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د /زاحم محمد الشمري
فيما كان الصهاينة منهمكين في مناقشة خططهم
لمجابهة أعداء اسرائيل على المدى القريب
والمتوسط والبعيد ،وإذا بأحدهم ينهض ويصيح
بصوت عال سمعه الجميع قائال" :ماذا أعددتم
للعرب؟" ،فرد عليه أحدهم مطمئناً بالقول" :فئة
تهاجر  ...وفئة تستعد للهجرة ...وفئة تطلب القوت
فما تجد فتموت".
يتضح مما تقدم أن الصهيونية العالمية بنت أفكارها
على هذ األساس وبشكل علني دون خوف او تردد
في محاربة أعداءها العرب من خالل اضعافهم
وتشتيت شملهم بمساعدة دول الغرب ،الذين جزءوا
ارض العرب وصادروا قرارهم السياسي الموحد
وربطه بالقرار السياسي الغربي المنحاز الى
اسرائيل علناً ...
وعليه فقد أضحى العرب يتحدثون عن المؤامرة
وكيف تحاك ضدهم من قبل ما يسمونهم أعداء
األمة ،في الوقت الذي لم تكن هناك أية مبادرة
لجمع شمل العرب وتوحيد صفهم لمواجهة تلك
التحديات ،وبقي الجميع ينتظر متى ينفذ أعداء األمة
مخططاتهم لإلطاحة بعروش الزعماء وتدمير البنى
التحتية والتنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات
العربية.
الغريب في االمر ان العرب أنفسهم أصبحوا أدوات
التدمير والتخريب المريبة ببلدانهم ،بحيث اصبح
الجميع متبرعين في تنفيذ مخططات األعداء بحرفية
ومهنية عالية ،وهم يتحدثون في ذات الوقت عن
مؤامرات األعداء ضد هذه األمة وشعبها الجريح.
وأخذ الجميع يتفنن في تصفية خصومه سياسياً
وطائفياً وعرقياً ،أي العمل على تفتيت اللحمة

والنسيج االجتماعي ألبناء الوطن الواحد ،وتعم
الفوضى ارجاء المعمورة  ...في الوقت الذي
يتحدثون عن نظرية المؤامرة!!
بل تعدى االمر الى ابعد من ذلك بعد ان طالت
المؤامرة تصفية العلماء والمفكرين ورجاالت الدولة
والدين ،وتم في ذات الوقت تهجير الناس من مناطق
سكناهم الى مناطق اخرى داخل وخارج الوطن
الواحد تحت ذرائع واهية  ...وما زلنا نتحدث عن
نظرية المؤامرة ونتائجها المستقبلية الوخيمة!!
اصبح المواطن مطاردا في داره ،يُقتل الرجال بدم
بارد وتلقى جثههم على قارعة الطريق وفي المزابل،
وتُسبى النساء ،ويموت الطفل البرىء في حجر أمه
ويحرم من التعليم وممارسة أبسط حقوقه في الحياة
 ...ونحن نتحدث عن المؤامرة!!
ترحل العقول من البلدان العربية الى مالذ آمن لها
في الغرب في خضم اكبر مأساة تهجير في التاريخ
للعوائل التي فقدت األمن واألمان في أوطانها ...
ونحن نتحدث عن المؤامرة!!
يصبح العربي المسلم شخص غير مرغوب فيه في
كل دول العالم وملعونا حيثما حل  ...ونحن نتحدث
عن المؤامرة!!
فصائل من الناس تهاجر وأخرى تستعد للهجرة
وثالثة تطلب القوت فما تجد فتموت كما قالها
الصهاينة  ...ونحن نتحدث عن نظرية المؤامرة!!
فمنهم من يُكفر ومنهم من يُحرض على العنف

وضرب األعناق  ...ونحن نتحدث عن المؤامرة!!
ُهدمت المدن و ُدمرت المدارس وأصبح أهلها
يلتحفون االرض في العراء يتصدق عليهم األعداء
برغيف الخبز  ...ونحن ما نزال نتحدث عن
المؤامرة وسبل مواجهتها!!
يستشري المرض في أجساد الناس ويتمترس
الخوف في عقولهم من المستقبل المجهول ،وينخر
الفساد االداري واالخالقي في جسد مؤسسات الدول
العربية ،وتُنهب األموال وتُبيض وتُصبح البلدان
الغنية مدينة وعواصمها التاريخية خاوية على
عروشها وعبارة عن جبال من القمامة واألنقاض
نتيجة الحروب األهلية الدامية واالهمال المستمر ...
رغم كل ذلك ونحن لم نعترف بأننا ألد أعداء أوطاننا
وأكثرهم شراسة في التدمير والقتل!!
وقد أصاب األجيال ما أصابها من التخلف الفكري
والثقافي والعلمي بحيث وصلت النسبة الى اكثر من
 ٪٨٨بين صفوف المتعلمين  ...وما نزال نتحدث
عن نظرية المؤامرة ونبحث االجراءات الكفيلة
لمواجهتها!!
وقد وصل الحال الى الحديث عن اعادة تقسيم المنطقة
العربية من جديد الى دويالت متناحرة فيما بينها ...
وما تزال فينا نفس تتحدث عن نظرية المؤامرة!!
فأي مؤامرة غبية تلك التي زرعت في أذهاننا وأي
عدو جبان يتربص بنا ونحن من يتآمر ويقتل ويدمر
ويكفر ويعيث في االرض والحرث فساداً ...فالويل
لنا من لعنة الله والتاريخ .
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أصدرت محكمة العدل األوروبية حكمها بإدانة
الحكومة المجرية على خلفية حزمة تشريعات تتعلق
بمسألة الالجئين.
ً
وفرضت بودابست قيودا شديدة على إمكانية
الحصول على الحماية الدولية في السنوات األخيرة،
حيث كان ما يسمى بقوانين "أوقفوا سوروس"
الحكومية سياسة رئيسية تم إدخالها في عام 2018
تهدف إلى عرقلة طلبات طالبي اللجوء.
وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا
لها "إن المجر انتهكت قانون االتحاد األوروبي
من خالل تجريم مساعدة طالبي اللجوء" وطالبت
بـ"تعليق الحزمة التشريعية المسماة "أوقفوا
سوروس" ،مؤكدة في الوقت نفسه أنه "بمعاقبة أي
شخص يقدم المساعدة في تقديم طلب لجوء ،تكون
المجر قد أخفقت في الوفاء بالتزاماتها".
ويجرّ م هذا القانون المجري الذي يتعلق بسياسة
اللجوء جميع األفراد والمنظمات الذين يساعدون
طالبي اللجوء في الحصول على الحماية الدولية.
كما أنه يحد بشكل كبير من شروط الحصول على
اللجوء .وقد أعاقت هذه الحزمة المثيرة للجدل
عمل المنظمات غير الحكومية ودفعت المفوضية
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األوروبية إلى إحالة القضية أمام أعلى محكمة في
االتحاد األوروبي.
من جانبه ،أوضح مدير البرامج في منظمة العفو
الدولية في المجر أن " صياغة القانون تمت
بشكل فضفاض للغاية ،في الواقع ،ال أحد يستطيع
تفسيره ،بما في ذلك المحامين" ،موضحا أنه "كان
من الصعب للغاية تقييم ما إذا كان ،على سبيل
المثال تنظيمنا تدريبًا حول الهجرة أو إذا كنا نعلم
األطفال في المدرسة مسائل ترتبط بحقوق الالجئين
والمهاجرين ،يعد األمر جريمة جنائية".
وبموجب التشريع المجري ،ستعتبر طلبات اللجوء
التي تمر عبر ما يسمى ببلد العبور اآلمن ،مثل
صربيا ،غير مقبولة .تستمد القوانين اسمها من
الناشط الخيري األمريكي والناجي من الهولوكوست
جورج سوروس ،الملياردير البالغ من العمر 91
عاماً والناشط في عمل المجتمع المدني ،حيث يتهمه
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بتنظيم
"هجرة جماعية" إلى االتحاد األوروبي من خالل
منظماته غير الحكومية.
اعترف المتحدث باسم الحكومة المجرية بقرار
محكمة العدل األوروبية ،لكنه أكد أنه "لن يغير
موقف المجر بشأن الهجرة" .وجدير أن الحكومة
المجرية قد تتعرض لعقوبات مالية إذا لم تلتزم
باإلعراض عن التشريع ،امتثاال لقرار العدالة
األوروبية.
وينص القانون المجري على عقوبة بالسجن لمدة
شخصا
تصل إلى عام واحد ألي شخص يساعد
ً
دخل المجر بشكل غير قانوني من بلد خارج منطقة
شنغن ،إذا لم تكن حياة الشخص معرضة لـ"خطر
داهم".

أعلنت الشرطة البولندية توقيف حافلة كانت تقل
ناشطين ألمانا في المجال اإلنساني متوجهة إلى
الحدود مع بيالروس ،لمساعدة المهاجرين.
ووفقا لوكالة " ،"DPAفإن "الشرطة البولندية أوقفت
الحافلة على بعد كيلومترات قليلة قبل نقطة تفتيش
كوزنيتسا على الحدود البولندية البيالروسية".
وأشارت إلى أنه "على مسافة  3كيلومترات من
الحدود تبدأ المنطقة التي تسري فيها حالة الطوارئ
والتي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق".
وتابعت" :في البداية ،خطط النشطاء لجلب
المهاجرين إلى ألمانيا ،لكن وزارة الداخلية األلمانية
حذرت من التبعات القانونية لمثل هذه الخطوة".
من جهتها ،أشارت إدارة هيئة الحدود في بيالروس
إلى أن "مجموعة كبيرة من الالجئين من دول الشرق
األوسط وإفريقيا توجهوا إلى الحدود مع بولندا".
وقالت ،إن "وضع الالجئين على الحدود ال يزال
متوترا للغاية ،حيث أن هناك أكثر من ألفي شخص،
بينهم عدد كبير من النساء واألطفال على الحواجز
البولندية على الحدود".
وتابعت" :قوات األمن البولندية ال تسمح لهم
بالمرور ،وقام البعض منهم بمحاوالت الختراق
الحواجز".

رغم قلة عدد أعضاء حزب "الطريق الثالث" اليميني المتطرف ،الذي
له صالت بجماعات النازيين الجدد ،إال أن الحزب جذب االهتمام الدولي
خالل األيام القليلة الماضية ،عندما قام بحشد العديد من األشخاص
والتوجه صوب الحدود األلمانية -البولندية في والية براندنبورغ ،في
محاولة منه لمنع دخول المهاجرين إلى ألمانيا.
وقالت الشرطة إنها صادرت أسلحة ،من بينها بخاخات رذاذ الفلفل
وعصي للضرب وقطعتي سالح أبيض ،كانت بحوزة أكثر من 50
شخصا تم إيقافهم ،قبل أن تصدر الشرطة أوامرها لهم بإخالء المكان،
علما بأن هؤالء األشخاص يطلقون على أنفسهم اسم "حراس الحدود".
وتتماشى هذه التصرفات مع النشاط االستفزازي المتزايد لحزب
"الطريق الثالث" ،الذي تأسس في مدينة هايدلبرغ بجنوب غرب ألمانيا
في سبتمبر  /أيلول عام  2013ككيان منشق عن "الحزب القومي
الديمقراطي األلماني" اليميني المتطرف ،الذي يُعرف اختصارا بـ
(..)NPD
لمصادر
ووفقا
فإن
صحافية،
الحزب
رئيس
عمد إلى استقطاب
أعضاء من جماعة
لها صلة بالنازيين
الجدد يُطلق عليها
الجنوب
"شبكة
الحرة" (Freies
 )Netz Südالتي
كانت تنشط في بافاريا عقب حظرها في عام .2014
وفي تقريرها األخير ،قالت "هيئة حماية الدستور" (االستخبارات
الداخلية األلمانية) إن حزب "الطريق الثالث" يضم  600عضو في
أنحاء البالد.
ورغم أن هذا العدد قد يبدو قليال لكن األمر جاء بشكل متعمد من
قبل الحزب الذي يعتبر نفسه "وحدة صغيرة متشددة" لديها اهتمام أقل
بتوسيع قاعدة أعضائها مقارنة باهتمامها الكبير باالنخراط السياسي.
يشار إلى أن الحزب "الطريق الثالث" قد شارك في احتجاجات شهدتها
مدن ألمانيا ضد إجراءات اإلغالق التي فرضتها حكومة ميركل لوقف
تفشي فيروس كورونا بل تورط الحزب في نشر نظريات ومعلومات
للتقليل من خطورة الفيروس .وقد ظهر ذلك جليا إذ نشر الحزب مقاال
على موقعه اإللكتروني العام الماضي زعم أن صندوق النقد الدولي
والبنك المركزي األوروبي يستغالن الوباء من أجل تسريع وتيرة إلغاء
نظام التعامالت النقدية ،كما أدعى المقال أن جذور كريستين الغارد –
رئيسة البنك المركزي األوروبي  -يهودية.
وتعتبر "هيئة حماية الدستور" حزب "الطريق الثالث" حزبا عنصريا
ومعاديا للسامية ،فيما أظهر الحزب "تواجدا عنيفا" محتمال على
مستوى الشارع.
وقالت الهيئة إن الحزب قام خالل العام الماضي بتنظيم "دوريات
قومية" في المدن األلمانية لحماية الشعب األلماني من المجرمين
ً
ً
مجانية".
فريسة
األجانب ،بحجة أنه "جرى إعالن الشعب األلماني

صرحت رئيسة الشركة المشغلة لمطار برلين الدولي بأن المطار الذي افتتح العام
الماضي ،بعد تأخير ألكثر من ثماني سنوات ،في حاجة إلى مزيد من المساعدة المالية
«بسرعة» لتجنب اإلفالس .وقالت في مقابلة مع صحيفة تاجيسشبيل «نحتاج إلى أموال
بسرعة ،نحتاج إلى سيولة».
وأضافت أن السيولة المتوافرة لدى الشركة المشغلة التي تملكها الدولة ومقاطعة
براندنبورج حيث يقع المطار ،ومدينة برلين ،تسمح لها بالعمل بشكل طبيعي «حتى
الفصل األول من  .»2022لكنها أوضحت أنه يترتب على الشركة أيضاً أن تسدد
«دفعة كبيرة لتسديد ديونها» في فبراير /شباط ،لذلك تحتاج إلى مساعدة سريعة لعملياتها
اليومية .وقالت فون ماسنباخ التي تترأس إدارة الشركة المشغلة في بداية أكتوبر /تشرين
األول إن «حاجتنا إلى هذا القدر من المال من أجل مطار برلين أمر مرير جداً» ،مؤكدة
في الوقت نفسه أنه «ليست هناك خطة بديلة».
وكلف المطار الذي تم تأجيل افتتاحه مرات عدة بسبب مشكالت فنية متعددة وشبهات
بفساد ،حتى اآلن ،أكثر من ستة مليارات يورو ،أي ثالثة أضعاف ما كان متوقعاً .وواجه
المطار انتقادات جديدة أخيراً ،بسبب فوضى في عطلة الخريف .وقد تشكلت طوابير
هائلة عند تسجيل الوصول ما منع ركاب من الصعود إلى رحالتهم ،ألسباب عدة ،من
بينها خصوصاً نقص الموظفين .وتحدثت وسائل اإلعالم عن مشكالت متكررة أخرى،
مثل سالل المهمالت المملوءة وعربات متضررة ومصاعد أو ساللم متحركة متوقفة.
وتسبب إنذار بوجود حريق الشهر الماضي في حدوث فوضى مجدداً بالمطار الجديد،
واضطر العديد من الركاب إلى المرور على ممرات التفتيش مرة أخرى ،كما تأخرت
العديد من الرحالت المغادرة لساعات عدة .

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أسعار المواد االستهالكية في ألمانيا خالل شهر الماضي
بأسرع وتيرة منذ عام  ،1993وذلك على خلفية االرتفاع في أسعار موارد الطاقة.
ويكافح المصنعون األلمان إلنتاج السيارات ومعدات المصانع بسبب نقص قطع الغيار
والعمالة ،ويواجهون ارتفاعاً في أسعار الطاقة ،ما يجعل فواتير الكهرباء مرتفعة للغاية.
وأشارت الصحف إلى أن الناتج الصناعي األلماني بلغ في أغسطس أقل بنحو  %9من
مستواه في  ،2015مقارنة بزيادة بلغت  %2لمنطقة اليورو ككل ،وذلك وفقاً لوكالة
إحصاءات االتحاد األوروبي.
ً
جدال بين رجال األعمال والقادة والسياسيين حول ما إذا كان
ويثير الركود األلماني
االقتصاد األلماني يحتاج إلى إعادة هيكلة ،وترغب األطراف التي تتفاوض على تشكيل
حكومة ائتالفية جديدة ،بزيادة االستثمارات العامة ،ورفع األجور ،وتبسيط إجراءات
التخطيط ،ما قد يعزز مصادر النمو المحلية ،ويجعل الشركات أقل اعتماداً على الطلب
ً
شموال.
األجنبي .وفي حال تم تنفيذ هذه الخطط ،فسيكون اإلصالح االقتصادي أكثر
ضعف االقتصاد األلماني بدأ قبل جائحة كوفيد ،19-حيث بدأ اإلنتاج الصناعي األلماني
والصادرات بالركود في عام  ،2017ما خلق مشكلة لالقتصاد ،حيث يرتبط حوالي
 %30من الوظائف واإلنتاج بالطلب الخارجي.
وتسبب النقص المستمر في الرقائق في انخفاض حاد بإنتاج السيارات األلمانية هذا
الصيف ،وتعتبر الرقائق أكبر مساهم في االنخفاض اإلجمالي لإلنتاج خالل تلك الفترة.
وانخفض إنتاج السيارات األلمانية بأكثر من  %50منذ عام  ،2017وأظهرت البيانات
انخفاض حصة ألمانيا في إنتاج السيارات عالمياً من من  %7إلى  %5في السنوات
الخمس حتى .2020
وتدعم صناعة السيارات في ألمانيا حوالي  800ألف وظيفة  ،وتشكل  %5من الناتج
االقتصادي اإلجمالي للبالد ،ويتم تصدير ثالثة أرباع السيارات المصنعة.
07

عادل فهمي
أصبحت ظاهرة عودة كورونا إلى أوروبا بقوة
بمثابة كابوس مفزع لبقية العالم ،يستدعي معرفة
أسباب هذه الظاهرة في القارة التي يفترض أنها من
أكثر مناطق العالم نجاحاً في حمالت التطعيم ضد
المرض.
في مظهر مُحزن يؤشر إلى عودة كورونا إلى
أوروبا باتت هولندا أول دولة في أوروبا الغربية
تفرض إغالقاً جزئياً منذ صيف  ،2021وأغلقت
برلين مطاعمها في وجه من لم يتلقوا اللقاح،
فيما تُسابق فرنسا الزمن لتكثيف حملة الجرعات
المعززة ،وهكذا أضحت أوروبا مركز الجائحة من
جديد.
المنطقة الوحيدة التي ترتفع فيها اإلصابات
عادت أوروبا لتتصدر المشهد الوبائي في العالم،
مما يدفع بعض الحكومات إلى بحث إعادة فرض
ً
قبوال شعبياً .وتمثل
إجراءات اإلغالق التي ال تلقى
أوروبا "بؤرة" جديدة لوباء كورونا ،إذ سجلت أكثر
من نصف اإلصابات في متوسط سبعة أيام على
مستوى العالم ونحو نصف أحدث الوفيات ،وهو
أعلى مستوى منذ أبريل /نيسان في العام الماضي
عندما اجتاح الفيروس إيطاليا ألول مرة ،وفق وكالة
رويترز .ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية ،ارتفعت
اإلصابات بفيروس كورونا في القارة ،وهو ما
يجعلها المنطقة الوحيدة في العالم التي ترتفع فيها
حاالت اإلصابة والوفيات باطراد .وقالت منظمة
الصحة العالمية إن ما يقرب من ثلثي اإلصابات
الجديدة -نحو  1.9مليون -موجودة في أوروبا،
دول موجات رابعة أو خامسة.
حيث شهدت عدة ٍ
أسباب عودة كورونا إلى أوروبا
ونبه المركز األوروبي لمكافحة األمراض السارية
والوقاية منها ،إلى أن الوضع الوبائي العام في
البلدان األوروبية يبعث على القلق الشديد نتيجة
عودة كورونا إلى أوروبا الذي يتمثل في االرتفاع
السريع في عدد اإلصابات اليومية الجديدة واالزدياد
المطرد في عدد الوفيات.
تقديرات خبراء المركز للمشهد الوبائي في البلدان
األعضاء ،التي تستند إلى معدل موحد يحتسب على
أساس المؤشرات الوبائية على مدى خمسة أسابيع،
أظهرت أن ثمة  10بلدان؛ هي بلجيكا وبلغاريا
وكرواتيا وتشيكيا وإستونيا واليونان والمجر
وهولندا وبولندا وسلوفينيا ،يشكل فيها المشهد
الوبائي مصدراً للقلق الشديد ،وأن  13أخرى هي
النمسا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وأيسلندا وآيرلندا
والتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والنرويج ورومانيا
وسلوفاكيا يستدعي الوضع الوبائي فيها القلق.
باستثناء أوروبا الوسطى والشرقية ،حيث تكون
أعداد من تلقوا التطعيم أقل بكثير ،تظل حاالت
الدخول إلى المستشفيات والوفيات أقل بكثير مما

كانت عليه قبل عام ،واالختالفات بين البلدان في
التدابير الوقائية تجعل من الصعب استخالص
استنتاجات عامة.
لكن الخبراء يتفقون على أن السبب األكثر ترجيحاً
هو مزيج من انخفاض نسب التطعيم ،وتراجع
المناعة بين األشخاص الذين تلقوا اللقاح مبكراً،
والتراخي في االلتزام بالكمامات والتباعد بعد أن
خففت الحكومات القيود خالل الصيف.
هل هناك عالقة بين معدل التطعيم وانتشار المرض؟
وقال المدير اإلقليمي ألوروبا في منظمة الصحة
العالمية" :اللقاحات تفعل ما تعهدت به :التخفيف من
حدة المرض في حال اإلصابة به ،وتقليل الوفيات.
لكنها أقوى أسلحتنا فقط في حال استخدمناها جنباً
إلى جنب مع التدابير الوقائية".
ومعدالت تلقي اللقاحات في القارة هي األعلى
بجنوب أوروبا ،حيث أعطت كل من البرتغال
ومالطا وإسبانيا جرعتي اللقاح ألكثر من  %80من
سكانها ،وإيطاليا لـ %73من سكانها.
والمتوسطات المتغيرة لإلصابات اليومية الجديدة
خالل سبعة أيام هي األدنى في تلك البلدان ،حيث
تبلغ عند نحو  100حالة مرضية لكل مليون شخص،
لكنها ترتفع ،وفي المناطق التي تنخفض فيها نسبة
التطعيم ،ترتفع بدرجة كبيرة.
إذ شهدت مدينة ترييستي اإليطالية ،التي اندلعت
فيها الشهر الماضي احتجاجات كبيرة على البطاقة
الخضراء اإليطالية ،األشد صرامة في أوروبا،
حاالت يومية تجاوزت الضعف .وقال رئيس إحدى
وحدات العناية المركزة في المدينة بعد الزيادة الكبيرة
في حاالت دخول المستشفيات ،إن  %90منهم لم
يتلقوا اللقاح وأكثرهم مرتبط مباشرة باالحتجاجات:
"عدنا إلى أيام الجائحة المظلمة".
لكن هولندا وفرنسا وألمانيا ،التي تقل بها نسبة
التطعيم بدرجة محدودة ،تشهد أيضاً زيادة في
اإلصابات ،في داللة على الصعوبات التي تواجهها
حتى البلدان ذات معدالت التطعيم المرتفعة نسبياً.
إذ دخلت هولندا ،التي أعطت اللقاح لـ %73من
سكانها ،في إغالق جزئي لمدة ثالثة أسابيع ،فأغلقت
الحانات والمطاعم ومتاجر السلع األساسية من
الساعة  8مساءً ،وأغلقت المتاجر والخدمات غير
األساسية من الساعة  6مساءً ،وقصرت التجمعات
المنزلية على أربعة ضيوف ،بعد أن وصلت الحاالت
إلى أرقام قياسية جديدة.
وسجلت البالد ،التي خففت معظم القيود خالل
الصيف ،إصابات جديدة بلغت  609حاالت لكل
أيام؛ مما دفع الحكومة إلى
مليون خالل سبعة
ٍ
التراجع عن تعهدها بإلغاء جميع القيود بحلول نهاية
العام.
وقال وزير الصحة الفرنسي" :يبدو جلياً أن ما
نشهده في فرنسا بداية موجة خامسة" ،حيث ارتفع

متوسط الحاالت الجديدة في سبعة أيام ،رغم أنه ال
يزال منخفضاً نسبياً ،ارتفع باطراد إلى  134حالة
لكل مليون.
وصحيح أنه يلزم إبراز إثبات صحي يوضح التطعيم
أو التعافي أو نتيجة فحص سلبية لدخول المتاجر
والحانات والمطاعم أو ركوب الطائرة أو ركوب
القطار لمسافات طويلة منذ الصيف ،وال تزال
الكمامات إلزامية في األماكن العامة المغلقة ،لكن
الحاالت الجديدة ترتفع بنسب تتجاوز  %10كل
أسبوع منذ شهر.
ألمانيا
وألمانيا ،التي تم تطعيم  %67.5من سكانها بالكامل،
على أعتاب موجة رابعة قد تكون األشد حتى اآلن،
حيث سجلت أعلى معدالت إصابة يومية في العامين
الماضيين وبذلك ارتفع متوسط اإلصابات في أسبوع
إلى أكثر من  381حالة لكل مليون.
ونبّه رئيس هيئة مكافحة األمراض األلمانية إلى أن
أجنحة العناية المركزة تواجه ضغوطاً غير مسبوقة،
فيما تدرس الواليات األكثر تضرراً فرض اإلغالق.
واعتباراً من يوم اإلثنين  15نوفمبر/تشرين الثاني،
في برلين ،ال يُسمح إال لألشخاص الذين تم تطعيمهم
أو تعافوا من اإلصابة مؤخراً بزيارة المطاعم ودور
السينما ومصففي الشعر .واقترح الوزير االتحادي
للصحة ،ينس شبان فرض قواعد مماثلة لحضور
الفعاليات العامة .وشكك خبير األمراض المعدية
في المستشفى الجامعي بميونيخ ،في كفاية هذه
اإلجراءات .وقال" :ما نحتاجه اآلن إجراءات موحدة
وصارمة من الحكومة الفيدرالية ،ولست واثقاً بأن
هذه اإلجراءات متوافرة حالياً".
وذكر أنه في مستشفاه نفسه ،لم َّ
يتلق اللقاح نحو ثالثة
أرباع ممن يعالجون من اإلصابة الخطيرة بمرض
كوفيد .وما يقرب من نصفهم يعانون من مشكالت
صحية أخرى .وقال" :من يقولون إن الجائحة اآلن
بين من لم يتلقوا اللقاح فقط مخطئون".
اليمين المتطرف يحارب اللقاحات
وفي شرق ألمانيا كان معدل اإلقبال على لقاحات
الحصبة واألنفلونزا مرتفعاً كالعادة ،لكن ساكسونيا
وتورينغن وبراندنبورغ وساكسونيا-أنهالت تستقر
حالياً في آخر مخطط التطعيم لفيروس كوفيد على
مستوى البالد.
وأشار المفوض الحكومي الخاص لشرق ألمانيا إلى
أن اإلحجام عن تلقي اللقاح قد يكون له بُعد سياسي
في مسقط رأسه ساكسونيا ،معقل اليمين المتطرف
"البديل من أجل ألمانيا" .وقال" :توجد صلة واضحة
بين دعم حزب البديل من أجل ألمانيا ورفض
اللقاحات" .وفي النمسا ،يؤيد حزب الحرية اليميني
المتطرف أيضاً اآلراء المعادية للقاح بحماسة أكبر.
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عاطف عبد العظيم
اشتداد أزمة المهاجرين والالجئين عند حدود االتحاد
األوروبي مع بيالروس ،عكست ذاتها في العديد من
دعوات موجّ هة إلى بروكسل
العواصم األوروبية
ٍ
جدار على طول تلك الحدود للحيلولة
لتمويل بناء
ٍ
دون عبور المهاجرين غير الشرعيين.
دول شرق
ويحاول آالف األشخاص المنح ّدرين من ٍ
أوسطية وأخرى أفريقية ،دخول بولندا وليتوانيا
والتفيا انطالقاً من بيالروس المجاورة ،ما دفع
السلطات الحدودية في الدول الثالث إلى الر ّد بحزم،
موجّ هين في الوقت ذاته ،أصابع االتّهام للرئيس
البيالروسي ألكسندر لوكاشنكو ،ولموسكو بتنسيق
وصول هذه الموجة من المهاجرين والالجئين إلى
الجانب الشرقي من االتحاد األوروبي ،واصفين
األمر بأنه "حرب هجينة".
ّ
لكن السلطات في الدول الثالث ،هي ذاتها متّهمة
بطرد المهاجرين غير الشرعيين ،ففي بولندا،
ً
مثالُ ،فرض حالة الطوارئ عند الحدود حيث مُنع
العاملون في مجال حقوق اإلنسان من الوصول إلى
ً
فضال عن فرض
المهاجرين لتقديم المساعدة لهم،
حالة من التعتيم اإلعالمي.
المهاجرون وطالبو اللجوء الذين يتخذون من
بيالروس نقطة انطالق للوصول إلى دول االتحاد
األوروبي ،انتهى بهم األمر ،حالياً ،محاصرين عند
الحدود ،وشهد الشهر الماضي ،تصعيداً لألزمة ،إذ
تجمّع نحو مئات االشخاص عند الحدود البولندية،
برفقة أشخاص مسلحين من بيالروس ،األمر الذي
عزز موقف الدول المطالبة ببناء جدران حدودية
مع بيالروس.
وكان مجلس النواب البولندي ،أعطى أواخر شهر
تشرين األول/أكتوبر الماضي ،الضوء األخضر
للسلطات بإنشاء جدار عند الحدود الشرقية للبالد
مع بيالروس ،غير أن البولنديين يريدون أن يقوم
االتحاد األوروبي بتمويل هذا المشروع.
تحول في وجهات النظر
في شهر تشرين األول/أكتوبر ،طالبت  12دولة
عضواً في االتحاد األوروبي ،من ضمنها بولندا
وليتوانيا والتفيا ،طالبت المفوضية األوروبية
بتمويل تكاليف إقامة "عوائق حدودية" على اعتبار
أن األمر "مسألة ذات أولوية" ،وذلك رداً على قرار
لوكاشينكو التصعيد خالل الشهر الماضي والذي شهد
أكثر من  ١٥ألف محاولة لعبور الحدود البولندية،
بحسب سلطات الحدود في هذه الدولة.
وعلى الرغم من أن رئيسة المفوضية األوروبية
أورسوال فون دير اليين ،رفضت الحقاً هذا
الموضوع ،وقالت إنها أبلغت الزعماء األوروبيين

خالل قمة في بروكسل أنه لن يكون هناك تمويل
ألسالك شائكة أو جدران ،إال أن مطلب الدول
الـ 12بشأن الجدار ،يع ّد تحو ً
ّال نوعياً في فكرة
بناء الجدران ،وهو األمر الذي لم يكن من الممكن
تصوّره سياسياً قبل بضع سنوات.
وما ي ّدع ُم فكرة وجود تحوّل فكري لدى األوروبيين
بشأن الحدود الخارجية ،هو أن أعضاء في البرلمان
ً
اعتداال ،باتوا
األوروبي ،من الذين يعتبرون أكثر
ّ
بضخ األموال لبناء العوائق
يطالبون بروكسل
الحدودية.
يقول النائب اللتواني في البرلمان األوروبي" :يجب
أن يتخذ االتحاد في أقرب وقت ممكن ،قراراً قوياً
بشأن تمويل المنشآت الحدودية" .وأضاف" :ال
يمكننا تغيير سلوك لوكاشينكو ،لذلك من األفضل
القيام باألمر من خالل بناء جدار حدودي".
لكن ،ليس كل المشرّ عين األوروبيين هم على قلب
رجل واحد من تلك المسألة ،إذ يقول نوّاب آخرون إن
ٍ
الحل هو بفرض مزيد من العقوبات على لوكاشينكو
وتكثيف الضغط عليه بطرق أخرى.
ً
ما يمكن لالتحاد األوروبي القيام به حاليا هو تشدد
العقوبات المفروضة على بيالروس ،إذ علينا أن
نواصل الضغط سياسياً على نظام لوكاشينكو" ،على
حد تعبيرها.
ّ
وخالل الشهر الماضي ،حذر رئيس مبادرة
االستقرار األوروبي جيرالد كناوس ،وهي مؤسسة
فكرية أوروبية متخصصة في قضايا اللجوءّ ،
حذر
االتحاد األوروبي من الدخول في "سباق وحشي"
مع لوكاشينكو ،داعياً بروكسل إلى البحث عن دول
تشارك التكتّل العمل ضد "االبتزاز" الذي تمارسه
مينسك .وقال "" :على االتحاد األوروبي أن يساعد
تلك الدول بشكل كبير ،وفي المقابل يمكن لتك الدول
أن تساعد االتحاد األوروبي .ذلك أن األمر يتعلق
بحماية أرواح بشر وحماية الكرامة اإلنسانية ،ولكن
أيضاً يتعلق بعدم االستسالم لديكتاتور".

