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kostenlose Beratungsgespräche zum Glückspielverhalten
und zur Früherkennung von Glücksspielsucht an.
Wir unterstützen und begleiten Sie in weitere Hilfsangebote.

هل تعاني من مشاكل اإلدمان على القمار؟ 
اإلدمان على الرهانات الرياضية؟ 
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هل تشعر بالقلق على احد اقاربك أو اصدقائك 
و تريد مساعدته للتوقف عن لعب القمار؟

إذا يمكنك التواصل معنا. تقدم منظمة كاريتاس 
و باللغة العربية جلسات إستشارية مجانية
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و الكشف المبكر عن اإلدمان، كما تقدم الدعم 
و المرافقة و التوسط لدى مراكز المساعدة 

المتعلقة بهذا الموضوع.
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Cafe-beispiellos.de          gluecksspiel-berlin.de
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المقامرة

ال تتردد في التواصل معنا
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الدليل ـ برلين 

رحل عام ٢٠٢1 ، وعلى األرجح قد يسقطه أغلب 
األمريكيين من ذاكرتهم، بعد أن شهدوا خالله أحداثاً 
التي  لإلمبراطورية  النهاية  بداية  تمثل  قد  سيئة 

تحكمت في مصير العالم لعقود طويلة.
يناير/كانون   6 يوم  الكونغرس  اقتحام  مشاهد  فمن 
من  لالنسحاب  الهرولة  مشاهد  إلى   ،٢٠٢1 الثاني 
حركة  حددته  الذي  النهائي  الموعد  قبل  أفغانستان 
طالبان للجيش األقوى في العالم، إلى "خطوط بوتين 
الحمراء" في أزمة أوكرانيا، وصواًل إلى رفع إيران 
سقف مطالبها في مفاوضات االتفاق النووي بصورة 
غير مسبوقة، يجد األمريكيون أنفسهم في موقف ال 

يحسدون عليه.
وهذه فقط بعض من ملفات السياسة الخارجية التي 
واجهت فيها إدارة الرئيس جو بايدن في عامها األول 
تحديات كان بعضها "مهيناً"، لكن األوضاع الداخلية 
ربما كانت أسوأ بكثير، سواء من الجانب االقتصادي 
وأزمة جائحة كورونا وتبعاتها الصحية واالجتماعية، 
أو من الجانب السياسي الذي غلب عليه االستقطاب 
بصورة غير مسبوقة، وتسبب في حالة من الضبابية 

التشريعية تُغلّف أروقة الكونغرس.

حرب اليمن
الواليات  في  والمعقد  الشائك  الداخلي  الوضع  من 
المتحدة إلى سياسة واشنطن الخارجية، ونتوقف عند 
عبارة "أمريكا" التي رفعها الرئيس جو بايدن شعارا 
ارتبط  الذي  أوال"  "أمريكا  شعار  عكس  إلدارته، 
بترامب. والمقصود بالطبع هو عودة أمريكا لتلعب 
منذ  اعتادت  كما  الدولي  المسرح  على  القيادة  دور 
االتحاد  مع  األولى، مشاركة  العالمية  الحرب  نهاية 
ومنفردة  الباردة،  الحرب  خالل  السابق  السوفييتي 
منذ مطلع تسعينات القرن الماضي بعد تفكك االتحاد 

السوفييتي.
وكانت أولى القرارات التي اتخذها بايدن بشأن ملفات 
األمريكي  الدعم  وقف  إعالنه  هي  األوسط  الشرق 
للسعودية واإلمارات في العمليات العسكرية للتحالف 
العربي في اليمن، وإلغاء قرار إدارة ترامب إدراج 
المنظمات  قائمة  على  الحوثية  الله  أنصار  جماعة 
باليمن  خاص  أمريكي  مبعوث  وتعيين  اإلرهابية، 
"إنهاء  منها  الهدف  القرارات،  من  أخرى  وحفنة 
الحرب في اليمن". بايدن اتخذ قراراته مطلع فبراير/

بينما  بالرحيل  يهم  العام  هو  وها   ،٢٠٢1 شباط 
الحرب في اليمن ال تزال مستمرة وتزداد مأساويتها 

بالنسبة لليمنيين.
قرارات بايدن وخطاباته الحماسية لم تحقق أي تقدم 
من أي نوع في مأساة الحرب في اليمن، وهو مؤشر 
الفت على مدى تراجع التأثير األمريكي في منطقة 
أمريكي  نفوذ  منطقة  كانت  التي  األوسط،  الشرق 

خالصة تقريباً على مدى عقود طويلة.

حرب غزة
خالل األشهر األولى من العام ٢٠٢1، كان واضحاً 
أن الصراع اإلسرائيلي- الفلسطيني ال يمثل أولوية 
لها  لم تعين سفيراً  بايدن، حتى إن واشنطن  إلدارة 
لدى تل أبيب، وال لدى السلطة الفلسطينية، وغابت 
فلسطين عن السياسة الخارجية األمريكية ربما للمرة 
األولى على اإلطالق. لذلك عندما اشتعلت األوضاع 
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  هو  معلوم،  فاعل  بفعل 
السابق بنيامين نتنياهو، سعياً منه للبقاء في منصبه، 

كانت إدارة بايدن آخر من يعلم.
انتهاء حرب  وبعد  األمريكي خالل  التدخل  ثم جاء 
إسرائيل  بين  مايو/أيار ٢٠٢1،  يوماً، خالل  الـ11 
والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، متخبطاً وبدون 
لالحتالل  الدعم  تقديم  باستثناء  استراتيجية،  أهداف 
المصري عبد  الرئيس  إلى  بايدن  اإلسرائيلي. ولجأ 
الفتاح السيسي، الذي كان الرئيس األمريكي قد توعد 
انتهاكات حقوق اإلنسان،  التساهل معه بسبب  بعدم 

لتتوسط القاهرة ويتم التوصل لوقف إطالق النار.

أفغانستان
االنسحاب  مشهد  كان  األوسط،  الشرق  عن  بعيداً 
األمريكي من أفغانستان، في أغسطس/آب ٢٠٢1، 
واحداً من أبرز الدالئل على غروب شمس الهيمنة 
األمريكية على العالم، حتى إن ترامب وصفه بالمشهد 
"المهين"، وطالب بايدن باالستقالة. فبعد ٢٠ عاماً من 
احتالل أفغانستان لإلطاحة بحركة طالبان، انسحبت 
أمريكا بصورة فوضوية، ذّكرت األمريكيين والعالم 
بمأساة فيتنام واالنسحاب األمريكي منها، بعد إنفاق 
اآلالف  مئات  في  والتسبب  الدوالرات  تريليونات 
أن  دون  والنازحين،  المصابين  وماليين  القتلى  من 
تحقق واشنطن شيئاً، باستثناء اهتزاز ثقة الحلفاء في 

االلتزام األمريكي بشكل عام.
وربما يكون خطاب الرئيس جو بايدن حول االنسحاب 
من أفغانستان، ووصفه لتلك الكارثة المهينة "بالنجاح 
غير العادي"، مؤشراً على مدى تركيز الرئيس على 
توجيه الخطاب إلى الداخل األمريكي المنقسم بشدة، 
فقد أكد على "تحقيق الواليات المتحدة أهدافها كاملة" 
في أفغانستان، رغم أن طالبان عادت للحكم هناك، 

في تناقض فّج مع الواقع.

روسيا والصين
القوة  تكون  تكاد  المتحدة  الواليات  كانت  أن  وبعد 
األكثر سيطرة وقدرة على فرض رؤيتها على العالم 
أحداث  كشفت  الماضية،  والعقود  السنوات  خالل 
العام ٢٠٢1 عما يمكن وصفه بعالم متعدد األقطاب، 

فالصين أصبحت منافساً يرى البعض أنه يمتلك اليد 
األعلى، بينما رفعت روسيا راية التحدي عالية، وها 
هو فالديمير بوتين يستعرض قوته في أزمة أوكرانيا 

ويضع "خطوطه الحمراء" لساكن البيت األبيض.
لمنع  الالزمة  األدوات  تمتلك  أن واشنطن  يبدو  وال 
الحديث  بوتين من غزو أوكرانيا، ويتضح هذا من 
"ضخمة"  عقوبات  بفرض  األمريكية  والتهديدات 
أقدم بوتين على غزو أوكرانيا. فهل نجحت  إذا ما 
عام  بوتين  ردع  في  عقوبات  بفرض  التهديدات 
٢٠14، عندما احتل شبه جزيرة القرم وضمها إلى 
أضعف  كانت  وقتها  روسيا  أن  رغم  كال،  روسيا؟ 
كثيراً اقتصادياً وعسكرياً مما هي عليه اليوم، بينما 
عليه  هي  مما  كثيراً  أقوى  المتحدة  الواليات  كانت 

اليوم.
األخيرة  اللمسات  تضع  أنها  فيبدو  الصين  أما 
مع  توحيدها  إعادة  أو  تايوان  لغزو  خططها  على 
بكين،  نظر  وجهة  بحسب  للصين،  الرئيسي  البر 
وخصوصاً بعد االنسحاب األمريكي من أفغانستان، 
والرسالة السلبية التي وصلت لحلفاء واشنطن ومنهم 

تايوان بالطبع.

