



السياحة في لفيف

لفيف هذه المدينة التي تعتبر واحدة من أجمل وأقدم مدن أوكرانيا السياحية، فقد اختارت اليونسكو المدينة القديمة بها لتصبح ضمن مواقع التراث العالمي بسبب المباني 
الجميلة التي ترسم صورة واضحة لروعة الطراز المعماري القوطي والباروكي منذ القرون الوسطى، فال يمكنك إغفال زيارة شوارعها وسوقها القديم واالستمتاع 
بجولة داخلها أثناء رحلة السياحة في أوكرانيا، وتنتشر بمدينة لفيف المهرجانات المختلفة على مدار العام باإلضافة إلى تنوع األنشطة الفنية والثقافية التي تقام في 

الهواء الطلق، كما تضم المدينة الكثير من الحدائق العامة والمناطق الخضراء المنتشرة في كل مكان.

السياحة في دنيبرو )دنيبروبتروفسك(

مدينة دنيبرو هي ثالث أكبر مدن أوكرانيا، تقع على حافة نهر يحمل نفس اسم المدينة، وقد بدأ تأسيس هذه المدينة عام 1770 م، ويبلغ سكانها حالياً أكثر من مليون 
نسمة، وتعتبر المدينة المركز الصناعي ألوكرانيا، وقد شهدت تطوراً كبيراً مع بداية القرن 20، وأصبحت في فترة وجيزة من أهم األماكن السياحية التي يختارها 

محبي رحالت السفر إلى أوكرانيا نظراً لكثرة المعالم السياحية بها التي تستحق المشاهدة.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

02.04. – 03.04.2021
Holiday On Ice – Showtime
Olympiahalle, Spiridon-Lou-
is-Ring 21, 80809 München
03.04.2020

Oktober 2021

ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDE-
RUNGEN KOMMEN
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أفقي
ممثل مصري
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دولة تقع في قارة اسيا؟
ما اسم الدولة؟
ماهي العاصمة؟

من يحكمها؟

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

10 09 08  07 06 05 04 03 02 01

01 - شاعرة جاهلية - أمر باألخذ
02 - عدل - سئم - عال

03 - أدخل في الماء - جيش كبير العدد
04 - ضد قوي - أعالج

05 - حرف عربي - قبيلة مغربية قديمة
06 - ماذا يكون الرسم؟ - جزء من الجيش

07 - المرور دون أن يشعر أحد - أداه التعريف
08 - حيث تدق الصفيحة - نبات يوضع مع الشاي

09 - ال مفر منه )م( - تقال حين الضجر
10 - يضم األوراق - يمسح عليها عند الوضوء

 
01 - من أسماء األسد   

02 - جمع بمعنى بارزون - يكون في المنام
03 - عدد من ألفاظ العقود - إنسان ال ذكر له

04 - من الخضروات الورقية
05 - يقتل - جزء من الجيش
06 - لقب المدينة مقر الحكم

07 - ريم بالكتابة العروضية - اسم منقوص بمعني عازم
08 - مدينة عراقية - لم يرد أن ينتقم

09 - الذي حاج ابراهيم عليه السالم - تألم
10 - أشهر قصيدة للشنفري

رأسي

بين الصورتين توجد سبعة فوارق حاول أن تجدها في دقيقتين
- هناك حقيقة انه كلما زادت برودة المكان 

  الذى تنام فيه ، كلما زاد ذلك من احتمال رؤيتك 
  للكوابيس فى منامك .

- ان االشخاص الذين يحبون السهر غالبا يكونوا  
  اذكى من االشخاص الذين يفضلون ان يناموا 

  باكرا .
- لون الحبر االزرق قد يساعدك على التركيز 

  وحفظ الكالم اكثر.
- ان آخر ما يموت في الرجل هو قلبه، وآخر ما 

  يموت في المرأة هو لسانها .
- عند مشاهدة البعض البرنامج الكرتونى الشهير 

  سبونج بوب غالبا ينسوا انهم باالساس تحت 
  الماء ، والبعض يركز اثناء مشاهدة البرنامج 

  على طريقة الكالم والصور وينسوا التركيز 
  بالكالم نفسه .

- كلمة ) أوكى ( هي أول كلمة قيلت فوق سطح 
  القمر .