ببالده.
ُقوبل طلب أوربان بـ"ال" مدوّية من قبل المفوضية
األوروبية ،التي ،كما أشرنا ،إلى اآلن لم تغيّر رأيها
في عدم تمويل أي أسالك شائكة أو جدران عند
الحدود الخارجية للتكتّل.
وفي تصريحات أدلى بها الشهر الماضي ،قال وزير
الخارجية المجري :إن بالده تعرّ ضت لـ"هجوم
عنيف" (من قبل االتحاد األوروبي) قبل سنوات
سنوات بسبب بناء جدارها الحدودي.
وأضاف" :أعتقد أننا اتخذنا القرار الصائب منذ ست
سنوات ،لقد َثبُت أن الجدران ال غنى عنها في حمالة
الحدود بشكل فعّالة".
ومن جهته ،يرى النائب األوروبي ،يتراس
أوستريفيتشوس ،الذي لم يدعم في السابق جهود
أوربان بشأن التمويل األوروبي لبناء عوائق
حدودية ،يرى أن األمر مختلف هذه المرة ،إذ يقوم
لوكاشينكو بتسليح المهاجرين والهجرة بشكل متعمّد،
ويقول" :إنه أمرٌ مختلف".
ويضيف" :عندما يتم تسليح المهاجرين  -عندما
يشنون هجمات هجينة ..باستخدام المهاجرين -
علينا الرد بشكل متناسب ،وعلينا الرد بفعّالية ،لهذا
السبب ،في الوقت الراهن ،الجدار الحدودي هو
الجواب الصحيح".
حتى أن رئيس الكتلة األقوى في البرلمان األوروبي
(حزب الشعب األوروبي يقول" :يجب اإلصغاء
إلى الدول التي تطلب دعم االتحاد األوروبي إلقامة
جدران في المناطق الحدودية الحساسة" ،وهذا ما
يؤكد أن ثمّة تغيير في الفكر السياسي األوروبي
بشأن موضوع الجدران الحدودية للتكتّل.
ّ
لكن السؤال األهم يبقى :هل إذا ما تواصل تغيّر
المواقف ووجهات النظر األوروبية بشأن الجدران
الحدودية ،سنشهد تغيّراً في موقف بروكسل بشأن
هذا األمر؟

المجر و"السياج المضاد للمهاجرين"
لكن من المفيد التذكير بأن فكرة بناء
الجدران الحدودية بتمويل من االتحاد
األوروبي ،ليس جديدة ،ففي العام
 ،2017طلب رئيس الوزراء المجري
فيكتور أوربان من بروكسل دفع نصف
تكاليف "السياج المضاد للمهاجرين"
الذي أقامته بالده في العام  2015لوقف
ّ
تدفق المهاجرين القادمين من صربيا
وكرواتيا ،معتبراً نفسه بأنه قضى تماماً
على الهجرة إلى أوروبا الغربية مروراً
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د .أمير حمد
ناقشت مجلة «فورين بوليسي» األمريكية أسباب
كون الواليات المتحدة غير مستعدة لخوض حرب
مع الصين.
وفي مستهل التقرير يُشير الكاتب إلى أن األسلحة
تصدرت عناوين األخبار مرتين خالل األشهر القليلة
الماضية .المرة األولى :عندما سحبت الواليات
المتحدة قواتها من أفغانستان سريعًا وتركت وراءها
حفنة من طائرات خفيفة ومعدات عسكرية أخرى.
َّ
شكلت أمريكا وأستراليا
والمرة الثانية ،عندما
ُ
وبريطانيا معًا شراكة أمنية جديدة تعرف باسم
« »AUKUSإلنشاء أسطول صغير من غواصات
تعمل بالطاقة النووية لصالح البحرية األسترالية.
الصين وأمريكا :طرفا الصراع
وي ِّ
ُوضح التقرير أن هذه التطورات تُب ِيّن طرفي
طيف الصراع :وهما مكافحة التمرد ومنافسة
القوى العظمى .وتُظهر تلك المستجدات ً
أيضا كيف
تحافظ الصراعات العالمية ومشتريات األسلحة في
الغالب على نمط منتظم؛ إذ ظلت القوى العظمى
لقرون تتأرجح بين هاتين الركيزتين ذهابًا وإيابًا.
ومع تبلور «محورها نحو آسيا» حاليًا ،تجد أمريكا
نفسها في منتصف هذه الدائرة بالضبط ولم ينفعها ما
أعطته من أولوية لحروب مكافحة التمرد أو يصب
في صالحها ،مع تزايد خطر المواجهة مع الصين.
ً
مركزا لمنظومات
ومنطقة المحيط الهادئ ليست
ُ
مكافحة التمرد القصيرة المدى ،ومع ذلك ،فلن تمثل
هذه األسلحة رادعً ا مفي ًدا في مواجهة الصين.
وقد تكون األسلحة التي تخلت عنها أمريكا في
ً
أفغانستان
مثال نموذجيًّا لما قد يحتاجه طرف من
أطراف طيف الصراع .إن وسائل النقل العسكرية
الخفيفة المهجورة والمروحيات العتيقة الطراز
والمنظومة التكتيكية للطائرات غير المأهولة،
باإلضافة إلى مروحيات الهجوم الخفيف تعد
نوعً ا من معدات غير مكلِّفة نسبيًّا ،والتي تُستخدَم
في النزاعات المنخفضة الحدة في مناطق نائية،
والمعروفة ً
أيضا باسم حروب مكافحة التمرد ،أو
في بناء الدول أو في الحروب البسيطة .وليس لهذه
األسلحة أي تأثير رادع؛ إذ تستخدم فقط في القتال،
وبمجرد التخلي عنها ،تصبح فائدتها منعدمة تقريبًا؛
ألن تقنياتها غير متطورة وسرعان ما تصبح غير
قابلة للتشغيل.
وعلى النقيض من ذلك ،نجد أن غواصات الشراكة
األمنية المعروفة باسم « »AUKUSفي الطرف
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المقابل من طيف الصراع مفيدة في ردع أي عدو،
وإذا لزم األمر ،شن حرب ضد األعداء المنافسين،
مثل الصين ،كما أن مدى هذه الغواصات وقوة
نيرانها أكبر بكثير ،واألهم هو استمراريتها .ويُعد
تتبع تلك الغواصات أمرً ا يحتاج إلى قدر من البراعة
االستثنائية ،وبكين نفسها ليس لديها كثير من الخبرة
ُخصصة لتتبعها.
أو المعدات الم َّ
و أفاد التقرير بأنه ال يوجد أي تداخل بين هذين
النوعين من األسلحة .ومن النادر أن تُستخدَم
الغواصات النووية في حروب مكافحة التمرد،
ضد طالبان على سبيل المثال .كما ال تُستخدَم ً
أيضا
الطائرات المقاتلة المتطورة أو الصواريخ الفائقة
السرعة أو طائرات الشبح المُد ِّمرة من أجل هذا
الغرض .وال توجد صلة بين طائرات النقل الصغيرة
ومروحيات «بالك هوك» العتيقة وطائرات سوبر
توكانو التي تعمل بالمحركات التوربينية المتروكة
في أفغانستان وبين التنافس مع القوى العظمى.
وسوف تمثل تلك األسلحة في حروب المحيط الهادئ
مجرد مسؤوليات ،وليست ممتلكات.
تدهور العالقات بين بكين وواشنطن..
يلفت التقرير إلى أن هذين النوعين من األسلحة
وأخبارها تعكس حلقة الصراع ،ليس في الواليات
المتحدة فحسب ،بل في غيرها من القوى العظمى
ً
أيضا .ويعتقد عديد من الدول ،بعد أي صراع
كبير ،مثل الحروب النابليونية أو الحروب العالمية
ضي عليه
أو الحرب الباردة ،أن ألد أعدائها قد ُق َ
نهائيًّا ،ولم يعد هناك أي عدو منافس يُمثل أي مشكلة
لها .وتفترض تلك الدول أنه بالنظر إلى االحتياجات
األمنية العالمية والقيود المفروضة على الموارد،
يجب أن تُ ِّ
ركز قرارات مشتريات األسلحة والعناصر
األساسية للقوة على مكافحة التمرد .ثم يظهر عدو
أكثر جدية ويثبت أن جميع هذه االفتراضات تعد
خطأً فادحً ا.
ولنتأمل العقدين الماضيين فيما يخص شؤون الدفاع
في الواليات المتحدة .فبعدما كانت ميزانيات الدفاع
األمريكي خالل مرحلة ما بعد الحرب الباردة التي
استمرت عق ًدا من الزمان ،ارتفع اإلنفاق الدفاعي
األمريكي بعد أحداث  11سبتمبر (أيلول) .إذ كانت
الميزانية الفيدرالية للسنة المالية  2000تبلغ 464
مليار دوالر .وظلت هذه القيمة تتضاعف حتى
بلغت الميزانية  820مليار دوالر بحلول السنة
المالية  .2011وظلت الميزانية في السنوات القليلة
ً
متجاوزا مبلغ  700مليار
الماضية في تزايد نسبي

دوالر ،ومنها ميزانية السنة األولى من إدارة بايدن.
ويشير التقرير إلى أن هذه الزيادة في الميزانية
ذهبت معظمها إلى الحروب في العراق وأفغانستان.
ً
ولنلقي نظرة
مثل على سالح الجو والبحرية،
األقل مشاركة في تلك الحروب .وأفاد معهد ميتشل
لدراسات الفضاء الجوي أن متوسط ميزانية القوات
الجوية خالل المدة من  1990حتى  ،2003بلغ
 ،%24بعد خصم اإلنفاق على الفضاء ،من إجمالي
إنفاق البنتاجون .وخالل المدة نفسها ،كانت حصة
القوات البحرية  %31من الميزانية ،وبلغت حصة
القوات البرية .%25
ولكن بعد ارتفاع ميزانية الدفاع ،تغيرت تمامًا
حصص القوات الجوية والبحرية في الميزانية.
وخالل المدة من  2004و ،2013زادت حصة
القوات البرية إلى  ،%34وانخفضت حصة القوات
الجوية ،بعد خصم اإلنفاق على الفضاء ،إلى %20
فحسب ،وانخفضت حصة القوات البحرية في
الميزانية إلى .%26
وفي الوقت الراهن ،ومع خروج القوات األمريكية
من أفغانستان ومن العراق إلى حد كبير ،يساور
الحزبين الديمقراطي والجمهوري قلق بالغ بشأن
ظهور الصين بوصفها قوة صاعدة .وكتب الملياردير
ً
مقال نشرته صحيفة
األمريكي ،جورج سوروس،
«وول ستريت جورنال» األمريكية في أغسطس
(آب)ً ،
قائل إن« :العالقات بين الصين والواليات
المتحدة تتدهور سريعًا وقد تفضي إلى حرب».
أمريكا ليست مستعدة لمواجهة أي عدو ِن ٍّد لها!
يؤكد التقرير أن الجيش األمريكي ليس مستع ًدا
استعدا ًدا جي ًدا لمواجهة أي عدو منافس محتمل
وصاعد .وعلى مدار العقدين الماضيين ،أُنفقت
مبالغ هائلة لشراء مركبات مدرعة خفيفة وسترات
واقية ومنظومات استطالع تكتيكية ،وطائرات النقل
المروحية ذات المدى القصير .بينما لم يُنفق إال
قليل على الوسائل اإلستراتيجية التي تحافظ على
استمرارية عظمة أي قوة عظمى.
ويُعد ما حدث في سالح الجو األمريكي أفضل مثال
على ذلك؛ إذ طوَّرت الواليات المتحدة في تسعينيات
القرن الماضي أفضل طائرة مقاتلة في العالم :وهي
ً
وبدل من إنتاج  750طائرة من هذا
«إف.»22-
ً
النوع – حسبما كان مخططا -توقف اإلنتاج عند حد
 187طائرة فقط ،وكانت آخر طائرة أُنتجت في عام
 ،2012ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تقديم أولوية

حروب مكافحة التمرد على ما سواها.
ويضيف التقرير أن األشخاص ،الذين كانوا
يرفضون إنتاج «إف »22-أو تمويل أي نوع
من األسلحة ذات التقنية العالية ،ظلوا طوال العقد
الماضي ،ي َّدعون أن «هذه الطائرة لم تُستخدم حتى
في العراق أو أفغانستان» .وعلى نحو مماثل ،توقف
إنتاج الشبح المُد ِّمر (بي )2-المدهشة عند حد 21
طائرة ،بينما كان يُخطط إلنتاج  132طائرة منها.
ً
ونتيجة لهذه االقتطاعات وغيرها ،يبلغ متوسط
عمر طائرات سالح الجو األمريكي نحو  30عامًا.
وهذا يعني زيادة تكاليف االستدامة ،وإنفاق مبالغ
ضخمة على أعمال الترقية للحفاظ على فعالية
ً
فضل عن
الطائرات لمواكبة التكنولوجيا الحديثة،
زيادة المخاوف المتعلقة بالسالمة بسبب تقادم هياكل
الطائرات واألنظمة.
الذاكرة اإلستراتيجية
يقول كاتب التقرير إن وضع واشنطن الحالي يُمثل
الجولة األخيرة من فقدان قوة عظمى لذاكرتها
اإلستراتيجية .وكانت الواليات المتحدة ،في ستينيات
خصصت موارد ضخمة لقتال
القرن الماضي ،قد َّ
المتمردين الشيوعيين في فيتنام ،حتى في ظل ما
يمثله الحكم السوفيتي من تهديد خطير على أوروبا
الغربية.
وفي الوقت نفسه ،كانت القوات األمريكية في أوروبا
على مستوى «قوات التمركز المسبق (البعثات)».
وكان يُعتقد عمومًا أنه نظرً ا إلى أن الواليات المتحدة
لم تلتزم بتزويد حلف شمال األطلسي (الناتو) إال
بقوات ضعيفة ،فإن استخدام األسلحة النووية يظل
السبيل الوحيد لغزو
أوروبــــــــــا لالتحاد
السوفيتي.
وحتى الوقت الراهن،
يعتقد بعض الناس أن
السؤال األهـم بشأن
حرب فيتنــام هــو:
كيف كان بإمكـــان
الواليـــــــات المتحدة
تحقيــــق النصر في
تلك الحرب باستخدام
تقنيات أفضل لمكافحة
ً
التمــــرد
بـــدل من
اإلجابـــــة عن سؤال
أكثر أهمية مفاده :هل
كان استخدام الموارد
في فيتنام أفضل من
الدفاع عن حلفاء
غربيين مقربين ضد
ِخصم مباشر؟
وإذا كان األمريكيون
أعاروا السؤال األخير

مزي ًدا من االهتمام ،فإنه كان من الممكن أن تصبح
فيتنام أحد الدروس المفيدة بشأن مخاطر االنحراف
اإلستراتيجي عن المضي قدمًا في مكافحة التمرد.
وألمح التقرير إلى أن المواقف العسكرية ألمريكا
وبريطانيا عكست خالل الحقبة التي سبقت الحرب
العالمية الثانية ً
نمطا متشابهًا .فبعد عدة عقود من
إرسال قوات صغيرة إلى جميع أنحاء العالم للتعامل
مع حاالت طارئة صغيرة نسبيًّا ،تسبب صعود ألمانيا
واليابان بوصفهما تهديدات إستراتيجية خطيرة في
اإلصابة بصدمة كبيرة.
َّ
في القرن الذي تال الحروب النابليونية ،ركزت
بريطانيا على حروب صغيرة في أماكن مثل
أفغانستان .وبحلول أوائل القرن العشرين ،لم يكن
جيش بريطانيا مستع ًّدا لمواجهة أي عدو ن ٍّد لها مثل
ألمانيا .وعبَّر الممثل روان أتكينسون ،في مسلسل
«بالكادار الرابع» على قناة «بي بي سي»،
عن هذا األمر بأفضل طريقة حينما قال« :كنت
ُ
وأتقنت فن
أمتلك  15عامًا من الخبرة العسكرية
طلب المشروبات المُسكرة وإغواء النساء باللغة
السواحيلية ،وفجأة ،ظهر نصف مليون ألماني
مُدجَّ جين بالسالح وكانت صدمة كبيرة».
إعادة تمويل الثالوث النووي!
يلقي التقرير الضوء على وضع الجيش األمريكي
الحالي ،مشيرً ا إلى أنه يُجسد نموذجً ا آخر لهذه
ً
فاشل
الظاهرة .إذ نفذت الواليات المتحدة انسحابًا
لقواتها من أفغانستان أسفر عن كارثة إنسانية .لكن
إدارتي ترامب وبايدن اتخذتا القرار الحكيم نفسه:

سحب الجيش األمريكي من الحروب غير ذات
الصلة بمنافسة القوى العظمى أو حتى المخاوف
الجيوسياسية الرئيسة .ويرى بول آر بيالر،
خبير مكافحة اإلرهاب ،في مقال نشرته «فورين
بوليسي» أن« :االنسحاب من أفغانستان ال يرتبط
حاليًا بعمليات مكافحة اإلرهاب تحدي ًدا .لكن األهم
من ذلك كله ،وجود مشكالت أكثر إلحاحً ا في المحيط
الهادئ».
ويختتم الكاتب تقريره باإلشارة إلى أن ميزانية الدفاع
األمريكي تركز حاليًا على المنظومات التي تجعل
من أمريكا قوة عظمى .إذ تتميز آخر ميزانية إلدارة
ترامب وأول ميزانية إلدارة بايدن بارتفاع قياسي
لإلنفاق على تجارب تطوير األبحاث وتقييمها ،وهو
البند الذي يهتم بابتكار أسلحة جديدة عالية التقنية
وأساس تكنولوجي إلنشاء منظومة جديدة .كما
سيحصل سالح الجو األمريكي على الطائرة المقاتلة
من الجيل التالي للهيمنة الجوية َّ
والشبح المُد ِّمر (بي-
.)2
وسوف يُعاد تمويل الثالوث النووي (الصواريخ
ً
أرضا والغواصات والطائرات) .ويُعد
التي تطلق
هذا المسار القوي لميزانية الدفاع ،مع تجديد تأكيد
برامج األسلحة عالية التقنية واألكثر فاعلية وغيرها
من األدوات اإلستراتيجية ،جزءًا من دورة تاريخية.
باإلضافة إلى أنه يُمثل فرصة للواليات المتحدة
للتفكير في هذا النمط الدوري واالستفادة من أخطاء
الماضي ،على أمل االستمرار في التركيز على
المصالح الوطنية الحاسمة الطويلة المدى.
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القوى العاملة والرعاية
البديل لخدمات الرعاية و طريقك إلى الوظيفة الجديدة
هل تعلم أنه يمكنك الحصول على راتب كامل في ألمانيا
مقابل رعاية قريبك أو صديقك من ذوي االحتياجات الخاصة !

البديل لخدمة الرعاية وطريقك إلى وظيفة جديدة
رعاية األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة من قبل أقاربهم
وأصدقائهم براتب كامل مع كافة التأمينات.
تقديم جميع الطلبات الالزمة .
إنجاز عقود العمل واألمور اإلدارية.

الحصول على استشارة مجانية من المختصين.
متابعة اإلجراءات القانونية.

ال داعي للقلق بشأن األقارب ذوي اإلحتياجات الخاصة
يمكن ألي شخص من ذوي االحتياجات الخاصة أو يعاني من مرض مزمن استخدام ما يسمى بالميزانية الشخصية
رسمي ًا من الدولة بمثابة إعانة نقدية يستطيع من خالله تغطية تكاليف ونفقات الرعاية وتنظيم الدعم الذي
يحتاج إليه بشكل مستقل ،هذا يعني
أنه يمكنك اختيار شخص أو أكثر من
أقاربك أو أصدقائك لرعايتك وتوظيفهم
ودفع رواتبهم في إطار ميزانيتك
الشخصية تمام َا مثل صاحب العمل.
ويمكن أيض ًا ألقرباء الشخص أو مقدمي
الرعاية التقدم بطلب الحصول على الميزانية الشخصية بأنفسهم لالستفادة من هذا الحق الذي توفره الدولة مدة
العمل  8ساعات في اليوم بمعدل  40ساعة في األسبوع مقابل راتب شهري بين  2000و  2500يورو باإلضافة إلى
كافة التأمينات.
بصفتنا وكالة توظيف استشارية معتمدة فإننا في شركة  UG Workforce and Careنسعى إلى تحقيق هدف
واحد وهو إيجاد وظيفة مناسبة لك في قطاع الرعاية بسرعة وموثوقية.
نقوم بإنشاء االتصال بينك وبين صاحب العمل المحتمل في محادثة شخصية نقوم بتقييم فرص التوظيف
الممكنة ونقدم لك النصائح إلجراء مقابلة ناجحة.
نحن نقوم نيابة عنك بإعداد عقود العمل للموظفين لديك وسترسل الدولة رواتبهم إلى حسابك كل شهر.

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

www.workforceandcare.de

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

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

سامي عيد
اعتبرت بيالروس أن عقوبات االتحاد األوروبي
ضدها على خلفية أزمة المهاجرين على الحدود مع
بولندا "ميؤوس منها" و"أعطت نتائج عكسية".
وجاءت تصريحات وزير الخارجية البيالروسي
التي وجّ هها إلى مسؤول السياسة الخارجيّة في
االتّحاد األوروبي في أول محادثات رفيعة المستوى
بين بروكسل ومينسك منذ اندالع األزمة التي تحمّل
الدول الغربية بيالروس مسؤوليتها بهذه الصيغة.
احتجاز مهاجرين
وقد احتجز عشرات المهاجرين بعد عبورهم إلى
بولندا قادمين من بيالروس ،كما قالت وارسو
محذر ًة من اختراق أكبر محتمل قبل اجتماع االتحاد
األوروبي الهادف إلى توسيع العقوبات على مينسك.
وقال عناصر من حرس الحدود أنه قد تكون هناك
"محاولة أكبر لعبور الحدود".
خالف دولي
ويخيم آالف المهاجرين من الشرق األوسط على
الحدود بين االتحاد األوروبي وبيالروس ،ما أثار
مواجهة بين الكتلة والواليات المتحدة من جهة،
وبيالروس وحليفتها روسيا من جهة أخرى.
وتتهم دول غربية نظام الرئيس البيالروسي ألكسندر
لوكاشينكو بالتدبير المتعمد لألزمة من خالل تشجيع
المهاجرين على القدوم إلى بيالروس ،ثم إرسالهم
إلى الحدود .وتنفي بيالروس االتهامات وتلقي باللوم
على السياسات الغربية المتعلقة بالهجرة.
وقال الرئيس لوكاشينكو في مقابلة "إذا كان أحد
يعتقد أن لوكاشينكو أو بيالروس سيتراجع ،فذلك
لن يحدث".
وتقول وكاالت إغاثة ،إن عشرات المهاجرين لقوا
حتفهم حتى اآلن ،مضيفة أن أزمة إنسانية تحدث
مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر،
وحضت على وقف التصعيد لمساعدة المهاجرين.
في المخيم األكبر الواقع قرب قرية بروزغي في
بيالروس ،تقول السلطات البيالروسية ،إن هناك
ألفي شخص من بينهم نساء حوامل وأطفال.
وقدمت السلطات البيالروسية مساعدات تشمل
خياماً ومدافئ ،وهي خطوة قد تجعل وجود المخيم
شبه دائم على الحدود .ورفضت بولندا السماح
للمهاجرين بالدخول ،واتهمت بيالروس بمنعهم من
المغادرة إلى بلدانهم مرة أخرى.
وقال وزير الداخلية البولندي إن إشاعة تنتشر بين
المهاجرين مفادها أن بولندا ستسمح لهم بالمرور،
وأن حافالت ستأتي من ألمانيا الصطحابهم.
وأضاف" ،يجري التحضير لعملية استفزاز".
وأرسلت الحكومة رسالة نصية إلى كل الهواتف
المحمولة األجنبية على طول الحدود تقول" ،إنها

كذب محض وهراء! ستواصل بولندا حماية حدودها
مع بيالروس .الذين ينشرون هذه اإلشاعات يسعون
لتشجيع المهاجرين على اقتحام الحدود ،ما قد يؤدي
إلى تطورات خطيرة".
اجتماع أوروبي
وقرر وزراء خارجية االتحاد األوروبي توسيع
العقوبات المفروضة على بيالروس بسبب حملتها
القمعية ضد معارضي لوكاشينكو الذي يحكم البالد
منذ قرابة  30عاماً .وقال وزير خارجية االتحاد
األوروبي جوزيب بوريل إن الوزراء سيسمحون
بفرض عقوبات على أي جهة "تكون جزءاً من
عملية تهريب المهاجرين" في بيالروس ،بما في
ذلك شركات الطيران ووكاالت السفر ومسؤولون.
وأضاف بوريل "أخطأ لوكاشينكو" .كان يعتقد أنه
من خالل التصرف بهذه الطريقة سيلوي ذراعنا،
ويجبرنا على إلغاء العقوبات ،لكن ما يحدث هو
العكس".
وعقب ضغوط من دبلوماسيي االتحاد األوروبي،
منعت تركيا العراقيين والسوريين واليمنيين من
السفر إلى بيالروس ،كما أوقفت شركة الطيران
السورية الخاصة "شام وينغز" رحالتها إلى مينسك.
روسيا مستعدة للمساعدة
من جهة ثانية ،نقلت وكالة اإلعالم الروسية قول
الرئيس فالديمير بوتين في مقابلة بثّتها قناة تلفزيونية
رسمية ،إن روسيا مستعدة للمساعدة في حل أزمة
المهاجرين القائمة على حدود روسيا البيضاء
وبولندا.
ونقلت الوكالة قوله" ،نحن مستعدون للمساعدة في
حلها بكل الوسائل إذا كان هناك بالطبع أي شيء
يعتمد علينا".

وروسيا حليف رئيس لروسيا البيضاء التي يقول
االتحاد األوروبي إنها مسؤولة عن نقل آالف
المهاجرين ،ومعظمهم من الشرق األوسط،
بالطائرات ودفعهم لمحاولة دخول بولندا بطريق
غير مشروع.
وتنفي روسيا تورط موسكو ومينسك في األزمة.
ويقول بوتين إن الغرب يتحمل المسؤولية عنها
بالنظر إلى الحرب في كل من العراق وأفغانستان.
وقال بوتين إنه تحدث مع رئيس روسيا البيضاء
ألكسندر لوكاشينكو مرتين منذ بدء أزمة المهاجرين
التي قال إنه علم بها في البدء من وسائل اإلعالم.
دعوة بولندية لتدخل الناتو
إلى ذلك ،نقلت وكالة األنباء البولندية التي تديرها
الدولة (بي.إيه.بي) قول رئيس وزراء بولندا إن
حلف شمال األطلسي ال بد أن يتخذ "خطوات
ملموسة" لحل أزمة المهاجرين على الحدود مع
بيالروس.
وأضاف أن بولندا وليتوانيا والتفيا ربما تطلب إجراء
مشاورات بموجب البند الرابع من معاهدة الحلف.
وبموجب البند الرابع يمكن ألي دولة عضو أن
تطلب إجراء مشاورات إذا رأت أن وحدة أراضيها
أو استقاللها السياسي أو أمنها عرضة للتهديد.
وقال رئيس وزراء بولندا "نناقش مع التفيا ومع
ليتوانيا بشكل خاص ،تفعيل البند الرابع من معاهدة
حلف شمال األطلسي".
ومضى قائال "ال يكفي مجرد أن نعبر عن القلق،
اآلن نحتاج إلى خطوات ملموسة والتزام الحلف
بأكمله".
وقد سافر آالف المهاجرين إلى بيالروس على أمل
العبور إلى االتحاد األوروبي ،لكنهم وجدوا أنفسهم
محاصرين على الحدود وسط برد قارس.
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“القدرات الخاصة أو الخارقة لإلنسان” تعتبر من المواضيع الجدلية التي لم تحسم بشكل نهائي بعد .وقد قرءنا قصصا عنها
في التاريخ ،سواء كانت قصصا دينية عن االنبياء والرسل ،أو بشخصيات تاريخية بشكل عام ،ولكن ما نتحدث عنه هنا شيء
مختلف.
فنحن نتحدث عن القدرات الخارقة لإلنسان الذي يمثلني ويمثلك أنت – قاريء هذه السطور -والسؤال هنا  ..هل لديك قدرات
خارقة قد ال تعلم عنها شيئا؟
شعوذة أم حقيقة!
رئيس معهد العلوم وأبحاث علم العقل بكاليفورنيا
الطبيبة “كاسندرا فيتين”  ،صرحت من قبل في أحد
المواقع االليكترونية عن قلقها هي والعديد من العلماء
من خوض دراسات في هذا المجال ونشرها للجميع،
ألن هناك الكثير من المشعوذين ومحبي السحر،
والذين من الممكن أن يستخدموا تلك الدراسات
لصالحهم الشخصي والتجارة بها على البسطاء من
الناس ،ولكنها أكدت أن األمر على وشك أن يتغير،
ألن البحث في هذا المجال يستحق المخاطرة ،وفي
نفس الوقت العمل على حماية تلك الدراسات من
التقويل واإلستغالل.
سر قانون الجذب ..راقب أفكارك!
قانون الجذب يمكن تفسيره بشكل بسيط في جملة
واحدة “ما تسعي إليه ..سوف يسعى إليك” ،إذا كنت
تفكر طوال الوقت في أشياء حزينة وسيئة ،ستقابلك
المزيد من المشاكل واألحزان ،إذا كنت تشعر
بالتفاؤل وتنتظر األحداث السعيدة بصدق سوف
تأتي إليك السعادة ،والفيلم الوثائقي الشهير “السر”
الذي تم إنتاجه عام  2006وحقق مشاهدات كبيرة
ج ًدا في جميع انحاء العالم ،كان بداية جيدة لفتح
الباب أمام التأمل في القدرات العقلية لإلنسان بشرح
بسيط وواضح ،حيث دارت فكرة الفيلم حول شرح
قانون الجذب ،الذي يؤكد قدرة اإلنسان على جذب
أي شيء يريده في حياته عن طريق التفكير فقط،
وأن قانون الجذب ال يستطيع أن يفرق بين الشيء
الجيد والسيء ،ولذلك ما تفكر به سيأتي إليك حتى
لو كان شيء حزين.
مشاهير تحدثوا عن قانون الجذب
انتشار هذا الفيلم في جميع انحاء العالم ،شجع الكثير
من النجوم والمشاهير أن يتحدثوا عن تجاربهم مع
تلك القدرة الخارقة لإلنسان“ :وهي تحقيق كل ما
يحلم به كما تم تصوره في خياله بالضبط ،ويعتبر
تصريح اإلعالمية الشهيرة “اوبرا” عن قانون الجذب
من أكثر التصريحات المؤثرة في هذا الشأن حيث
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تحدثت عن رواية  ، The color purpleوالتي
بعد أن قرأتها أصبحت مهووسة بها وتفكر بإحداثها
طوال الوقت ،وبعد انتقالها إلي والية شيكاجو تلقت
اتصال هاتفي من أحد شركات اإلنتاج السينمائي
ليخبروها انها مطلوبة لدور في فيلم سينمائي ولم
يخبرها المتحدث عن اسم الفيلم أو تفاصيله.
وبعد أن ذهبت للمقابلة اكتشفت أن الفيلم مأخوذ عن
تلك الرواية التي سحرتها لفترة طويلة ،ولكن بعد
رحيلها من المقابلة لم تتلق أي رد فعل لفترة طويلة،
األمر الذي أشعرها بالحزن ولكنها لم تيأس وظلت
– كما أكدت في حوار إعالمي -تصلي من أجل هذا
الدور وتتخيل نفسها وهي تقوم بتمثيله ،وفي نفس
اللحظة التي جلست تغني فيها األغنية التي تجعلها
متفائلة ،تلقت االتصال من المخرج العالمي “ستيفن
سبيلبيرج” ليطلب مقابلتها في مكتبه ،تقول “اوبرا”
عن تلك اللحظة“ :لقد غيرت تلك اللحظة حياتي لألبد
 ..ألني أدركت أن لدي القدرة على جذب أي شيء
اريده إلي حياتي حتى وإن كان يبدو مستحيل ،وكل
هذا عن طريق عقلي وشغفي ورغبتي الصادقة في
هذا الشيء” .وقد ترشحت اوبرا لجائزة أوسكار
أفضل ممثلة مساعدة عن هذا الفيلم في عام .1986
ومن المشاهير الذين لهم شعبية كبيرة في المجتمع
العربي ،وتحدثوا عن قانون الجذب والقدرة الخارقة
الكامنة في عقل االنسان ،هو النجم االمريكي الشهير
“جيم كاري”.
تناول جيم كاري قانون الجذب في احاديثه العامة؛
بشكل روحاني ,حيث فسر قانون الجذب بأنه تجسيد
لقوة إيمان ونية االنسان فيما يريده ،فإذا أردت ً
شيئا
ما بصدق ورغبة خالصة من أي نوايا سيئة ،كل ما
عليك أن تفعله – كما قال جيم كاري -يتلخص في
ثالث خطوات“ ،تخيل ما تريده ،صدق أنت تستحقه،
استقبل الحلم دون خوف أو تردد” .وصرح جيم
كاري بإيمانه أنه ال يوجد شيء على وجه األرض
لم يتخيله أحد أو يفكر فيه قبل أن يظهر للحياة
ً
تصديقا لمقولة النجم جيم
ويكون له وجود مادي .و
كاري ،تحدث أحد علماء الفيزياء الكمية في الفيلم

الوثائقي “السر” عن وجود نظرية بالفعل تثبت أنه
من الصعب أن يكون هناك واقع مادي قبل وجود
عقل قام بالتفكير فيه.
ولكن هذا فيلم السر– من وجهة نظري -يخاطب
األفكار المادية في عقل اإلنسان ،حيث ُقسم الفيلم
إلي كيفية جذب المال والعمل وشريك الحياة ،ولم
يتعرض إلي قدرات العقل بشكل روحاني أو لهدف
أسمى مثل عالج النفس أو اآلخرين .على عكس
خطابات جيم كاري والتي تحدث فيها عن قانون
الجذب بشكل روحاني وصرح ً
قائل  ”:انا اتمنى
أن يصبح كل شخص غني ومشهور ولديه قصر..
ليتأكد أن كل هذا ليس السبب الحقيقي للسعادة”
البالسيبو  ..والقوة اإليحائية للعقل
عقار البالسيبو أسمه مشتق من كلمة التينية معناها
باللغة اإلنجليزية  ،I shall pleaseويكون على
شكل األقراص العالجية المعتادة ولها نفس الطعم
والرائحة ولكنه ال يحتوي على أي عقاقير طبية،
حيث يضع به األطباء سكر وبكتيريا جيدة ومكونات
اخرى ،ولذلك يطلق عليه بعض األطباء “حبوب
السكر”.
عالج “البالسيبو” أو العالج باإليحاء ،هو أمر تم
االعتراف به علميًا وطبيًا على مستوى العالم ،وهذا
النوع من العالج يجوز تطبيقه على اإلنسان الذي
يعاني الكثير من األمراض الجسدية ألسباب نفسية،
ً
سابقا -باستخدام
حيث تقوم أفكاره – كما ذكرنا
قانون الجذب ،لتجذب له أمراض ال يعاني منها،
فيشعر بصداع ،أو عدم إتزان ،أو تسارع في
ضربات القلب ،عندما يتأكد الطبيب أن ما يعاني منه
المريض ليس له سبب جسدي ،يقوم بإعطائه حبوب
البالسيبو ،ويخبره أنه لديه مرض ما ،وأن هذا
هو عالجه ،ويخبره أن تناوله للعالج لمدة أسبوع
سيشفيه ،ليجد الطبيب هذا المريض بعد أسبوع في
االستشارة تحسن حاله بالفعل ،ظ ًنا منه أن الدواء هو
الذي شفاه .ومن أهم األمراض التي يتم عالجها بهذا
األسلوب هي األرق ،والصداع المزمن ،واالكتئاب
والقولون العصبي.