األمريكية خالل  الهيمنة  نجم  أفول  تلخيص  ويمكن 
بين  القمة  أولها  رئيسية،  مشاهد  خالل  من   ٢٠٢1
في   ٢٠٢1 يونيو/حزيران  منتصف  وبايدن  بوتين 
أي  منها  األمريكي  الرئيس  يحقق  لم  والتي  جنيف، 
نتيجة أو هدف كان يسعى إليه، سواء إجبار روسيا 
على إطالق سراح أليكسي نافالني المعارض األبرز 
لبوتين أو وقف الهجمات السيبرانية ضد أمريكا، أو 
السماح بفتح مرات لعبور المساعدات اإلنسانية في 

سوريا أو أي من الملفات األخرى.
التي  االفتراضية  القمة  في  يتمثل  الثاني  والمشهد 
التي  بينغ،  الصيني شي جين  بنظيره  بايدن  جمعت 
أكد فيها شي على أن الصين ستتخذ ما تراه مناسباً 
تجاه تايوان إذا ما تخطت رئيستها ومسؤوليها خطوة 
واحدة تتجاوز خطوط بكين الحمراء، بينما ال يبدو 
فيما  سواء  أيضاً،  أهدافه  من  أياً  حقق  قد  بايدن  أن 
أو  المسلمة  اإليغور  ألقلية  الصين  باضطهاد  يتعلق 
التهديدات العسكرية لتايوان أو قمع االحتجاجات في 

هونغ كونغ.
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القادمة  األربع  للسنوات  األلمانية  الحكومة  طرحت 
عددا من التغييرات على سياسة الهجرة واللجوء ..

واللجوء  الهجرة  المنتظرة على سياسة  التغييرات 
في ألمانيا

ـ عدم بناء أي مما يسمى بمراكز اإلرساء الجديدة، 
طالبي  إليها  يذهب  كبيرة  مركزية  منشآت  وهي 

اللجوء عند وصولهم إلى ألمانيا ألول مرة.
نفسه، شن  الوقت  وفي  اللجوء.  إجراءات  تسريع  ـ 
“هجوم إعادة التوطين” على األفراد الذين ليس لديهم 

أسباب قانونية للبقاء في ألمانيا.

العودة الطوعية بدًل من الترحيل:
ـ “تحسين تمويل العودة التي تمولها الدولة لألشخاص 

الذين ال يتمتعون بحق البقاء”.
الطوعية ستعامل على  العودة  برامج  أن  ـ وذكرت 
أنها وسيلة مفضلة إلرسال المهاجرين بعيًدا بداًل من 

عمليات الترحيل.
ألمانيا  مغادرة  في  يرغب  الذي  المهاجر  يحصل  ـ 
على دعم مالي ولوجستي للعودة إلى وطنه أو إعادة 

التوطين في دولة ثالثة.
وفي حين من المقرر أن تظل عمليات الترحيل جزًءا 
الجديدة  الحكومة  خطة  وعدت  ألمانيا،  سياسة  من 
بوضع أحكام لضمان وقف عمليات الترحيل مؤقًتا 

إذا ساء الوضع األمني في دولة ما.
توطين األشخاص الفارين من الضطهاد:

تتجه ألمانيا نحو تقليص عدد القضايا المتراكمة في 
من   BAMF والالجئين  للهجرة  االتحادي  المكتب 
أجل تسريع إجراءات اللجوء. وكجزء من التغييرات 
على سياسة الهجرة إلى ألمانيا، تريد الحكومة خلق 
مزيد من الفرص لألشخاص الفارين من االضطهاد 

للقدوم إلى ألمانيا باستخدام الوسائل القانونية.

السماح بالجنسية المزدوجة:
لن يضطر المهاجرون الذين يرغبون في أن يصبحوا 
السابقة.  جنسيتهم  عن  التخلي  إلى  ألمان  مواطنين 
تنوي ألمانيا التخلي عن شرط التنازل عن الجنسية 

السابقة من أجل الحصول على الجنسية األلمانية.
على  يجب  الحالي،  األلماني  الجنسية  لقانون  وفًقا 
على  الحصول  شروط  يستوفون  الذين  األشخاص 
التخلي عن جنسيتهم األم. ويعفى  الجنسية األلمانية 

من هذا الشرط:
ـ من ولدوا بجنسية مزدوجة، أي أحد اآلباء ألماني 

واآلخر غير ألماني.
ـ مواطنو االتحاد األوروبي وسويسرا.

ـ مواطنو دولة ال تسمح بالتخلي عن الجنسية.
ـ من يواجهون مصاعب إذا تخلوا عن جنسيتهم، مثل 
خسارة  أو  كبيرة  غرامات  دفع  أو  ممتلكاتهم  فقدان 

دخل سنوي.

الحصول على الجنسية األلمانية:  
حتى اآلن، لكي يتمكن المهاجر إلى ألمانيا من التقدم 
أن  يجب  األلمانية،  الجنسية  على  الحصول  بطلب 
يعيش لمدة 8 سنوات في ألمانيا على األقل ويحمل 
تصريح إقامة دائمة. ويمكن تقصير الفترة إلى سبع 
سنوات فقط إذا أكمل المهاجر دورة امتحان االندماج 

للغة األلمانية.
لكن تنظر ألمانيا حالًيا في إمكانية تمكين المهاجرين 
قضاء  بعد  ألمانيا  جنسية  على  للحصول  التقدم  من 
5 سنوات فقط في ألمانيا. وفي حال أصبحت خطة 
الحكومة الجديدة حقيقة واقعة، سيزداد عدد األجانب 

الذين يحصلون على الجنسية األلمانية.

إلى  ألمانيا  في  الفقر  معدل  كورونا  أزمة  دفعت 
 Paritätischer لجمعية  ووفقا  جديد.  قياسي  رقم 
Wohlfahrtsverband، يعتبر 16 في المائة من 
السكان فقراء. وكان من الممكن أن تمنع المساعدات 

الفيدرالية حدوث ما هو أسوأ من ذلك.
ووفقا لدراسة جديدة بلغ معدل الفقر في ألمانيا رقما 
قياسيا خالل الجائحة. ووفقا للتقرير المعنون "الفقر 
في الجائحة"، فإن 16.1 في المائة من السكان - أي 
بين  سيتعين عدهم   - نسمة  مليون  يعادل 13.4  ما 

الفقراء.
وقال المدير االدارى للجمعية ان هذا سجل محزن 
جديد . البيانات الحالية تتناسب مع صورة السنوات 
األخيرة: يمكن رؤية اتجاه ثابت، والذي ال يبدو أنه 
قد تم كسره في عام 2020. وفي عام 2006، كان 

المعدل ال يزال 14 في المائة.
أكثر  أو  أطفال  ثالثة  تضم  التي  األسر  تزال  وال 
)30.9 في المائة( والوالدين الوحيدين )40.5 في 
المائة( أكثر تضررا بالفقر. كما يتأثر العاطلون عن 
العمل )52 في المائة( واألشخاص ذوو المؤهالت 
المائة( بشكل غير  المنخفضة )30.9 في  التعليمية 
األشخاص  على  نفسه  الشيء  وينطبق  متناسب. 
الذين لديهم خلفية هجرة )27.9 في المائة( وبدون 

الجنسية األلمانية )35.8 في المائة(.
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تسعى المفوضية األوروبية إلى تعزيز حقوق العمال 
على المنصات الرقمية مثل أوبر)Uber( أو دليفيرو 
)Deliveroo( أو بولت )Bolt(، ويتم ذلك من خالل 
اعتبارهم  ينبغي  كان  إذا  ما  لتحديد  معايير،  وضع 

"موظفين" بشكل رسمي من عدمه.
والسائقين،  التوصيل  عمال  من  الماليين  ويعامل 
للخدمات  الرقمية  المنصات  هذه  في  يعملون  الذين 
األمر  ويعقد  الخاص،  لحسابهم  يعملون  أنهم  على 
من  واالستفادة  االجتماعية  التغطية  إلى  وصولهم 

مزاياها.