7x

العاصمة



1- ماذا كان مضمون وعد بلفور ؟
2- متى استشهد عمر المختار ؟

3- متى استقلت سوريا ؟
4- ما هي البحار التي تقع عليها الشواطئ 

التركية؟
5- ما هو آخر الخلفاء العثمانيين ؟

6- من هو أرطغرل ؟
7- من فتح القسطنطينية ؟

8- من هو الملقب بالمخوزق ؟
9- متى استلمت لجنة االتحاد والترقي الحكم ؟

10- في الحرب العالمية الثانية ، ما هي معدات 
المشروبات التي يتم توفيرها في دبابات القتال 

البريطانية؟
11- عندما وصل البابا غريغوري التاسع إلى 

السلطة ، ما هو الحيوان الداجن الذي أمر 
بإبادته في جميع أنحاء أوروبا معتقًدا أنه تم 

استخدامه في عبادة الشيطان وحرفة الساحرات؟
12- ما هي المشكلة الصحية التي أزعجت 

إلفيس بريسلي طوال حياته والتي ارتبطت في 
النهاية بوفاته؟

13- كانت أقصر حرب في تاريخ الحضارة 
البشرية بين إنجلترا وزنجبار. كم استمرت؟
14- ما هي الدولة اآلسيوية التي خاضت 

سبع حروب من أعنف عشر حروب في تاريخ 
البشرية ، وكان بعضها أكثر دموية من الحرب 

العالمية األولى؟

15- ماذا كانت لعبة حفالت األطفال الشهيرة
التي ال تتضمن الكرات في األولمبياد من 1900 

إلى 1920؟
16- ما هو السائل الطبيعي لجسم اإلنسان الذي 
استخدمه الرومان كغسول للفم لوجود األمونيا 

فيه؟
17- في أي عام كانت هزيمة األمريكيين في 
المدينة الفيتنامية أو يشار إليها عادة بسقوط 

سايغون أثناء حرب فيتنام؟
18- ما هي عاصمة مالطا؟

19- ما هي عاصمة قبرص ؟
20- ما هي أكبر صحراء في العالم؟

21- ما هي أكبر صحراء غير قطبية في العالم؟
22- ما هو أكبر محيط في العالم؟

23- كم عدد واليات الواليات المتحدة 
األمريكية؟

24- ما هي أطول سلسلة جبلية في العالم؟
25- كم عدد البراكين النشطة في العالم؟
26- ما هو أكثر بركان نشاًطا في العالم؟

27- ما هي عالمة نصب جمع المؤنث السالم؟
28- ما هو إعراب المعدود اآلتي في جملة: في 

صفنا ثالثة وعشرون طالبًا؟
29- ما هي األسماء الخمسة ؟

30- ما هي األفعال الخمسة؟
31- كم عدد البحور العروضية؟

32- من هو واضع علم العروض ؟
33- من هو مؤسس علم النحو؟

34- ما هي تفعيالت البحر الوافر ؟

سؤال يحتاج جواب ...

Sprüche أقوال	مأثورة											

 خمس أرقام متتاليين من
 الشهر عندما يتم جمعهم

فإن الناتج هو 100؟

Anton Chekhov
أنطون تشيخوف

كلما زاد نقاء
المرء زادت تعاسته 

التقطت هذه الصورة غداة االستقالل في يوليو 1962.. 
لعائله جزائرية ترفع العلم الوطني احتفاال بالحرية.

الوطنيه واستحال ان يخلو سقف بيت  العائالت الجزائريه آالف األعالم  حيث خاطت 
من علم.

البطولة  بين  الفصول، حزينة األحداث، تجمع  الجزائر واستقاللها قصة طويلة  قصة 
والثكالى  اليتامى  وماليين  شهيد،  المليون  نصف  و  مليون  أبطالها  كان  والمأساة. 
وفي  المقاومة،  ميادين  في  أهرقت  غزيرة  قانية  بدماء  أحداثها  وكتبت  واألرامل، 
المساجد، وفي الجبال الوعرة، حيث كان األحرار هناك يقاومون..وشاءت األقدار أن 
يكون اليوم الذي بدأ فيه االحتالل الفرنسي للجزائر هو نفس اليوم الذي استقلت فيه 

غير أن الفارق الزمني بينهما 132 عاًما.

المزيد عنه في صفحة الحلول 98



Sprüche                  أقوال مأثورة

في  تفكر  ربما  أو  للتجديد  األصدقاء  من  مجموعة  تغيير  في  تفكر  ربما 
ممارسة هواية جديدة. تشعر أن كل ما كنت تتمناه يقترب منك ويصبح 
النزاعات  حدة  زادت  اليوم،  تصرفاتك  في  عنيدا  كنت  كلما  عينيك.  أمام 

والخالفات بينك وبين اآلخرين.

هــذا الـوقـت البــد فـيـه مـن اسـتـخـدام الـذكـاء والدبلوماسية فـى البيت، 
التي  األماكن  اختر  أوال.  ابدأ بإصالح نفسك  فعليك أن تصلح وضعا ما. 

تحب قضاء وقت فراغك فيها بمفردك فأنت تستحق األفضل.