البالسيبو يؤكد لنا بشهادة العلم أن قانون الجذب
حقيقي ،وأن عقل اإلنسان قادر على إيذاء جسمه،
وعالجه أيضا وأن قوة العقل في اإليحاء هي قوة ال
يجب أن نستهين بها بالمرة.
حقل الطاقة أو الهالة  ..وتمييز العقل للدخالء
القدرات الخارقة لمخ اإلنسان ال تتوقف عند جسده
فقط ،بل أن عقل اإلنسان يعي ويشعر بما حوله جي ًدا،
وألن العالم كله يتكون من الطاقة ،فأن اإلنسان – أي
إنسان -يستطيع أن يشعر بالطاقة من حوله ،والتي
يطلق عليها أسم “الهالة” أو . Aura
والهالة هي“ :مجال الطاقة الذي يحيط بكل شيء
مادي يتكون من ذرات ،حيث أن كل ذرة بها
الكترونات وبروتونات ،والتي تتحرك بشكل مستمر
حول الشيء المادي ،وتلك الحركة تخلق ذبذبات
كهربائية ومغناطيسية ،والذبذبات التي تخص
الكائنات الحية ،تتحرك بشكل أسرع ،ولذلك يمكن
لبعض المتمرسين في التأمل واليوجا أن يروا الهالة
التي تحيط بالكائنات الحية حيث تظهر لهم بألوان
مختلفة ،وكل لون يعبر عن حالة عقلية ونفسية
معينة.
الهالة التي تحيط بجسم اإلنسان ،إذا لم تستطع رؤيتها

بعينك المجردة ألنك لست خبير روحي ،فقدراتك
الفطرية قادرة أن “تشعر” بتلك الهالة وبتأثيرها
على مجال الطاقة الخاص بك ،ألن األشخاص
الذي يعانون من الطاقة السلبية واألفكار الحزينة أو
الشريرة؛ يظهر هذا في هالتهم بشكل واضح حيث
يتغير لون الهالة التي تحيط بأجسادهم ويكون لها
وقع سيء على نفس من حوله ،ولذلك دائمًا ما كانت
الشخصيات الروحانية التاريخية ،يتم رسمها وحول
جسدها ضوء أبيض مشع بإيجابية ،ألن هذا هو
لون هالتهم الصافية الممتلئة بالحب والسالم .وأنت
عزيزي – قاريء هذه السطور -لديك تلك القدرة
الخارقة على استشعار هالة الناس من حولك ولكنك
ال تنصت لها في معظم األحيان.
إذا أردنا أن نفهم أهمية تلك القدرة في حياتنا اليومية
العادية ،فعلينا أن نركز في أشياء بسيطة ج ًدا نرددها
دون أن نعي حجمها الحقيقي ،فعندما تصف دخول
شخص سيء إلي منزلك بأنه “ثقيل” فأنت ال تكذب،
فهذا معناه أن حقل الطاقة حول جسدك ،قد تم انتهاكه
بالطاقة السيئة لحقل الطاقة/الهالة التي تخص الزائر
الثقيل ،فتشعر بانقباض في معدتك ،وضيق في
صدرك وتظن أن ليس هناك سبب مقنع للقلق من
هذا الشخص.

واستشعار الشخص القادم من الخلف يكون بسبب
اقتحام حقل الطاقة الخاص بالشخص الجالس،
فيقوم المخ بإرسال إشارة عن وجود دخيل .وتلك
من القدرات الخاصة التي يمكن أن يقوم اإلنسان
بتطويرها على مستوى عال كما يفعل محاربين
رياضة “الكونغو فو”.
وهناك من يولد ولديه تلك القدرة متطورة للغاية
مثل الشخص االمريكي الذي يدعى “آرثر لينتجين”
والذي يستطيع أن يخبرك عن الموسيقى الصادرة
من الجرامافون بالنظر إليه فقط دون أن يسمعه ،بل
ويخبرك إذا كانت النغمة عالية أم ال وأسم األغنية
ً
ايضا وهذا من خالل استشعار غاية في الحساسية
لألشياء التي تدخل حقل الطاقة الخاص بجسده
وتمييز عقله لها.
كل هذا يخبرنا أن عقل اإلنسان ال يزال لغزا لم
نكتشف منه إال القليل ،وقد أكد العديد من العلماء،
أن اإلنسان بكل ما حققه من انجازات فهو ال
يستخدم سوى  %5فقط من قدرات عقله الخارقة،
األمر الذي يجعلنا في ترقب وانتظار لكل المفاجآت
التي قد يضعها العقل البشري أمامنا.
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قاسم خليل
ال يبدو تأثير سالح الميليشيات الموالية إليران في
المشهد السياسي العراقي في طريقه إلى االنحسار،
األمر الذي يثير العديد من التساؤالت حول جدوى
االنتخابات في البالد ،وما إذا كانت األدوات
السياسية ستحسم خيارات تشكيل الحكومة المقبلة
أم أن السالح المتفلت سيعيد فرض معادلة التوافق
والبيوتات الطائفية من جديد؟
ولعل ما جرى على الساحة العراقية ،خالل األساليع
القليلة الماضية ،يعطي انطباعاً بأن سالح الميليشيات
ال يزال أكثر فاعلية من عدد مقاعد البرلمان
والخيارات السياسية ،إذ ال تكتفي الجماعات الوالئية
الخاسرة في االنتخابات التشريعية بتقديم الطعون،
بل تتخذ من التلويح بالتصعيد وسيلة للوصول إلى
تسوية مرضية ،بحسب مراقبين.
وعلى الرغم من إعالن اإلطار التنسيقي للقوى
الوالئية  ،الذي يضم معظم التيارات السياسية ذات
األجنحة المسلحة الموالية إليران ،رفضه نتائج
االنتخابات ،فإن األجواء السياسية خالل األيام
الماضية تشير إلى إمكانية قبول تلك األطراف
بتسوية تعيد المشهد السياسي إلى حالة التوافق مرة
أخرى.
وتلعب الجماعات واألحزاب الموالية إليران "لعبة
مزدوجة" ،إذ إنها بالتزامن مع دعواتها التصعيدية
احتجاجاً على خسارتها في االنتخابات ،مستمرة
بالحديث عن وصول تحالفاتها إلى أعداد يصفها
مراقبون بـ"المبالغ بها".

قبل الميليشيات الوالئية يرتبط بـ"محاوالت التغطية
إعالمياً على تضاؤل تأثير السالح على المشهد
السياسي في البالد".

نحو حكومة تسوية ،ألن الخاسر طرف مسلح"،
مبيناً أن سيادة السالح مثلت "أحد أبرز دوافع
مقاطعة االنتخابات".

سياسة حافة الهاوية
وفي وقت تتباين فيه آراء المراقبين في شأن تأثير
تهديدات القوى الموالية إليران على الساحة العراقية،
إال أن االنسداد السياسي ربما يكون حاضراً خالل
الفترة المقبلة ،األمر الذي قد يدفع الفاعلين السياسيين
إلى العودة للتسويات التوافقية من جديد.
ويعتقد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان
الشمري ،أن "اعتراض القوى المسلحة على
الخسارة التي لحقت بها في االنتخابات تتسيد المشهد
الحالي ،األمر الذي يعني استمرار تحكم السالح
على الرغم من وجود االنتخابات".
ويبدو أن تهديدات القوى المسلحة الموالية إليران
تندرج ضمن محاوالت إحداث "انسداد سياسي كبير
والتلويح بتهديد السلم األهلي" .ويشير الشمري إلى
أن كل هذه التحركات تهدف إلى "تصفير معادلة
األرقام والعودة إلى سيناريو التوافق والبيوتات
الطائفية".
وعلى الرغم من استبعاده تفاقم األزمة والوصول
إلى مواجهة مفتوحة ،يعتقد الشمري أن االحتكاكات
ربما تكون حاضرة خالل الفترة المقبلة" ،للوصول
إلى تسوية تضمن عدم كسر معادلة المحاصصة
السائدة منذ عام ."2003

ولم يتوقف التصعيد الذي تشنه الجماعات الموالية
إليران عند حدود التظاهر أو رفض نتائج
االنتخابات ،إذ كان المسؤول العسكري لميليشيات
كتائب "حزب الله" ،قد طالب في بيان ،في 17
أكتوبر (تشرين األول)  ،2021بمحاكمة رئيس
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ،متهماً إياه
بـ"الخيانة الكبرى التي ارتكبها بالتواطؤ مع األعداء
لتزوير االنتخابات".

عودة إلى "القوة الناعمة"
وتشير األجواء السياسية في البالد إلى احتمال
إرضاء األطراف المسلحة من خالل إعطائها
مساحة فاعلة في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة،
إال أن مراقبين يستبعدون إمكانية العودة إلى هذا
السيناريو مرة أخرى ،خصوصاً مع عدم قدرة تلك
الجماعات المسلحة على التصعيد أمنياً بالتزامن مع
المفاوضات اإليرانية الجارية في المنطقة.
ويرى منقذ داغر ،مدير منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا في مؤسسة "غالوب الدولية
لألبحاث" ،أن التحوالت الكبيرة التي طرأت على
البيئة العراقية والفاعلين الخارجيين "صعّبت احتمال
العودة لالحتكام إلى السالح لحسم المشهد السياسي
في العراق".
ويبدو أن القوى الدولية واإلقليمية الفاعلة في المشهد
السياسي العراقي تضع مسألة الميليشيات اإليرانية
في أعلى سلم أولوياتها خالل الحوارات اإليرانية
السعودية األميركية .ويشير داغر إلى أن هذا األمر،
"يدفع طهران للتفكير في العودة إلى القوة الناعمة
في إدارة مشهد نفوذها في المنطقة" .ويضيف أن ما
يجري على الساحة العراقية من تلويح بالتصعيد من

وعلى الرغم من كل وسائل التصعيد التي تنتهجها
الجماعات الموالية إليران ،فإن تأثيرها ال يبدو
واضحاً على حراك التيار الصدري حتى اآلن ،وقال
رئيس "الكتلة الصدرية" ،حسن العذاري ،في تغريدة
على "تويتر"" ،المفاوضات تسير نحو األمام بأجواء
هادئة".
في المقــــابل ،قــال
الصحــفي العـراقي،
أحمـــد حسين ،إن
ما جرى في البالد
خالل األيام القليلة
المــاضية "يرجــح
معادلة السالح على
حسابـات األرقـــام"،
و"على الرغـــم من
وجود ثالثة أطراف
تمتلك مــا يؤهلـــها
للحصـــــول علـــى
األغلبية في البرلمان
العراقي ،فإنها تبدو
مضطـــرة لالتجـــاه

الوصول إلى تسوية؟
وأشار حسين إلى أن الهدف الرئيس من تلويح حلفاء
طهران بالسالح "الوصول إلى تسوية مرضية
لحلفاء إيران ،سواء في ما يتعلق بحسم منصب
رئاسة الوزراء أو الحصص الوزارية وما دونها من
الدرجات الخاصة".
وفي ما يتعلق بإمكانية أن تص ّدر طهران رئيس
الوزراء األسبق نوري المالكي كواجهة جديدة
لنفوذها في العراق ،يعتقد حسين أن "إيران كانت
تساند الدفع باسم المالكي قبيل االنتخابات ،وتص ّدره
كبديل عن قادة األطراف السياسية ذات األجنحة
المسلحة كهادي العامري وقيس الخزعلي بعد
خسارة أسهمهم بشكل كبير بعد حكومتي عبدالمهدي
والكاظمي ،والمجازر التي حصلت بحق المحتجين
والناشطين العراقيين" ،وعلى الرغم من استبعاده
إمكانية وصول المالكي إلى رئاسة الوزراء من
جديد ،يبين حسين أن األخير يمثّل "ورقة ضغط
يمكن لطهران أن تلعبها في وجه التيار الصدري
والقوى الجديدة".
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إبراهيم بدوي
تمر السياسة الخارجية لجمهورية إيران اإلسالمية
بأوقات عصيبة .االستياء العالمي المتزايد من نهج
طهران تجاه برنامجها النووي والتأخير في العودة
إلى المفاوضات  ،وكذلك التطورات في الفناء الخلفي
إليران  ،يقوض المزاعم اإليرانية بـ “المقاومة”
الناجحة وزيادة النفوذ.
منذ فوز إبراهيم رئيسي في االنتخابات الرئاسية
في  18يونيو وتوليه منصبه في أغسطس  ،أكدت
إدارته باستمرار على العالقات الوثيقة مع الدول
المجاورة كأولوية قصوى .حتى عندما يتعلق األمر
بتعيين حسين أمير وزيراً للخارجية  ،حيث تقتصر
خبرته على شؤون الشرق األوسط.
ً
سابقا منصب نائب
أكد أمير ،الذي كان قد شغل
وزير الخارجية للشؤون العربية واألفريقية ،مرارً ا
أثناء مخاطبته البرلمان للحصول على تصويت
الثقة ،أن المنطقة ستكون من األولويات .وقال “نحن
في غرب آسيا نسعى إلى إضفاء الطابع المؤسسي
على إنجازات المقاومة على األرض” ،في إشارة
إلى العالقات اإليرانية بجماعات مثل جماعة حزب
الله اللبنانية والميليشيات العراقية.
وعلى الرغم من تبجح الوزير ،فإن التطورات
األخيرة في الشرق األوسط لم تكن في صالح
طهران .تم إلقاء اللوم على أقرب حليف إليران،
حزب الله ،في مجموعة متنوعة من العلل اللبنانية،
بما في ذلك االنفجار الهائل في ميناء بيروت في
أغسطس  .2020وشارك أعضاؤه في االشتباكات
المسلحة األخيرة في  14أكتوبر والتي اندلعت خالل
قاض يحقق في كارثة الميناء.
االحتجاجات ضد
ٍ
وعلى الرغم من أن حزب الله ينفي ضلوعه في
أعمال العنف ،فإن العديد من اللبنانيين ،الذين
يتظاهرون في الشوارع منذ أكثر من عامين،
يريدون إنهاء التدخل اإليراني في شؤون بالدهم.
على نحو متزايد  ،هناك قلق من اندالع حرب أهلية
جديدة.
أفغانستان والعراق
في غضون ذلك ،في أفغانستان  ،عادت حركة
طالبان – العدو التاريخي إليران – إلى السلطة ،
مما أدى إلى مخاوف بشأن مصير الشيعة األفغان،
ً
أهدافا لهجمات تنظيم الدولة المحلي
الذين كانوا
في العراق وجماعة الشام .في العراق ،شكلت
االنتخابات البرلمانية في تشرين األول (أكتوبر)
انتكاسة للجماعات الشيعية المدعومة من إيران،
حيث فاز الصدريون بزعامة رجل الدين مقتدى
الصدر ،وهو قومي عراقي  ،بأكبر عدد من المقاعد.
فاز المرشحون المستقلون والتيارات السياسية التي
نشأت بعد أشهر من االحتجاجات في الشوارع
العراقية عام  2020بعشرات المقاعد .ومن الجدير

بالذكر ً
أيضا أن االنتخابات سجلت أقل نسبة مشاركة
منذ الغزو األمريكي الذي أدى إلى إنشاء نظام
سياسي جديد.
ويسعى العراق بشكل متزايد إلى لعب دور مستقل
وأن يصبح قوة موازنة بين إيران والمملكة العربية
السعودية – وهو األمر الذي قد يقلل من نفوذ
طهران.
خالل الحفل الختامي لقمة بغداد األخيرة في 28
آب  /أغسطس التي جمعت عد ًدا من الخصوم
ً
جدال من خالل
اإلقليميين ،أثار وزير الخارجية
وقوفه في الصف األول المخصص لرؤساء الدول
اللتقاط صورة جماعية .صورته بين رئيس الوزراء
اإلماراتي محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي ،خرقت البروتوكول
الدبلوماسي وزادت الشكوك حول نوايا الجمهورية
اإلسالمية تجاه الدول العربية.
لطالما اشتكت الدول العربية من دور الميليشيات
والجماعات األخرى التي أنشأها ورعاها فيلق
القدس التابع للحرس الثوري اإلسالمي .وزير
الخارجية اإليراني الجديد معروف بعالقاته الوثيقة
بفيلق القدس وتعيينه ،الذي يهدف إلى إظهار التركيز
اإلقليمي إليران ،أدى في الواقع إلى تكثيف غضب
وتظلمات الدول العربية من تدخل إيران.
السعودية وإيران
على الجانب اإليجابي لطهران المحادثات التي بدأت
في عهد سلف رئيسي بين إيران والسعودية .سيكون
ً
إنجازا مهمًا لحكومة رئيسي .لقد
تطبيع العالقات
دفعت كل من إيران والمملكة العربية السعودية ثمناً
باهظاً خالل السنوات الست الماضية من التوترات.
ومع ذلك  ،فإن االنفراج السعودي اإليراني لن يغير
خطوط االتجاه.
التطورات في حدود إيران الشمالية والشمالية
الغربية ليست في صالح البالد .أشعلت التوترات
الحدودية بين إيران وأذربيجان حربًا كالمية سياسية
خطيرة .وسرعان ما أعقب إجراء
مناورة عسكرية للجيش اإليراني في
أكتوبر بالقرب من الحدود مع جمهورية
أذربيجان تدريبات باكو المشتركة مع
تركيا وتدريبات مشتركة أخرى مع
تركيا وباكستان.
في  17أكتوبر ،انتقد الزعيم األذربيجاني
إلهام علييف المسؤولين اإليرانيين في
شريط فيديو قصير .قال وهو يرتدي
زيا عسكريا “ال تغضبنا .اهدء .إذا قلت
ً
شيئا عنا في وسائل اإلعالم مرة أخرى
 ،فسوف نسير فوق رؤوسكم .ال أحد في

العالم إلى جانبك “.
تركيا وإيران
سخر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من
إيران .وقال“ :ال أتوقع أن تسفر األحداث األخيرة
عن مواجهة عسكرية بين إيران وأذربيجان  ،ألنه
من ناحية  ،تتمتع أذربيجان بعالقات مع إسرائيل
ومن ناحية أخرى ،تأخذ إيران في االعتبار العدد
الكبير من السكان األذريين في الداخل”.
مشاكل أخرى
مشاكل طهران اإلقليمية متأصلة في صعوبات
أوسع .ال يمكن أن تتوقع النجاح في الجوار دون
حل الحواجز أمام التجارة واالستثمار ،والتي تشمل
فشل إيران في سن تدابير الشفافية المالية التي
تتطلبها مجموعة العمل المالي ( )FATFواستمرار
العقوبات األمريكية الثانوية.
بينما قالت إيران إنها ستعود إلى المحادثات النووية،
تسبب التأخير الطويل في المفاوضات في استياء
حتى بين أصدقاء إيران ،مثل روسيا والصين.
وأعرب ميخائيل أوليانوف ،ممثل روسيا لدى
المنظمات الدولية ،عن استيائه من تأخر إيران في
العودة إلى المحادثات.
في غضون ذلك  ،أكد مسؤولون في حكومة حسن
روحاني السابقة أن الصين ،على الرغم من استمرار
شرائها غير المباشر للنفط اإليراني ،لن تكون قادرة
على زيادة التجارة واالستثمار دون أن تصدق إيران
على التشريعات المتعلقة بـ .FATF
لذلك ،على عكس الحجة التي تروج لها حكومة
رئيسي  ،لن تتمكن إيران من تحسين العالقات بشكل
كبير مع دول المنطقة دون حل مشاكلها العالمية.
إذا استمرت طهران في رفض حل خالفاتها مع
الواليات المتحدة حول العودة إلى االمتثال لخطة
العمل الشاملة المشتركة ،على سبيل المثال ،حتى
األصدقاء اإليرانيون يمكن أن يديروا ظهورهم
للجمهورية اإلسالمية.
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أحمد الجمال
نشر معهد الشرق األوسط تقريرً ا عن تطوَّر
ُّ
التوترات الجارية بين المغرب والجزائر في اآلونة
األخيرة ،السيما بعد مقتل ثالثة مواطنين جزائريين
في مستهل نوفمبر (تشرين الثاني) .وخلُص التقرير
إلى أن هذا الهجوم ال يُعد األول من نوعه ،مؤك ًدا
أنه إذا لم يتص َّد المجتمع الدولي وكال البلدين لهذه
ُّ
التوترات بين الرباط والجزائر
التطورات ،فإن
يمكن أن تُسفر عن اندالع مواجهة عسكرية قد تصل
إلى حرب باردة إقليمية.
وفي ضوء هذه الحادثة األخيرة من الواضح أن
موقع
منطقة الصحراء الغربية تتحول بسرعة إلى
ٍ
الندالع صراع مُسلَّح .وحتى العام الماضيَّ ،
ظل
الخالف بين الجيش المغربي وجبهة البوليساريو
ً
خالفا سياسيًّا ،في ِظ ِّل تصاعد ُّ
توترات أمنية بين
الفينة واألخرى .ولكن في نوفمبر  2020أعلن
الزعيم الصحراوي إبراهيم غالي ،رئيس الجمهورية
العربية الصحراوية الديمقراطية ،انتهاء مرحلة
وقف إطالق النار الذي دام  29عامًا مع الرباط.
ً
عاجل آخر
ُمثّل مقتل الجزائريين الثالثة تذكيرً ا
وي ِ
بوجود تهديدات أمنية مُلحَّ ة حتى في المناطق التي
تنظر إليها القوات الصحراوية باعتبارها مناطق
«مُحرَّ رة» .وعالو ًة على ذلك حتى إذا لم تكن هذه
ُّ
التوترات الجارية في المنطقة ،إال إنها
مثّل
الحوادث تُ ِ
تشير إلى إمكانية اندالع مواجهة عسكرية مباشرة.
واالختالفات

الجغرافية

العوامل التاريخية
اإلستراتيجية
يشير التقرير إلى أن قضية الصحراء الغربية كانت
على مدى عقود بمثابة ورقة مساو َمة في العالقات
بين الجزائر والمغرب .ولطالما نظرت الرباط إلى
ً
حليفا لمجموعة انفصالية .ومن
الجزائر بوصفها
جانبها ترى الجزائر أن قضية الصحراء الغربية
تُعد مسألة إنهاء االستعمار ،مع الحفاظ على
دعمها الدبلوماسي والعسكري لجبهة البوليساريو.
وحتى وقت قريب نجحت العاصمتان (المغربية
والجزائرية) على ح ٍد سواء في إبقاء الخالفات
بينهما تحت السيطرة ،أما اآلن فهناك حقائق تاريخية
وجغرافية سياسية أخرى تُ ِّ
شكل هذا التصعيد الجديد.
ومنذ عهد هواري بومدين ،رئيس الجزائر األسبق،
َّ
شكل الحذر والقلق بشأن المغرب تصوُّرات الفئة

السياسية الجزائرية .وينبع حذر السلطات الجزائرية
بشأن جارتها من الناحية الغربية من المشاعر
الوطنية التي أعقبت حرب الرمال التي اندلعت عام
 1963بين البلدين.
وش َّدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والقيادة
العسكرية مرارً ا وتكرارً ا على ذكرى الصراع (حينما

قال ً
سابقا :سوابق المغرب العدائية مع الجزائر قديمة
ومتكررة) .وأسفر التقارب بين الرباط وإسرائيل في
اآلونة األخيرة إلى زيادة تعقيد أي احتمالية للوصول
إلى ّ
حل دبلوماسي مع الجزائر .ومن ث َّم كان الوضع
ِ
الراهن بين الجزائر والمغرب نتيجة لسلسلة من
البوادر األصغر حجمًا نحو حدوث أزمة.
ين ِّوه التقرير إلى أنه باإلضافة إلى العوامل التاريخية
المؤثّرة أسهمت االختالفات الجغرافية السياسية
ِ
األكبر حجمًا ً
أيضا في الوضع الراهن .وفي مستهل
نوفمبر قطعت الجزائر إمدادات الغاز الطبيعي إلى
المغرب عبر خط األنابيب الذي يربط بين المغرب
العربي وأوروبا .وجاء ذلك بعد مرور أسابيع من
حالة عدم اليقين ،التي اتخذت الجزائر خاللها تدابير
جذرية مثل حظر دخول جميع الطائرات المدنية
والعسكرية المغربية في مجالها الجوي .وعلى
الرغم من تأكيد الرباط على أن هذه القرارات ال
مثّل ً
دليل على اندالع
تؤثّر على المغرب ،فإنها تُ ِ
ِ
صراع مستمر من أجل السيادة اإلقليمية.
وال تستعد الجزائر أو الرباط إلى اتخاذ خطوة
للوراء نظرً ا المتالكهما رؤيتين متميزتين ،وربما
متصادمتين بشأن منطقة شمال أفريقيا .وتنظر
الجزائر إلى هذه المنطقة بصفة حصرية من خالل
تاريخها والنضاالت المناهضة لالستعمار ،بينما
تدافع الرباط عن أجندة ليبرالية غير تقليدية بأسلوب
سياسي واقعي .ويشير حلفاء الجزائر والمغرب
وإستراتيجياتهما والتصعيد الواقع بينهما بوضوح
إلى إشعال فتيل حرب باردة إقليمية.
ُّ
التوترات بين الجزائر
وفي األشهر األخيرة وصلت
والرباط إلى حدود الدبلوماسية .وبعد ِع َّدة أحداث
سياسية بات الوضع اآلن على شفا تصعيد عسكري.
ولم يزل من الممكن
تفادي وقوع حرب
واسعة النطاق إذا كان من
الممكن إقناع السُ لطات
والمغربية
الجزائرية
بتسوية خالفاتهما بصورة
سلمية .وسيتطلب ذلك
األمر مشاركة نشطة من
جانب المنظمات الدولية
حتى تتصدي للدوافع
ُحرّ كة الكامنة وراء
الم ِ
الصراع ،بما في ذلك
قضية منطقة الصحراء
الغربية .وفي الوقت نفسه

تُعد الحيادية التي يتَّ ِسم بها شركاء الجزائر والرباط
الدوليين ،بما في ذلك أوروبا والواليات المتحدة،
أمرً ا بالغ األهمية لضمان االستقرار في المنطقة.
إعادة تشكيل النظام السياسي والمجتمع الجزائري
وبحسب التقرير يستكشف الجزائريون على
الصعيدين الرسمي والشعبي على ح ٍد سواء حدود
ُمثّل هذا اإلجراء جزءًا من
عالقتهم مع المغاربة ،وي ِ
عملية وطنية على نطاق أوسع إلعادة تشكيل النظام
السياسي والمجتمع الجزائري .وسوف تُح ِّدد هذه
العملية مستقبل التعاون في شمال أفريقيا وحدوده.
ومع َّ
أن السعي لتحقيق السيادة اإلقليمية يُعد أمرً ا
مثيرً ا للقلق ،فإن هذه المنافسة ال يجب أن تؤدي
بالضرورة إلى اندالع صراع علني.
ويشير التقرير في نهايته إلى أنه في الوقت
الحاضر ،يبدو أن منطقة شمال أفريقيا دخلت حقبة
ُّ
توترات جغرافية سياسية جديدة وأش ُّد خطرً ا .وتُعد
االشتباكات التي وقعت في اآلونة األخيرة بين
الجزائر والمغرب تعبيرً ا عن التنافس القديم الذي لم
يعد باإلمكان تجاهله .وقد تصبح حالة عدم االستقرار
ُّ
التوترات واقعًا دائمًا.
اإلقليمي الناجم عن هذه
وبعد مرور سنوات على الوضع الراهن اندلعت
حرب باردة ،وإذا لم يتصد لها المجتمع الدولي
وكال البلدين ،فيمكن أن يُسفر عن اندالع مواجهة
عسكرية .وحتى ذلك الحين ال تحشد الجزائر سوى
هيئات السلك الدبلوماسي؛ ألن التصعيد العسكري
سيكون مُكلِّ ًفا ،ولن يحظى بشعبية سياسية .ولكن
ال ينبغي أن يُفسَّ ر ذلك على أنه عالمة على عجز
الجزائر ،أو قبولها غير المشروط للوضع الراهن؛
ألن ذلك الوضع قد يتغير بسرعة نتيجة للعدوان
العسكري في المنطقة.
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محمد عبد المنعم
سعت كل من تركيا وإيران إلى استغالل الحرب في
إقليم تيغراي بين الحكومة اإلثيوبية والمجموعات
المتمردة للتدخل في القارة اإلفريقية خدمة
لمصالحهما.
واستغلت كل من طهران وأنقرة فقدان رئيس الحكومة
اإلثيوبية ابي احمد للدعم األميركي والغربي منذ أن
اختار التحالف مع إريتريا وتورط في جرائم حرب
في إقليم تيغراي وذلك لبسط نفوذهما المتزايد في
إثيوبيا.
واعتمد الجيش اإلثيوبي بشكل كبير على سالح
الطائرات المسيرة القادمة سواء من تركيا وإيران
إللحاق الهزيمة سريعة بجبهة تحرير تيغراي خاصة
وان البلدين يملكان خبرات في تصنيع هذا النوع من
السالح.
ودعمت كل من ايران وتركيا الميليشيات
والمجموعات المسلحة في عدد من الساحات في
العالم عبر سالح الطائرات المسيرة وقد استخدمت
تركيا الطائرات المسيرة في الساحة الليبية والسورية
والعراقية وفي الحرب في اقليم ناغورني قره باغ
بينما سلحت إيران ميليشياتها في العراق وسوريا
ولبنان واليمن.
وأثبتت تلك األسلحة كفاءتها في عدد من الصراعات
كما ان تكلفتها المنخفضة تدفع الدول الفقيرة إلى
التفكير في شراءها.
ومن بين األسباب التي دفعت واشنطن إلى فرض
عقوبات على إيرانيين يعملون في برنامج الطائرات
دون طيار وفيلق القدس التابع للحرس الثوري
اإليراني هو تصدير تلك األسلحة إلى دول مثل
أثيوبيا.
وطالت العقوبات سعيد آغاجاني قائد قيادة الطائرات
دون طيار التي تتبع القوة الجوية للحرس الثوري
اإليراني حيث أفادت وزارة الخزانة األميركية إن
فيلق القدس بالحرس الثوري اإليراني "استخدم
الطائرات دون طيار القاتلة وانتشر استخدامها من
قبل الجماعات المدعومة من إيران ،بمن في ذلك
حزب الله وحماس وكتائب حزب الله والحوثيون،
وإثيوبيا ،حيث تهدد األزمة المتصاعدة بزعزعة
استقرار المنطقة األوسع".
ومن بين األسلحة التي سلمتها إيران إلى اثيوبيا
طائرات دون طيار تعمل في مجالي التجسس
والضربات الهجومية ومنها طائرة “مهاجر ،″6
وجرى رصد طائرة نقل "إليوشن 76TD-Il
إيرانية" (روسية الصنع) في الفترة ما بين يونيو/
تموز وأغسطس/اب الماضيين.
وحملت تلك الطائرات المسيرة أسلحة ولوجستيات
إلى مطار هارد ميديا اإلثيوبي الذي تهتم به إيران