تحديد وضع العمال والصفة الوظيفية
غير أن مشروع المفوضية األوروبية، الذي يجب أن 
البرلمان  تتم الموافقة عليه من قبل الدول وأعضاء 
العمال  أولئك  وضع  تحديد  إلى  يطمح  األوروبي، 
لمعايير  وفقا  مهاماهم  تحدد  التي  الوظيفية  والصفة 

االتحاد األوروبي الخاصة بقوانين العمل.
في بعض أنحاء االتحاد األوروبي، أصدرت المحاكم 
قيد  آخرين  ومئات  قرار   100 من  أكثر  المختصة 
ومن  التوصيل  بعمال  جميعها  تتعلق  التقاضي، 
خدمات  تقدم  التي  الرقمية  المنصات  في  يشتغلون 

للناس.
إذا كانت األحكام التي قضت بها محاكم في إسبانيا 
المنصات  عمال  الغالب  في  أعطت  قد  هولندا،  و 
االعتراف  خالل  من  حقوقهم،  للخدمات  الرقمية 
الضمان  خدمات  من  يستفيدون  كموظفين  بمهنهم 
في  كذلك  ليس  األمر  فإن   ، ذلك  غير  و  الصحي 
بلجيكا، حيث حكمت محكمة العمل في بروكسل يوم 
األربعاء، بأنه يمكن لعمال التوصيل العمل كمقدمي 
خدمات ديليفرو لالستفادة من صفة وضع "صاحب 

عمل حر".
الحالة البلجيكية: وبناًء عليه، لم توافق المحكمة على 
طلب هيئة المراجعة والتفتيش على العمل البلجيكية. 
الماضي بأن  أكتوبر  وكانت األخيرة قد جادلت في 
معتقدين   ، بأجر"  موظفون  هم  التوصيل  "عاملي 
وبالتالي  عمل،  عقد  من  االستفادة  عليهم  يجب  أنه 
ال يمكنهم العمل كـ"مقدمي خدمات" والمساهمة في 
االشتراكات الجتماعية والضريبية في الدولة" بصفة 
العامل صاحب وظيفة مستقلة. وكان المكتب الوطني 
التوصيل  وعاملو  والنقابات  االجتماعي  للضمان 
هيئة  مع  خالف  على  آخرين،  بين  من  السابقون، 

العمل الحكومية في هذا الصدد.
في فرنسا، تخضع شركة "أوبر" لخدمات نقل األفراد 
لتحقيق منذ عام 2015، بسبب إدارتها لخدمة النقل 
غير  لسائقين  واستخدامها  قانونية،  غير  بطريقة 

محترفين.

على  القائمة  النقل  خدمة  على  القضية  وتركزت 
تطبيق "أوبر بوب" )UberPop( ، الذي يربط بين 
المستخدمين وبين سائقين غير محترفين يستخدمون 
في  الجنائية  المحكمة  وقضت  الخاصة.  سياراتهم 
مبلغ  األمريكية  الشركة  بتغريم  باريس عام 2016 

800 ألف يورو.

المعايير األوروبية
على  األوروبية  المفوضية  تعمل  ذلك،  على  وبناء 
تضمين مقترحات، ترتبط بمعايير من بينها فحص ما 
إذا كانت المنصة تحدد من خالل مستويات تطبيقها 
لألجور، أو تفرض ارتداء الزي الرسمي أو استخدام 

معدات معينة أو تحظر عمل شركات أخرى.
على  معيارين  استيفاء  تم  إذا  األمر،  وبموجب 
األقل، فسيتم اعتبار المنصة بمثابة مؤسسة مستقلة، 
 ( العمل  قانون  اللتزامات  االمتثال  عليها  وسيتعين 
احترام الحد األدنى لألجور ووقت العمل، ومعايير 
السالمة وما إلى ذلك( التي تفرضها تشريعات الدولة 

المعنية.
معترفا  الوجبات  توصيل  عمال  أصبح  إسبانيا،  في 
بهم كموظفين رسميين، كما أمرت المحاكم المنصات 
العمال  لو ظل  حتى  جماعية  اتفاقيات  في  بالدخول 

يعملون لحسابهم الخاص.
من جانبه، حذر االتحاد األوروبي منصات التوصيل 
في بيان، من أن المعايير شديدة الغموض قد تؤدي 
إلى مضاعفة اإلجراءات القانونية، وفرض "عواقب 
تأديبية على العمال أنفسهم" كما يطال األمر أصحاب 

المؤسسات ذاتها.

يدعم أصغر حزب في الحكومة االئتالفية األلمانية 
الجديدة زيادة العمالة المهاجرة إلى البالد لسد العجز 

في سوق العمل.
للحزب  البرلمانية  للكتلة  الجديد  الزعيم  وقال 
الديمقراطي الحر، كريستيان دور، وفق وكالة األنباء 
على  بالطلب  للوفاء  ضروري  األمر  إن  األلمانية، 
أنظمة  وتأمين  االقتصادي،  النمو  ولتحقيق  العمالة 
الحكومة  »ميزانية  وأضاف:  االجتماعية.  الرعاية 
يورو  مليار   100 من  أكثر  اآلن  تضخ  االتحادية 
القانوني في صورة دعم  في نظام تأمين المعاشات 
للمتقاعدين.  مبررة  مطالبات  كلها  هذه  ضريبي... 

لكنها تظهر عدم التوازن الديموغرافي«.
وقال: »يتحدث رئيس وكالة التوظيف االتحادية عن 
الحاجة إلى هجرة 400 ألف شخص سنوياً. أعتقد 
يتعلق  فيما  أواًل  تبريره...  وأريد  واقعي  الرقم  أن 
من  نحن  اليابان،  جانب  إلى  االقتصادية:  بالسياسة 
لديها شيخوخة في المجتمع.  التي  العالم  بلدان  أكثر 
هناك طلب على العمال حالياً في جميع القطاعات في 
ألمانيا دون استثناء. ويعتمد ازدهارنا على ما إذا كان 

بإمكاننا إدارة ذلك«.
وذكر دور أن الهدف يجب أن يكون تمكين الهجرة 
أنظمة  إلى  فقط  وليس  األلمانية،  العمل  سوق  إلى 
الضمان االجتماعي، موضحاً أنه في حالة نجاح ذلك 
سيكون أللمانيا معدالت نمو يمكن االستفادة منها بعد 
ذلك في االستثمار في التعليم وحماية المناخ وتحقيق 

االستقرار في أنظمة الضمان االجتماعي.
وشدد دور على ضرورة أن تتصرف ألمانيا كدولة 
حديثة جاذبة للمهاجرين، وأن تحذو في إدارة ملف 
الهجرة حذو دول مثل كندا أو نيوزيلندا أو أستراليا.

تتيح شركات االنترنت والهاتف في ألمانيا للمستهلكين وسيلة قياس تمكنهم من معرفة ما إذا كانت شبكة 
اإلنترنت لديهم في المنزل أسوأ مما تعاقدوا عليه مع مزود الخدمة. وفي حال اكتشف المستهلكون اختالفا 
للمستهلكين في هذه  المزود، كما يصبح  بعد إخطار  الشهرية  اشتراكاتهم  قيمة  تقليص  بمقدورهم  فسيكون 
الحالة الحق في فسخ التعاقد. ويعد قانون التخفيض الجديد جزءا من قانون االتصاالت المعدل. وكان يحق 
للمستهلكين قبل ذلك التمسك بتخفيض سعر االشتراك في حال انخفاض سرعة اإلنترنت لكن موقفهم كان 

ضعيفا في مواجهة مزود الخدمة. غير أن القانون الجديد أتاح لهم مزايا أفضل.
ولالستفادة من القانون الجديد، يجب أن يكون لدى المستخدم تطبيق سطح المكتب المقدم من وكالة الشبكات 

 .LAN الخاص بهذه الخدمة، كما يجب ربط جهاز الكمبيوتر بشبكة اإلنترنت األرضي عن طريق كابل
ويتعين على المستهلك أن يجري 30 اختبارا في ثالثة أيام تقويمية على أن يكون هناك فاصل زمني بيوم 
واحد على األقل بين كل يوم وآخر من هذه األيام الثالثة. وفي النهاية يحصل المستهلك على سجل قياس 

يوثق أوجه القصور في حال كانت الخدمة سيئة.
يذكر أن تعاقدات اشتراكات اإلنترنت تحتوي على فقرة معلومات عن المنتج يوضح فيها مزود الخدمة الحد 

األقصى والحد األدنى لسرعة اإلرسال باإلضافة إلى معدل البيانات المتاح.
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عادل فهمي

بعد  ما  لحقبة  الجديدة  األلمانية  الحكومة  تعرف  لن 
فور  عليها  تحتم  إذ  سماح،  مهلة  أي  ميركل  أنغيال 
تنصيبها رسميا الشروع في معالجة عدد من المسائل 
الكبرى تتراوح بين وباء كوفيد-19 والمناخ، مرورا 

بالتوتر مع موسكو وبكين.
في ما يلي خارطة الطريق والتحديات الرئيسية أمام 
أوالف  الديموقراطي  االشتراكي  المستشار  فريق 

شولتز الذي يضم أيضا البيئيين والليبراليين.

وباء كورونا
اضطرت الحكومة الجديدة قبل تولي مهامها حتى، 
الجديدة من اإلصابات  الموجة  الشروع في معالجة 
على  أرغمها  ما  ألمانيا،  تجتاح  التي  بكوفيد-19 

العودة منذ اآلن عن عدد من وعودها االنتخابية.
فوافقت تحت ضغط الوضع الصحي على مجموعة 
تلقي  إلزامية  فرض  بفكرة  حتى  وقبلت  القيود  من 
اللقاح على أن تدخل حيز التنفيذ خالل األشهر األولى 
من العام ٢٠٢٢، وهو إجراء يثير احتجاجات قسم 

من الرأي العام.