ليس لديك أي حماس أو حافز للدفاع حتى عن حقوقك اليوم. إذا حاول أحد 
األشخاص أن يتحداك، ربما تخسر من الجولة األولى! قد تستطيع أن تفوز 
ذكيا. استمع بحرص النتقادات  الحكيم، فكن  بأسلوبك  فقط  على خصمك 

اآلخرين، واستفد من أخطائك.

اليوم. سيقدر اآلخرون جهودك.  طيبة  ثماراً  أن تحصد  أردت  إذا  تحرك 
غير  بطريقة  يخاطبك  أحدا  تدع  لن  و  بنفسك  األمور  كل  على  ستشرف 
الئقة. ال تقلق إذا شعرت بالحاجة إلى الصراخ أو البكاء. قد تستشير أحد 

األشخاص ألنك ستشعر بالحاجة إلى ذلك.

ستصل مع الزمالء إلى حلول متميزة لألمور العملية العالقة التي تشغل 
بالك. سيختارك بعض الناس لتعمل لديهم ألنك باعتقادهم األفضل، ال تتردد 
في قبول العرض الذي يقدم لك. األصدقاء والعائلة بحاجة إلى اهتمامك 

وعطفك، فاهتم بهم.

ستبحث عن مشاريع جديدة ألنك ترى أن األمر يخرج عن سيطرتك يوماً 
بعد يوم والمشاريع القديمة لم تعد تجدي نفعا. ستتقدم في عملك بال شك. 

حاول أن تتوقع ما قد سيحدث في المستقبل وتصرف على هذا األساس.

تستطيع اإلجابة عن كل األسئلة التي قد يطرحها عليك الحبيب. عليك أن 
تجري بعض التعديالت في قراراتك اليوم. يقوم الحبيب بأمور ال تعلمها، 
من  العديد  لك  يقدم  ستجعله  األمور،  هذه  اكتشاف  على  قدرتك  ولكن 

المبررات ولكنك لن تقبلها.

ستشعر بأن المسائل العاطفية صعبة أكثر من ذي قبل وسيكون عليك إيجاد 
حل سريع. ال تقلق إذا شعرت بأن األمور ساءت قليال بينك وبين الحبيب 
فمن الطبيعي أن يحصل سوء تفاهم في بعض األحيان. إنه الوقت المناسب 

للخروج مع الحبيب، حاول أن تستمتع معه بمشاهدة فيلم رومانسي.

كل  وستكون  عملك  في  جادا  ستكون  اآلخرون.  عليك  يمليه  ما  تفعل  ال 
األمور واضحة أمامك. قد يسهم تعلمك ألشياء جديدة في نجاحك المستقبل 
بهم  تثق  ال  الذين  الزمالء  وابتعد عن  بعملك فحسب  قم  تدرك.  أن  دون 

لتتقدم.

المتعلقة  المسائل  بعض  في  رأيك  تغير  وقد  التحقيقات  بعض  ستجري 
بالعمل. سيكون هّمك األكبر اليوم هو هدفك الذي تسعى إلنجازه. استعمل 

خبرتك ومهاراتك وتأكد من أن ردود الفعل على ذلك ستكون إيجابية.

يوم جميل ومشرق على كل األصعدة.تبحث عن أكثر من طريقة الستغالل 
تلتقي  أن  تريد  ما.  برحلة  للقيام  األصدقاء  أحد  بدعوة  قم  اليوم.  طاقتك 
بأكبر عدد من األشخاص هذا اليوم، فأنت شخص اجتماعي جدا. قربك من 

الحبيب سيجعلك أفضل، فكن على اتصال به.

من المتوقع أن تلتقي بشخص ما اليوم يغير حياتك بشكل جذري خاصة 
على المستوى المهني. إذا كنت محبطا بسبب شعورك بالتعب واإلرهاق 
وعدم القدرة على تحقيق أي جديد، سيساعدك هذا الشخص على تحقيق 

التقدم والتميز.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مين؟
عبد المنعم ابراهيم

أنا فين؟
عمان / مسقط / هيثم بن طارق آل سعيد

فكر شوية!
1- “أن حكومة صاحب الجاللة تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي، 

وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية” / 2- 16 سبتمبر 1931م )73 سنة( / 3- 17 أبريل 
1946م / 4- البحر األسود، البحر األبيض المتوسط ، بحر مرمرة ، بحر إيجة / 5- عبد الحميد الثاني /
6- أبو عثمان مؤسس الدولة العثمانية / 7- محمد الفاتح / 8- فالد الثالث أمير والكيا / 9- بعد تحويل 