ألسباب إستراتيجية.
كما تتحدث تقارير غربية عن تسليم تركيا طائرات
"بيرقدار تي بي  "2و"أنكا – أس" المسيّرة للحكومة
اإلثيوبية ،وتلعب هذه الطائرات دورا في إحداث
توازن في ميزان القوى بين الجيش الفيدرالي وقوات
جبهة تحرير تيغراي.
كما وقعت تركيا اتفاقية دفاع عسكري مشترك مع
آبي أحمد الذي زار أنقرة في أغسطس/اب الماضي
والتقى الرئيس رجب طيب اردوغان الذي اظهر
اهتماما كبيرا بالقارة السمراء وخصوصا بأثيوبيا.
وتعتبر تركيا ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا بعد
الصين ،حيث تصل استثماراتها إلى حوالي 2.5
مليار دوالر ،وهناك حوالي  200شركة تركية في
إثيوبيا معظمها تعمل في قطاع المنسوجات ،وتسهم
في خلق فرص عمل لحوالي  30ألف مواطن ،في
حين بلغ حجم التجارة بين البلدين  650مليون دوالر
العام الماضي.
وتعمد كل من تركيا وإيران إلى تجربة أسلحتها بما
فيها سالح الطائرات المسيرة في اقليم تيغراي في
وقت تعبر فيه مصر عن قلقها الشديد من النفوذ
المتزايد للدولتين اإلقليميتين في اثيوبيا خاصة مع
تصاعد الخالفات بشان سد النهضة.
على أبواب أديس أبابا
وتسيطر حالة من الغموض والخوف على سكان
العاصمة اإلثيوبية ،والكثيرون يفرون من العنف في
إقليم أمهرة المتاخمة لها مع زحف المتمردين نحو
أديس أبابا إلسقاط حكومة أبي أحمد الذي غرّ د قائال
إن إثيوبيا يجب أن تكون مستعدة "لتقديم تضحيات"
من أجل إنقاذ البالد.
وفي الشمال ،يقف تحالف المتمردين ،المكون من
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش تحرير
أورومو ،على بعد أقل من  400كيلومتر عن
العاصمة التي يبلغ عدد سكانها خمسة ماليين

نسمة ،وفي الشرق يريدون قطع طريق اإلمدادات
الذي يصل المدينة بالميناء المهم في دولة جيبوتي
المجاورة .ويتساءل الناس متى ستسقط العاصمة،
خالل أيام ،أم أسابيع ،أم شهور؟ وماذا بعد؟
إنه انهيار مذهل لبلد لطالما كان دعامة لالستقرار
في شرق إفريقيا.
ونفت الحكومة التي أعلنت حالة الطوارئ في جميع
أنحاء البالد ،أي تقدم كبير للمتمردين وأي تهديد
للعاصمة ،مؤكدة أنها ستنتصر في هذه "الحرب
الوجودية" .وانتقدت المتحدثة باسم رئيس الوزراء
بيلين سيوم "خطابا مثيرا للقلق" أججته "معلومات
مضللة" من جبهة تحرير شعب تيغراي تهدف إلى
خلق "شعور زائف بانعدام األمن".
وال يزال المعسكران صامتين عن الدعوات الدولية
لوقف إطالق النار والمفاوضات التي نقلها المبعوث
األميركي للقرن اإلفريقي جيفري فيلتمان الموجود
في العاصمة اإلثيوبية.
في مواجهة هذا التصعيد طلب عدد من السفارات
بينها بعثات الواليات المتحدة والسعودية والسويد
والنروج من رعاياها مغادرة إثيوبيا .ودعا مجلس
األمن الدولي الجمعة إلى "إنهاء القتال والتفاوض
على وقف دائم إلطالق النار" في بيان مشترك نادر
منذ بدء القتال قبل عام.
وأدى القتال الذي تسبب بسقوط آالف القتلى
ونزوح مئات اآلالف إلى إغراق شمال البالد في
أزمة إنسانية عميقة .وتقول األمم المتحدة إن 400
ألف شخص على األقل باتوا على حافة المجاعة
في تيغراي حيث لم تتمكن من إيصال مساعدات
منذ  18أكتوبر الماضي .كما أدى النزاع إلى تفاقم
الخالفات العرقية ،خصوصا على شبكات التواصل
االجتماعي حيث تنتشر الخطب الحربية والدعوات
إلى الكراهية.
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عن دار الدليل للطباعة والنشر في برلين يُصدر د.
أمير حمد كتابه السادس بعنوان (غريب في الذاكرة)
ّ
وتمزق الوجدان
والكتاب يروي حكاية الغربة
والقلب بين ضفتي وطن!...
فالتّرحال في كتاب د .أمير هو الجز ُء الموجعُ من
حكاية البشر ،بعض أقدارهم مرسومة على الدروب،
دروب ّ
العربي أن
الشتات ،وبين
حين وحين َقدرُ
ّ
ٍ
ِ
َ
حقيبة خيبت ِه وأوجاع ِه ،أو أن يُسدد ثمنَ فاتورة
يَحزم
ُ
ومدارس أطفاله،
من أشعلوا الحرائق في كرو ِمه
َ
ذكريات ويرحل.
يتركها رما َد
ٍ
ّ
هل هي لعنة ترحال القبيلة؟ أم أن ذلك موسوم في
ً
غربة بعد غربة.
جينات توارثها األحفاد ،لتصير
المُبكي المُضحكّ ،
الطاعن في الصميم ،أنّنا نحاولُ
نسج ألف ٍة عربي ٍة ..عربي ٍة ..في بلد الغربة ،نحيكُ
َ
ً
َ
ّ
ّ
ُ
نسيجا كنا قد فككنا عُ راه ومزقنا ِبساطه (هناك) لنعيد
حياكته من جديد (هنا) أحياناً يغدو أجمل وأحياناً
ُ
َ
فنعمل على ترقيعه باألمنيات.
نفشل،
"ربّما"
وحد ُه ..الكاتب يقف على ضفتين ،في عالمين،
واح ٌد مُشتهى مُتخيّل ،وآخر ّ
يحن ألطالله ،يقف على
ذكرياته الجميلة المُشبعة بالحنين ،يجعل ُه وسادته
حين يُعجزه الحاضر وقد سلب ُه الزمن واألنظمة
ً
ُ
ً
َ
قليال من الحريّة
وأدوات أبسطها ولو
أسلحة
الحاكمة
والتعليم ،كان من المفترض أن يُجابه بها واقعه
الجديد ،يعثرُ ثم ينهض وربما يتالشى في ضجيج
سلعيّة الحياة وبرودتها ،من هنا يأتي دور الكاتب
في رصد واقع الغرب ِة وواقع انشطار ّ
الذات ،وهذا
ما نالحظه في كتابات د .أمير حمد وفي مجمل
أعماله الفكرية واإلبداعية التي عالجت قضيّة
الغربة واللجوء والنزوح وقضية اندماج الالجئين
وخاصة في المجتمع
األوربي الجديد
في المجتمع
ّ
ّ
ً
األلماني لتصير جزءا من أدب مهجريّ جدي ٍد،
ّ
نتلمّس مالمحه.
ضمن هذه الموضوعات ض ّم الكتاب عددا ً من
القصص ،عالجت جميعها موضوعاً واحداً تقريباً
وهو موضوع الهجرة واالغتراب .ولالغتراب في
قصص أمير حمولة مختلفة ،موجعة أكثر يحاول
دائماً أن يحيل أسبابه البعيدة ،ليبرر هدوء نفس أبطاله
واستقرارهم في المغترب وهو يحاول في ذلك تبرير
تلك القسوة التي اقتلعت الفرد من هدأة روحه أو
جعلته يهرب من قسوة ماضيه المُت ِعب المُرهق وما
يحمله هذا الماضي من دالالت وإشارات ترسبت في
نفس شخصيات قصص أمير.
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في قصص أمير ليس الترحال واللجوء حكراً على
الفقير المُعدم أو الباحث عن فضاء من وجود وكرامة
أو الهارب من أتون الحرب ،قد يكون لسبب ال
يخطر في بالك ،إذ ليس الهدف هو المال دائماً وهذا
ما نجده في القصص التي تعالج قضية الترحال من
وجهات نظر مختلفة من خالل شخصيتين ألمانيتين،
في قصتي غريب في الذاكرة و قصة امرأة ّ
بضة
ّ
ٌ
تحليل لألسباب.
الشط ففيها
أمّا في قصة مساء على
في قصة (غريب في الذاكرة) يحس ُد أهل القرية
َ
البطل العائد من ألمانيا لزيارة قريته ،القرية الواقفة
على تخوم المدنيّة في السودان ،رغم زحف المدينة
إليها ،كانت الحياة في تلك القرية "قاسية غير أنّها
نمط ما" الرجل المُشبع بالحنين
نابضة وسعيدة على ٍ
ّ
والذي تتوالى خيباته وانكساراته كل يوم وكلما
واقع َم ْن تركهم بين أنياب الفقر ،لم
ازداد قرباً من
ِ
يتغير فيهم شيء سوى أنهم ازدادوا فقراً حتى غدوا
ً
سخرية عليهم.
يحسبون صمته تعالياً ،وضحكته
َ
ّ
بينما كان هذا الواقع المُرّ المُترع باأللم ،جنة و
فردوس (لجانيت) زوجته األلمانية التي جاءت
ً
هاربة من لعن ِة ماضي ج ّدها
معه إلى تلك القرية،
ّ
وكأن
المشؤوم الموغل بالدم والعنصرية المقيتة،
جانيت تحمل أوزار أسالفها ،وقد وجدت في تلك
القرية النائية حالة من السكينة وهدأة الروح ،وهذا
ما أكده طبيبها المعالج حين انتبه إلى تحسّ ن مفاجئ
طرأ على صحتها نحو األفضل.
في القصة يلجأ أمير حمد إلى تقنيّة التداعي ،من
خالل تعدد الرواة داخل النص وتعدد اإلحاالت ،فهو
يقرأ رسالة جار له كان يعيش وحيداً في مغتربه،
طلب منه أن يقرأ تلك الرسالة بعد وفاته ،وتبدأ
القص والمزج بين الجار صاحب الرسالة
تداعيات
ّ
والراوي القارئ ،وما يدور حولها في فضاء مكانين،
مكان عيش صاحب الرسالة والسودان.
أمّا في قصة "امرأة ّ
بضة" فيدور الحوار بين
الراوي وبين امرأة ألمانية في الحديقة بينما كانت
تنتظر صديقتها ،ليعرف منها أنها تريد السفر الى
موريتانيا! يسألها إن كانت تريد التعرف على
الصحراء أو ملثمي الطوارق ،لكن للمرأة البدينة
رأي مختلف ،فقد قررت أن ترحل إلى موريتانيا،
فقط ألنّها سمينةّ ،
تمزقها نظرات السخريّة المُبطنة
الحي األلماني الذي اعتادت نساؤه
ممن حولها في
ّ

على ممارسة الرياضة واالعتناء بأجسامهن ،لتغدو
الرشاقة السمة الغالبة لهن..
هي سعيد ٌة اآلن في البلد الذي هاجرت إليه ،وجدتْ
ّ
يفضلون المرأة
ذاتها هناك ،ألنّهم في هذا البلد
السمينة ويعتبرونها ذات شأن ورمزاً للثراء ومحطّ
ٍ
تقدير من حولها ..تزوجت هناك ،وراحت تكتب
عموداً في مجلة محلية بعنوان :حياة زوجية سعيدة.
مساء على ّ
الش ّط" ففي حوار
قصة "ذات
أمّا في ّ
ٍ
بر البحر ،وأهوال الموت
الراوي مع الجئ عَ َ
ليصل إلى أوربا ،الفردوس الذي رسمته له خياالت
ّ
بكل
بعضهم ،وحسب سردياتهم ،يدفع الالجئ
طموحاته وآماله ،وما ّ
مال؛ ليصل إلى
تبقى لديه من ٍ
هذا الفردوس المزعوم.
ّ
في القصة لم يظهر اسم البطل وإنما صفته " الجئ"
قادم من بالد الحرب والدمار ولديه التصور المُسبق
عن حياة أوربا بنسائها الفاتنات ،وبيوتها الفخمة،
ودعمها المالي لالجئين ..الراوي الذي يلتقي
بالالجئ على أحد شواطئ جزيرة يونانية عندما
كان في زيارة صديقه هناك وهما اللذان يعمالن معاً
في ألمانيا في المجال االجتماعي لذلك تتسم أسئلته
بالوعي ومعرفة أحوال الالجئين ..يُرجع الراوي
المتلبّس بشخصية الكاتب أسباب وصول الالجئين
إلى أوربا باألسباب السياسيّة ،وصراع ُ
الكتل
الحزبيّة واالنتخابية وغيرها من القضايا والتشابكات
للدول األوربية فيما بينها باإلضافة إلى الحرب والتي
تجنّب الكاتب الخوض في تفاصيلها ،حيث بدأ من
ّ
بغض النظر عن
نتائجها وهواجس الهاربين منها،
وحش القتل الطارد هناك ،وقمع الديكتاتور وسياسة
ِ
االقصاء والتهجير المُمنهج لطالبي الحريّة في أكثر
شرقي.
عربي ،أو
من بل ٍد
ّ
ّ
لكن للج ّدة اليونانية العجوز التي تق ّدم الدعم
والمساعدة للناجين من الحرب ومن أهوال البحر،
لها حكاية أخرى مع اللجوء ،حكاية عاشتها خالل
الحرب العالمية الثانية من خالل أغنيتها التي تقول:
سيعودون إلى ديارهم من الخنادق /وجبهة القتال
اللعينة /سيعودون بأوسمة الكفاح  /وورد الحقل
الوضيء /لنسائهم الباكيات /سيعودون
في قسم آخر من الكتاب سماه الدكتور أمير
بالمختارات وفيه ثالثة أبحاث ،لها خصوصيتها
أيضاً بما يتعلّق بموضوع الهجرة والتّرحال أيضاً

وهي:
"في الذكرى الثانية عشرة لوفاة الروائي الكبير
الطيب صالح:
كثيرة هي الدراسات واألبحاث التي قدمها الدكتور
أمير فيما يتعلّق بأدب الروائي الكبير الطيب صالح،
كيف ال "وهو المتخصص في أدبه وخاصة عالمه
الروائي „ هنا يُحلل األسباب التي دفعت به إلى
الهجرة عن وطنه ،وأثر ذلك في كتاباته ومن خالل
وخاصة في رائعته
الحنين وأثر الغربة في إبداعه،
ّ
موسم الهجرة إلى الشمال ،وهنا يبدو الوجه الحسن
للغربة ،ومن خالل ّ
حب الكاتب لغربته وأهله ..من
خالل ذلك يحلل الدكتور أمير األسباب التي جعلت
الطيب صالح متصالحاً مع ذاته بعد أن أقلقته الغربة
والهجرة يوماً ما ،وخاصة ما تجلّى من مواقف في
حياة شخصية البطل مصطفى السعيد في موسم
الهجرة إلى الشمال ،لكن يبدو أن الطيب صالح
أدرك قيمة هذه الهجرة والغربة من خالل قضيتين
أساسيتين :األولى أنه في عقر دار المُحتل " إنكلترا
الدولة التي فرضت سيطرتها على السودان ،والثاني
من خالل نقل معارفه وخبرته اإلبداعية والعلمية
ومن خالل تجربته الرائدة في اإلذاعة البريطانية"
ال بي بي سي" ّ
كل هذا قد حاول جاهداً نقله بطريقة
أو بأخرى إلى العالم العربي ،ربما هو الوجه
المُحرّ ض على اإلبداع والذي يعلو الصوت فيه داللة
على الكينونة والوجود.
لكن الحنين باق يشعل وجدانه إلى "ود حامد" وإلى
األضرحة التي غدت رمزاً دينياً للقرى النائية في
حين أن الشخصيات الغرائبية الصوفيّة تُجالس أهل
القرية بعد موتها من خالل كراماتها وحضورها
الروحي ،من خالله يسعى الطيب إلى نشر ثقافة
الحب والتسامح ّ
ّ
ألن هذه الشخصيات مركبة في
الوجدان الجمعي على المحبة والطيبة والتسامح
ونشر روح المؤاخاة بين الناس يتجلى ذلك من خالل
مشهد السهرة في الصحراء في موسم الهجرة إلى
الشمال وتحقق معجزة " شيخ الحنين بزواج الزين
الدرويش بأجمل بنات القرية „ في رواية بندر شاه.
في هذا القسم من الكتاب يحاول الدكتور أمير من
باب الوفاء للروائي الكبير في ذكرى وفاته الثانية
كبير من القضايا في أدب
عشرة الوقوف على عد ٍد
ٍ
ّ
الطيب صالح ،وخاصة فيما يتعلق بالتصوّف وسم ّو
ّ
الحب من خالل بيئة القرية البسيطة التي ركز عليها
كبير من ِقبل الباحث في
تدقيق
الطيب ومن خالل
ٍ
ٍ
تلك القضايا وإلمامه الشخصي والمعرفي بها.
في قسم آخر من الكتاب يتطرق الدكتور أمير إلى
قضية مختلفة تماماً وهي قضية تركيب المجتمع
العربي االفريقي.

فيتحدث عن "المنظومة االفريقية العربية ويتخذ من
السودان نموذجا لهذه المقاربة"
فهو يعمد إلى المقاربة بين المجتمعات االفريقية
النيلية والمجتمع العربي ،فيتحدث بالتفصيل عن
وخاصة عن المنظومة
التركيبة القلبية لمجتمع النيل
ّ
الداخلية لقبيلة " الدينكا "
هو بحث في منظومة العقائد واألديان التي شملت
المجتمع السوداني بقبائل ِه الشماليّة والجنوبية العربيّة
وغيرها „ ورغم اختالف ال َمعبود "حسب قول
الباحثّ ،
إال ّ
إن هناك الكثير من المشتركات الثقافيّة
واالجتماعيّة بين تلك القبائل.
في البحث يتطرّ ق الدكتور أمير إلى كثير من القضايا
من عادة وتقاليد ومنظومات اجتماعية تعد قانوناً أو
وخاصة الدينكا إذ يتح ّدث
عُ رفاً لدى تلك القبائل
ّ
البحث بالتفصيل عن تلك التفاعالت والضوابط
التي تحدد وتضبط المنظومة االجتماعية والعالقات
الداخلية والخارجية للقبيلة ،وعالقة أفراد القبيلة
بالطبيعة ومكونات الحياة ،وآليّات تفكيرهم وغيرها
من األمور التي تجنح نحو اإلدهاش والغرائبي
أحياناً.
جهد ينم عن خبرة عميقة بمكونات المجتمع
السوداني ،وأعتقد أن الكثير منّا يجهل تفاصيلها،
وكنت أتمنى لو أن البحث أمت ّد
كتاب
أكثر من ذلك ليكون مشروع
ٍ
ّ
مستقل له أهميته وخصوصيته في
إثراء المكتبة العربية.
أما في القسم التالي من الكتاب
ً
فصال من سيناريو
والذي ض ّم
فيلم " موسم الهجرة إلى الشمال"
وهو السيناريو الذي اشتغل عليه
الكاتب ليكون فيلماً سينمائياً ّ
إال
ّ
أن الظروف حالت دون إخراجه
إلى اآلن ،وهنا يبرز الدكتور أمير
مقدرته اإلبداعية على الخوض في
ميدان ابداعي ليس بالسهل ارتياده
ٍ
وهو كتابة السيناريو.

الغريق:
بالبخور وحدها تشكو أساها/
بالصالة مضاءة/
ّ
ِ
ُ
تشغل حزنها/
الصبور/
لإلل ِه /لمري َم والمسيح ّ
فتضيءُ  /يضيئُ الكون ألجلها /وحدها تبكي../
صلة /هل يصل؟! /
تحار  /مثل ُه /في الي ّم تائ ٌه /بال ِ
إلي /وحدها تبكي /
ال يصل /إلهي / ..إلهي أرجع ُه ّ
ُ
صمت الجدار
فيبكي ألجلها /
في نصوص د .أمير نفحة شعرية صافية ولغة
شعرية هادئة ،بعيدة عن الضجيج ،جاءت بجمل
قصيرة بعيدة عن المعجمية والتعقيد ،نصوص سلسة
محملة غالباً بروح صوفية تعكس ذات الشاعر
وصفاء وجدانه ،يتجلى ذلك على سبيل المثال في
نص أبي ذر الغفاري.
على العموم نصوص وموضوعات الكتاب
ومختاراته النثريّة والشعريّة ،تأتي لتؤ ّكد ّ
أن الكاتب
د .أمير حمد واح ٌد من المبدعين العرب في المهجر
ومن القلِّة الذين ّ
ظل صوتهم وقلبهم أميناً ينبض
بالحب والحنين ألوطانهم.
ّ
وقد حاول دائماً وفي أغلب كتاباته أن يكون ذلك
الحب والوجداني
القلم النظيف الذي لم يلهج بغير
ّ
الصافي..
يقع الكتاب في  133صفحة من القطع المتوسط.

أما في قسم النصوص الشعرية فقد
ضم عدداً من القصائد النثرية هذه
النصوص بنيت على فكرة أساسية
تعالج موضوع الهجرة واللجوء
بالمفهوم العام ومن زوايا مختلفة،
من عناوين هذه النصوص " في
ذكرى الغفاري " متسوّل" و
أيقونة وترنيمة أخرى
نص "أيقونة" وقد وطأّ
يقول في ّ
له بأم مسيحية تناجي طيف ابنها
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مظاهر خاطئة كثيرة يمارسها اآلباء في سياق الحياة
اليومية وصور تتكرر ومشاهد تتعدد في منازلنا..
القاسم المشترك بينها أنها تعرقل النمو النفسي
واالجتماعي للطفل وتسبب مشكالت نفسية وسلوكية
متعددة في حياته ..
يؤكد الطب النفسي أن األسباب التربوية الخاطئة
في تربية الطفل تسبب مشكالت نفسية واجتماعية
لديه  ،كمشكالت االنطواء و الخوف االجتماعي
والشعور بالنقص والدونية  ،والعدوان والتخريب.
وتقول تقارير إن األساليب التربوية الخاطئة جناية
على حقوق الطفل  ..فالشعور بالمحبة واألمان
واالستقرار حقوق طبيعية للطفل ال بد أن يحصل
عليها في أجواء مستقرة تتسم باالتزان والتوسط
بعيدا عن اإلفراط أو التفريط ..
ونستعرض بعض األساليب التربوية الخاطئة التي
ينتهجها بعض اآلباء والمربين مع فلذات أكبادهم
والتي عادة ما يكون لها انعكاسات سلبية قاتمة في
حياة الطفل ....منها:
 قتل روح الفضول في وجدان الطفل  ..ووأدرغبته في التعلم ..و حرمانه من إشباع غريزة حب
االطالع لديه ،والرغبة في اكتشاف الجديد  ..بنهره
وزجره و توبيخه عند طرح األسئلة والرغبة في
المعرفة ..أو السخرية منه واالستهزاء به ومعايرته
بسماته السلبية وجوانب النقص في مظهره وقدراته..
 تجاهل السلوك الجيد للطفل ،فمن المؤسف أنبعض اآلباء واألمهات يتفننون في محو السلوكيات
اإليجابية لدى الطفل عبر تجاهل سلوكياته الحميدة
أو زجرهم ونهرهم لدى القيام بالسلوك الحسن..
مثال  :ابنة ترغب أن تسعد والدتها فتقوم بترتيب
غرفتها..وهي تتوقع أن تجد التعزيز والثناء ..
لكنها تحظى بالنهر والعقاب من والدتها كأن تقول
لها  " :ألم أقل لك نظفي الصحون بدال من ترتيب
غرفتك؟؟"..
 عدم إيقاف السلوك الخاطئ الصادر من الطفل،األمر الذي يؤدي إلى تمادي الطفل واستمراره في

ممارسة السلوك الخاطئ.
مثال :طفل يضرب شقيقة على وجهه على مرأى من
والديه  ..فتلتفت األم بال مباالة دون أن يكون لها ردة
فعل تتعلق بإيقاف السلوك الخاطئ ..
إن عدم الحرص على إيقاف السلوك غير المرغوب
فيه في الموقف ذاته يسهم في تشجيع التصرف
الخاطئ وتعزيزه وتثبيته في سلوك الطفل .
ويرتبط بذلك معاقبة الطفل على السلوك الخاطئ
عبر صور انتقامية مجانبة للصواب ..كأن يكون
الضرب على الوجه أو الرأس  ..وأن يعاقب الطفل
بقوة على هفوات صغيرة ..أو أن يتخذ المربي
الضرب وسيلة للتشهير به مثل ضربه أمام أقرانه
لفضحه  ..أو معاقبته بأمور خارجة عن قدراته  ..أو
أن يكون في العقاب ظلم للطفل ..أو استخدام أنواع
معينة من العقاب البدني أو النفسي..فمن الضروري
مراعاة ضوابط العقاب ..وعدم قيام الوالدين بعقاب
االبن حال االنفعال والغضب ...
 تقديم اإليحاءات السلبية الموجهة للطفل وإطالقالصفات والسمات السلبية على ذات الطفل ،كأن
تقول األم البنها الصغير ":أنت طفل شقي" ،أو
" أنت طفل غير مطيع"  ..فهنا يتقبل الطفل تلك
الصفات السلبية  ..وتستقر في ذهنه  ..ويبدأ في
ممارستها كسلوك في حياته ..وكان من األولى باألم
إطالق صفات إيجابية وحسنة تؤدي إلى تعزيز
السلوك الصحيح في حياة الطفل كأن تقول له " أنت
ولد مطيع"  " ،أنت ولد مهذب وهذا يجعلني أحبك
بصورة أكبر"...
 المقارنة غير العادلة بين األبناء :إذ أن المقارنةغير العادلة بين األبناء تشوّه صورة االبن تجاه نفسه
 ،إضافة إلى كونها تزرع في نفس الطفل بذور
الكره والبغض إزاء من يقارن بهم  ..وتمحو معالم
التشجيع في حياة االبن...
 غياب المصداقية لدى المربي  ..وظهوراالزدواجية في شخصيته  ..كأن يأمر الوالد ابنه
بالصدق لكنه ال يتمثّل هذا السلوك اإليجابي في

حياته اليومية  ..وقد يقوم األب على سبيل المثال
بتحذير ابنه من مخاطر التدخين في الوقت الذي
يرى االبن أباه يمارس هذا السلوك ذاته  ..فال بد إذاً
من توافر المصداقية في حياة الطفل ..
 عدم إشباع حاجة الطفل للحب والحنان بالشكلالصحيح ،إذ أن من األخطاء الشائعة لدى كثير من
األسر االعتقاد أن توفير األطعمة والهدايا والمالبس
هي أدلة كافية على الحب  ..في الوقت الذي يهملون
فيه التعبير عن عاطفة الحب ألبنائهم عبر الكلمة
الحانية والتفهم الصادق  ..وبالتالي ينشأ األبناء
محرومين من تلك المظاهر الحيوية للحب  ..من
الضروري أن يفهم اآلباء أن الحب عاطفة قوية
يمكن التعبير عنها بصور عدة كالضم  ،والتقبيل
 ،والثناء واالستحسان  ..فالحب ركن أساسي من
أركان تربية الطفل ..فالقبلة واالحتضان على سبيل
المثال لهما دور فعال في ترجمة وتجسيد مشاعر
الحب لألبناء ..
 فرض االنضباط الزائد على الطفل نتيجة لعدمفهم خصائص المرحلة العمرية التي يمر بها ..
وهنا يفرض الوالدان صورا من الشدة الزائدة على
األبناء فال يمنحانهم الفرصة للتجربة وحب االطالع
..فعلى سبيل المثال تحرم كثير من األمهات أبناءهن
من أدنى صور الحركة الطبيعية في حال تواجد
اآلخرين  ..وال بد هنا من اإلشارة إلى ضرورة
التفريق بين مفهومي الحزم والشدة  ..فالحزم أمر
محمود لكن الشدة أمر غير مرغوب فيه البتة ..
من الضروري فهم الدوافع التي تقود الطفل إلى
ممارسة السلوك الخاطئ ومعرفة أسبابها  ،إذ أن
جهل اآلباء لتلك الدوافع يقوهم إلى التعامل مع تلك
السلوكيات بصورة غير مناسبة  ..مما قد يُسقط
الطفل في بؤرة اإلحباط والصراع النفسي  ..كذلك
البد يتحلى الوالدين بصفات الصبر والحلم واألناة
واالتزان في ردود الفعل تجاه السلوكيات المختلفة.
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ليس الشكل من اهم مواصفات الزوجة المثالية ،وإن كان البعض يعتقد ذلك.
إذ أن األمور يجب أن تذهب إلى أبعد من ذلك في اختيار شريكة حياتك ويجب أن تكون
أكثر عمقاً فتركز على شخصيتها بشكل أساسي ليكون اختيارك صحيحاً وإن كان ال بد من
التشديد على أنه ما من أحد كامل.
إليك بعض النصائح:
ً
رجال أفضل :إذا كنت تعاني معها
 تجعل منكوتحوّل حياتك إلى جحيم فيجب أن تتساءل ما إذا
ّ
ً
تحطم
فبدال من أن
كانت هي الزوجة المناسبة لك.
زوجتك معنوياتك يجب أن ترفعك إلى مستويات
ً
رجال أفضل .حاول
أعلى وتحسن حياتك وتجعل منك
أن تعرف الحقيقة من المحيطين .فهل يالحظون أن
طباعك تسوء عندما تكون معك؟ إذا كان الجواب
إيجابياً فهذا يعني أن ثمة مشكلة في عالقتكما .في
الواقع يجب أن تساعدك زوجتك على إظهار أجمل
ما لديك.
 تشاركك في طريقة تفكيرك :يجب أن تكون لديكماطرق التفكير نفسها لتكونا مناسبين لبعضكما ،وإال
فقد ال تنجح العالقة .ليس ضرورياً أن تملكا الطباع
نفسها وأن يكون كل منكا نسخة عن اآلخر ،إنما
ثمة أمور أساسية يجب أن تتشاركا بها وأن تكون
متناغمة في النظرة إلى األمور وطرق التفكير.
 تستحق الثقة :من الضروري أن تستحق زوجتكثقتك الكاملة بها ،فإذا كنت ال تشعر بالثقة بها أنت
تسيء إليها وإلى نفسك .وإذا كانت لديك مبيررات
أساسية لعدم الثقة بها ،يجب أال تغامر في ذلك.
 أن يكون لديها طموح :يجب أن تتمتع بالثقة بالنفسوأن يكون لها مستقبل مهني تطمح إلى تحقيقه وحياة
وخطط ترسمها لنفسها مثلك تماماً لتنجح حياتكما
معاً .إذا كنت تعشق العمل من األفضل أن تتمتع بهذا
الصفة لتنجحا معاً.
 ليست أنانية :يجب أن تكون محبةلآلخرين وتمتع بالعاطفة .أنظر
كيف تتعامل مع أصدقائها وأفراد
عائلتها فإذا كانت معاملتها ألفراد
عائلتها سيئة وال تملك أصدقاء ،قد
ً
عامال إيجابياً يشجعك
ال يكون هذا
على المضي في العالقة وسرعان
ما ستكتشف أسباب ذلك .هل تساعد
اآلخرين هل تشعر بالتعاطف مع
قضايا معينة؟ ثمة عالمات أساسية
يجب التركيز عليها.
 تتمتع بالجاذبية :يجب أن تكون30

األكثر جاذبية بالنسبة إليك .ليست المسألة في الجمال
في شخصيتها وروحها التي تنعكس على مظهرها
الخارجي وهذا ما يجب التركيز عليه .ألن هذه
الجاذبية تدوم أما الجمال الخارجي فقد يزول مع
الوقت إذا لم يترافق مع جمال الروح والشخصية.
 تتمتع بالذكاء :كونك ستمضي أوقاتاً طويلة معها،يجب أن تكون قادرة على المضي في نقاش ومحادثة
بذكاء وحكمة فتقدم لك النصائح وتساعدك على اتخاذ
القرارات بحدسها األنثوي.
 تحبك دون شروط :إذا كانت تسعى إلى تغييرك،هي ليست األنسب لك .يجب أن تحبك زوجتك كما
أنت مهما كنت تفعل في السابق .من الطبيعي أن
تحصل تعديالت بسيطة تناسب العالقة لكن يجب أال
تسعى إلى تغييرات كبرى لديك.
 تتمتع بحس المسؤولية :هل تراها ملتزمةبالمواعيد؟ هل تتحمل المسؤولية في األمور
الحياتية؟ إذا الحظت أنها تتمتع بهذه الصفة فهذا
يعني أنها ستكون ربة منزل جيدة وتحس اإلدارة في
أمور العائلة.
 تتأقلم مع أفراد عائلتك وأصدقائك :إذا كانت التحاول حتى أن تتأقلم مع أفراد عائلتك وأصدقائك،
هي ليست األنسب لك .يجب أال تنتقد باستمرار
األشخاص الذين تحبهم أنت والذين كانوا لك أفضل
األصدقاء وأكثرهم وفاء .يجب أن تكون منسجمة مع
محيطك وأن تتأقلم معهم بشكل عام.