تشكيلة صعبة
من التحديات الكبرى التي سيواجهها أوالف شولتس 

خالل واليته الحفاظ على لحمة ائتالفه الثالثي.
الحكومة  في  المشاركة  الثالثة  األحزاب  فبرنامج 
يبقى غامضا حول سبل تمويل التدابير الموعود بها، 
وال سيما على صعيد االستثمارات في البنى التحتية 
ومكافحة االحترار المناخي، مع التخلي المرتقب عن 
الطاقة  مصادر  وتطوير   ٢٠3٠ من  اعتبارا  الفحم 

المتجددة.
في  الضخم  السيارات  قطاع صناعة  وسيتحتم على 
أن  هدفا  األحزاب  حددت  إذ  تحوله،  تسريع  ألمانيا 
البلد  في  كهربائية  سيارة  مليون   15 هناك  يكون 
بحلول ٢٠3٠، مقابل ما يزيد بقليل عن 5٠٠ ألف 

حاليا.
خفض  الحكومة  تعتزم  الليبراليين،  ضغط  وتحت 
إلى  الميزانية  في  العجز  تقليص  بهدف  النفقات 
نقاط  تظهر  وقد  الضرائب.  زيادة  بدون  حّد  أقصى 

توتر سريعا حول هذا الموضوع.

أوروبا "أكثر سيادة"
إن كانت أنغيال ميركل أحجمت عن االنخراط بقوة 
في مسألة التكامل األوروبي، فإن الحكومة الجديدة 

تعتزم بذل جهود مجددا بهذا الصدد.
فدرالية  "دولة  قيام  إلى  االئتالف  اتفاق  ويدعو 

أوروبية" مستقبال تعتمد الالمركزية في عملها.
وفي تغيير هام آخر في النهج، انضمت برلين إلى 
المصالح  عن  الدفاع  تعزيز  بشأن  الفرنسية  الرؤية 

األوروبية على الساحة الدولية.
وأكد شولتس أن "قيام أوروبا سيّدة هو المفتاح" وهو 

"واجب" على الحكومة الجديدة.
اعتماد  إلى  اتفاق االئتالف  يدعو  السياق،  وفي هذا 
الغالبية في اتخاذ القرارات على الصعيد الدبلوماسي، 

وليس باإلجماع كما هي الحال اآلن.

روسيا والصين
قد تواجه متانة التحالف الحكومي اختبارا شديدا منذ 
فوزيرة  والصين.  روسيا  مسألتي  حول  واليته  بدء 
الخارجية الجديدة البيئية أنالينا بيربوك تعتزم اتباع 
سياسة أكثر حزما منها في عهد ميركل التي كانت 
تعطي األولوية للمصالح االقتصادية، حيال األنظمة 
المتسلطة مثل موسكو التي تحشد قوات على الحدود 
مع أوكرانيا، والصين. ولم تستبعد مقاطعة األولمبياد 

الشتوي في بكين.
يبدي  فيما  مشابها،  موقفا  الليبراليون  ويعتمد 
االشتراكيون الديمقراطيون بزعامة أوالف شولتس 

تقليديا مزيدا من التساهل حيال موسكو وبكين.

تدابير هامة
ستشكل  تدابير  عدة  اتخاذ  الجديدة  الحكومة  تعتزم 
الحد  زيادة  وبينها  لوالية شولتس  فارقة"  "عالمات 
 9,6 مقابل  يورو   1٢ إلى  للساعة  لألجور  األدنى 
)الحشيش(  الهندي  القنب  وتشريع  حاليا،  يورو 
سن  وخفض  لها"  مرخص  "محالت  في  للبالغين 

التصويت في االنتخابات التشريعية إلى 16 عاما.
وعلى صعيد الهجرة، وهو موضوع لم يلق الكثير 
من االهتمام لدى الرأي العام خالل الحملة االنتخابية، 
أجانب كان  إلى  إقامة  لمنح  آلية  اعتماد  المقرر  من 

أنه  أي  ألمانيا،  في  البقاء  اآلن  لهم حتى  "مسموح" 
ال يمكن ترحيلهم لعدد من األسباب غير أنه ال يحق 

لهم العمل.
وتود الحكومة الجديدة "منح فرصة" لهؤالء األجانب 
في  سنوات  خمس  إقامتهم  بعد  إمكانية  بإعطائهم 

ألمانيا للحصول تدريجيا على إقامة دائمة.

المستشار في سطور
- انضم إلى الحزب االشتراكي الديمقراطي في عام 

1975 وعمره 17 عاًما.
محاماة  مكتب  وأسس  القانون،  شولتس  درس   -
متخصص في قانون العمل، ودافع عن حقوق العمال 

والموظفين.
جيرهارد  المستشار  عهد  في  الفعلية  مسيرته  بدأ   -

شرودر، حين انتخب نائًبا بالبرلمان 1998.
- في العام ٢٠٠٢ عين أميًنا عاًما للحزب االشتراكي 

الديمقراطي.
البداية  وكانت  حكومية  مناصب  شولتس  شغل   -
هامبورج  والية  عمدة  ثم  للعمل،  كوزير   ٢٠٠7

 .٢٠11
- في عام ٢٠18 تولى منصب وزير المالية ونائب 

ميركل.
»شولتس  أو  مات«  »شولتس  لقب  عليه  أطلق   -
اآللي«، بعدما اعتاد منه السياسيون على تكرار نفس 

العبارات التكنوقراط بشكل آلي.
الحزب  من  أللمانيا  مستشار  رابع  هو  شولتس   -
االشتراكي الديمقراطي، بعد فيلي برانت وهيلموت 

شميت وغيرهارد شرودر.





11

عاطف عبد العظيم

التأمين على السيارات: إعادة تصنيف الفئات 
للتأمين  جديدة  فئات  بحساب  التأمين  شركات  تقوم 
القائمة،  للعقود  وبالنسبة  عام.  كل  السيارات  على 
فإن هذا يجلب تغييرات، عادة في األول من يناير/

كانون الثاني. وكما حسبت جمعية التأمين األلمانية 
سيارة  مليون   11 حوالي  مالكو  سيتأثر   ،)GDV)
في  السيارات  مسؤولية  التأمين ضد  في  ألمانيا  في 
سبعة  من  أكثر  النوع.  فئة  في  بتغيير   ٢٠٢٢ عام 
مقارنة  أعلى  فئة  إلى  ترتفع  ركاب  سيارة  ماليين 

بالعام السابق. 

النفايات اإللكترونية 
نفايات  قبول  ماركت  السوبر  محالت  على  يجب 
 1 من  واعتبارا  واإللكترونية.  الكهربائية  المعدات 
تسليم  من  أيضا  المواطنون  سيتمكن  يناير ٢٠٢٢، 
القديمة مثل شفرات الحالقة أو  األجهزة الكهربائية 
ماركت.  السوبر  محالت  إلى  المحمولة  الهواتف 
أكبر  تكون  المحل  مساحة  أن  هو  األساسي  الشرط 
من 8٠٠ متر مربع. وينطبق الشيء نفسه على تجار 
التجزئة عبر اإلنترنت: يجب عليهم استعادة وإعادة 

تدوير المعدات الكهربائية واإللكترونية مجانا. 

تبديل رخصة القيادة 
أي  على  ويتعين  يناير،  في  المهم  النهائي  الموعد 
ويحمل   1958 و   1953 عامي  بين  ولد  شخص 
رخصة قيادة صدرت حتى 31 كانون األول/ديسمبر 
كانون  بحلول 19  يتبادلها  أن  ذلك  1998 وما في 

الثاني/يناير ٢٠٢٢ على أبعد تقدير.

زيادة إعانة الطفل
وسيزداد مبلغ الطفل التكميلي، وهو استحقاق يضاف 
الدخل،  المنخفضة  لألسر  األطفال  استحقاقات  إلى 
زيادة طفيفة. وترتفع من ٢٠5 يورو إلى ٢٠9 يورو 

شهريا لكل طفل. 

ارتفاع الحد األدنى لألجور
المشرع  يحدد  الثاني/يناير،  كانون   1 من  اعتبارا 
9.8٢ يورو في الساعة واعتبارا من 1 تموز/يوليه  
االئتالف،  اتفاق  وفي  الساعة.  في  يورو   1٠.45
ذكر الحزب الديمقراطي االشتراكي وحزب الخضر 
والحزب الديمقراطي الحر اآلن أنهم يريدون زيادة 
الحد األدنى القانوني لألجور إلى اثني عشر يورو.

الوظيفة المصغرة:
يشير  العمل،  أصحاب  على  جديدة  التزامات   
بعض  إلى  مدونته  على   Minijob-Zentrale
على  وسيتعين  المصغرة.  الوظائف  في  التغييرات 

أيضا  قصيرة  لفترات  الموظفين  من  العمل  أرباب 
تقديم معلومات عن تغطية التأمين الصحي للموظفين 

في إعالن الضمان االجتماعي. 
في  تغييرات  عن  الجديدة  الحكومة  أعلنت  كما 
على  وبناء  االئتالف.  اتفاق  في  المصغرة  الوظيفة 
للوظائف المصغرة  الحد األقصى  ذلك، سيتم زيادة 
من 45٠ يورو إلى 5٢٠ يورو. وسيكون لهذا أثر 

على ساعات عمل العاملين المصغرين. 