السلطنة إلى ملكية دستورية وتقليص سلطات السلطان آنذاك عبد الحميد الثاني في انقالب 27 أبريل 1909.  
/ 10- شاي / 11- القطط / 12- إمساك / 13- اقل من ساعة / 14- الصين / 15- شد الحبل / 16- البول / 
17- 1975 / 18- فاليتا  / 19- نيقوسيا /20- صحراء أنتاركتيكا / 21- الصحراء الكبرى / 22- المحيط 
الهادي / 23- 50 والية  / 24- جبال األنديز، وطولها يبلغ 7,000 كيلومتر )4,350 ميل(  / 25- يُقّدر 
مجموع البراكين التي من المحتمل أن تكون نشطة بحوالي 1,500 بركان موّزع في جميع أنحاء العالم. / 

26- بركان سانجاي  / 27- الكسرة  / 28- تمييز منصوب بتنوين الفتح / 29- أبو، أخو، حمو، ذو، فو / 
30- يعملون، يعمالن، تعمالن، تعملون، تعملين / 31- 16 بحر / 32- الخليل بن أحمد الفراهيدي / 33- أبو 

األسود الدؤلي / 34- ُمفَاَعلَتُْن ُمفَاَعلَتُْن فَعُوُل

 Антон :أنطون بافلوفيتش تشيخوف )29 يناير 1860  - 15 يوليو 1904( )بالروسية
Павлович Чехов( طبيب وكاتب مسرحي ومؤلف قصصي روسي كبير ينظر إليه على أنه 

من أفضل كتاب القصص القصيرة على مدى التاريخ، ومن كبار األدباء الروس. كتب المئات من 
القصص القصيرة التي اعتبر الكثير منها إبداعات فنية كالسيكية، كما أن مسرحياته كان لها تأثير 
عظيم على دراما القرن العشرين. بدأ تشيخوف الكتابة عندما كان طالباً في كلية الطب في جامعة 
موسكو، ولم يترك الكتابة حتى أصبح من أعظم األدباء، واستمّر أيضاً في مهنة الطب وكان يقول 

»إن الطب هو زوجتي واألدب عشيقتي.«
تخلى تشيخوف عن المسرح بعد كارثة حفل النورس »The Seagull« في عام 1896، ولكن تم 
إحياء المسرحية في عام 1898 من قبل قسطنطين ستانيسالفسكي في مسرح موسكو للفنون، التي 

أنتجت في وقت الحق أيًضا العم فانيا لتشيخوف وعرضت آخر مسرحيَّتان له وكان ذلك ألول مرة، 
األخوات الثالث وبستان الكرز، وشكلت هذه األعمال األربعة تحديًا لفرقة العمل وكذلك للجماهير، ألن 

أعمال تشيخوف تميز بـ«مزاجية المسرح« و«الحياة المغمورة في النص«.
كان تشيخوف يكتب في البداية لتحقيق مكاسب مادية فقط، ولكن سرعان ما نمت طموحاته الفنية، 

وقام بابتكارات رسمية أثرت بدورها على تطوير القصة القصيرة الحديثة. تتمثل أصالتها باالستخدام 
المبتكر لتقنية تيار من شعور اإلنسان، اعتمدها فيما بعد جيمس جويس والمحدثون، مجتمعة مع 
تنكر المعنوية النهائية لبنية القصة التقليدية. وصرح عن أنه ال لالعتذارات عن الصعوبات التي 

يتعرض لها القارئ، مصًرا على أن دور الفنان هو طرح األسئلة وليس الرد عليها.

س     العقرب     الميزان      العذراء      األسد      السرطان    الجوزاء      الثور       الحمل
الحوت       الدلو       الجدي      القو
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مواعيد العمل  
اإلثنين - السبت   8 صباحاً - 7 مساءاً

األحد          10 صباحاً - 6 مساءاً

Sonnenallee 7,
12047 Berlin
             Hermannplatz
       Hermannplatz/
       Sonnenallee

M29
M41

Schnelltest فحص كورونا سريع -

49 €  PCR فحص
ظار

 إنت
ون

ل بد
سجي

ت

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

- عدد 1 مطهر اليد
FFP2 عدد 2 ماسك -

ً جانــا
م

PoC Corona
Testzentrum
كرونا فحص  مركز 

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

يوجد غرف خاصة لفحص السيدات



Karl-Marx-Str. 165 
12043 Berlin

 احتراف لدى عمالق القیادة

والتعلیم لکافۀ  اآللیات

IHK

حلمك تكون ســائق باص/ شــاحنة أو مدرب قیادة؟

  المركــز المھني طریقك إلى ھدفك.

- التكالیف مدفوعة من الجوب ســنتر.
- النجــاح ب       مضمــون 100% 
عــن طریق التحضیر عربي/ألماني.

030 / 8100 1906
info@vbz-plus.de

FAHRLEHRER/IN AUSBILDUNGSSTÄTTE

MIT SONNENSCHEIN ZUM FÜHRERSCH
EIN!

since 2010