أنك تقضين ساعات طويلة
حقائب اليد :بالرغم من ِ
في شراء حقيبة جديدة إال أنها بالنسبة للرجل ال
تتعدي كونها لونا يتغير مع تغيير ألوان مالبسها.
كنت معتادة على وضع ماكياج
وضع الماكياج :إذا ِ
وذهبت يوما بدونه لن يدرك الرجال ذلك.
خفيف
ِ
الحذاء الجديد :من األشياء المهمة عند النساء بوجه
عام اختيار حذاء أنيق ومريح وقد تقضي أياما تبحث
بين المحالت عن حذاء مناسب ،ولكن بالفعل الرجال
ال يلتفتون إلى هذه األشياء.
أحمر الخدود "البالشر" % 80 .من الرجال ال
يعرفون ما هو البالشر أو أحمر الخدود ..لذلك لن
كنت تضعين "بالش" أم ال!
يدركوا إذا ِ
السالوليت :من األشياء المرهقة للنساء مشكلة
السالوليت وكيفية التخلص منها باستخدام
مستحضرات مختلفة ،ولكن بالفعل الرجال ال
يالحظون هذه األشياء.
شعر قطتك الصغيرة الموجود على مالبسك :كقاعدة
عامة الرجال ال يلتفتون إلى التفاصيل ،غالبا ما
يدركون المجمل وليس التفاصيل الصغيرة.
قمت
قصة شعرك الجديدة :لن يالحظ زوجك إذا
ِ
بقص شعرك ،هناك حالة وحيدة بالتأكيد سيدرك
قمت بقص شعرك بشكل قصير جدا .
خاللها إذا ِ
الهاياليت :تلوين بعض خصالت شعرك ،ولكن
لألسف زوجك بنسبة كبيرة لن يدرك ذلك إال إذا
قمت بالتلميح له .
ِ
تغيير النظارة الخاصة بك :النظارات عند الرجال
سواء ،لذا في الغالب لن يالحظ ذلك.
الهاالت أسفل عينيك :الرجل عندما يدرك عينيك
يدركهما كما هما وال يدرك الهاالت السوداء
الموجودة أو األشياء التي تترتب علي اإلرهاق.
لون أحمر الشفاه :بالطبع الرجال لن يدركوا تغيير
درجات أحمر الشفاه ما لم تبتعدي تماما عن اللون
الذي تستخدمينه عادة.
الجينز الخاص بك :غالبا ما تكون درجات الجينز
قريبة جدا من بعضها لذلك لن يدرك شراءك لجينز
جديد .
أكسسوارات المنزل الجديدة :قد تنفقين آالف
الجنيهات لشراء النجف والسجاد في حين أن زوجك
قد ال ينتبه لوجودها من األساس.
بالرغم من أن هذه األشياء قد تبدو محبطة لدى
الكثير من النساء إال أن الحقيقة أن الرجال ال
يهتمون كثيرا بالتفاصيل ،لهذا قومي بالتلميح
لزوجك.

يقول الخبراء إن الرجل في مرحلة عمرية معينة يكون أكثر عرضة لإلعجاب أو للوقوع
في حب امرأة أخرى غير زوجته أو شريكة حياته ،فما أسباب ذلك وهل يعني هذا وجود
خلل في العالقة الزوجية؟ وكيف يتم التعامل مع مثل هذه الحاالت؟
ترتبط بدايات قصص الحب غالبا بمزيج من مشاعر
السعادة والحيرة ،لكن الرجل الذي يشعر بحب امرأة
ثانية غير زوجته ،يعيش مشاعر إحساس بالذنب
وخجل وقد يتحول األمر لنوبات خوف شديدة من
فقدان زوجته وأسرته وربما وضعه االجتماعي
أيضا.
وتتنوع تفسيرات الخبراء لبحث أسباب بحث الرجل
عن المرأة الثانية ،وما إذا كان الرجل يبحث فقط عن
مغامرة يفقد ولعه بها بعد فترة قصيرة ،أما أن األمر
من الممكن أن يتسبب في إنهاء حياة زوجية مستقرة
والبدء في حياة جديدة ؟
يرى هينيج ماتهاي ،خبير العالقات الزوجية
األلماني ،أن الرجل عادة يكون أكثر عرضة للوقوع
في الحب مرة ثانية في المرحلة العمرية بين الخامسة
والثالثين واألربعين .ويقول ماتهاي في تصريحات
لصحيفة "دي فيلت" ،إن دافع الرجل لهذه العالقة
ال يكون ألسباب جنسية وإنما رغبة في التجديد،
إذ يستهويه الشعور بأنه يعيش في عالقة متجددة
بعيدة عن الملل والرتابة .ومن الممكن أن يتطور هذا
اإلحساس ليتحول إلى مشاعر حب قوية.
وينصح الخبراء في مثل هذه الحاالت ،بأن يكون
الشخص صريحا مع نفسه ويعرف من البداية
تداعيات هذه المشاعر على استقرار وضعه األسري
واالجتماعي .وتزيد صعوبة هذه المشاعر عند وجود
أطفال ألن مسؤولية الحفاظ على األسرة تكون أكبر.
ويختلف الخبراء فيها بينهم حول الطريقة المثالية
التي يتصرف بها الشخص عندما يبدأ في اإلحساس
بمثل هذه المشاعر تولد بداخله .ففي الوقت الذي
ينصح فيه البعض بالصراحة التامة
والحديث مع شريك الحياة حول هذه
المشاعر ومحاولة البحث عن الخلل في
العالقة الحالية ،يحذر بعض الخبراء من
الحديث عن األمر مع شريك الحياة في
البداية ،السيما وأن هذه المشاعر قد ال
تكون حقيقية وتنتهي على الفور .وتقول
أوشي جروب ،المتخصصة في عالج
المشكالت الزوجية بمركز "بي آي دي"
في برلين ،إن أعراض اإلعجاب بزميل/
زميلة في العمل مثال ،تكون عابرة في

أحيان كثيرة.
وتقول جروب" :االعتراف بهذه المشاعر األولية
لشريك الحياة يأتي بنتائج عكسية إذ يثير المخاوف
لدى شريك الحياة وقد يؤدي إلى تدمير العالقة".
من ناحية أخرى ترى خبيرة العلوم االجتماعية دانا
أوربان ،أن الصراحة في هذه المواقف مهمة للغاية،
السيما عند وجود أطفال حتى ال يضيع االحترام بين
األب واألم إذ أن الكذب يزيد تعقيد الموقف المعقد
من األصل.
لكن الخبراء اتفقوا على أن هذا الموقف ورغم
صعوبته ،إال أنه قد يكون بمثابة جرس إنذار يكشف
عن ضرورة تجديد حيوية العالقة.
من المهم لجوء الزوجين في مثل هذه الحاالت
للمتخصصين للحصول على الدعم الالزم الستعادة
حالة الشغف في العالقة حتى بعد مرور السنين.
في الوقت نفسه أظهرت التجربة لخبيرة العالقات
الزوجية في برلين ،إيزا ساديغبور ،أن االعتقاد
بوقوع الرجل في حب امرأة غير زوجته يرجع
لخلل في العالقة الزوجية ،هو خاطئ تماما .وتضيف
ساديغبور لصحيفة دي فيلت ":اإلعجاب بشخص
جذاب في األساس يعني أن اإلنسان مازال يتنفس".
لكن هل يستطيع الرجل أن يحب امرأتين في نفس
الوقت وبنفس الدرجة؟
ال يستبعد خبير العالقات الزوجية ماتهاي هذا
األمر ويقول "ال يمكنني أن أقول ال ،لكن الحب
يعني االحترام والتقدير ،لذا أنصح كل من يمر بهذه
التجربة أن يحاول فهم ما بداخله ويتعرف على
مشاعره بدقة".

ـ القبلة اتفاقية صامتة بعدها نلقي السالح.
ـ اللعبة الوحيدة التي يشترك فيها اثنان ويكسبان فيها
أو يخسران معا ..لعبة الحب.
ـ الحب هو أجمل سوء تقدير بين اثنين.
ـ الحب كالحرب من السهل أن تشعلها ..ومن
الصعب أن تخمدها.
ـ ثالثة ال يمكن أن نخفيها  :الجمل وراكب الجمل
والحب.
ـ بالحب ال نعقل وبالعقل ال نحب.
ـ بالقلب نحب  ..وبالعقل نكره  ..باالثنين نصاب
بالجنون.
ـ بداية الحب نهاية العقل.
ـ بذور الحب تنمو على مهل  ،أما ثماره فبسرعة.
ـ حب تطارده:جميل  ،حب يطاردك أجمل.
ـ روح المحب تعيش في جسم من يحب.
ـ حبنا لشخص لجماله ليس حبا ،ولكن عندما نحبه
رغم عيوبه  ..فهذا هو الحب بكل تأكيد.
ـ عندما نريد الحب ال يجيء  ،وعندما يجيء ال
نريده.
ـ عقوبة من يحب كثيرا ..أن يحب دائما.
ـ في طريقنا على القلب يجب أن نمر بباب له شفتان.
ـ في الليل وفي الحب يصاب الناس بعمى األلوان.
ـ في الحب ننسى كرامتنا ،وفي الغيرة ننسى الحب.
ـ في الحب خطابات نبعث بها وأخرى نمزقها
وأجمل الخطابات هي التي ال نكتبها.
ـ قد يولد الحب بكلمة ولكنه ال يموت أبد بكلمة.
ـ ليس الحب هو الذي يعذبنا ،ولكن من نحب.
ـ ال أحبك ألنك مصدر راحتي وإنما أحب راحتي
ألنك مصدرها.
ـ ندين للحب بحياتنا  ..وبموتنا أيضا.
ـ من يحب ..يحب إلى األبد.
ـ تكلم هامساً عندما تتكلم عن الحب.
ـ الحب جحيم يُطاق ..والحياة بدون حب نعيم ال
ُ
يطاق.
ـ قد تنمو الصداقة لتصبح حباً ،ولكن الحب ال
يتراجع ليصبح صداقة.
ـ الحب تجربة حية ال يعانيها إال من يعيشها.
ـ الحب والقلق واأللم اصدقاء تسير متشابكة االيدي.
ـ الباحث عن الحب بدون عذاب كالباحث عن ورد
بدون شوك.
ـ من احب كثيرا تألم طويال.
ـ الحب قناع تنزعه المرأة عن الرجل وهذا هو السر
في عذاب العاشقين.
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يُعد أحد نجوم السينما المصرية في الستينيات من القرن العشرين ،تميز في العديد من األدوار السياسية
واالجتماعية التي أثرت في ذاكرة المشاهدين حيث عُ رف باتجاهاته السياسية منذ االحتالل البريطاني ،وفي
عام 1985م شغل منصب مدير المسرح الكوميدي.
ولد “حمدي أحمد محمد خليفة” يوم  9نوفمبر 1933م في محافظة سوهاج بصعيد مصر  ،حاصل على
بكالوريوس من معهد الفنون المسرحية عام 1961م ،وهو متزوج من السيدة “فريال عاشور” ولديه منها
بنتان وولد هما “شرويت وميريت ومحمود الذي يعمل وكيال للنيابة”.
بدأ الفنان “حمدي أحمد” مشواره الفني مع فرقة التليفزيون المسرحية التي قدم معها العديد من األدوار
المتميزة حتى فاز عام 1966م بجائزة أحسن وجه جديد ،كما حصل على الجائزة األولى عام
 1967من جامعة الدول العربية عن دوره في الفيلم السينمائي “القاهرة .”30
تألق الفنان المصري في السينما والتلفزيون وأصبح أحد نجوم السينما المصرية في الستينيات
حيث بلغ رصيده الفني حوالي  35مسرحية و 25فيلم سينمائي و 30فيلم تليفزيوني ،باإلضافة
إلى  89مسلسل تليفزيوني ،ومن أبرز أعماله السينمائية“ :أبناء الصمت ،المتمردون ،لقاء مع
الماضي ،األرض ،فجر اإلسالم ،سوق المتعة ،أنف وثالثة عيون ،صرخة نملة”.
بينما من أبرز أعماله التلفزيونية“ :الحارة ،الجبل ،جمهورية زفتى ،إمام الدعاة ،علي الزئبق ،بوابة المتولي،
اللص والكالب ،شارع المواردي ،الوسية ،السمان والخريف ،ينابيع العشق”.
“حمدي أحمد” لم يكتف بالعمل الفني فقط ،بل شارك أيضاً في الحياة السياسية المصرية حيث سجنته قوات
االحتالل البريطاني عندما كان عمره  16سنة لمشاركته في المظاهرات االحتجاجية ضد االحتالل ،وفي
عام 1979م أنتخب عضوا بمجلس الشعب.
وعمل كاتبا سياسيا بجريدة الشعب واألهالي واألحرار والميدان والخميس ،كما كتب في جريدة األسبوع.
سجن من قبل قوات االحتالل البريطاني في مصر عام  1949وكان عمره  16سنة لمشاركته في المظاهرات
االحتجاجية
حصل على الجائزة األولى عام  1967من جامعة الدول العربية عن دوره في فيلم القاهرة .30
من أعماله
 .في غمضة عين مسلسل  . / 2013صرخة نملة فيلم  . / 2011الحارة مسلسل 2010
 .ريش الطاووس رسوم متحركة  . / 2010أدهم الشرقاوي مسرحية  . / 2008الجبل مسلسل 2006
 .ينابيع العشق مسلسل  . / 2005سنوات الصبر فيلم  . / 2004إمام الدعاة مسلسل 2003
 .اختطاف مسلسل  / 2003بعد الطوفان مسلسل  / 2003انظر حولك وابتسم مسلسل 2002
 .خالف تعرف مسلسل  . / 2001سوق المتعة فيلم  . / 2000عرق البلح فيلم 1999
 .وادي فيران مسلسل  . / 1998القضاء في اإلسالم مسلسل  . / 1997جمهورية زفتى مسلسل 1997
 .عدل االيام مسلسل  . / 1996الخروج من المأزق مسلسل  . / 1996كالم رجالة مسلسل 1995
 .موعد مع الغائب مسلسل  . / 1995شارع المواردي :مسلسل  . / 1995مملوك فى الحارة 1991
 .وجيده وسامح مسلسل  . / 1990الوسية مسلسل  . / 1990شارع المواردي :مسلسل 1990
 .موعد مع الغائب مسلسل  . / 1989بنات زينب مسلسل  . / 1989صاحب العمارة فيلم 1988
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رشحت الدول العربية األفالم التي ستمثلها في منافسات الجائزة األشهر في
العالم.
ويتم اختيار األفالم كاآلتي :يتم ترشيح  93فيلما ،وبعد التصفيات يصل العدد
إلى  15فيلما ،ليصل منها خمسة أفالم فقط إلى القائمة القصيرة للمنافسة على
لقب أفضل فيلم أجنبي.
وإليك األفالم العربية المرشحة لجائزة األوسكار:
مصر :استقرت لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لألوسكار أفضل فيلم
أجنبي على "سعاد" للمخرجة أيتن أمين للمشاركة به للمنافسة على الترشح
لألوسكار في فئة األفالم األجنبية.
تدور أحداث فيلم "سعاد" حول الفروق بين هوية اإلنسان في الحياة الواقعية
ووسائل التواصل االجتماعي من خالل شخصيته الرئيسية "سعاد" ،الشابة
التي تبلغ من العمر  19عامًا ،تعيش حياة مزدوجة ،تظل "سعاد" محافظة
ومحجبة بين أسرتها ومجتمعها ،ومهووسة بصورتها على وسائل التواصل
االجتماعي ،مما يجعلها تكذب باستمرار بشأن حياتها الشخصية ،وتعرض
صورً ا تتمنى حياة مرغوبة مختلفة ،ويتم سحق طموحاتها ببطء من خالل غزو
واقعها الحقيقي .أدت سلسلة من الحوادث الصغيرة إلى حدث مأساوي ،جعل
"رباب" ،أختها الصغيرة البالغة من العمر  13عامًا ،تنطلق في رحلة حقيقية
تبحث عن إجابات.
المغرب :المغرب من أوائل الدول العربية التي رشحت فيلمها للمنافسة على
جائزة األوسكار واختارت المغرب فيلم "علي صوتك" لنبيل عيوش .يتناول
الفيلم قصة مغني راب سابق يعين معلما في مركز لتنمية المواهب بأحد األحياء
الشعبية في الدار البيضاء حيث يلتقي بمجموعة مراهقين يعيشون ظروفا
اقتصادية صعبة مع تشتت أفكارهم غير الناضجة ،لكنهم بمساعدة المعلم
الجديد يحاولون التعبير عن أنفسهم بموسيقى الهيب هوب وتحدي مشكالتهم
االجتماعية بشكل مختلف.
تونس :اختارت تونس فيلم "فرططو الذهب" للمخرج عبد الحميد بوشناق.
الفيلم تدور أحداث الفيلم حول "معز"،
ضابط شرطة في الثالثين من عمره له
بصبي صغير وينطلق
ماض دموي يلتقي
ّ
معه في رحلة رائعة.
الجزائر :ورشحت الجزائر فيلم
"هليوبوليس" المخرج جعفر قاسم
للمنافسة على جائزة األوسكار .الفيلم من
بطولة عزيز بوكروني ومهدي رمضاني
وفضيل عسول وعددا من الممثلين
الفرنسيين.
وتدور أحداثه في حقبة األربعينات من
القرن العشرين ببلدة هليوبوليس بوالية
قالمة بشمال شرق الجزائر وما تعرضت
له هذه البلدة من مآسي على يد االستعمار
الفرنسي.
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األردن :اختارت األردن فيلم "أميرة" المصري للمخرج محمد دياب للمنافسة
على جائزة األوسكار .يدور الفيلم حول "أميرة" مراهقة مفعمة بالحياة ،كبرت
معتقدة أنها جاءت إلى الدنيا بواسطة تهريب السائل المنوي ألبيها السجين.
يتزعزع حسها بالهوية عندما يحاول والدها تكرار تجربة اإلنجاب فتكتشف
مفاجأة تقلب مجرى األحداث ،وتتسبب في زعزعة أواصر مجتمعها وظهور
الخالفات بين أفراد أسرتها ،لذلك تبدأ رحلتها الكتشاف وإنقاذ ما تبقى من
هويتها في الوقت الذي يتداعى فيه عالمها.
لبنان :وقع اختيار لبنان على فيلم "كوستابرافا" للمخرجة مونيا عقل .الفيلم
يتناول قصة عائلة تقرر النزوح من مدينة بيروت المهدورة كرامتها والتي لم
تعد آمنة لناسها لتعيش بإكتفاء ذاتي في الجبل ،بأسلوب تحترم فيه البيئة وتتوالى
االحداث بعدما يتم إنشاء مكب للنفايات قرب منزلهم.
السعودية :وقع اختيار السعودية على فيلم "حد الطار" للمخرج السعودي عبد
العزيز الشالحي .تدور أحداث الفيلم حول دايل ابن السياف ،الذي يرفض أن
يرث مهنة والده ،لينفذ أحكام القتل أو الحرابة بالسيف في حق َمن صدرت
بحقهم األحكام الشرعية ،ويقع في حب شامة ابنة مطربة األفراح الشعبية ،في
صراع بين الفرح والموت.
العراق :اختارت العراق فيلم "أوروبا" للمخرج حيدر رشيد .يروي فيلم
"أوروبا" الرحلة العسيرة للشاب العراقي العشريني“ ،كمال” الذي يدخل أوروبا
سيرً ا على األقدام عبر الحدود بين تركيا وبلغاريا ،على طول ما يسمى بـ
ُ
ُ
تقبضه شرطة الحدود البلغارية لكنه يتمكن من الهرب
حيث
“طريق البلقان”
ً
من براثنها ،باحثا عن طريق للخالص عبر غابة ال نهاية لها وفي عالم سفلي
ٌ
رحلة من أجل الخالص يكافح كمال خاللها بقوة من أجل
دونما قواعد وقوانين؛
الحرية والحياة.
فلسطين :اختارت فلسطين فيلم "الغريب" للمخرج أمير فخر الدين لتمثيلها في
مسابقة األوسكار .عرض الفيلم عالميا ألول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي
وحصل على جائزة  Edipo Reألفضل فيلم.

في حديث الفنانة إلهام شاهين عن إعادة تقديم مسرحية "المومس الفاضلة"،
التي قامت ببطولتها الفنانة سميحة أيوب عام  ،1958وضعها مجددا في دائرة
الهجوم ،وذلك بعد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقتها مؤخرا.
الفنانة إلهام شاهين خالل مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" أكدت تمسكها
بإعادة تقديم المسرحية التي تعد من تراث المسرح العالمي ،ومن أبرز أعمال
الكاتب والمفكر جان بول سارتر.
وقالت" :اعتراض النائب البرلماني أيمن محسب على العمل الفني لن يمنعني
من االستمرار فيه ،والبد أن يقرأ النائب من هو جون بول سارتر والذي انحنى
لألستاذة سميحة أيوب احتراما في المسرح لتقديمها عدة أعمال له".
وتابعت" :سؤالي هل الشعب المصري بجمهوره ومثقفيه في فترة الستينيات
غير الشعب المصري اآلن؟ ولفظ (المومس) موجود في صحيح البخاري،
فبالش النائب يقول إن ده لفظ ال يصح.
يقول د .أحمد عمر عن قصة المسرحية :سعيت بإلحاح شديد للحصول على
المسرحية ،حتى وجدتها في مكتبة قصر ثقافة أسيوط ،في نصها العربي الذي
ترجمه الراحل الدكتور عبد المنعم الحفني ،وقرأتها بشغف شديد في جلسة
واحدة .وعرفت بعد القراءة أنها مومس وفاضلة ً
حقا ،وأن جان بول سارتر
قد استطاع من خالل هذا النص المكثف الرائع ،أن يكشف ويدين عنصرية
المجتمع األمريكي في النصف األول من القرن العشرين ،وتحيزه غير اإلنساني
ضد الملونين عامة ،والزنوج خاصة.
كما استطاع جان بول سارتر أن يُدين من خالل بطلة المسرحية المومس
الفاضلة "ليزي" هشاشة وازدواجية وال أخالقية النخبة المثقفة والسياسيين،
الذين يقولون ما ال يفعلون ،ويُدلسون على الناس بالكالم المعسول ،ويرفعون
لواء قيم وفضائل ال يملكونها في الحقيقة وال يعملون بها.
ً
شرفا منهم ،ألنها التزمت باألخالق والقيم
وأثبت كذلك أن المومس ،أكثر
ُ
اإلنسانية ،ورفضت الشهادة الزور ،ورفضت أن تدين "الزنجي" بتهمة القتل،
لتُبرئ القاتل األبيض.
وأصرت على أن تقول الحقيقة" :الزنجي بريء  ..الزنجي بريء" ،رغم
تهديدات عضو الكونجرس ،السيناتور "كالرك" لها حي ًنا ،وكالمه المعسول
حي ًنا آخر واستعطافه لها ،وإغرائها بالمال إلنقاذ ابن شقيقته "توماس" القاتل
الحقيقي.
والجدير بالذكر ،أنني بعد قراءتي لتلك المسرحية ،بدأت أُالحظ تعاطف كتاب
األدب الكبار بصفة عامة مع نموذج "المومس أو العاهرة" والتعامل معها بشكل
إنساني الفت للنظر ،دون قسوة عليها ،وإدانة أخالقية لسلوكها.
ويمكننا إيجاد ذلك بوضوح في أدب الراحل نجيب محفوظ ،وفي مسرحيات
الراحل سعدالله ونوس.
وقد أرجعت ذلك التعاطف  -على سبيل الظن والترجيح  -إلى أنهم وجدوا في
"المومس" ضحية لسياقها وظروفها.
كما أنهم وجدوا في المومسات ميزة أخالقية لم يجدوها في السياق السياسي
والثقافي حولهم؛ وهي أنهن صادقات مع أنفسهن ومع غيرهن .وال يدعين في
نفوسهن وشخصياتهن فضيلة ال يملكونها ،ويعشن الحياة ببساطة كعاهرات،
بدون ادعاء أو ازدواجية أو كذب ،ودون ارتداء أقنعة.
وأنهن ساقطات  -في األغلب األعم -رغم أنفهن لحاجة مادية ،في حين يسقط
ويخون غيرهم من رجال السياسة والثقافة وأهل النخبة ،بحثُا عن السلطة
والنفوذ والشهرة والثروة والرفاهية ،ويغيرون والءاتهم باستمرار ،ويخلعون
مبادئهم وقناعاتهم بسهولة ،بحسب كل مرحلة ،ولصالح من يدفع أكثر.

انطلقت فعاليات مهرجان «أيام فلسطين السينمائية» في نسخته الثامنة الليلة
في مدينة رام الله بعرض الفيلم الروائي الطويل «الغريب» للمخرج السوري
الشاب أمير فخر الدين .وينقل «الغريب» الجمهور إلى عوالم العالقات األسرية
في هضبة الجوالن والحياة فيها وصوت الرصاص واالنفجارات على الجانب
اآلخر من الحدود
حيث تدور الحرب
في سوريا.
وجــاء فـي نشرة
للمهرجان «اختيرت
األفــالم هذا العــام
لتـحـكي قصصــــاً
إنسانيــة من أنحــاء
مختلفة من العـــالم،
ّ
وتذكر بمركزية الثقافة حتى في
تعزز االنتماء إلى الروح اإلنسانية الواحدة
أصعب الظروف ،وأهمية الفن العابر حدود الجغرافيا والسياسية».
وتم عرض المهرجان أفالماً من فلسطين ومصر والمغرب والجزائر ولبنان
وسوريا وإيران ومالطا والبوسنة وصربيا وفرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة
«صمم برنامج هذا العام ليقدم إلى
والدنمرك والسويد.وقال منظمو المهرجانُ :
الجمهور الفلسطيني تجارب سينمائية فريدة قد تتعذر مشاهدتها خارج إطار
مهرجان سينمائي متخصص بعرض اإلنتاجات المستقلة والفنية».

تستعد إحدى المنصات الرقمية لعرض أول فيلم وثائقي عن الفنان السوري،
جورج وسوف ،الذي يتناولمشواره الفني الطويل الممتد لـ 45عاما.
ونشرت منصة "شاهد" التابعة لشبكة "إم بي سي" عبر حساباتها على مواقع
التواصل االجتماعي ،اإلعالن الترويجي للوثائقي الذي حمل اسم "مسيرتي".
وفي إحدى لقطات اإلعالن ،يظهر جورج وسوف وهو يقول إنه على الرغم من
مسيرته الممتدة  45عاما ،إال أن "الحلو فيها كان أكثر من المر".
ويتم سرد مشوار جورج وسوف في الفيلم الوثائقي "مسيرتي" بصبغة درامية،
من بطولة  3ممثلين يقومون بتجسيد شخصيته في مراحل مختلفة من حياته،
والذين تم انتقاؤهم بعناية شديدة.
من ناحية أخرى ،أعلن جورج وسوف عن أول حفالته الغنائية التي سيحييها في
العام الجديد  2022ستكون في أحد الفنادق في العقبة في األردن.
وكان جورج وسوف أحيا حفال غنائيا على هامش "موسم الرياض" ،وهو ثاني
حفل له في المملكة العربية السعودية.
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 عقود/ Verträge

(40GB - SMS - Allnet Flat)

(40GB - SMS - Allnet Flat)

- iPhone 13 128GB
- Samsung S21 5G

- iPhone 13 pro 128GB
- Samsung S21 ultra 5G

			

44,90€
3 GB

51,50€

20 GB

4G LTE / 5G 4G LTE / 5G

40 GB 120 GB

4G LTE / 5G

4G LTE / 5G

17,49€

22,49€

UNBEGRENZT UNBEGRENZT
INTERNET
INTERNET

4G LTE / 5G

4G LTE / 5G

19,99€

29,99€

Allnet Flat + SMS Allnet Flat + SMS Allnet Flat + SMS Allnet Flat + SMS Allnet Flat + SMS Allnet Flat + SMS
EU Rooming
EU Rooming
EU Rooming
EU Rooming
EU Rooming
EU Rooming

10,00€

14,99€

Display wechseln
iPhone
6/6s/7/8

30€

iPhone
6/7/8 Plus 40€
iPhone
X/XS/XR 70€
iPhone
XS Max
iPhone
11

iPhone
11 Pro
100€
iPhone
11 Pro Max 180€

100€

iPhone
12 Mini
iPhone
12/12 Pro

80€

iPhone
12 Pro Max 220€

180€
150€

Backcover wechseln
iPhone
8/8 Plus
iPhone
X/XS/Max/XR
iPhone
11/11 Pro /11 Pro Max
iPhone
12 Mini /12/12 Pro
12 Pro Max