االلتزام بدفع تأمين على العبوات والزجاجات
االلتزام  تمديد  سيتم  الثاني/يناير،  كانون   1 وفي 
وفي  بالستيكية.  زجاجات  في  المشروبات  بإيداع 
الفواكه والخضروات كانت معفاة  حين أن عصائر 
في السابق من إيداع التأمين الذي قدره ٢5 سنتا، فإن 
هذا سينطبق عليها أيضا في المستقبل. كما تخضع 

علب المشروبات إليداع دون استثناء.

حظر األكياس البالستيكية
اعتبارا من 1 يناير ٢٠٢٢، قد ال يتم تقديم أكياس 
ماركت  السوبر  محالت  في  البالستيكية  التسوق 
قابلة  أكياس  هي  الحظر  من  المستبعدة  األلمانية. 
واألكياس  خاص  بشكل  قوي  االستخدام  إلعادة 
البالستيكية الرقيقة التي يمكن العثور عليها في قسم 
وكان  المثال.  سبيل  على  والخضروات،  الفواكه 
بالفعل قرارا مقابال في نهاية  البوندستاغ قد أصدر 

نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٠.

البريد : رسائل أصبحت أكثر تكلفة
أعلنت دويتشه بوست أن منتجات الرسائل المختلفة 
دويتشه  وبررت  سنتات.  بخمسة  أغلى  ستكون 
بوست الزيادة في النفقات البريدية بارتفاع التكاليف 
الرسائل  إلى  وباإلضافة  الشحنات.  وانخفاض حجم 
من مختلف الفئات، أصبحت شحنات البريد والدفاتر 

والسلع المسجلة وطلبات الشحن أكثر تكلفة أيضا. 

عقود المستهلك: زر اإلنهاء يصبح إلزاميا
يتم إبرام العقد بسرعة عبر اإلنترنت، ولكن عادة ما 

يكون من الصعب إلغاؤه مرة أخرى. 
سيتغير هذا اعتبارا من 1 يوليو ٢٠٢٢ ، سيصبح 
زر اإلنهاء إلزاميا، ويجب أن يكون متاحا بسهولة 
ومرئيا بوضوح على موقع الشريك المتعاقد. وهذا 

التدبير جزء من قانون عقود المستهلكين. 
ودخلت غالبية اللوائح حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين 
األول ٢٠٢1. ومنذ ذلك الحين، على سبيل المثال، 
لم يعد من الممكن إبرام عقود الكهرباء والغاز عبر 
نموذج  في  إضافي  تأكيد  مطلوب  حصرا.  الهاتف 

النص.

التدريب: زيادة الحد األدنى لبدل التدريب
عام  منذ  المهني  والتدريب  التعليم  قانون  حدد  وقد 
يذكر  ما  كثيرا  الذي  لألجور،  األدنى  الحد   ٢٠٢٠
خطأ على أنه الحد األدنى لألجور للمتدربين. ويجب 
على شركات التدريب أن تدفع لمتدربها أجرا مناسبا، 

يجب أن يزداد مع تقدم تدريبها، سنويا على األقل.
 1 في  تبدأ  التي  الصناعية  التلمذة  لعقود  وبالنسبة 
األدنى  الحد  ينطبق   ،٢٠٢٢ الثاني/يناير  كانون 
شهريا  يورو   585 البالغ  التدريب  لبدل  القانوني 
في السنة األولى من التدريب. هناك رسوم إضافية 
للسنة الثانية والثالثة والرابعة من التدريب. يحصل 
المائة و4٠  المائة و35 في  المتدرب على 18 في 

في المائة على مدى السنة األولى من التدريب. 

التأمين ضد البطالة 
على  سيتعين  للمتقاعدين.  العمل  صاحب  مساهمة 
أصحاب العمل دفع حصة صاحب العمل من التأمين 
توقفت  أن  بعد  أخرى  مرة  للمتقاعدين  البطالة  ضد 

لبضع سنوات.

اإلجازة المرضية اإللكترونية
منذ 1 تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢1، اضطر األطباء 
إلى  رقميا  المرضية  اإلجازات  نقل  إلى  المعالجون 
تموز/  1 من  واعتبارا  الصحي.  التأمين  شركات 
الصحي  التأمين  صناديق  ستجعل   ،٢٠٢٢ يوليه 
أيضا رسائل اإلجازات المرضية المرسلة إلكترونيا 
العمل  متاحة ألصحاب  المتعاقدين  األطباء  قبل  من 
رقميا. وهكذا يتم رقمنة »المذكرة الصفراء« على 
الورق قطعة قطعة. ومع ذلك، فإنه لن يختفي تماما: 
االلتزام بتسليم شهادة العجز عن العمل إلى الشخص 

المؤمن عليه يبقى لألطباء.

السكك الحديدية تنهي مبيعات التذاكر الورقية
اعتبارا من عام ٢٠٢٢، لن يتم بيع التذاكر الورقية 
بعد اآلن في القطارات البعيدة المدى. إحجز تذكرتك 
بسرعة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، 
وبالتالي فإن السكك الحديدية تنقل خدمة أخرى إلى 

اإلنترنت.

ضريبة القيمة المضافة في المطاعم
ال يتعين على الخبازين والجزارين والطباخين الذين 
يتوقعوا  أن  الخاصة  مطاعمهم  في  سلعهم  يقدمون 
تغييرا في ضريبة القيمة المضافة المخفضة لألغذية 
المائة  في  سبعة  الضريبة  معدل  وسيظل  الجاهزة. 
لألغذية، بغض النظر عما إذا كان يستهلك داخل أو 

خارج المحل، ساريا حتى نهاية عام ٢٠٢٢.
www.dalil.de
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د. أمير حمد

جين  للكاتبة  مقااًل  األمريكي  »ڤوكس«  موقع  نشر 
األمن  وشؤون  الخارجية  الشؤون  مراسلة  كيربي، 
والتوقعات  والتطلعات  الطموحات  حول  القومي، 
المرجوة من الحكومة األلمانية الجديدة. وفي البداية 
أشارت الكاتبة إلى انتهاء عهد أنجيال ميركل رسميًّا. 
في  السلطة  الجديدة  االئتالفية  الحكومة  وتتولى 
من  عاًما   16 امتدت  لمسيرة  نهاية  لتضع  ألمانيا، 

الحكم تحت قيادة المحافظين.

صدمة التحديث.. لكنها ليست ثورة
على  قائمة  األلمانية  السياسة  أن  الكاتبة  تؤكد 
الجديدة،  الحكومة  وهذه  التوافق.  وبناء  االستقرار 
ل بتوافق اآلراء،  وهي ائتالف من ثالثة أحزاب تشكَّ

هي خير مثال.
وهو  شولتس،  أوالف  الجديد  المستشار  لكن 
من  ائتالفية  حكومة  سيقود  ديمقراطي،  اشتراكي 
الديمقراطيين« و»الخضر«  أحزاب »االشتراكيين 
أكثر  رؤية  ويتبنى  األحرار«،  و»الديمقراطيين 
حداثة، ولديه مجموعة أولويات سياسية. ويبدو أنها 
ستحل  المستقبل  نحو  وتوجًها  تقدمية  أكثر  حكومة 

محل نهج ميركل في الحكم.
في  االقتصاديين  كبير  أوديندال،  كريستيان  ييول 
مركز اإلصالح األوروبي ومقره برلين: إنه »بعد 
16 عاًما من التقدم الضئيل للغاية، أعتقد أن ألمانيا 
تمر بنوع ما من صدمة التحديث«. ويتبنى التحالف 
االنتخابات  في  التصويت  مثل خفض سن  سياسات 
إلى 16 عاًما، وتوسيع حقوق المواطنة، واالستثمار 
في اإلسكان الميسور التكلفة، وإضفاء الشرعية على 
في  المناخ  التزامات  بعض  وتسريع  الماريجوانا، 

البالد.
يزل  لم  المتواضع  التغيير  لكن  ثورة،  ليست  وهذه 
يمثل تغييًرا، إذا تمكن االئتالف من تنفيذ مقترحاته. 
ولم يزل هذا زواًجا سياسيًّا غريًبا، وسيُختبر التوافق 
مبكر.  وقت  في  السلطة  إلى  الحكومة  أوصل  الذي 
وسيتولى شولتس زمام األمور في وقت تواجه فيه 
ألمانيا موجة خطيرة من فيروس كورونا، وقد تشير 
الجائحة  الحكومة مع  تتعامل بها هذه  التي  الطريقة 

إلى مدى تماسكها وفعاليتها واستقرارها.