40€
50€
60€
80€

AN- & VERKAUF
HANDY
REPARATURANNAHME
COMPUTER
SIM KARTEN
AUFLADEKARTEN
SPIELKONSOLEN
ZUBEHÖR

 ألماني-  تركي- جميع القنوات وبأفضل األسعار عربي

Kottbusser Damm 70, 10967 Berlin			
Tel.: 030 680 70 391 | Fax: 030 680 70 392		

ab

40€
im Jahr

Inh. Abdallah Saad
Mobile: 0176 74013000

Designed by dalil.de

 ألعاب-  إكسسوارات-  كروت تلفونات-  تصليح-  موبايل وكمبيوتر- بيع وشراء

نادرً ا ما ستجد موقعًا إلكترونيًا موجهًا نحو التكنولوجيا ال يذكر إنترنت األشياء (.)IoT
حيث تم تعيين إنترنت األشياء ليكون واح ًدا من أكثر التقنيات اضطرابًا منذ اختراع
اإلنترنت ،وال بد أن يغير طريقة تفاعلنا مع أجهزتنا.
إنترنت األشياء:
يشير مصطلح إنترنت األشياء إلى شبكة األجهزة القادرة على جمع البيانات ومشاركتها مع
األجهزة األخرى الموجودة على الشبكة نفسها ،حيث يسمح ذلك باستشعار األشياء والتحكم
يوجد العديد من الفرص للتكامل
فيها عن بعد من خالل البنية التحتية للشبكة الحالية ،وهذا ما ِ
السلس لألنظمة القائمة على الحاسب في العالم المادي.
يمكن أن تأتي األجهزة التي يمكنها العمل مع إنترنت األشياء بأي شكل وأي وظيفة ،ويمكن ألي
جهاز من أجهزة مراقبة القلب والسيارات وأجهزة اإلرسال واالستقبال الحيوية ،وما إلى ذلك،
جمع المعلومات ونقلها مع أي جهاز آخر على الشبكة نفسها.
الثورة الصناعية القادمة:
إن إنترنت األشياء ال بد أن يعطل الطريقة التي نتواصل بها ،وسيؤثر هذا االضطراب في
ً
أسواقا جديدة تمامًا مثلما فعلت شبكة اإلنترنت
يوجد
التغييرات في االقتصاد ،ومن المرجح أن ِ
في شكل التجارة اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي والعديد من الصناعات األخرى .إنها
الطريقة التي تتمتع بها تقنية ( )IoTبإمكانية تغيير الطريقة التي نستخدم بها التكنولوجيا الحالية التي
تجعلها مهمة للغاية.
تطبيقات ( )IoTالمحتملة:
يعد (المبنى الذكي) أحد أفضل األمثلة على كيفية استخدام إنترنت األشياء بشكل جيد ،حيث يمكن
مراقبة كل قطعة من المعدات المكتبية ،سواء كانت األقفال الذكية المثبتة على كل باب ،أو آلة صنع
القهوة الذكية أو وحدة تكييف الهواء ،والتحكم فيها عن بُعد.
عندما تكون األجهزة قادرة على التواصل مع بعضها ً
بعضا ،فإن هذا يؤدي إلى إنشاء نظام أساسي
يمكن من خالله برمجة األتمتة ،فقط تخيل أن تكون قادرً ا على تشغيل جهازك الطرفي في اللحظة
التي تقوم فيها بتمرير معرّ ف الموظف الخاص بك في مكتب االستقبال ،أو في القدرة على
تحديد وتخصيص مساحة فارغة لوقوف سيارتك لحظة دخولك ساحة انتظار المكتب .مثل هذه
االحتماالت هي التي تجعل الشركات التي تعطي األولوية لبناء مجتمعات ذكية في صناعات
مختلفة – عنصرً ا مهمًا في إنترنت األشياء.
ماذا يعني إنترنت األشياء بالنسبة لصناعة التكنولوجيا؟
ً
ال يزال من غير المعروف هل سيكون إنشاء شبكة إنترنت األشياء مكلفا ،ولكن ما هو
معروف الفوائد التي ستمنحها هذه التقنية ألي شركة قادرة على االستفادة منها بشكل جيد.
وسواء كان ذلك في خفض التكلفة وتحسين السالمة واألتمتة وتحسين كفاءة العمال ،فإن
فوائد ( )IoTال بد أن تساعد في نمو األعمال.
ستكون تقنية ( )IoTواحدة من أكبر التطورات التكنولوجية التي شهدناها منذ اختراع
اإلنترنت ،فهي تقنية مهمة؛ ألنها يمكن أن تغير الطريقة التي نتفاعل بها مع أجهزتنا،
وكيف يمكننا إنشاء تكامل سلس لألجهزة الذكية في العالم المادي.
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عندما تتحرك أو تستشعر أو تتحدث أو تفعل أي شيء تقريباً ،فإن عقلك يولّد
نمطاً محدداً مطابقاً للنشاط الكهربائي .درس العلماء هذه النبضات من خالل
اآلالت لفهم أمراض الدماغ بشكل أفضل ومساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة.
واآلن بات بإمكان أدوات التمازج بين الدماغ والكمبيوتر ( )BCIsوالتي يتم
تطويرها حالياً استعادة الحركة لدى بعض المصابين بالشلل ،وعالج بعض
االضطرابات العصبية والنفسية ،وآخرها ما تم اإلعالن عنه في أكتوبر/تشرين
األول من عام  ،2021عن مساعدة امرأة كفيفة باستعادة جزء بسيط من بصرها.
العملية كانت عبارة عن زراعة شبكية عين اصطناعية ملحقة بنظارات تُوجه
الضوء أمامها .تنقل معالجة الضوء بعد ذلك الضوء وتُحوله إلى إشارات
كهربائية ،ثم تُرسل هذه اإلشارات إلى سلسلة أقطاب كهربائية دقيقة مزروعة
في دماغ المريض ،وهنا فقط يستطيع المريض أن يبصر الضوء الذي التقطته
النظارات.
المريضة التي نجحت عملية الزراعة لديها ،كانت معلمة تبلغ من العمر 57
عاماً .فقدت بصرها عندما كان عمرها  42عاماً ،بعدما أُصيبت باعتالل
عصبي بصري ،وهي حالة طبية ضارة دمرت بسرع ٍة األعصاب البصرية
التي تربط عينيها بدماغها.
ورغم أن النتائج مُشجعة ،فإنها تروي قصة حالة واحدة على مدار  6أشهر،
ومازال أمام العلماء درب طويل قبل أن يصبح هذا االختراع قيد االستخدام
السريري ،الختباره بين العديد من المرضى لفترات أطول بكثير.
أجهزة للتحكم باألطراف الصناعية
وال تقتصر قصص النجاح الواحدة لهذه االبتكارات الطبية على البصر فقط،
إذ أقدمت دراسات أخرى على زرع مصفوفات األقطاب الكهربائية الدقيقة
نفسها ،المعروفة باسم "مصفوفات أقطاب يوتاه" ،في أجزاء أخرى من الدماغ؛
للمساعدة في التحكم باألطراف االصطناعية.
إذ وصفت دراسة جديدة كيف سمحت غرسة دماغية لألفراد الذين يعانون من
ضعف حركة األطراف بإنشاء نص باستخدام العقل ،دون الحاجة إلى أيديهم.
في دراستهم ،قام الباحثون بجامعة ستانفورد بربط برامج الذكاء االصطناعي
بأقطاب كهربائية مزروعة في دماغ رجل مصاب بشلل كامل في الجسمُ .طلب
منه أن يتخيل نفسه يكتب باليد ،وحوّل جهاز  BCIأحرفه وكلماته المرئية إلى
نص على شاشة الكمبيوتر.
يمكن أن تفيد هذه التكنولوجيا ماليين األشخاص في جميع أنحاء العالم الذين ال
يستطيعون الكتابة أو التحدث ،بسبب عدم القدرة على الكالم.
وربما في يوم من األيام ،سيتمكن مرضى آخرون في المستقبل من تتبُّع األبجدية
بأكملها باستخدام هذا الطرف االصطناعي؛ وحتى اآلن ينتظر  4مرضى آخرين
دورهم لتجربة الجهاز.
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أعربت فرانسيس هاوغين ،المبلغة عن مخالفات فيسبوك ،عن خشيتها من
تأثير “ميتافيرس” في إجبار عالم الواقع االفتراضي المستقبلي األفراد على
اإلفصاح عن المزيد من معلوماتهم الشخصية وإدمان موقع التواصل ومنح
الشركة احتكارا جديدا في عالم اإلنترنت.
وقالت“ :يجب أن يكون لدى فيسبوك خطة شفافية لميتافيرس قبل البدء في
بناء كل هذه األشياء ،ألنهم يستطيعون االختباء خلف الحائط ،ويستمرون في
ارتكاب أخطاء غير مقصودة ،ويستمرون في صنع أشياء تعطي األولوية
ألرباحهم قبل األمان”.
وفي مقابلة عقب حضورها عددا من الجلسات مع نواب البرلمان األوروبي،
الذين يسعون لوضع قواعد لشركات التواصل االجتماعي ،قالت هاوغين
إن رب عملها السابق سارع إلى اإلعالن عن ميتافيرس ألنه “إذا لم تعجبك
المحادثة ،حاول تغيير المحادثة”.
هاوغين هي مديرة سابقة في فيسبوك تحولت إلى مبلغ عن المخالفات ،وقد
لقيت شهادتها حول ممارسات الشركة اهتماما عالميا ،كما كشفت الوثائق التي
سلمتها إلى السلطات وشهادتها أمام المشرعين على جانبي المحيط األطلسي
عن مشاكل عميقة الجذور في الشركة وتسريع الجهود التشريعية والتنظيمية
في جميع أنحاء العالم لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى.وتشير إلى أن
عمالق وسائل التواصل االجتماعي يعطي األولوية للمشاركة وزيادة أعداد
المستخدمين على األمان عبر اإلنترنت.
وتزعم هاوغين ،التي قدمت أيضا مجموعة كبيرة من المستندات الداخلية
المنقحة لمجموعة من المؤسسات اإلخبارية ،أن أنظمة فيسبوك تعزز الكراهية
والتطرف عبر اإلنترنت ،وتفشل في حماية الشباب من المحتوى الضار وتفتقر
الشركة إلى الحوافز التي تدفعها إلصالح المشكالت.
وكشفت وثائق هاوغين عن أزمة داخلية في عمالق وسائل التواصل االجتماعي،
الذي يقدم خدمات مجانية إلى  3مليارات شخص ،فيما رفض زوكربيرغ
مزاعم هاوغين ووصفها بأنها “حملة منسقة” لرسم صورة خاطئة عن الشركة.

على مدار األعوام الماضية ،اقتحمت السماعات الالسلكية  Airpodsالعالم
وأحدثت ثورة في طريقة استماعنا للموسيقى ،ورغم ذلك فهي حافلة بالحيل
غير المعروفة إذا ما كان استخدامها يقتصر على االستماع للموسيقى أو الرد
على المكالمات.
ً
حيال غير معروفة عن السماعات الالسلكية
نستعرض في هذا التقرير
:AirPods
 التقاط الصورعندما يكون تطبيق الكاميرا مفتوحاً ،يؤدي الضغط على أي من زري مستوى
الصوت في  Apple EarPodsإلى التقاط صورة.
ً
قليال للحصول على
لذا يمكن وضع جهاز اآليفون في زاوية معينة ،ثم االبتعاد
صورة سيلفي أوسع أو ليتسع كل من في الصورة الجماعية.
 تخطي األغانيهل تريد تخطي أغنية في قائمة أغانيك المفضلة؟ ال داعي إلخراج جهاز
اآليفون من جيبك لتضغط على "التالي" .ما عليك سوى الضغط على الزر
األوسط في  ،EarPodsوسوف ينتقل الجهاز إلى تشغيل األغنية التالية.
 إعادة األغنية نفسهاً
عبر الضغط على الزر األوسط ثالث مرات سريعا ،يمكن إعادة تشغيل األغنية
نفسها مرة أخرى من البداية ،حسب موقع .Reader's Digest
 تخطي المقدمةإذا أردت االستماع لمقطع معين ،يمكن الضغط على الزر األوسط مرتين،
ولكن ال تترك تلك النقرة الثانية .سيتم تقديم الموسيقى بسرعة حتى ترفع
إصبعك.
ً
للعودة قليال إلى الوراء انقر  3مرات ،مع اإلطالة عند النقرة الثالثة ،حسب
موقع .Know Your Mobile
 كأداة مساعدة للسمعإذا كنت تواجه مشكلة في السمع ،فقد تتمكن أجهزة  AirPodsمن الجيل الثاني
من مساعدتك.
أضافت شركة  Appleميزة جديدة تسمى  Live Listenمع  .iOS12ضع
هاتفك بالقرب من الشخص
الذي تريد سماعه جيداً ،ستلتقط
 AirPodsبعد ذلك صوت
الشخص.
 االستماع إلى األغاني معشخص آخر
إذا أردت مشاركة االستماع
ألغنية مفضلة مع صديق ،يمكنك
تقسيم أجهزة  AirPodsالخاصة
بك بين شخصين ،تقريباً مثل
خاصية مشاركة سماعات الرأس.
لسوء الحظ ،ال يمكنك إجراء
محادثة هاتفية من ثالث جهات؛
نظراً إلى أن  AirPodsبها
ميكروفون واحد فقط.

كشف الملياردير جيف بيزوس ،مؤسس «أمازون» و«بلو أوريجين» للفضاء،
أن الفضاء سيكون منزل البشرية في المستقبل وسيزور الناس األرض في
إجازاتهم.
وتحدث بيزوس ،خالل ظهوره في مناقشة حول سياسة الفضاء األمريكية،
شارك فيها مدير وكالة الفضاء األمريكية «ناسا» ومدير االستخبارات.
مضيفا أنه يعتقد في القرون المقبلة ،أن الناس ستولد في الفضاء ويعيشون
في أسطوانات عمالقة عائمة يمكن أن تستوعب ما يصل إلى مليون شخص
وتعيد تكوين جاذبية األرض والبيئة ،مضيفا “سيولدون في هذه المستعمرات،
ويعيشون فيها ثم سيزورون األرض بالطريقة التي تزورون بها حديقة يلوستون
الوطنية”.
وكان بيزوس تحدث من قبل عن فكرته حول الموائل الفضائية ،المسماة
«مستعمرات أونيل» ،على اسم الفيزيائي جيرارد أونيل ،الذي وضع نظرية
للكواكب األخرى ،والتي قد تكون أفضل مكان إليواء البشر خارج األرض ،في
عرض تقديمي لشركة «بلو أوريجين» في  ،2019وصف فيها األسطوانات
التي يبلغ طولها ثالثة أميال بأنها تحتوي على مناطق زراعية وبعضها مصمم
لالستجمام ،أنها ستكون بعض المناطق الخالية من الجاذبية للسماح للسكان
بالطيران بشكل ترفيهي ،وقد يحاكي البعض اآلخر مدن األرض الكبرى.
وذكر خالل اللقاء أن اسم شركته «بلو أوريجين» ،كان إشارة إلى فكرة أن
األرض هي نقطة أصل البشرية ،وليس نهاية الكون والحياة كما هو شائع،
وأن رحلته الخاصة إلى الفضاء في يوليو الماضي كانت أكبر مما يتصور عن
الفضاء ،وكيف يمكن االستفادة منها؟.
كما أعلنت شركة “بلو أوريجين” ،للسياحة الفضائية المملوكة لمؤسس أمازون
جيف بيزوس ،عن خطط إلطالق محطة فضاء تجارية.
وقال مدراء الشركة إنهم يأملون في تشغيل المحطة المسماة “أوربيتال ريف”
بحلول نهاية العقد .وتزعم المواد الترويجية التي أصدرتها الشركة ،أن المحطة
ستكون “مجمع أعمال متعدد االستخدامات” في الفضاء وستستضيف ما يصل
إلى  10أشخاص .وستشترك الشركة مع “سييرا سبايس” و”بوينج” لبناء
المحطة.
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يعتبر ضعف كهرباء السيارة من المشاكل الشائعة التي قد تواجه
السائقين خاصة في السيارات القديمة ،وتؤثر هذه المشكلة بالسلب
على جميع أجزاء السيارة الكهربائية ،كما قد تتسبب في إيقاف السيارة
بالكامل عن العمل.
ونظراً لخطورة هذه المشكلة ،نستعرض لكم اليوم هنا أبرز أسباب
ضعف الكهرباء في السيارة ،وهي كالتالي:
إنتهاء عمر البطارية :تمتلك البطاريات عمر افتراضي محدد تتعرض للتلف
عند انتهائه قد يصل إلى  4سنوات أو وفقاً للشركة المصنعه لها ،وتعد البطارية
المصدر األساسي للكهرباء داخل السيارة ،لذا فعند تعرضها ألي خلل فإنها
تتسبب في ضعف إضاءة السيارة.
ً
تلف المولد :يعتبر المولد من األجزاء الهامة جدا للسيارة ،حيث أنه الجزء
المسؤول عن توفير الطاقة الالزمة عند تشغيل المحرك ،فضال على أنه يساعد
على شحن البطارية ،وفي حالة تعرض المولد لألعطال أو التلف فإنه يؤثر
بالسلب على الكهرباء في السيارة بشكل عام.
خلل المُرحل الكهربائي (الريالى) :المُرحل الكهربائي هو عبارة عن مفتاح
للتشغيل يساعد على التحكم في الدائرة الكهربائية في السيارة ذات الفولت
العالي ،ويكون هذا من خالل إرسال تيار كهربائي متواصل بفولت منخفض
لحماية السيارة من التعرض إلى األضرار ،وعند وجود عطل في الريالى أو
المرحل فإن كهرباء السيارة تتعرض إلى الضعف.
ِقصر في الدائرة الكهربائية :الدائرة الكهربائية هي مسار يوجد في السيارة لنقل
التيار الكهربائي إلى البطارية أو المولد أو المصابيح والمحركات الكهربائية
وأسالك التوصيل ،وحدوث ِقصر في هذه الدائرة يؤثر على كهرباء السيارة مما
يؤدي إلى ضعفها وتفريغ البطارية بشكل سريع.
تلف البواجي (شمعات االحتراق) :تعمل البواجي على إرسال إشارات كهربائية
من ملف اإلشعال ،مما يساعد على إشعال خليط الوقود واألكسجين ،وفي حالة
تلف البواجي فإن السيارة تفقد طاقتها مما يؤثر على تشغيل المحرك ،كما أنها
من الممكن أن تؤدي إلى التفريغ السريع لشحن البطارية.

يواجه سائق السيارة أحيا ًنا بعض المشاكل تتسبب في تعطل سيارته أثناء القيادة
خاصة ،ومن أبرز هذه المشاكل هي ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل كبير،
وهو ما يشكل خطورة بالغة على المحرك.
األسباب الرئيسية لهذه المشكلة
 زيت المحرك :تناقص زيت المحرك عن النسبة المطلوبة ،أو في حال انتهاءصالحيته واحتراقه.
 سائل التبريد :نقص سائل التبريد في الردياتير ،وهو ما يخفض القدرة علىتبريد المحرك.
 مشاكل الردياتير :تعرض الردياتير إلى االنسداد نتيجة تراكم األوساخ أوالستخدام المياه العادية في عملية التبريد.
 حساس الحرارة :في حال تلف أو خلل حساس درجة حرارة المحرك ،وهوما يؤدي إلى عدم عمل مروحة التبريد.
 مروحة التبريد :إذا تعرضت مروحة التبريد للضعف ،وهو ما يسبب عدمقدرة المراوح على دفع كمية الهواء الالزمة لعملية التبريد.
 مشاكل كهربائية :في حال وجود مشاكل في التوصيالت واألسالك الخاصةبمروحة التبريد.
 مشكلة بالثرموستات :تلف الثرموستات الخاصة بمروحة التبريد أو تعرضهاللخلل.
 عطل منظومة العادم :إذا تعرضت إحدى األنابيب في نظام العادم لإلنسداد. مضخة الماء :تلف مضخة الماء أو وجود تسرب بها.أضرار ارتفاع حرارة المحرك:
 تآكل بعض أجزاء جدران وبطانات األسطوانات والجوانات تعرض المحرك للعطل ،وهو ما قد يسبب إيقاف السيارة بالكامل -تلف الثرموستات ومضخة المياه والردياتير وأجزاء أخرى مختلفة من السيارة
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على الرغم من األزمة االقتصادية التي اجتاحت العالم في الفترة األخيرة وطالت العديد من القطاعات المختلفة ،إال أن صناعة السيارات ال تعترف بذلك أب ًدا ،كونها أحد العالمات المميزة على الرقي والثر

يعتبر عدم استجابة دواسة البنزين لزيادة السرعات عند الضغط
عليها من المشاكل الشائعة التي قد تواجه السائقين أثناء القيادة
على الطرق ،وتتعدد األسباب التي تؤدي ظهور هذه المشكلة
– مضخة الوقود
في حال انسداد أو تلف
مضخة الوقود فإنها لن
تستطيع القيام بوظيفتها
من ضخ الوقود من خزان
الوقود للمحرك بانتظام،
ما يؤدي إلى عدم وصول
الكمية المناسبة من الوقود الالزمة لعملية االحتراق لتوليد الطاقة للتحرك.
– فلتر البنزين
عدم تغيير فلتر البنزين بشكل منتظم يؤدي إلى انسداده وتلفه ،وهو ما يضعف
مرور البنزين من خزان الوقود إلى غرفة االحتراق في المحرك.
– البواجي (شمعات االحتراق)
في حال ضعف أو تلف البواجي فإنها تفقد وظيفتها في القيام بإشعال خليط
البنزين والهواء في غرفة االحتراق في المحرك ،ما يفقد المحرك قوته.
– فلتر الهواء
في حال انسداد أو تلف فلتر الهواء ،فإن كمية الهواء المطلوبة لعملية االحتراق
الداخلي تنخفض بشكل كبير ،مما يضعف أداء المحرك وقوته.

من المعتقدات السائدة لدى كثير من قائدي السيارات هو أن السيارات ذات
ناقل الحركة اليدوي تتمتع باالقتصاد في استهالك الوقود بشكل أفضل من نفس
السيارات ذات ناقل الحركة األوتوماتيكي ،فهل هذا االعتقاد صحيح أم خاطئ؟
أجاب خبراء نادي السيارات األلماني  ،ADACقائلين في الماضي كانت تتمتع
السيارات ذات ناقل الحركة اليدوي باالقتصاد في استهالك الوقود بشكل أفضل
من نفس السيارات ذات ناقل
الحركة األوتوماتيكي ،ويرجع
ذلك إلى أنها تكون عادة أثقل من
الموديالت العادية .لكن مع التقدم
التقني الكبير في عالم السيارات،
أصبح الناقل األوتوماتك في
السيارات الحديثة يمكنه أن يوفر
الوقود أكثر من الناقل اليدوي،
وذلك عبر خفض عدد لفات المحرك (.)RPM
ووفقاً للخبراء ،فإن الناقل األوتوماتيكي الذي يحتوي على سرعات تصل إلى
 9سرعات قد يساعد في تقليل صرفية الوقود ،خاصة عند االستعانة ببرامج
التوفير في استهالك الوقود في السيارات الحديثة.
كما أظهرت التجارب أن الكثير من السائقين ال يغيرون سرعة االناقل اليدوي
إال عند ارتفاع عدد لفات المحرك ،حتى أن البعض منهم قد ينسى أن يقوم
بعملية تغيير السرعة ،وهو ما يرفع من صرفية الوقود بشكل كبير مقارنة الناقل
األوتوماتيكي.

تعتبر الرياح الشديدة من أخطر عوامل الطقس ،التي تهدد سالمة قائدي
السيارات وقائدي الدراجات النارية لما تتسبب فيه من تغير سلوك القيادة.
وينصح خبراء نادي السيارات  ADACاأللماني والهيئة األلمانية للفحص
الفني بالقيادة بسرعة بطيئة قدر اإلمكان وعدم القيام بمناورات عنيفة ،مع العلم
بأن تغيرات سلوك القيادة تزيد بزيادة سرعة الرياح والسيارة؛ فإذا اصطدمت
عاصفة سرعتها  70كلم/س بمركبة بسرعة  100كلم/س ،فيمكنها تحريكها
بمقدار متر واحد.
وإذا كانت السيارة تسير بسرعة  130كلم/س ،فيمكن أن تصل إلى أربعة أمتار،
كما يزداد الخطر في المناطق المفتوحة على الجسور أو المناطق المرتفعة.
ويتعين أيضا االبتعاد عن الطرق،
التي تمتد على جوانبها األشجار.
وأشار الخبراء إلى أن المركبات
مثل المقطورات وسيارات الكارافان
والسيارات الكبيرة بوجه عام يزداد
تأثرها بالرياح .كما أن الهياكل
الفوقية مثل صناديق السقف تزيد من
السطح المعرض لتيار الهواء.

احتفلت مرسيدس بنز بالذكرى المئوية لنجمتها الثالثية األيقونية ،والتي سجلتها
شركة دايملر األصلية في مكتب براءات االختراع األلماني في  5نوفمبر،
.1921
وفي الواقع يعود تاريخ النجمة الثالثية لما هو أبعد من ذلك ،للعام ،1909
عندما ابتكر أبناء جوتليب دايملر فكرة النجمة الثالثية لتجسيد رؤية أبيهم لعالم
المحركات“ ..على األرض ،وفي المياه ،وفي الجو”.
وفي  ،1909سجلت دايملر براءة اختراع للنجمة الثالثية ولكن بدون حلقة
حولهم ..هذه الدائرة المحيطة بهم تأخرت لعام  ،1921وقد مر الشعار بعدة
تحوالت ،خاصة بعد اندماج دايملر مع شركة بنز في عام  ،1924شملت إضافة
إكليل داخل الدائرة المحيطة بالنجمة الثالثية.
ويُذكر أن دايملر سجلت أيضاً تصميم نجمة رباعية ولكن قررت عدم استخدامه
حتى عام  ،1989وهو العام الذي تم تأسيس شركة دايملر كرايسلر “إيروسبيس”
للطيران ،وتم استخدام شعار النجمة الرباعية للتعبير عن توسع مجال أعمال
الشركة.

وهو ما سوف نستعرضه اليوم لكم خالل السطور التالية.
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ة على الرقي والثراء .

الفرق بين إطارات السيارات الشتوية
وإطارات جميع الفصول
مع اقتراب الشتاء دائماً ما يثار تساؤل لدى كثير من قائدي السيارات حول مدى
أهمية تركيب اإلطارات الشتوية خاصة في المناطق التي تكثر بها األمطار،
والفرق بينها وبين إطارات جميع الفصول.
أجاب خبراء نادي السيارات األلماني  ،ADACأنه يفضل في فصل الشتاء
االعتماد على اإلطارات الشتوية ألنها توفر المزيد من الثبات على الطرق
المبللة والزلقة.
وأوضح الخبراء األلمان أن
اإلطارات الشتوية يتم صنعها من
مركب مطاطي أكثر ليونة ،وهو ما
يضمن تماسكا أفضل على الطريق
في ظل درجات الحرارة المنخفضة.
كما تتميز اإلطارات الشتوية بتصميم
شرائحي خاص ،مما يجعلها أشد
تماسكا على أرضية الطريق الزلقة
أو المغطاة بالثلوج ،كما أن اإلطارات الشتوية تتضمن المزيد من أخاديد المداس،
مما يسمح بتصريف المزيد من الماء ،وبالتالي ال تنزلق اإلطارات بشكل سريع.
أما بالنسبة إلطارات جميع الفصول فإن من مميزاتها أنها توفر عناء تغيير
اإلطارات مع بدء موسم الشتاء وكذلك التكاليف ومواضع التخزين ،غير أنها
تنطوي على بعض العيوب مقارنة باإلطارات الشتوية مثل زيادة استهالك
الوقود وسرعة التآكل وارتفاع ضوضاء الدوران وطول مسافة الكبح.
وأوصى الخبراء بمراقبة ضغط الهواء باستمرار واالحتفاظ بقيمه الصحيحة،
األمر الذي يؤثر بشكل كبير على استهالك السيارة من الوقود وتغيير سلوك
الكبح ،باإلضافة إلى استبدال اإلطار في حال قل عمق المداس عن  4ملم ،وأن
تكون جميع اإلطارات بنفس تاريخ اإلنتاج ونفس الحالة التقنية قدر اإلمكان.

أصبح استخدام السيارات في عصرنا الحالي جزء ال يتجزأ من حياتنا اليومية،
ومع زيادة أعداد السيارات بشكل كبير في مختلف أنحاء العالم نتج عنها ارتفاع
نسبة حوادث السير.
ووفقا للتقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية ،فإن حوادث الطرق تمثل
السبب األول للوفيات بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة
والتاسعة والعشرين ،كما تقدر التكلفة المادية لحوادث الطرق بثالثة إلى خمسة
في المئة من الناتج اإلجمالي المحلي للدول.

السيارات.
 عدم القيادة ببطء شديد ،حيث أن القيادة البطيئة ال تقل خطراً عن السريعةألنها تعرقل الحركة المرورية.
 يجب ترك مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك ،لكي تستطيع السيطرةعلى السيارة عند الضغط على المكابح عند الضرورة.
 أحذر من النقاط العمياء خاصة عند القيادة على الطرق السريعة ،والنقاطالعمياء هي عبارة عن المساحات التي تكون بجانبي السيارة والتي من الصعب
على السائقين رؤيتها أثناء القيادة من مرايا السيارة الخارجية والداخلية.
 تجنب استخدام الجوال أثناء القيادة. اتخاذ الحذر عند تغيير المسار أو االنعطاف بالسيارة ،مع استخدام المرآةوإشارات االتجاهات.
 عدم التوقف بشكل مفاجئ على الطرق السريعة. في حالة تعطل السيارة عليك ركنها في أقصى يمين الطريق مع تشغيلاإلضاءة الرباعية.

كشفت شركة السكك الحديدية األلمانية "دويتشه بان" ومجموعة سيمنز
الصناعية النقاب عن أول قطار آلي بدون سائق في العالم في مدينة هامبورج،
ووصفته بأنه أكثر دقة في المواعيد وفعالية في استخدام الطاقة من القطارات
التقليدية.
ومن المقرر أن تنضم أربعة قطارات من هذا النوع إلى شبكة السكك الحديدية
الحضرية السريعة  S-Bahnفي شمال المدينة وستبدأ في نقل الركاب اعتبارً ا
من ديسمبر المقبل ،باستخدام البنية التحتية الحالية للسكك الحديدية.
ويوجد مدن أخرى مثل باريس بها مترو بدون سائق بينما المطارات غالبًا ما
يكون بها محطات قطارات أحادية السكة أوتوماتيكية ،ولكن تلك التي تعمل على
مسارات فردية حصرية بينما يتشارك قطار هامبورج المسارات مع القطارات
العادية األخرى.
ويتميز المشروع ،الذي وصفته شركتا سيمنز ودويتشه بان بأنه "األول من
نوعه في العالم" ،هو جزء من عملية تحديث نظام السكك الحديدية الحضرية
السريع في هامبورج.
وقالت الشركات في بيان لها إنه على الرغم من التحكم في القطار من خالل
التكنولوجيا الرقمية بالكامل ،إال أن السائق سيظل موجو ًدا لإلشراف على
الرحالت كلما كان هناك ركاب على متنه.

ومن خالل السطور التالية يمكنك التعرف على بعض النصائح لتجنب الحوادث
أثناء القيادة على الطرق السريعة ،وهي كما يلي:
 االلتزام بتعليمات اإلدارة العامة للمرور ،واستخدام جميع األضواء الموجودةبالسيارة.
 تجنب زيادة السرعة عن السرعات المحددة على الطريق والمناورات بين43

الكولسترول ( )Cholesterolهو مركب موجود
في كل خلية من خاليا الجسم ،ويقوم ببناء خاليا
جديدة ،لكن إذا كان مستوى الكولسترول في الدم
مرتفعًا فمعنى هذا أن ترسبات دهنية ستتكون داخل
جدران األوعية الدموية وستعيق هذه الترسبات في
النهاية تدفق الدم في الشرايين.
أنواع الكولسترول
يُوجد ثالثة أنواع مختلفة من الكولسترول ،تشمل
اآلتي:
 .1الكولسترول الضار (Low density
)lipoprotein - LDL

هو الذي ينتقل في الجسم عن طريق الدم ويتراكم
على جدران الشرايين فيجعلها أكثر صالبة وأضيَق.
 .2بروتين دهني منخفض الكثافة ج ًدا (Very low
)density lipoprotein - VLDL

هذا النوع من البروتين يحتوي على أكبر كمية من
ثالثي الغليسيريد ( )Triglyceridesوهو نوع من
الدهون يرتبط بالبروتينات في الدم ،حيث تتراكم
جزيئات الكولسترول فيجعلها أكبر مما يؤدي إلى
تضييق األوعية الدموية.
إذا كنت تتناول أدوية لخفض مستوى الكولسترول
في الدم لكن نتائج فحص الدم تظهر مستوى مرتفعًا
منه ،فمن المحتمل أنك بحاجة إلى دواء إضافي
لخفض مستوى الكولسترول في دمك ،وذلك ألنه
غني ج ًدا بثالثي الغليسيريد.
 .3الكولسترول الجيد (High density
)lipoprotein - HDL

هو الذي يجمّع كميات الكولسترول الزائدة عن
الحاجة ويعيدها إلى الكبد.
أعراض ارتفاع الكولسترول
ليست هنالك أعراض الرتفاع الكولسترول في الدم
حيث يتم اكتشاف قيم الكولسترول المرتفعة فقط
بواسطة الخضوع لفحص دم.
أسباب وعوامل خطر ارتفاع الكولسترول
يتحرك الكولسترول في األوعية الدموية عن طريق
ارتباطه ببروتينات معينة في الدم ،هذا االندماج
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بين البروتينات والكولسترول يسمى باللغة الطبية
البروتينات الدهنية ،حيث تصنف العوامل التي تؤثر
على الكوليسترول ما يأتي:
 .1عوامل تحت السيطرة تؤثر على الكولسترول
هنالك عوامل كثيرة تحت السيطرة تسهم في رفع
نسبة الكولسترول الضار من جهة وفي خفض نسبة
الكولسترول الجيد من جهة أخرى ،ومن أهمها:
ـ التدخين
تدخين السجائر يؤذي جدران األوعية الدموية
فتصبح أكثر قابلية لتجمع الترسبات الدهنية في
داخلها ،كما قد يؤدي التدخين إلى خفض مستويات
الكولسترول الجيد.
ـ الوزن الزائد
إذا كان مؤشر كتلة الجسم أعلى من  30فمن المحتمل
أن يرتفع ً
أيضا خطر ارتفاع مستوى الكولسترول.
ـ سوء التغذية
األغذية الغنية بالكولسترول مثل اللحوم الحمراء،
ومنتجات الحليب الغنية بالدهنيات ،واألطعمة الغنية
بالدهون المتحولة ترفع مستوى الكولسترول.
ـ عدم القيام بنشاط بدني
النشاط البدني يُساعد الجسم في رفع مستوى
الكولسترول الجيد وخفض مستوى الكولسترول
الضار.
 .2عوامل ليست تحت السيطرة
يُوجد عوامل أخرى ليست تحت السيطرة من الممكن
أن تؤثر على مستوى الكولسترول في الدم ،تشمل:
العوامل الوراثية
إن العوامل الوراثية يمكن أن تمنع خاليا الجسم
من التخلص بصورة فعالة من الكولسترول الضار
الزائد الموجود في الدم أو أن تجعل الكبد ينتج
كميات فائضة من الكولسترول.
عوامل خطر أخرى
هذه المجموعات تتمثل في اآلتي:
ـ ضغط الدم المرتفع :ضغط الدم المرتفع على
جدران الشرايين يتلف الشرايين ،األمر الذي من
الممكن أن يسرّ ع عملية تراكم الترسبات الدهنية في

داخلها.
ـ مرض السكري :المستويات المرتفعة من السكر
في الدم تؤدي إلى ارتفاع قيم الكولسترول الضار
وخفض قيم الكولسترول الجيد.
ـ مرضى في العائلة :إذا كان أحد الوالدين أو أحد
األشقاء قد عانى من مرض قلبي قبل بلوغه الخمسين
من العمر فإن المستويات المرتفعة من الكولسترول
ترفع احتمال اإلصابة بمرض قلبي.
مضاعفات ارتفاع الكولسترول
المستويات المرتفعة من الكولسترول يمكن
أن تؤدي اإلصابة بمرض تصلب الشرايين
( )Atherosclerosisالذي هو تراكم خطير من
الكولسترول والترسبات األخرى على جدران
الشرايين ،هذه الترسبات المسماة لويحات قد تقلل
كمية الدم المتدفق في الشرايين ،وقد يحدث اآلتي:
إذا كانت الشرايين المصابة هي التي توصل الدم
إلى القلب فيحتمل أن تظهر أوجاعً ا في الصدر
وأعراض أخرى.
يمكن أن تنتج جلطة دموية مما قد يعيق تدفق الدم،
أو قد تنفصل الجلطة فتس ّد شريا ًنا آخر ،حيث أن
توقف تزويد القلب بالدم يؤدي إلى اإلصابة بنوبة
قلبية ،أما توقف تزويد الدماغ بالدم فيؤدي إلى
اإلصابة بسكتة دماغية.
تشخيص ارتفاع الكولسترول
ـ فحص الدم الذي يقيس مستوى الكولسترول في
الدم يُظهر عاد ًة:
ـ المستوى اإلجمالي للكولسترول.
ـ مستوى الكولسترول الضار.
ـ مستوى الكولسترول الجيد.
ـ مستوى ثالثي الغليسيريد.
عالج ارتفاع الكولسترول
يشمل العالج ما يأتي:
 .1تغيير نمط الحياة
إحداث تغييرات في نمط الحياة هما الخطوتان
األوليتان الضروريتان خالل عالج الكولسترول

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» .

المرتفع في الدم ،مثل:
ـ القيام بنشاط بدني بشكل دائم.
ـ المحافظة على تغذية صحية ومتوازنة.
 .2العالج الدوائي
إذا قمت بالتغييرات الهامة في نمط حياتك ومع
ذلك ال يزال مستوى الكولسترول الضار مرتفعًا
فمن الممكن أن ينصحك طبيبك بالعالج الدوائي،
حيث أن اختيار الدواء المناسب أو التنسيق بين عدة
أنواع من األدوية لعالج الكولسترول يعتمد على عدة
عوامل ،من بينها :عوامل الخطر الموجودة لديك،
وعمرك ،ووضعك الصحي الحالي واألعراض
الجانبية المحتملة.
من ضمن األدوية الشائعة والمقبولة لعالج
الكولسترول:
ـ ستاتين ( :)Statinsهو الدواء األكثر شيوعً ا
لخفض مستوى الكولسترول الضار في الدم ،إذ يعيق
إفراز المادة الالزمة إلنتاج الكولسترول في الكبد.
ـ منحيات األحماض الصفراوية (Bile acid
 :)binding resinsيُستخدم الكبد الكولسترول
إلنتاج العصارة الصفراوية الضرورية لعملية
الهضم في الجسم ،تعمل هذه األدوية على تثبيط هذه
العملية.
ـ أدوية مثبطة المتصاص الكولسترول

(:)Cholesterol absorption inhibitors
األمعاء الدقيقة تمتص الكولسترول الموجود في
الطعام وتفرزه إلى الدورة الدموية ،تعمل هذه
األدوية على تثبيط امتصاص الكولسترول.
إذا كانت مستويات ثالثي الغليسيريد في جسمك
مرتفعة فقد يكون عالج الكولسترول هو:
ـ الفيبرات (.)Fibrates
ـ نياسين (.)Niacin
ـ دمج بين نياسين وستاتين.
غالبية هذه األدوية ليست لها مضاعفات جانبية
جدية ،لكن فعاليتها تختلف من شخص آلخر ،لكن
إذا قررت تناول أدوية لمعالجة ارتفاع الكولسترول
فيحتمل أن ينصحك طبيبك بالخضوع الختبارات
دورية لوظائف الكبد لفحص تأثيرات هذه األدوية
على كبدك.
الوقاية من ارتفاع الكولسترول
في اآلتي أبرز النصائح للوقاية من ارتفاع
الكوليسترول:
ـ مارس النشاط البدني بشكل دائم يوميًا.
ـ تجنب جميع منتجات التبغ الذي من شأنه أن يُقلل
من خطر إصابتك بالكوليسترول المرتفع.
ـ تخلص من الوزن الزائد.
ـ تناول طعامًا صحيًا ،حيث أن األطعمة الغنية

باأللياف الغذائية لها تقريبًا نفس الفاعلية التي ألدوية
الستاتين في خفض مستويات الكولسترول.
ـ امتنع عن تناول أطعمة تحتوي على دهون متحولة.
ـ اختر أغذية مكونة من القمح الكامل فثمة مواد
عديدة موجودة في القمح الكامل تُساهم في الحفاظ
على صحة قلبك.
ـ احرص على استهالك أنواع مختلفة من الخضار
والفواكه.
ـ احرص على استهالك السمك الصحي فهناك أنواع
عديدة من السمك تحتوي على مستويات منخفضة
من الدهنيات وعلى كميات شحيحة من الدهنيات
المشبعة والكولسترول مقارنة باللحوم والدجاج.
العالجات البديلة
بالرغم من أن عدد المنتجات الطبيعية التي أثبتت
فاعليتها في خفض مستويات الكولسترول قليل،
إال أن هذه المنتجات تعد فعالة إذا وافق طبيبك
فمن الممكن تناول البدائل اآلتية لخفض مستوى
الكولسترول لديك:
ـ األرضي شوكي.
ـ الشعير.
ـ بذر قطونة (.)Psyllium
ـ الثوم.
ـ نخالة الشوفان.

45

علي عبد الرحمن
اتهم مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالفقر
المدقع وحقوق اإلنسان أوليفييه دي شوتر الحكومة
ّ
محذرا في الوقت ذاته
اللبنانية بأنها "تخذل شعبها"،
من أن الدولة أصبحت "على شفير االنهيار".
وقال "لبنان ليس دولة منهارة بعد ،لكنه على شفير
االنهيار ،وحكومته تخذل شعبها".
وأضاف في مؤتمر صحافي في بيروت في نهاية
زيارة استمرت  12يوما "رأيت مشاه َد في لبنان لم
أتصوّر قط أنني قد أراها في بلد متوسط الدخل".
وتابع "في حين يحاول السكان البقاء على قيد
الحياة يوما بعد يومُ ،تضيّع الحكومة وقتا ثمينا في
التهرب من المساءلة وتجعل من الالجئين كبش
فداء لبقائها" ،الفتا إلى أن "تقاعس الحكومة عن
مواجهة هذه األزمة غير المسبوقة تسبّب بحالة
بؤس شديد لدى السكان.
وأكمل :أنا مندهش جدا من حقيقة أن هذه دولة في
طريقها للفشل ،إن لم تكن فشلت بالفعل واحتياجات
السكان لم تتم تلبيتها بعد" ،مضيفا "يعيشون في
عالم خيالي...وهذا ال يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل
البالد".
والتقى دي شوتر خالل زيارته مع مجموعة من
كبار المسؤولين ومن بينهم تسعة وزراء ورئيس
الوزراء ورئيس البرلمان.
ولم يعلق مصدر رسمي في مكتب رئيس الوزراء
نجيب ميقاتي على تصريحاته ،لكنه أشار إلى أن
ميقاتي عقد اجتماعا مثمرا هذا األسبوع مع مسؤول
آخر في األمم المتحدة وهو المدير التنفيذي لبرنامج
األغذية العالمي ديفيد بيزلي.
وقال دي شوتر "هذه خسارة هائلة للثروة ...تكاد
تكون غير مسبوقة" ،مشيرا إلى أن الخسائر في
القطاع المصرفي اللبناني التي جرى تقديرها في
خطة الحكومة لعام  2020بحوالي  83مليار دوالر
يجب أن يتحملها المساهمون في البنوك وكبار
المودعين وليس المواطنين العاديين.
وقال دي شوتر إنه سيوصي بدخول برامج الحماية
االجتماعية حيز التنفيذ الفوري بعد تعليقها ألشهر
وكذلك بزيادة الحد األدنى لألجور وبضريبة على
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الثروة لمكافحة معدالت انعدام المساواة التي تعد من
بين األعلى في العالم .وسيُنشر تقريره النهائي في
أوائل عام .2022
وقال إن البابا يوحنا بولس الثاني أشار ذات مرة
إلى لبنان باعتباره "رسالة" للتعايش الطائفي ،إال أنه
أصبح "جرس إنذار للعالم" حول تبعات "تحالف بالغ
الضرر بين رجال األعمال فاحشي الثراء والنخب
السياسية".
وتعمل حكومة نجيب ميقاتي التي ّ
تشكلت في العاشر
من سبتمبر/أيلول ،بموجب توافق صعب بين الفرقاء
السياسيين بعد  13شهرا من الفراغ ،على استعادة ثقة
المجتمع الدولي الذي ينتظر منها القيام بإصالحات
جذرية من أجل حصول لبنان على دعم مالي.
ويعيش نحو  80بالمئة من سكان لبنان تحت خط
ّ
تضخم متسارع وشحّ في األدوية
الفقر على خلفية
والمحروقات وتقنين حاد للتغذية بالتيار الكهربائي،
وسط رفع الدعم تدريجيا عن األدوية والطحين.
واستنزف االنهيار االقتصادي الذي صنّفه البنك
الدولي من بين األسوأ في العالم منذ العام ،1850
احتياطات مصرف لبنان وأفقد الليرة أكثر من 90
بالمئة من قيمتها.
وبحسب آخر البيانات الصادرة عن الحكومة اللبنانية
فإن أسعار المواد الغذائية األساسية ارتفعت بأربعة
أضعاف تقريبا في عام واحد فقط .وقال البنك الدولي
إن مع ّدل التضخم بلغ  131.9بالمئة خالل األشهر
الستة األولى من عام .2021
وعرضت دول غربية مد يد المساعدة مقابل
إصالحات ،لكن لبنان ظل بال حكومة ثابتة لمدة 13
شهرا في أعقاب انفجار بيروت الدامي في أغسطس/
آب  ،2020كما لم تجتمع الحكومة الجديدة التي
تشكلت في سبتمبر/أيلول على مدى شهر وسط
خالف سياسي.
ّ
وحذرت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" في أكتوبر/
تشرين األول من أن "األطفال في لبنان ال يأكلون
بانتظام ألن أهلهم يعانون من أجل تأمين المواد
الغذائية األساسية لهم".

وحسم رئيس الوزراء اللبناني في ملف الدعم
بإعالنه أن ال عودة لمنظومة الدعم ،مبررا قراره
بأن خزينة الدولة لم تعد قادرة على تحمل أعباء
الدعم ،لكن حكومته التي لم تعقد بعد جلسة لمجلس
الوزراء بسبب اشتراط الثنائي الشيعي عزل قاضي
التحقيق في تفجير مرفأ بيروت ،لم توفر شبكة أمان
اجتماعي لمن يعانون من فقر متزايد وهو أمر من
شأنه أن يزيد من معاناة معظم اللبنانيين.
وقال ميقاتي "لقد دخلنا في مرحلة تضخم كبيرة
جدا نتيجة تراكم سنوات اعتمدت فيها سياسة الدعم
بالمطلق وكان يمكن القيام بها بالتزامن مع تصحيح
األجور .اليوم ليس بمقدورنا العودة إلى الدعم ألن
الخزينة العامة غير قادرة على التحمل واالقتصاد
يحتاج إلى وقت لتصحيح نفسه".
وأضاف "بات هناك أكثر من  100بند على جدول
أعمال مجلس الوزراء ما يقتضي الدعوة إلى عقد
جلسة قريبا ،وإلى اإلسراع في إقرار الموازنة
العامة وإحالتها على مجلس النواب لدرسها وإقرارها
بالتوازي مع إقرار اإلصالحات المطلوبة لمواكبة
االتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وتابع "ال خيار لنا إال التوجه إلى صندوق النقد
الدولي وقد تستغرق المفاوضات معه وقتا إضافيا
يتعدى نهاية العام الحالي ،لكن من خالل صندوق
النقد يحظى لبنان بما اسميه إشارة معينة لكل الدول
بأن لبنان قابل للتعافي ويجب دعمه".

حسن عطوان
أعربت وكاالت أممية عن قلق بالغ إزاء التدهور
السريع في الظروف المعيشية لالجئين السوريين في
لبنان ،الفتة االنتباه إلى أن جميع الالجئين السوريين
باتوا عاجزين تقريبا عن توفير الح ّد األدنى من
اإلنفاق الالزم لضمان البقاء على قيد الحياة.
وأشار بيان صادر عن مفوضية الالجئين وبرنامج
األغذية العالمي ومنظمة اليونيسف إلى تأثير األزمة
االجتماعية واالقتصادية والصحية التي يشهدها
لبنان بشكل خاص على العائالت اللبنانية والالجئة
األكثر فقرا.
فقد كشفت النتائج األولية لتقييم جوانب الضعف
لدى الالجئين السوريين في لبنان لعام  ، 2021عن
وضع بائس يُرثى له ،إذ إن تسعة من أصل كل 10
الجئين سوريين ال يزالون يعيشون اليوم في فقر
مدقع.
وفقا للتقييم ،فقد واصل غالبية الالجئين ،خالل العام
الحالي ،االعتماد على استراتيجيات مواجهة سلبية
للبقاء على قيد الحياة ،مثل التسول أو اقتراض
المال أو التوقف عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة
أو تقليص النفقات الصحية أو عدم تسديد اإليجار.
ويشير التقييم إلى أن عام  2021شهد ازدياد عدد
أفراد األسر الذين اضطروا إلى قبول وظائف زهيدة
األجر أو شديدة الخطورة أو نوبات عمل إضافية
لتأمين الدخل نفسه الذي كانت األسرة قادرة على
توفيره في العام .2020
وتؤثر استراتيجيات المواجهة هذه بشكل سلبي على
القدرة على التأقلم وعلى توليد الدخل في المستقبل،
مما يجعل أسر الالجئين أكثر عرضة النعدام األمن
الغذائي وأكثر اعتمادا على المساعدات اإلنسانية.
البقاء على قيد الحياة بات أمرا بعيد المنال
وقال أياكي إيتو ،ممثل مفوضية الالجئين في لبنان،
إن العملة اللبنانية فقدت أكثر من  85في المائة من
قيمتها ،على مدى األشهر الثمانية عشر الماضية،
"فارتفعت األسعار بشكل كبير ،وأصبح مجرد البقاء
على قيد الحياة بعيدا عن متناول عائالت الالجئين
السوريين.
وأكد أن هذه األزمة سيكون لها تأثير طويل األمد

على رفاه الالجئين ومستقبل أطفالهم" ،كما أنها تهدد
المكاسب التي تم تحقيقها في السابق مثل إمكانية
الوصول إلى الخدمات األساسية".
كما أشار إيتو إلى أن "العائالت اللبنانية تكافح هي
أيضا .فثمة حاجة ماسة إلى تعزيز الدعم المق ّدم
إلى السكان اللبنانيين والالجئين والفئات األخرى
المهمشة في هذه الفترة العصيبة .ال يمكننا أن نخذلهم
اآلن".
المأوى الالئق غير متاح
وال يزال الالجئون يعانون في سبيل العثور على
مأوى الئق وآمن؛ وفقا للتقييم ،الذي أشار إلى أن
حوالي  60في المائة من عائالت الالجئين السوريين
يعيشون في مساكن معرضة للخطر أو دون المعايير
المطلوبة أو مكتظة.
كما أظهر التقييم زيادة في متوسط بدالت اإليجار
لجميع أنواع المساكن وفي جميع المحافظات ،فضال
عن زيادة في احتمالية اإلخالء.

وأوضحت اليونيسف أنها تعمل على توسيع نطاق
برنامجها لدعم المزيد من األطفال واألسر "إذ ال
بد من وضع رفاه األطفال وحمايتهم في أعلى سلم
األولويات لضمان إنفاذ حقوقهم تحت أي ظرف
من الظروف ".وأشار البيان إلى أن وكاالت األمم
المتحدة الثالث تواصل العمل مع الحكومة اللبنانية
والجهات الشريكة لتقديم الدعم الحيوي والضروري
إلى جميع المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة ،بما
في ذلك السكان اللبنانيون والالجئون.

تقديم الدعم ألكثر من مليون الجئ سوري
وقال ممثل برنامج األغذية العالمي في لبنان إن هذا
العام "كان حافال بالصعاب بالنسبة إلى جميع السكان
في لبنان .فقد رأينا كيف باتت أسعار المواد الغذائية
خارج متناول العديد من األسر".
"بفضل الدعم السخي الذي تق ّدمه الجهات المانحة،
يساعد برنامج األغذية العالمي حاليا أكثر من 1.1
مليون الجئ سوري و 600ألف مواطن لبناني في
الشهر .فهو يق ّدم مساعدات نقدية وحصصا غذائية،
فضال عن تنظيم األنشطة لدعم وحماية سبل كسب
العيش".
وتقول يوكي موكو ،ممثلة اليونيسف في لبنان ،إن
األزمة المتفاقمة في لبنان تجعل من األطفال الذين
ينتمون إلى الفئات األكثر ضعفا عرضة للخطر ،بما
في ذلك األطفال الالجئون ،إذ تضطر المزيد والمزيد
من األسر إلى اللجوء إلى تدابير تكيّف سلبية ،مثل
إرسال أطفالها للعمل في ظروف خطرة في كثير
من األحيان ،فضال عن تزويج الفتيات الصغيرات
أو اللجوء إلى التأديب القائم على العنف ،على حد
تعبير المسؤولة األممية.
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Kalender 2022
mit Logo und Firmennamen

2022 ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﺔ
ﻣﻊ ﺷﻌﺎﺭ ﻭﺇﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

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

030-615 76 70

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

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

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

Fahrschullehrer gesucht
30€/Stunde.

Infos unter 030-680 720 96

Landeseinwohneramt gﬁ^q˘]<·ÁÚç<gj”⁄

D∞÷ÜeE

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

Außenﬆelle:

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

52

 حاالت الطوارئ، شئون األجانب، مساجد،سفارات

Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste

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

Physiotherapie

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

Apotheken

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

53

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

Ärzte

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

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

AACHEN
Moscheen
Arrahman Moschee
Brabantstr. 8, 52070 Aachen

BOCHUM

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

BONN

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

DARMSTADT

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

DORTMUND

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

DRESDEN

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

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

BOCHUM

Drogerie
F&S
Tel.: 0178-5005067

BREMEN

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

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

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966
- Abha 9667
- Arar 9664

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

SOMALIA: 00252
Chisimaio 2523
Mogadischu 2521

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

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

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

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

ESSEN

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

FRANKFURT A. MAIN

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

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

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

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

DÜSSELDORF

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

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

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

FREIBURG

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

HAMBURG

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

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

MÜNCHEN

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

MÜNSTER

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

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

KREFELD

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

LUDWIGSBURG

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

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

IDSTEIN

Moscheen
Arabischer Kulturverein
Bismarckstr. 120 A
67059 Ludwigshafen am Rhein

KAARST

LUDWIGSHAFEN

MAINZ

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

MANNHEIM

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

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

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

KARLSRUHE

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

KASSEL

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

KIEL

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

KEMPEN

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

KÖLN

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

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

HANNOVER

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

WASSENBERF-MYHL

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

WIESBADEN

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

WUPPERTAL

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

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

RÜSSELSHEIM

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

SAARBRÜCKEN

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

SALZGITTER-BAD

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

SIEGBURG

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

STUTTGART

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

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

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

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

Botschaften, Moscheen, Kirchen, Vereine, Beratungen

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

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

Wilhelmshavener Str. 22, 10551 Berlin
Tel. 030-39035516
Al Karmel,
ـ الكرمل
Großbeerenstr. 28d, 10965 Berlin
Tel. 030-76765386
Al-Mabarat e.V.,
ـ جمعية المبرات الخيرية
Sonnenallee 69, 12045 Berlin
Tel./ Fax: 030-62725564
Al Nadi,
ـ النادي
Rheunstr. 54, 12161 Berlin,
Tel. 030-8520602
Al Yarmouk
ـ جمعية أصدقاء اليرموك
Freundschaftsgesellschaft Berlin
Tel. 0163-6032158 / 0176-77144020
ww.ayfg.de
Arabisch-Deututscher ـ الجمعية العربية األلمانية
Kulturaustausch e.V.,
للتبادل الثقافي
Nogatstr. 15, 12051 Berlin,
Tel. 030-80573788
ArDIF e.V.,
ـ معهد البحوث اإلجتماعية
Pohlstr. 60-62, 10785 Berlin,
Tel. 030-257572752
Arresalah
ـ مركز الرسالة
Turmstr. 83, 10551 Berlin, Tel.
030- 46309555
DAUG e.V,
ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة
Wipperstr. 14,12055 Berlin,
Tel. 030-56825972
Deutsch-Arabisches Zentrum ـ المركز العربي
Uthmannstr. 23, 12043 Berlin
األلماني
Tel. 030-56826648
Deutsch- Libanesische
ـ جمعية الرسالة
Al Rissala
اللبنانية األلمانية
Schulstr. 122, 13347 Berlin.
Tel.: 030-45028289
Deutsch-Libanesische ـ جسر الصداقة األلماني
Freundschaftsbrücke
اللبناني
Friedrich-Franz-Str. 11 B, 12103 Berlin
Tel. 030-78714650
Deutsch-Libanesische Gemeinde
ـ الرابطة
Curtiusstr. 23, 12205 Berlin
اللبنانية
Tel. 030-8335332
Deutsch-Libanesische Union ـ اإلتحاد اللبناني
für Reform & Wandel e.V. األلماني لإلصالح
Tel. 0163-9133787
Die Brücke,
ـ جمعية الجسر
Puttbusser Str. 27,13355 Berlin,
Tel. 030-50344148
رابطة المغتربين
Deutsch-Syrischer Verein
السوريين
Postfach 440520, 12005 Berlin
Tel. 0176-66699777
El Kantara,
ـ القنطرة
Schierkerstr. 20, 12051 Berlin
Tel. 030-49808868
FVM,
ـ الصداقة المغربية
Glasgower Str. 33, 13349 Berln
Tel. 030-45020107
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية
GDÄF,
Hessenallee 7, 14052 Berlin
Tel. 030-3057307
ـ الغرفة
Ghorfa,
Garnisonskirchplatz 1, 10178 Berlin
Tel. 030-2789070
Haus der deutsch- ـ بيت الشباب العربي األلماني
arabischen Jugend,
Kirchhofstr. 19, 12051 Berlin,
Tel. 0179-9162567
إبن خلدون
Ibn-Khaldon
Karl-Marx-Str. 78, 12043 Berlin
IDFAD,
ـ إدفاد
Seydelstr. 28, 10117 Berlin,
Tel. 030-20649898
IKRA,
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin,
Tel. 030-97888763 / 4/ 5
Irakische Gemeinde,
ـ الجالية العراقية
Postfach 410362, 12113 Berlin,
Tel. 0174-4172863
Irakischer Kulturverein,
ـ الرافدين
Karl-Marx-Str. 204, 12055 Berlin,
Tel.030-29006689.
Islamic Relief,
ـ اإلغاثة اإلسالمية
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin,
Tel. 030-6112600
ـ مركز األسرة والشباب
JFZ e.V.,
Jugend & Familien Zentrum
Haberstr. 3, 12057 Berlin,
Tel. 56823914
ـ الجالية األردنية
Jordanische Gemeinde-Berlinبراندبورغ/برلين
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Kienitzer Str. 98. 12049 Berlin, Tel.: 01723962858 U-Bhf. Leinestr.
Neukölln
 مسجد المركز اإلسالميFinowstr. 27, 12045 Berlin, Tel. 68088490
U-Bhf. Rathaus Neukölln Bus M41/104/167
Neukölln
 مركز الحسنينGlasower Str. 54, 12051 Berlin,
U-Bhf. Grenzallee Bus 344
Reinickendorf
 مسجد الوداديةOllenhauerstr. 114, 13403 Berlin, Tel. 03045020107 U-Bhf. Kurt-Schumacher-Platz
Bus M21 / X21 / 122
 مسجد دار الحكمةTiergarten
Rathenower Str. 16, 10559 Berlin, Tel. 0303957629
Bus 123/178
Tempelhof
ـ مركز التراث
Manteufelstr. 4, 12103 Berlin
U-Bhf. Alt-Tempelhof Bus M 46/246/140
Wedding
 مسجد المركز الثقافيDrontheimerstr. 32 A, 13359 Berlin, Tel.030
49500803 U-Bhf. Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
 مسجد الرحمنTromsöerstr. 6, 13359 Berlin, Tel: 030- 978
88763 U-Bhf. Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
 مسجد باللDrontheimer Str. 16, 13356 Berlin, Tel. 03049912704 U-Bhf. Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
ـ مسجد الصحابة
Torfstr. 14, 13353 Berlin, Tel. 0177-5268716
U-Bhf. Amrumer Str. Bus 142/ 221
Wedding
ـ مسجد الرسالة
Turmstr. 83, 10551 Berlin, Tel. 03046309555 U-Bhf. Turmstr. Bus M27,
TXL 101, 123, 187, 245
مسجد الفردوس
Wedding
Al-Firdaus , Brüsseler Str. 39, 13353 Berlin
U-Bhf. Leopoldplatz / Seestr.
Bus 120/ 106/142/221/247/327/M13/N6/N9

Kreuzberg
 الكنيسة الكاثوليكيةMittenwalder Str.15,10961 Berlin
U-Bhf. Gneisenaustr. Bus M41
Lichtenberg
 الكنيسة القبطية المصريةReodeliusplatz 1, 10365 Berlin, Tel. 03055491013 U-Bhf. Magdalenenstr. Bus 240
Mitte
 كنيسة الروم األرثدوكسAuguststr 90 10117 Berlin
Tel. 030-80498820 Bus 120/142/247

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

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

Kreuzberg,
ـ مسجد عمر
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin, Tel. 0306126961 Bus M29 U-Bhf. Görlizer Str.
Kreuzberg
 مركز اإلمام الصدرYorckstr. 35, 10965 Berlin.
U-Bhf. Yorckstr. Bus M19
Neukölln
 مسجد النورHaberstr. 3, 12057 Berlin, Tel. 030-68083610
S-Bhf. Köllnische Heide Bus 170
Neukölln
 مركز القائمFlughafenstr. 79-81, 12049 Berlin, Tel.03062705116 U-Bhf. Boddin Str. Bus 104/ 167
Neukölln
 مسجد دار السالمFlughafenstr. 43, 12053 Berlin, Tel.03062731998 U-Bhf. Boddin Str. Bus 104/ 167
Neukölln
 مركز المصطفى-
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Vereine, Beratungen

REINICKENDORF
Rathaus Reinickendorf
Eichborndamm 215 - 239 in 13437
Berlin
Raum 119 B
Kostenlose Rechtsberatung für Einkommensschwache.
HVD Neustart
Beratung und Wohnunterstützung
Alt-Reinickendorf 7 in 13407 Berlin
Telefon: 4 14 68 74
SPANDAU
Beratung + Leben
Sozialberatung Spandau
Hasenmark 3 in 13585 Berlin
Telefon: 3 31 30 21
Deutsches Rotes Kreuz
Allgemeiner Sozialer Dienst
Galenstraße 29 in 13597 Berlin
Telefon: 43 72 89-95
Gemeinwesenverein Heerstraße Nord
Beratungsstelle Treffpunkt
Obstallee 22 d in 13593 Berlin
Telefon: 3 63 41 12
HÎNBÛN
Internationales Bildungs- und Beratungszentrum für Frauen und ihre
Familien
Brunsbütteler Damm 17 in 13581 Berlin
Telefon 3 36 66 62
Treffpunkt Regenbogen
Lynarstraße 9 in 13585 Berlin
Telefon: 3 36 10 36
STEGLITZ-ZEHLENDORF
Diakonisches Werk Steglitz und TeltowZehlendorf
Johanna-Stegen-Straße 8 in 12167
Berlin
Telefon: 7 71 09 72
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Arbeit und Leben (DGB/VHS)
Keithstraße 1-3 in 10787 Berlin
Telefon: 30 10 48 65
Diakonisches Werk Tempelhof-Schöneberg
Stadtteilzentrum „KoKuMa“
Rathausstraße 28 in 12105 Berlin-Mariendorf , Telefon: 74 00 44 65

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

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

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

A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Din-Lang Art CD Oval Maxi Rund Q6 Q5 Q4 Q3

Speisekarte

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

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

Flyer
Stempel

Visitenkarten
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Designed by dalil.de

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

ﻣواﻋﯾد اﻟﻌﻣل
Sprechzeiten

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

ّ

   ،
   

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

اﻟﻌﻧوان اﻟﺟدﯾد

Neue Adresse

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

ألول
سن ا
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م

ى انت
وحت

ديل أسن
هاء تب

ان الحليب

hzahn.
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عيادة طب األسنان للصغار
Designed by dalil.de

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

g
lun
d
n
ha

Be

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

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

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

U6 Ullsteinstr.

أطباء

Ärzte

030 625 10 07

Hermann Quartier

Tel

(S- & U-Bhf. Hermannsraße)

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

Hermannstraße 158A
12051 Berlin

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

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

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

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

 طب رياضيDr. Med. Bader Askar

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

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

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

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

Tel.: 030 / 5329237

Karl-Marx-Str. 80
12043 Berlin

Tel.: 030-686 65 04
Fax: 030-627 30 433
Mo. - Di.: 8.30 - 16.00 Uhr.
Mi.: 8.30 - 13.00 Uhr.
Do.: 11.00 - 18.00 Uhr.
Fr.: 8.30 - 12.00 Uhr.
باطنية
INNERE MEDIZIN
 علي عبود/ـ د
Ali Abboud
Karl- Marx-Straße.112,
12043 Berlin | Tel.: 030 68900298
 خليل/ دAyade Khalil
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel.030- 785 23 36
 خليلي/ـ د
Khalili, A.
Senftenberger Ring 3a,13439 Berlin,
Tel. 030-41937041
 لطيف سعيد/ـ د
Saeed, Latef
Karl-Marx-Str. 239, 12055 Berlin,
Tel. 030-68087670
أطفال
KINDERÄRZTE
 ذكرى/  دةDekra AL-Saidi
Grammestr. 15, 13629 Berlin,
Tel. 030-38304442
 نجيب/  دNajeeb Al-Saidi
Braunschweiger Str. 14, 12055 Berlin
Tel.: 030-5329237
 سناء/ـ دة
Sana Ayade
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel. 030-785 23 36
جراحة أطفال
KINDERCHIRURGIE
 علي معروف/ـ د
Dr. med. Ali Maarouf
Oranienstr. 158, 10969 Berlin,
Tel. 030-6141619
 بسام غنام/ـ د
Dr. Gannam
Nürnberger Str. 67, 10787 Berlin
Tel.: 030- 21021840

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

 حسن هاشم.د

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

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

Bismarckstr.63
13585 Berlin-Spandau

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

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

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

 ﻣﺣﻣد أﻧﯾس اﻟﻣﺣﻣد.د
Zahnarzt
Omar Shalabi

 ﻋﻣر ﺷﻠﺑﻲ.د

Fachzahnarzt für Oralchirurgie
Mukhtar Daiban

 ﻣﺧﺗﺎر ذﯾﺑﺎن.د
اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ ﺟراﺣﺔ أﺳﻧﺎن

 اﻟﺧﻣﯾس- اﻹﺛﻧﯾن

 اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ،ﻧﺗﺣدث اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ

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

اﻟﺟﻣﻌﺔ

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

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

اﻟﺳﺑت

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

ھﯾرﻣﺎن ﺷﺗراﺳﮫ

أطباء

Ärzte

المركز الطبي للصحة العامة والباطنية

Zentrum für Gesundheit und innere Medizin
Dr. Mithak Ebady

Fachärztin für Allgemeinmedizin &
Naturheilkunde

المستشارة الدكتورة
ميثاق العبادي

Dr. Gihan Neumann
Fachärztin für innere Medizin
& Notfallmedizin

المستشارة الدكتورة
جيهان نويمان

أخصائية األمراض العامة والباطنية
أخصائية طب األعشاب والطب البديل

أخصائية األمراض الباطنية والصحة العامة
أخصائية طب الطوارئ

Badstr. 12, 13357 Berlin

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

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

www.allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de

030 - 462 60 70

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

w w w. a o k . d e

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

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

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

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

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

Privat & Alle Kassen

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

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

‰⁄ÊÅ<Çe^¬<ÖÁj“Ç÷]<Ö^éjäπ]

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

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

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

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

Telefon: 0800 265080-24293
Telefax: 0800 265080-24350
Müllerstr. 143, 13353 Berlin
Aus dem Ausland sind wir erreichbar unter:
Telefon: 0049 3312772-1111 | Telefax: 0049 3312772-22992
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Dr. AMIN HAFIZ
Dr. Hanan Hafez-Holz
العيادة التخصصية لطب األسنان

الدكتور أمين حافظ
الدكتورة حنان حافظ هولز

. تركيب األسنان الثابتة والمتحركة-

. عالج الحاالت الطارئة-

. الحشوات الضوئية والتجميلية-

. تنظيف األسنان-

. تبييض األسنان بطريقة حرفية-

. عالج القناة الجذرية بأحدث الطرق-

. وقاية ومعالجة أسنان األطفال-

. عالج أمراض اللثة-

Öffnungszeiten: Mo., Di., .: 09:00 - 17:00 Uhr | Mi.: 11:00 - 19:00 Uhr | Do.: 09:00 -18:00 Uhr | Fr.: 09:00 - 14:00 Uhr

Tel.: 030 493 40 60

Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Gesundbrunnen

Designed by dalil.de

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

أطباء

Ärzte

MVZ EL-Sharaﬁ IMC GmbH
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮاﻓﻲ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ

ﺍﺧﺼﺎﺋﻴﲔ ﻧﺴﺎﺀ ﻭﻭﻻﺩﺓ

Fachärzte für Gynäkologie und Geburtshilfe

ﺃﺧﺼﺎﺋﻴﲔ ﺑﺎﻃﻨﻴﺔ

Fachärzte für Innere Medizin

ﺃﺧﺼﺎﺋﻴﲔ ﺍﳉﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ

Fachärzte für Plastische und Schönheitschirurgie

 ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﰲ.ﺩ

 ﻓﻴﺪﻳﺔ ﺃﲰﺎﺀ.ﺩ
 ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻟﺰﺭﻳﺮ. ﺩ

 ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ. ﺩ
 ﻃﺒﻴﺐ ﻋﺎﺋﻠﺔ- ﺃﺧﺼﺎﺋﻲ ﺑﺎﻃﻨﻴﺔ

 ﺛﺎﺋﺮ ﺍﳌﻮﻋﺪ. ﺩ

ﻃﺒﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

 ﺃﲰﺎﺀ ﺩﺑﺎﺡ. ﺩ

ﻏﺴﺎﻥ ﺗﻴﺰﺭﻱ. ﺩ
 ﺃﻣﺎﻧﻲ ﲪﺎﺩﻩ. ﺩ

ﻧﺴﺎﺀ ﻭﻭﻻﺩﺓ

Dr. Khaled El-Sharaﬁ

Dr. Vediye Asma
Dr. Mnar Alzrer

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

Dr. Amani Hamadah Dr. Thaer Almoued
Hausarzt

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

Innere Medizin, Diabetologie.