شولتس يحقق انتصاًرا من خالل جمع االئتالف
االشتراكي  والحزب  شولتس  أن  إلى  الكاتبة  تلفت 
االنتخابات  في  ضئيل  بفارق  فازا  الديمقراطي 
الفيدرالية في سبتمبر )أيلول( ٢٠٢1. وسبق له أن 
في  المالية  ووزير  المستشارة  نائب  منصب  شغل 

قائًدا  باعتباره  الحملة  حكومة ميركل، وقد صورته 
تزل  لم  التي  ميركل  يخلف  قائد  أفضل  وثاني  كفًئا 

شعبيتها كبيرة.
بمقاعد  الديمقراطي  االشتراكي  الحزب  يفز  ولم 
األلماني(  االتحادي  )البرلمان  البوندستاج  في  كافية 
ليحكم وحده، ولم يفعلها أي حزب آخر؛ مما يعني أن 
مجموعة من األحزاب يلزمها تشكيل ائتالف حاكم، 

وهذه هي القاعدة المتَّبعة في السياسة األلمانية.
»الحزب  الكبيرين  الحزبين  من  أي  يرغب  ولم 
الديمقراطي  »االتحاد  أو  الديمقراطي«  االشتراكي 
موجوًدا  )ظل  كبير  ائتالف  تشكيل  في  المسيحي« 
ميركل(؛  عهد  في  عاًما   16 من  عاًما   1٢ لمدة 
االئتالف،  إلى  ستحتاج  أحزاب  ثالثة  أن  يعني  مما 
الفيدرالي  المستوى  في  ا  جدًّ نادرة  ظاهرة  وهي 
كان  التصويت  لكن   .1949 عام  منذ  تحدث  لم 
األحرار  للديمقراطيين  ليتيح  كافية  بدرجة  متقارًبا 
والخضر ذوي الميول اليسارية اختيار َمْن يريدون 
العمل معه، وقد منحهم ذلك نفوًذا كبيًرا، حيث كان 
وافق  النهاية  وفي  القادم.  المستشار  تعيين  بإمكانهم 
الخضر،  وحزب  الديمقراطي،  االشتراكي  الحزب 

والديمقراطيون األحرار، على االئتالف.

أجواء مليئة بالثقة
الذي   – المرور«  »إشارة  تحالف  كان  ثم  ومن 
ليس  ولكنه   – األحزاب  ألوان  اسم  على  ي  ُسّمِ
توافًقا أيديولوجيًّا طبيعيًّا. ويقف الحزب االشتراكي 
األيسر  الجانب  على  الخضر  وحزب  الديمقراطي 
لكن  توافًقا.  أكثر  فهما  ولذا  السياسي،  الطيف  من 
الديمقراطيين األحرار يؤيدون السوق الحرة للغاية، 
ويدعمون خفض الضرائب، والتي ال يتماشى دائًما 

مع األجندة االجتماعية الطموحة.
وجرت المفاوضات وسط قليل من الخالفات العلنية 
وقليل من التسريبات. وأنهت األحزاب الثالثة صفقة 
تحديدها  وجرى  فقط،  شهرين  في غضون  ائتالفية 
في وثيقة مفصلة إلى حد ما مؤلفة من 177 صفحة. 
ووجد التحالف طرًقا للتوفيق بين األولويات الكبيرة 
ما  كل  أو  بعض  على  منهم  كل  وحصل  للجميع. 
يريده؛ مما سمح لهم بتسويق االتفاقية بين قواعدهم 

الحزبية.
االشتراكي  شولتس،  حزب  حصل  وبهذا 
إلى جانب وزارات  المستشارية،  الديمقراطي،على 
أوراق  بتعزيز  لهم  يسمح  مما  الداخلية؛  مثل 
أمر  وهو  والعمل،  واإلسكان  األمنية،  اعتمادهم 

يعكس برنامج الحزب بشأن األجور والسكن.

الخارجية،  وزارة  على  الخضر  حزب  وحصل 
بيربوك،  أنالينا  للحزب  المشاركة  الزعيمة  بقيادة 
حقوق  حول  تتمحور  خارجية  سياسة  تتبنى  التي 
يقود  كما  والصين.  روسيا  في  خاصة  اإلنسان، 
وزارة  للخضر،  المشارك  القائد  هابيك،  روبرت 
االقتصاد والمناخ الجديدة، والتي ستمنحهم فرصة 
للعمل مع القطاع الصناعي األكثر أهمية في ألمانيا 

أثناء انتقاله إلى سياسات أكثر صداقة للمناخ.

وفاز الديمقراطيون األحرار بوزارة المالية برئاسة 
هذا  وسيمنحهم  ليندنر.  كريستيان  الحزب  زعيم 
كبح جماح  إلى  يؤدي  مما  اإلنفاق،  السيطرة على 
أي خطط إنفاق طموحة. ووافقت حكومة االئتالف 
البرامج  ثمن  لدفع  الضرائب  اآلن على عدم زيادة 

المدرجة في جدول أعمالها.

بدأ  رسميًّا،  االئتالفية  الحكومة  إعالن  قبل  وحتى 
الحزب االشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي 
مًعا.  للعمل  طرق  إيجاد  في  الخضر  وحزب  الحر 
وفي نوفمبر )تشرين الثاني( عملت األحزاب الثالثة 
مًعا على تدابير جديدة محتملة لكوفيد-19، وتخطط 

إلدخال تفويضات جديدة للقاح.

تقول سودها ديفيد ويلب، باحثة في صندوق مارشال 
األلماني ومقره برلين، إن هذا االئتالف خيار رائع 
حًقا، حيث أرادت األحزاب ذلك، وكان لدى الجميع 
ما يكسبونه. وكما قال شولز نفسه جرت المفاوضات 
في »جو ودي، ولكن مكثف، وأجواء مليئة بالثقة«.
ويمكن أن تساعد المصلحة الذاتية في الحفاظ على 
الثالثة  األحزاب  »تتفق  أودندال:  يقول  االئتالف. 
على أنها تدير هذا االئتالف وعيونها على انتخابات 
مرة  مجرد  ليست  هذه  أن  التأكد  وتريد   .٢٠٢5
االئتالف، وأن  تستفيد من  أن  يمكن  ولكنها  واحدة، 

تؤدي أداًء جيًدا في االنتخابات المقبلة«.
وعلى الرغم من االختالفات تتفق األحزاب الثالثة 
على بعض األمور الكبيرة. واألحزاب الثالثة تقدميَّة 
اجتماعيًّا إلى حد ما في أمور مثل حقوق المثليين. 
واقترح االئتالف حماية أكبر لألشخاص المتحولين 
بالدم  التبرع  المفروضة على  القيود  وإنهاء  جنسيًّا، 
حول  أيًضا  األحزاب  وتتفق  المثليين.  الرجال  من 
قلياًل  أسرع  قدًما  تمضي  أن  ألمانيا  على  أن  فكرة 

لمواجهة تحديات مثل تغير المناخ.

د اإلرادة لكي  ووصف شولتس االئتالف بأنه »موحَّ
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بأنه  بيربوك  ووصفته  أفضل«.  البلد  هذا  يصبح 
ليندنر:  التقدم«، وقال  »بداية جديدة نحو مزيد من 
ويعتبر  مًعا«.  البلد  هذا  ر  نطوَّ أن  »إنها مسؤوليتنا 
من  األحرار  والديمقراطيين  الخضر  حزب  أنصار 
التوجه  فإن  ولذلك  ألمانيا،  في  سنًّا  الناخبين  أصغر 
تولي  بهدف  كان  إذا  منطقي  أمر  االئتالف  نحو 

السلطة اآلن وبعد أربع سنوات أيًضا.

وإضفاء  التصويت  سن  تقليل  االئتالف  ويريد 
الشرعية على الماريجوانا، وهي قضية تخلفت عنها 
المناخ قضية كبيرة بين جميع  ميركل. وكان تغير 
االتفاقية  وهذه   ،2021 انتخابات  خالل  األحزاب 
الفحم،  للتخلي عن  أللمانيا  الزمني  الجدول  ع  تسّرِ
إلى  أيًضا  الخطة  إلى 2030. وتدعو  من 2038 
وحدة  ألف  بناء 400  مثل  اجتماعية،  استثمارات 
سكنية بأسعار معقولة، ورفع الحد األدنى لألجر إلى 

12 يورو في الساعة.
األلمانية  السياسة  إريك النجينباكر، خبير في  يقول 
»عندما  جورجتاون:  بجامعة  وأستاذ  واألوروبية 
تنظر بالفعل إلى التفاصيل، تجد أن وثيقة االئتالف 

هذه وثيقة تقدمية على نحو ال يُصدَّق«.