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

030/4941044

info@mvz-elsharaﬁ.de
Fax: 030/4941045

mvz.elsharaﬁ

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

Grüntaler Str. 1/ Badstr. 12, 13357 Berlin
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ZAHNARZTPRAXIS

Mustapha Lagrou M.Sc

Design by dalil.de

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻷﺳﻧﺎن

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

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

Dr. Houssam Hegazy
Arzt für Urologie



   



 

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

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

Dr. Nawras Darkazanly

ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ
 ﻧﻮﺭﺱ ﺩﺭﻛﺰﻧﻠﻲ.ﺩ

Beratung und Behandlung von Kindern
und Erwachsenen
Non-Extraktions-Therapie
Zahnfarbene Bracketsysteme aus Keramik
Aligner-Therapie
Lingualtechnik
Kombinierte kieferorthopädisch-kieferchirurgische
Therapie
Diagnostik und Therapie des Kiefergelenkes
Richard-Wagner-Platz 3, 10585 Berlin
U-Bhf. Richard-Wagner-Platzm / U 7
Bus: M45 / N7
Sprechzeiten:
Mo – Do: 9 – 12 Uhr & 13 – 18 Uhr
Fr: Nach Vereinbarung

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

Dr.

M. Duncker

Dipl.
Stom.

A. Al-Souri

Fachpraxis für Kieferorthopädie
Zahnregulierung für

Kinder und Erwachsene
- Schnelle und schmerzarme
Kieferorthopädie

- Fast unsichtbare Zahnspangen
- Sportschutz

- Individualprophylaxe

- Professionelle Zahnreinigung
- Zahnschmuck

- Kombinierte kieferorthopädischkieferchirurgische Behandlung

Methfesselstraße 50
10965 Berlin-Kreuzberg

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

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

Fr

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

Designed By Dalil

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

Tel

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

030 687 21 72

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

Prophylaxe

·^ﬂâ˙÷<<ÌË^ŒÊ<s⁄^ﬁÜe
·^ﬂâ_<ãÈf◊i<
Kronen- und Brückenversorgung
·^ﬂâ_<gÈ“Üi
Zahnprothesen
Ÿ^Àõ˘]<·^ﬂâ_<Ì¢^√⁄
Kinderzahnheilkunde
Ìn◊÷]<Ì¢^√⁄
Zahnfleischbehandlung
Spezielle Zahnreinigung und Politur <·^ﬂâ˘]<ƒÈ€◊iÊ<ÃÈøﬂi
Anbringen von Zahnschmuck ·^ﬂâ˙÷<ÕÖ^}à÷]Ê<Í◊£]<gÈ“Üi
·^ﬂâ˘]<òÈÈfi
Bleaching (Zahnaufhellung)
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مركز الشام لطب األسنان لألخوين آله رشي
Dr. med. dent. MSc. PhD.
Alarashi Brüder
NG
U
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Leistungsschwerpunkte:

:أختصاصنا

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

 تبييض األسنان بالليزر-

0176 6475 4594
0176 3419 7645

Mo - Fr : 10 - 18 °° Uhr

030 - 687 - 54 22

Erkstr. 1A, 12043 Berlin

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

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

ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺎد ﻋﺒﻮد
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻨﺎن ﺧﻼل  24ﺳﺎﻋﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻼج
زراﻋﺔ أﺳﻨﺎن ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ اﻟﻤﺮﻳﺢ
ﺗﺒﻴﻴﺾ وﺗﺠﻤﻴﻞ اﻷﺳﻨﺎن

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

 اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ

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

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

اﻟﻌﻴﺎدة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻧﻮﻳﻜﻮﻟﻦ

Designed by dalil.de

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

FÄ für Gynäkologie und Geburtshilfe

Dr. Jamila Majoul
دكتورة جميلة مجول
أخصائية نسائية

Dr. Zamzam Abushowaisha
دكتورةزمزم ابوشويشه
أخصائية نسائية

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

Besenreiser entfernen

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

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

www.gynäkologie-majoul.de
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KINDERWUNSCHZENTRUM
am Potsdamer platz

Dr. med.

Hanadi Awwadeh
Dr. med.

Anja Mutz

IUI
IVF
ICSI
MESA TESE
Assisted Hatching

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

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

Zahnarztpraxis
Dento Smile
MODERN-KOMPETENT-SCHMERZFREI

Abdul - Hamid Hafez الدكتور عبد الحميد حافظ
Tätigkeitsschwerpunkte :

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

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

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

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

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

Bus123/106,M13/50,U6

Seestr

 تأمينات، عالج طبيعي، صيدليات،مستشفيات

Krankenhäuser, Apotheken, Naturheilkunde, Versicherungen

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

BRILLENSTUDIO
ABDALLAH

l]Ö^øﬂ◊÷<ÁËÅÁjâ]

<ÌÀ◊jß<ÌÈπ^¬<l¯ËÅÁ⁄<K<ÌÈfõ<l]Ö^øﬁ
ÜiÁÈf€”÷^e<ìv <K

l]Ö^Èä÷]<ÏÅ^ÈŒ<Ìí}Ö<ÿq_<‡⁄<Ö^íe˝]<ìv
BLISSESTR. 5,
10713 Berlin - Wilmersdorf

l]Ö^Èä÷]<Ö^øjﬁ˝<‡“^⁄_<^ﬂËÇ÷

TEL 030 86 10 86

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

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

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel
Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice
Beratung & Versorgung

∞e^í€◊÷<l^ø ^uÊ<l]Å^ﬂ{{{{{â
Ç{{{{{{ä¢]<^ñ¬_<ƒÈ€¢<l]Ç{{{{é⁄
l^æ^ÀuÊ<ÌÈfõ<hÖ]Áq
Ì{{{{Èﬁ^•<Ì{{{È÷àﬂ⁄<l]Ö^Ëá
Manfred von Richthofen Straße 24
Tel

030 788 97 955
Mobil

Fax

12101 Berlin
030 788 97 956

0171 991 81 96

Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

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

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

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

 أعمال النظافة، نظارات،محامون

Anwälte, Optiker, Reinigung

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

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

U-Bhf. Leopoldplatz
Tel 030 469 062 822
Fax 030 469 062 829
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Müllerstraße 156 A
13353 Berlin
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SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,
Strafrecht, Ausländer- & Asylrecht

 عبد هللا/ د-

ـ أميركو
للتجارة

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

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

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

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

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

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

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

ـ

ـ فوتو فريد
ـ ستوديو ميديا

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

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

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

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

 إلكترونيك لين إلكترو فن موبيل سات ريكسـ ساتكوم

Dr. A. Elektiar
dolmetscher

Designed By Dalil

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

REPARATUR
ASD Auto Design u. Service GmbH
Koloniestr. 104, 13359 Berlin,
Tel. 030-4926372
Chebli, Hikmet u. Ghazi
Koloniestr. 127, 13359 Berlin,
Tel. 030-4939073
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cab24 Taxischule
٢٤ ـ كاب
Dominicusstr. 11, 10823 Berlin, Tel.:
030-47399222
Die Smarte Fahrschule
ـ سمارت
Klosterstr. 28, 13581 Berlin, Tel.: 015780556115
Exakt Fahrschule
 إكسزاكتAnzengruberstr. 6, 12043 Berlin, Tel.:03023536205
Sonnen Fahrschule
 محمد/ ـ أ
- Sonnenallee 82, 12045 Berlin, Tel.:
030-68072096
- Karl-Marx-Str. 163, 12043 Berlin, Tel.:
030-98409549
- Tempelhofer Damm 214, 12099 Berlin,
Tel.: 030-55596711
 حبيب/  أTurbo Fahrschule
- Bredowstr. 2,10551 Berlin, Tel. 03039837537
- Donaustr. 101, 12043 Berlin, Tel. 03056821280

 ﺃﺣـﻤﺪ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ/ﺩ

VERMIETUNG

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

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

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

AN- & VERKAUF

KFZ-GUTACHTER

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

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

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

Schulen, Kindergärten, Immobilien, Baufirmen, Mobilfunk

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

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

FESTSAAL

ـ صالة األفراح
Alafrah Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin,
Tel 0176-63886003
ـ صالة األمل واألحالم
AWA Saal
Wiebestr. 49, 10553 Berlin
Tel. 030-88531058
ـ صالة كاريزما
Charisma Festsaal
Colditzstr. 29, 12099 Berlin
Tel. 0173-2059765
ـ صالة األناقة
Elegance Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447181-83
ـ صالة كونتراست
Kontrast Festsäle
Handwerkerstr. 33, 15366 Berlin
Tel.: 0151-66505050
ـ صالة لوكس
LUX Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin,
Tel.: 030-536 04 033
ـ صالة الشرق
Orient Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
ـ صالة الملكة
Queen Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin, ِ(Seitenflügel)
Tel. 030-75447183
ـ الصالة الملكية
Royal Event Center
Am Juliusturm 55, 13559 Berlin
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56823914
ـ دار الحكمة
Haus der Weisheit
Rathenower Str. 16, 10533 Berlin, Tel. 03039808625
Ibn-Khaldon
ـ ابن خلدون
Karl-Marx-Str. 78, 12043 Berlin
Karame e. V.
 الكرامة/ المدرسة العربية
Puttkamer Str. 19, 10969 Berlin, Tel. 017640198574
Palästina Sportvereine e.V.  مدرسة فلسطينPrinz-Eugen-Str. 17, 13347 Berlin,
Tel. 030-2111562

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

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

AKI
ـ المعهد الثقافي العربي
Falkstr. 23, 12053 Berlin, Tel.68081472
Alfalah
ـ الفالح
Koloniestr. 30, 13359 Berlin
Tel. 41719694
Al-Baian
ـ البيان
Huttenstr. 31, 10553 Berlin,
Tel. 34357644
Alphabet
ـ مدارس ألفابت
- Nehringstr. 8, 14059 Berlin
- Crellstr. 38, 10824 Berlin
Tel.: 01520151947
Al-Huleh
ـ الحولة
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 6214959
ـ اإلرشاد
Al-Irschad eV.
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin,
Tel. 030-62983410
Arabischer Unterricht
ـ تعليم اللغة العربية
Uthmannstr. 23, 12043 berlin
Tel. 030- 21806954
Arresalah
ـ مدرسة الرسالة
Turmstr. 83,10551 Berlin, Tel. 03046309555
Al Andalus
ـ مدرسة األندلس
Falkstr. 22, 12053 Berlin,
Tel. 030-68054435
ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات
Cordoba
- Finowstr. 27, 12045 Berlin;
Tel. 030-51630581
- Drontheimer Str. 32a, 13359 Berlin,
Tel. 030-49908859
- Flughafenstr. 43, 12053 Berlin
Tel. 030-62731998
Deutsch-Libanesische Gemeinde
ـ الرابطة
Kurmärkische Str. 1-3,
اللبنانية
10783 Berlin, Tel. 030-8335332
Diwan,
ـ الديوان
Sonnenallee114, 12045 Berlin,
Tel. 030-39480910
ـ مدرسة النور
El-Nur
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 030-
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 أزياء، تجميل، استيراد وتصدير،احتفاالت

Festkichkeiten, Im- & Export,، Kosmetik, Textilien

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

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

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

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

ـ فساتين نور

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

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

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

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

Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliere

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

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

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

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

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

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

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

Al-Andalus
ــ األندلس
Sonnenallee 40, 12045 Berlin
 الحمراAl Hamra
Raumer Str. 16, 10437 Berlin
Tel. 030-42850095
ـ األمراء
Al Omaraa
Kaiserin-Augusta-Allee 85, 10589 Berlin
Tel. 030-33006543
ـ الباشا
Al Pascha
Sonnenallee 77, 12045 Berlin
Tel.: 030-62903549
ـ مطاعم الرحمة
Al-Rahme
 ـFlughafenstr. 49, 12053 Berlin,
Tel.: 0179-171 30 11
 ــKarl-Marx-Str. 194, 12055 Berlin,
Tel.: 0176-2684 6030
Al-Safa
 الصفاSonnenallee 75, 12045 Berlin
Tel. 030-62737894
Al Sultan
ـ السلطان
Mehringdamm 44, Berlin
Tel. 030-78897239
Akroum
ـ أكروم
Sonnenallee 45, 12045 Berlin
Tel. 030-23619319
Amira
ـ مطعم أميرة
Donaustr. 131, 12043 Berlin
Tel. 030-6233790
Asaad
ـ أسعد
Luxemburger Str. 6, 13353 Berlin
Tel. 030-81799951
Assala
ـ اصالة
Hohenzolerndamm 11, 10717 Berlin
Tel. 030-47595598
Babel
ـ بابل
- Gabriel-Max-Str. 16, 10245 Berlin
Tel. 030-29368784
- Kastanienallee 33,10437 Berlin
Tel. 030-44031318
Baharat
ـ بهارات
Winterfeldstr. 37, 10789 Berlin
Tel. 030-2168301
Baraka
ـ بركة
Lausitzer Plaz 6, Kreuzberg
Tel.030-6126330
Barbar Aga
ـ بربر أغا
Karl-Marx-Str. 45,12045 Berlin
Tel. 030-6242708
Casalot
ـ إكسال
Claire-Waldoff-Str. 5, 10117 Berlin
Tel. 030-27572210
City Chicken
ـ فروج المدينة
Sonnenallee 59, 12045 Berlin
Tel. 030-6248600
ـ بيت المدينة
City House
Sonnenallee 73, 12045 Berlin
Tel.: 030-62904952
ـ الشحرور
El Chahrour
Ohlauer Str. 10, 10999 Berlin
Tel. 030-6117115
ـ معجنات الضيعة
El-Daia Snack
Sonnenallee 46, 12045 Berlin
Tel: 030-63413250
 الرضاEl Reda
Huttenstr. 69, 10553 Berlin
Tel. 030-3911119
ـ الريف
El-Rief
Schönhauser Allee 46 a, 10437 Berlin
Tel. 030-44043370
ـ جمال الشام
Jamal Elshaam
Pettenkoferstr. 2, 10247 Berlin,
Tel.: 030-37472929
ـ حبيبي
Habibi
- Winterfeldplatz, Tel. 030-2153332
- Akazienstr. 9, Tel. 030-7874428
- Körtestr, 35, Tel.: 030-2922401
Jaffa
ـ يافا
Pariserstr. 39-40, 10707 Berlin
Tel. 030-88702908
Lasan
 الزانAdelbertstr.96, 10999 Berlin
Tel. 030-69814098
ـ مندي
Mandi
Seestr. 57, 13347 Berlin
Tel.: 030-20095700
ـ مرووش
Marooush
Knesebeckstr. 48, Ecke Ku‘damm
10719 Berlin, Tel. 030-887118335
ـ مروش
Maroush
Adelbertstr. 93, 10999 Berlin
Tel. 030-69536171
Masaya
ـ مسايا
Wilhelmstr. 22, 10963 Berlin
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جزر المالديف
السياحة في جزر المالديف
تقع جزر المالديف جنوب شبه القارة الهندية مباشرة ،وهي عبارة عن سلسلة رائعة من الجزر في منطقة المحيط الهندي
– بحر العرب ،وتتكون من  26جزيرة مرجانية ،وتشتهر بكونها وجهة غوص عالمية المستوى مع مياه بلورية زرقاء
تعج بمجموعة متنوعة من الحياة البحرية ،وهي أيضا وجهة مثالية لالسترخاء بين مجموعة متنوعة من األكواخ والمنتجعات
الخاصة التي تغطى الشواطئ الرملية البيضاء في الجزيرة ،فإن كنت ترغب في االستجمام بعيدا عن روتين الحياة اليومية
المعتادة وتبحث عن فرصة مثالية للتجديد واالستمتاع ،فلماذا ال تذهب إلى جزر المالديف خالل عطلتك المقبلة؟

أفضل األنشطة عند السياحة في جزر المالديف
الغوص واستكشاف الشعاب المرجانية الرائعة ما بين الجزر الجميلة.
المشاركة في الرياضات المائية مثل ركوب األمواج والتزلج على الماء.
استئجار قارب والذهاب في رحلة الصيد عند السياحة في جزر المالديف .
استكشاف مدينة أدو ،المدينة الواقعة في أقصى الجنوب في جزر المالديف وثاني أكبر مدينة لها.
التجول في المتحف الوطني.
خذ نزهة إلى حديقة السلطان ،التي تقع على أساس قصر سابق.
تناول الطعام المالديفي التقليدي اللذيذ.

الشواطىء في المالديف
لن تكتمل رحلتك في جزر المالديف دون االستمتاع بأحد الشواطئ البكر التي تجعل من هذه الوجهة في مقدمة قوائم المسافرين حول العالم ،حيث يمكنهم هنا وبين
أجمل شواطئها و االستمتاع باألنشطة المائية ،مثل الغطس والغوص مع أنواع مختلفة من الرياضات المائية مثل ركوب األمواج والتزلج الهوائي  ،وحتى الصيد.

كيفية الوصول إلى جزر المالديف ؟
عمليا جميع الزوار يصلون إلى مطار ماليه الدولي عند السفر إلى جزر المالديف ،والذي يقع في جزيرة هولهولي بجوار العاصمة ماليه  .ويخدم المطار مجموعة
واسعة من الرحالت الجوية إلى الصين والهند وسريالنكا ودبي والمطارات الرئيسية في جنوب شرق آسيا ،كما يمكن أيضا الوصول إلى هناك عبر مطار غان،
الواقع على الجزيرة الجنوبية أدو .

أماكن اإلقامة في جزر المالديف
في األساس ،هناك نوعان من الجزر في هذه الوجهة السياحية الممتعة و السياحة في جزر المالديف؛ الجزر الخاصة والجزر العامة .والجزر العامة ،التي تسمى
أيضا “الجزر المحلية” هي الجزر المأهولة ،وهذا يعني أن هناك سكانا يعيشون هناك ،وأن هناك الكثير من األماكن المتاحة للجميع مثل محالت البقالة ،وكاالت
السياحة ،والمحالت التجارية.

أجمل جزر المالديف :

لؤلؤة المالديف ليالً :

من اكثر االشياء التى تجعل هذه ال ُجزر اكثر تميزا ً هو تحول شواطئها ليالً الى آللئ خالبة ،يرجع ذلك الى حدوث تأللؤ بيولوجي للكائنات البحرية الموجودة فى
الشواطىء فيؤدى الى انبعاث الضوء منها و نتيجة لوجود اعداد كبيرة من هذه الكائنات البحرية الصغيرة يبدو الشاطىء و كانه مضيئا ً باآللئ.

منتجع والدروف أستوريا :
يقع منتجع والدروف أستوريا في شمال المالديف .يطل منتجع والدروف أستوريا على بحيرة قديمة تتميز مياهها بالنقاء و الصفاء.و يوجد فى منتجع والدروف أستوريا
افحر المطاعم التى تقدم اشهى و الذ االكالت .لذلك يعتبر ر من افضل االماكن التى يجب عليك ان تقوم بزيارتها عند سفرك .

03.042021
German Wrestling Federation
Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 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

12.04.2021
Hochzeitsmesse
Areal Böhler, Alte Schmiedehalle, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf
18.04. - 26.04.2021
Messe: boot 2020
Messegelände,
Stockumer
Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf
24.04 – 25.04.2021
Messe: Supreme - Women&Men
B1, Bennigsen Platz 1, 40474
düsseldorf

24.04. – 26.04.2021
HIPPOLOGICA
Das
Reitsport-Event der Grünen 25.04. – 26.04.2021
Woche
Hochzeitsmesse
Messedamm 22, 14055 Berlin
Museum
für
Gartenkunst,
Benrather Schlossallee 100-106,
25.04– 27.04.2021
40597 Düsseldorf
Japan Festival Berlin
Urania Berlin, An der Urania 17,
10787 Berlin-Schöneberg
29.04. – 31.04.2021
Snooker: German Masters 2020
Tempodrom, Möckernstraße 10,
10963 Berlin-Kreuzberg

02.12. – 03.12.2021
Holiday On Ice – Showtime
Olympiahalle,
Spiridon-Lou01.12.– 30.12.2020
is-Ring 21, 80809 München
Winter-Zoo Hannover
Erlebnis-Zoo Hannover, Adenau- 03.12.2020
Muffat Winterfest
erallee 3, 30175 Hannover
Muffathalle, Zellstr. 4, 81667
10.12. – 13.12.2020
Domotex : Weltleitmesse für München
11.12.2020
Teppiche und Bodenbeläge
Messegelände, 30521 Hannover Hochzeitstage
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee
40,
80939

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

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

04.12.2021
04.12.2021
04.12.2021
04.12.2021
04.12.2021
04.12.2021
04.12.2021
04.12.2021
04.12.2021
11.12.2021
11.12.2021
11.12.2021
11.12.2021
11.12.2021
11.12.2021
11.12.2021
11.12.2021
11.12.2021
15.12.2021
15.12.2021
15.12.2021
15.12.2021
15.12.2021
15.12.2021
15.12.2021
15.12.2021
15.12.2021
18.12.2021
18.12.2021
18.12.2021
18.12.2021
18.12.2021
18.12.2021
18.12.2021
18.12.2021
18.12.2021

Dezember 2021
- : - München
Dortmund
- : - Greuther Fürth
Leverkusen
- : - Leipzig
Union Berlin
Freiburg
Mönchengladbach - : Hertha BSC
Stuttgart
-:Hoffenheim
- : - Frankfurt
Mainz
- : - Wolfsburg
Augsburg
- : - Bochum
Bielefeld
- : - Köln
München
- : - Mainz
Leipzig
- : - Mönchengladbach
Stuttgart
Wolfsburg
- : - Leverkusen
Frankfurt
- : - Hoffenheim
Freiburg
- : - Bielefeld
Hertha BSC
- : - Augsburg
Köln
- : - Dortmund
Bochum
- : - Union Berlin
Greuther Fürth
- : - Greuther Fürth
Dortmun
- : - Köln
Wolfsburg
- : - Hoffenheim
Leverkusen
- : - Freiburg
Union Berlin
Frankfurt
Mönchengladbach - : Stuttgart
- : - München
Mainz
- : - Hertha BSC
Augsburg
- : - Leipzig
Bielefeld
- : - Bochum
München
- : - Wolfsburg
Leipzig
- : - Bielefeld
Frankfurt
- : - Mainz
Freiburg
- : - Leverkusen
Mönchengladbach
Hoffenheim
-:Dortmund
Hertha BSC
Köln
Bochum
Greuther Fürth

Stuttgart
Union Berlin
Augsburg

ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDERUNGEN KOMMEN
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أفقي
 - 01من ترك الحياه و ركب هواه  -فاض  -شعر مستعار.
 - 02أغنية وطنية لعبد الحليم.
 - 03أداه نصب  -عندها  -للنفي  -أتجنب.
 - 04طريق ( -معكوسة)  -نصف (تافه).
 - 05قديمة (معكوسة)  -انهض  -مطلب (معكوسة).
 - 06من الحلويات  -أساس الشئ  -طوب ني.
 - 07أبواق (مبعثرة)  -عتاب  -نماس.
 - 08قيم  -العب أهالوي (معكوسة).
 - 09رواية للفرنسي الكسندر دوماس (معكوسة).
 - 10متشابهة  -رقصة إسبانية.
 - 11فك  -حرف موسيقى  -ضمير  -يقرض.
 - 12عالم مصري عالمي (معكوسة)  -يزجر.
 - 13ألهو  -يجيدون.
 - 14نغفل  -وضع القوانين  -ذوبان ( -معكوسة).
 - 15احد والة مصر في عهد الدولة االخشيدية (معكوسة)

رأسي

مطرب عراقي
15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09

 - 01زبدة الشئ  -للتخيير  -أتراحه.
 - 02نبات عطري (معكوسة)  -أغنية ألم كلثوم.
 - 03متشابهان  -بلد افريقي ( -معكوسة)  -يفر (معكوسة).
 - 04استكشاف (معكوسة)  -متشابهان  -قبور.
 - 05جمع  -نهر بالمغرب (معكوسة).
 - 06رعديد  -ثلثا (وثن)  -اخي (معكوسة).
 - 07للتعريف  -المالية (معكوسة)  -العب كرة اسباني قديم (معكوسة).
 - 08سالم بالعبرية  -متشابهان  -عاصمة تركيا (معكوسة).
 - 09حرف ابجدي  -حدة الشباب و نشاطه.
 - 10بواسطتي  -بلد افريقي  -حاال.
 - 11متشابهة  -قبائل افريقية  -سمير.
 - 12نوجز (معكوسة)  -الدائم الذي ال ينقطع  -ضمير.
 - 13هلك  -أدبية لقبت بباحثة البادية.
 - 14عاصمة أوكرانيا  -قمح  -التعبير عن لغة  -نصف (نادر).
 - 15متشابهان  -حجبناه (معكوسة)  -صرفاك.

7x

العاصمة

10
11
12
13
14
15

بين الصورتين توجد سبعة فوارق حاول أن تجدها في دقيقتين

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

 من المدهش أن تعلم أن عدم النوم يؤدي إلىنوبات من الضحك الغير مبرر وألتفه األسباب!
 “ها” هو نطق رقم  5في اللغة التيالندية،وبالتالي فإن “هاهاها” هو نطق الرقم !555
 في دولة اليابان يتفاءل العبو السومو ببكاءاألطفال أثناء مشاهدة مبارياتهم!
 يلبس القراصنة اقرا ًطا في أذانهم العتقادهم أن
ذلك يجعل الرؤية أفضل!
 األسنان المعوجة من عالمات الجمال في دولةاليابان!
 في دولة فنلندا تم حظر عرض كرتون دونالدداك لعدم ارتدائه بنطال!
 تؤثر رائحة أنواع من الوقود على مركزالسعادة بالمخ ،ولذلك فإن الكثيرين يحبون رائحة
مواد الوقود!

سؤال يحتاج جواب ...

 -1ما هو اكبر خليج في العالم؟
 -2ما هو أول البنوك التي مارست نشاطها
المصرفي السعودية؟
 -3متى وأين تم افتتاح أول بنك للدم في
العالم؟
 -4ما هو أطول جسر بحري في العالم وأين
يقع؟
 -5اذكر اسم المعدن الذي يمتاز بخفته؟
 -6في أي عام تولي الملك عبد هللا الثاني
بن الحسين الحكم لمملكة األردن؟
 -7ما هو لقب سورة الفاتحة أو االسم الذي
يطلق عليها؟

 -15ما أصل كلمة أطلس التي تطلق على
كتاب الخرائط؟
 -16كم يبلغ عدد األحبال الصوتية لدى
اإلنسان؟
 -17في عصر أي ملك تم بناء تمثال أبو
الهول؟
 -18ما هي أكبر البحيرات النهرية في
العالم؟
 -19مما تُصنع حلبة المالكمة؟

 -9في أي عام تم تحويل القبلة من بيت

القراُن الكريم؟
 -12ماذا يسمى بيت الدجاج؟
 -13ما عدد الدول العربية الموجودة في
قارة أفريقيا؟
 -14اذكر اسم أطول نهر في العالم؟

)أبو العالء المعري(

 -21ما هو أقدم نادي للجولف في العالم؟
 -23ما هو العنصر األول الذي يوجد في

 -11ما هي اسم السورة التي تعدل ربع

Al-Ma´arri

األلعاب األولمبية؟

 -8اذكر اسم صوت الضفدع؟

 -10اذكر عدد عضالت جسم اإلنسان؟

ولما رأيتُ الجهل في الناس
فاشي ًا تجاهلتُ حتى ُظن
أني جاهل

 -20ما هي أول دولة عربية شاركت في

 -22ما هو دور المخيخ في جسم اإلنسان؟

المقدس إلى الكعبة؟

أقوال مأثورة          

Sprüche

الجدول الدوري الخاص بالعناصر؟
 -24ما هو أول لون في قوس قزح من
األعلى؟
 -25أي عظم يوجد في جسم اإلنسان وليس
له عالقة بأي عظم آخر؟
 -26كم مرة يتم الحصول على الرقم  9من
األرقام من  1إلى 100؟
 -27ماذا يُطلق على األنهار الصغيرة التي
تصب مياهها في نهر آخر؟

اول صورة نشرت علي موقع التواصل
اإلجتماعي فيسبوك
صورة الت ُ ِقطتْ عام  2004لــ « مارك زوكربيرج «
وصديقه « إدواردو سافورين»،وهي اول صورة تم نشرها
علي موقع الفيسبُوك.
تكرم
حصلتْ هذه الصورة وقتها على «اليك» ِ
واحد فقط ّ

الجالس خلفهُ
ق «مارك»
به «إدواردو سافورين» صدي ُ
ُ
بالصورة.
َ

هل توجد طريقة حسابية
باستعمال العالمات الرياضية
المختلفة نحصل منها على
الرقم سبعة ( )7من ثالث
ستات ( )6؟

24.090-23.10

الميزان

24.08-23.09

العذراء

األسد

23.07-23.08

22.06-22.07

السرطان

21.05-21.06

الجوزاء

الثور

21.04-20.05

الحمل

21.03-20.04

الرومانسية ال تناسبك ويبدو الوضع العاطفي غير واضح.
ومن هنا ينصحك الفلك أن التواصل هو الحل الوحيد لحل تلك المشكلة
حاول أن تفرز مشاعرك.

منتصرا فيما
الرومانسية تسيطر على أولوياتك اليوم ،وعليك ان تخرج
ً
يخص لعبة الحب.
ومن هنا ينصحك الفلك أال تساوم على نفسك ،وال تقبل بأقل مما تستحق.

يمكن أن تكون القضايا متعلقة بالعاطفة وقد تنقلب الموازين وتصبح
األمور في صالحك.
ومن هنا يخبرك الفلك أن عليك أن تكشف عن مشاعرك بحرية ولكن في
يوم آخر ..واستمتع اليوم.
عليك ان تستعد ليوم ملئ بالنشاط على المستوى االجتماعي والمحادثات

الكلمات المتقاطعة
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الجيدة.
ومن هنا ينصحك الفلك أن اليوم صالح ألمور القلب وعليك أن تستغله،
ولكنك تحتاج إلى االهتمام بأناقتك اآلن أكثر من أي وقت مضى.

قد تجد صعوبة في التعبير عن مشاعرك الحقيقية رغم عواطفك الكبيرة.
ومن هنا يخبرك الفلك أن الرومانسية تأخذ جزء كبير من تفكيرك اليوم،
ولكنك ما زالت غير مستعد لاللتزام.

عليك أال تتراجع بشأن األمور العاطفية فكل شئ يعمل لصالحك.
ومن هنا يخبرك الفلك أن عليك إظهار الجزء الجاد في شخصيتك فال
تتراجع وعبر عن عواطفك الحقيقية.

قد تجد صعوبة في االلتزام بأي شئ اليوم ،ومن ثم قد تجد بعض المشكالت
المتعلقة بالحب والعاطفة.
ومن هنا يخبرك الفلك أن عليك أن تنفتح على العالم ودع الطرف اآلخر
يأخذ زمام المبادرة هذه المرة.

أنا مين؟

رضا العبد هللا

أنا فين؟

الهند  /نيودلهي

فكر شوية!

 -1خليج المكسيك -2 / .البنك الهولندي -3 / .عام  1940في مدينة نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية.

24.10-22.11

العقرب

 -4يعد جسر الملك هو أطول جسر بحري في العالم وهو يربط بين السعودية والبحرين.

األمور المتعلقة بالحب والعاطفة قد تتعثربعض الشئ.

( -5معدن الليثيوم)( -7 / .)1999( -6 / .السبع المثاني ،أم الكتاب ،أم القراَن)( -8 / .نقيق).

ومن هنا ينصحك الفلك أن تقدم بعض التنازالت وتقلل حدة التوتر بينك

( -9السنة الثانية من هجرة الرسول) 620( -10 / .عضلة)( -11 / .سورة الكافرون)( -12 / .قن).

وبين الشريك.

( -14 / .)9( -13الدانوب)( -15 / .يونانية) 4 -16 / .أحبال صوتية  -17 /الملك خفرع.
 -18بحيرة فيكتوريا -19 / .من المطاط الصناعي -20 / .مصر -21 / .نادي جنتلمان جولف.

الحوت

21.02-20.03

الدلو

21.01-20.02

الجدي

22.12-20.01

23.11-21.12

القوس

 -22ضبط التوازن -23 / .هيدروجين -24 / .أحمر -25 / .العظم الالمي الذي يوجد في الحلق.

من المحتمل أن يكون الحب أول اهتماماتك.

 20 -26مرة -27 / .روافد فهي ال تتدفق في البحر.

ومن هنا يخبرك الفلك أن عليك أن تمنح قلبك بعض االهتمام ولكن تحلى
بالصبر إن ظهرت أي مشاكل على المستوى األسري.

القضايا المتعلقة بالحب تأتي في صالحك وعليك أن تأخذ قرار ما.
ومن هنا ينصحك الفلك أن تترك فرصة للحديث مع بعض األصدقاء
واستمع إلى الطاقة المفيدة اليوم.

يزيد التوتر على مستوى الحب والعالقات العاطفية ولكنك ترغب في أن
تبدأ بعض األمور العاطفية.
مباشرا وال تتخطى األمور بل واجهها
ومن هنا يخبرك الفلك أن تكون
ً
حتى النهاية.
قد تجد شخص ما هو الشريق المثالي لك وتكون مستعدًا لتقديم أي
شئ له.
ومن هنا يخبرك الفلك أنك ترى العالم بصورة وردية ومن ثم قد ترى
األمور مثالية ..فانتبه.
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DÜSSELDORF

www.gutachten-amawi.de

Egal ob Tag oder Nacht. WIR sind immer für SIE da!
365 Tage im Jahr an 24 Stunden täglich
Unsere Dienstleistungen:
- Unfallgutachten
- Wertgutachten
- Kaskogutachten
- Gasanlagengutachten
- Gebrauchtwagencheck
- kostenlose technische Beratung
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Amawi
Bruchstraße 76
D-40235 Düsseldorf
Telefon 0211-301 76 220, Telefax 0211-301 76 222, Mobil 0177-567 57 62
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