تغييرات كبيرة في السياسة الداخلية.. 
أشارت الكاتبة إلى أن ميركل أكدت على دور ألمانيا 
عالميًّا، ولذا ارتقت مكانتها؛ مما زاد أيًضا من أهمية 
ألمانيا. تقول سودها: »كانت ميركل ظاهرة. وعندما 
المنصب ألول مرة في عام ٢٠٠5، لم تكن  تولت 
تعتقد أننا في يوم من األيام سنُطلِق عليها لقب قائدة 

العالم الحر«.
األلمانية  للحكومة  اإلرث  هذا  ميركل  تركت  لقد 
المقبلة. ولم تزل الخطوط الرئيسة للسياسة الخارجية 
األلمانية كما هي. يقول ماركوس كايم، الباحث في 
الدولية  للشؤون  األلماني  المعهد  في  الدولي  األمن 
أكثر من  باالستمرارية  يتعلق  إن »األمر  واألمنية: 

التغيير«.
أضاف كايم أن اتفاق االئتالف يكرر كثيًرا من األمور 
نفسها، السيما أهمية العالقة عبر األطلسي وأهمية 
التحوالت  بعض  هناك  أن  غير  األوروبي.  االتحاد 
وهناك  الصين،  مع  بالعالقات  األمر  يتعلق  عندما 
وشينجيانغ،  تايوان  مثل  لقضايا  محددة  إشارات 
وانتهاكات حقوق اإلنسان. ويرتبط األمر بإجراءات 

الحكومة الصينية، وتصور ألمانيا لتلك السياسات. 
التكنولوجيا  برنامج  رئيس  باركر،  تايسون  يقول 

للعالقات  األلماني  المجلس  في  العالمية  والشؤون 
إنه »ليس مجرد خطاب غامض، هناك  الخارجية: 

إشارة فعلية للتغيير«.
والصين  روسيا  مواجهة  إلى  الخضر  حزب  ودفع 
بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان، وتقديم هذه الجوانب 

على العالقات المالية مع تلك القوى.
وركزت ميركل على السياسة الخارجية أثناء توليها 
أن  الخبراء  معظم  ويعتقد  المستشارية،  منصب 
المستشارية وشولتس سيستمران في تحديد السياسة 
الخارجية، وسياسة االتحاد األوروبي، وتوجيهِهما. 

والسؤال الكبير اآلخر هو مدى تأثير الخضر، وما 
وزارة  إلى  أخرى  مرة  ستنقل  سلطة  أي  كانت  إذا 

الخارجية؛ مما يمنح بيربوك مكانة دولية أكبر.
مستوى  يرتفع  أن  المرجح  من  إنه  الخبراء  يقول 
التعامل مع قضية تغير المناخ. ولم تؤثر السياسة 
في  كثيًرا  األوروبي  االتحاد  سياسة  أو  الخارجية، 
في  سريًعا  شولتس  ُيخَتبر  قد  ولكن  االنتخابات، 
التي  األزمة  مع  خاصة  الدبلوماسية،  المهارات 
تختمر في أوكرانيا. ومن المتوقع أن تركز الحكومة 
الجائحة  خاصة  الداخل،  على  أكبر  بشكل  الجديدة 

والتعافي.
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قيادة  في  منصبها  ميركل  أنجيال  غادرت  أن  منذ 
ألمانيا واالتحاد األوروبي والليبرالية الدولية، اشتدت 
وأصبح  واالنعزالية  المحافظة  قيم  بين  المنافسة 
المحافظون األلمان يبذلون قصارى جهدهم للتشبث 
خسارتهم  بعد  األوروبي  البرلمان  في  بسلطتهم 
االشتراكي  الحزب  أمام  التشريعية  االنتخابات  في 

الديمقراطي.

يدرس  البرلمان،  في  المسؤولين  من  للعديد  ووفقا 
أعضاء البرلمان األوروبي المحافظون خططا وراء 
البالغة  ميتسوال،  روبرتا  النائبة  لتنصيب  الكواليس 
من العمر 4٢ عاما، لرئاسة البرلمان مقابل ضمان 

حصول األلمان على مناصب رئيسية فيه.
النائب األول لرئيس  وتشغل ميتسوال حاليا منصب 
مالطا  من  محامية  وهي  األوروبي،  البرلمان 

متخصصة بالقانون والسياسة األوروبية.
 (EPP) المحافظ  األوروبي  الشعب  حزب  ويمثل 
التي من  البرلمان األوروبي  المجموعة األقوى في 
المقرر أن تختار مرشحها الرئاسي بناء على اتفاق 
رئيس  لتنصيب  سنوات  عدة  قبل  إليه  التوصل  تم 
محافظ بعد فترة والية واحدة في عهد رئيس يساري.

حزب الشعب األوروبي
تأسس حزب الشعب األوروبي رسميا كحزب سياسي 
أوروبي في عام 1976، ومع ذلك فإن كتلة حزب 
موجودة  األوروبي  البرلمان  في  األوروبي  الشعب 
بشكل أو بآخر منذ يونيو 1953، من أيام الجمعية 
والصلب،  للفحم  األوروبية  للجماعة  المشتركة 
على  السياسية  الكتل  أقدم  من  واحدة  فهي  وبالتالي 

المستوى األوروبي.
البرلمان  في  سياسية  مجموعة  أكبر  وكونها 
األمر  هذا  مكنها  فقد   ،1999 عام  منذ  األوروبي 
من الحصول على نفوذ واسعة في جميع مؤسسات 

االتحاد األوروبي.
وتتألف هذه الكتلة السياسية من أعضاء األحزاب في 
حزب الشعب األوروبي واألحزاب الوطنية األخرى 
حزب  ويتكون  المستقلين.  والنواب  المنتسبة  غير 
ذوي  السياسيين  من  الغالب  في  األوروبي  الشعب 
والمحافظ  والمحافظ  الديمقراطي  المسيحي  التوجه 

الليبرالي.
وكان لحزب الشعب األوروبي الغالبية في البرلمان 
الذي انتهت واليته بالتحالف مع األحزاب االشتراكية 
والديمقراطية من يسار الوسط، لكن يبدو أن معظم 
هذه المجموعات خسرت مقاعد في هذه االنتخابات 
بناء  إلعادة  الليبراليين  دعم  إلى  تحتاج  وسوف 

قاعدتها.

تعويض الخسارة
تأمين  الضروري  أنه من  األلمان  المحافظون  يرى 
االتحاد  مكاتب  أكبر  أحد  في  القوي  وجودهم 
األوروبي بعد نتائج االنتخابات التشريعية في ألمانيا 

في سبتمبر الماضي.
وبالتالي، فإن ترشيح النائبة ميتسوال ستجعل الرياح 
المنافسين  وسيضعف  رغباتهم  اتجاه  في  تجري 

المحتملين.
الشعب  حزب  زعيم  يعتبر  ذلك،  إلى  باإلضافة 
مانفريد ويبر، جزءا مهما من  األلماني  األوروبي، 
هذه المفاوضات إذ بدون دعمه ودعم كبار أعضاء 
البرلمان، سيكون من الصعب على ميتسوال نيل هذا 
به  بلدا صغيرا  تمثل  المستوى ألنها  المنصب رفيه 

عضوان فقط من أعضاء البرلمان األوروبي.
الشعب  حزب  أعضاء  يقول  الكواليس،  خلف  ومن 
المسيحي  الديمقراطي  االتحاد  نواب  إن  األوروبي 
األلماني (CDU) يتنافسون للسيطرة على المجموعة 
األوروبية المحافظة، على الرغم من أنهم عادوا للتو 
من أسوأ نتيجة انتخابات عامة للحزب منذ الحرب 

العالمية الثانية.
وقال أحد مسؤولي حزب الشعب األوروبي المحافظ 
ويتشبثون  ميتسوال  تنصيب  يدعمون  "األلمان  إن 
بشدة بالسلطة على الرغم من اإلطاحة به في السياسة 

الداخلية في ألمانيا".

مصالح متشابكة
لطالما انتقلت المناصب المهمة إلى أعضاء البرلمان 
ألمانيا  مثل  قوية  دول  إلى  المنتمين  األوروبي 
وإسبانيا وبولندا، على عكس مالطا الدولة التي يبلغ 
عدد سكانها حوالي نصف مليون شخص فقط والتي 
 .٢٠٠4 عام  في  األوروبي  االتحاد  إلى  انضمت 
وحتى  األوروبي  الشعب  حزب  يشهد  قد  وبالتالي، 
اكتسحت  حال  في  كبيرا  سياسيا  تحوال  البرلمان 

ميتسوال الرئاسة.
يترشح  لن  أنه  ويبر  أعلن  الماضي،  الشهر  وفي 
من  وبدال  األوروبي،  البرلمان  رئيس  لمنصب 
كما  للمجموعة.  كزعيم  انتخابه  إعادة  ضمن  ذلك، 

تولي  إلى  إنه سيسعى  قال 
السياسية  العملية  رئاسة 
حزب  في  أوروبا  لعموم 
في  األوروبي  الشعب 
أبريل - نيسان المقبل، أي 
الرئيس  والية  انتهاء  عند 

الحالي دونالد تاسك.

في  ذاته،  السياق  وفي 

منصب  يرسو  أن  البعض  فيه  يتوقع  الذي  الوقت 
الشعب  لحزب  النهائي  المرشح  على  الرئاسة 
من  ساسولي،  أن  اآلخر  البعض  يعتقد  األوروبي، 
يرغب  قد  والديمقراطيين،  االشتراكيين  مجموعة 
في السعي لوالية ثانية. األمر الذي قد يضرب بكل 

محاوالت المحافظين األلمان عرض الحائط.

الوقوع في فخ المحسوبية
مايكل  تعيين  ميتسوال  تشمل صفقة  أن  المتوقع  من 
ألكسندر سبايسر، وهو مسؤول في البرلمان األلماني 
وزوج رئيس مجلس الوزراء الحالي ويبر، كرئيس 

لمجلس الوزراء المستقبلي لميتسوال.
لحقوق  البرلمانية  المديرية  سبايسر  ويرأس 
المواطنين والشؤون الدستورية، والمكلفة باإلشراف 
أعضاء  ومساعدة  البرلمانية  اللجان  عمل  على 
البرلمان األوروبي في سلطاتهم التشريعية والمتعلقة 

بالميزانية.
كما ستتضمن الصفقة وضع كبار أعضاء البرلمان 
لمنصب  الـ14  المناصب  من  العديد  في  األوروبي 
ويالند،  راينر  مثل  البرلمان،  في  الرئيس  نواب 

بحسب مسؤولين في الحزب.
وقال المسؤولون إن حزمة التنصيبات ستشمل تأمين 
وظائف ألعضاء البرلمان األوروبي وغيرهم ممن 
يأتون من وفود كبيرة كوسيلة للتعويض عن انتخاب 

أعضاء البرلمان األوروبي في بلد صغير.
وسيشمل ذلك اإلبقاء على ويالند، وهو عضو بارز 
البرلمان  في  بشعبية  يتمتع  األوروبي  البرلمان  في 
رئيس  نائب  منصب  في  وكوباتش  األوروبي، 
البرلمان  عضو  احتفاظ  سيضمن  كما  البرلمان. 
األوروبي، آن ساندر، بوظيفتها كواحدة من خمسة 
رؤساء في البرلمان الذين يجتمعون عادة مرة واحدة 
والمالية  اإلدارية  المسائل  مع  للتعامل  الشهر  في 

ألعضاء البرلمان األوروبي.
الوفد  عليه  يحصل  قد  ما  بعد  الواضح  غير  ومن 
الشعب  حزب  داخل  وفد  أكبر  ثالث  اإلسباني، 

األوروبي، من دعم صعود ميتسوال.

أحمد الجمال
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U7 Rathaus-Neukölln
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عقود   استبدال   صيانة

Panzerglass

5€ 
ab

5€ 
ab

25€ 
ab

iPhone
Kopfhörer

APPLE
Airpods

USB-Sticks
& Speicherkarten

صيانة جميع أنواع الموبايالت

5
0
€
  

3
5
€

45
GB

ab
 1

0 
€
 

40
GB

90
GB

25GB
+

15GB
+

Allnet
Flat

Allnet
Flat

Allnet
Flat

ab
 8€ 

Handy
cover

ab 5€ 

ab
 9

9
€

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

العربيـــــــة
التركيـــــــة
األلمانية
الرياضية

أفضل القنوات بأفضل األسعار

باقة العالم كله بين يديك
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السالسل  أزمة  البشر من  الحديث عن تضرر  بات 
مفاجئاً  بات  الذي  لكن  بالضرورة،  معلوماً  الغذائية 
للعالم بسبب  إلى مدى يمكن أن يحدث الضرر  هو 

هذه األزمة.
فالمحاصيل الزراعية في العالم باتت تواجه مشكلة 
الدوريان  إلى  البرازيلية  الذرة  من  بداية  كبيرة 
اإلمدادات  قلة  دفعت  أن  بعد  الخطر،  الماليزي 
إلى  المزارعيَن  أسعارها  وارتفاع  المخصبات  من 
االقتصاد في استعمال مواد حيوية مغذية للمحاصيل، 
الغذائي  األمن  على  المخاوف  تزايد  على  يعمل  ما 

العالمي وتضخم أسعار الغذاء.
تزايد  وسط  العام  هذا  األسمدة  أسعار  ارتفعت  فقد 
الطلب وانخفاض المعروض، إذ أدى ارتفاع أسعار 
الغاز الطبيعي والفحم لمستويات قياسية إلى خفض 
اإلنتاج في قطاع األسمدة الذي يستهلك كميات كبيرة 

من الطاقة.
وقال الرئيس المشارك للبحوث االقتصادية اآلسيوية، 
إنه مع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ألعلى مستوى 
منذ أكثر من عشر سنوات، فإن زيادة أسعار األسمدة 
للغذاء،  الشرائية  القدرات  على  الضغوط  ستزيد 
السيما في الدول المعتمدة على االستيراد، في حين 
لدعم  مجااًل  تتيح  ال  الميزانيات  على  الضغوط  أن 

الحكومات لألسعار.
وأضاف "في وقت دمر فيه كوفيد-19 بالفعل أرزاق 
أسعار  ارتفاع  تأثير  فإن  لهم،  حصر  ال  ماليين 
يثير  الفقراء بصفة خاصة شديد، وهذا  الغذاء على 
إلى  األسمدة  تكاليف  ارتفاع  أثر  الخطر… وصول 

المستهلكين من خالل زيادة أسعار الغذاء".

تدهور قبل التحسن
مع ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء الذي تصدره منظمة 
أعلى  إلى  )فاو(  والزراعة  لألغذية  المتحدة  األمم 
مستوياته منذ ٢٠11، عندما ساعدت أسعار المواد 

انتفاضات  قيام  في  الغذائية 
يتعرض  العربي"  "الربيع 
المزارعون في أنحاء العالم 
لزيادة  لضغوط  بالفعل 

اإلمدادات الغذائية.
يقولون  المحللين  أن  غير 
األسمدة  إمدادات  شح  إن 
العام  في  سوءاً  سيزداد 
وسيحتاج  المقبل. 
أوروبا  في  المزارعون 
وشمال  الشمالية  وأمريكا 
قبل  مشترياتهم  لزيادة  آسيا 
الوقت  في  الربيع،  موسم 
المنتجان  فيه  عمد  الذي 
ومصر  الصين  الرئيسيان 

اإلمدادات  توفر  لضمان  الصادرات  تقليص  إلى 
محلياً.

"تم  إكس  لدى مجموعة ستون  األسمدة  مدير  وقال 
أن  يعني  ما  وهو  اليوريا،  مخزون  أغلب  تأمين 
حتى  يباع  ما  لديهم  يكون  لن  العالميين  المنتجين 
العام  المنتجون  ويبدأ  الثاني.  يناير/كانون  أول 
المباع،  غير  اإلنتاج  من  منخفضة  بكميات  الجديد 
وسيواجهون طلباً عالمياً كبيراً في الربع األول، مع 
وأوروبا  والبرازيل  وكندا  المتحدة  الواليات  إقبال 

وآسيا على الشراء".
واستجابة لكل ذلك يعمد المزارعون في أنحاء العالم 
إما لتأجيل الشراء أو تقليل استخدام األسمدة لتوفير 

المال.
ومصر  الهند  عمدت  الثاني،  نوفمبر/تشرين  وفي 
الزراعة  على  كبيراً  اعتماداً  يعتمدان  بلدان  وهما 
إلى زيادة الدعم الحكومي. وعززت وزارة األسمدة 
الهندية اإلمدادات لألقاليم التي توجد بها مخزونات 
منخفضة لضمان توفر الكميات للمحاصيل الشتوية.

المحاصيل كلها بال استثناء
حتى اآلن عمل ارتفاع أسعار المحاصيل على حماية 
كثيرين من المزارعين من الصدمة، ويمكن لبعضهم 
زراعة فول الصويا في الموسم القادم بداًل من القمح 

والذرة اللذين يحتاجان للنيتروجين.
لكن المصادر تقول إنه ما من محصول تقريباً سينجو 

من األزمة في ٢٠٢٢.
العام لرابطة الزراعة األلمانية،  المدير  ألمانيا  وفي 
إن من المرجح أن يقلل المزارعون الذين تضرروا 
قد  ما  وهو  األسمدة،  استخدام  األسعار  ارتفاع  من 

يقلل حجم المحاصيل.
وتوفر البرازيل أكبر منتج في العالم لفول الصويا، 
سكان  من  لـ%1٠  الغذاء  للذرة،  منتج  أكبر  وثالث 
يؤدي  أن  المتوقع  من  أن  من  حذرت  وقد  العالم. 

نقص األسمدة في العام المقبل إلى إبطاء التوسع في 
زراعة فول الصويا والذرة والقطن.

بعض  فيها  يوجد  التي  الشمالية  أمريكا  في  وحتى 
المزارعون  أرجأ  العالم  في  المزارعين  أغنى  من 
مشترياتهم التي يدبرونها عادة قبل موسم الربيع على 

أمل انخفاض األسعار.

معاناة المزارعين الصغار
واآلفات  واألمراض  الجوية  الظروف  أن  رغم 
تطور  تحديد  في  حاسمة  عوامل  المياه  وإمدادات 
المحاصيل، فإن األسمدة من بين أهم عناصر اإلنتاج 

التي تخضع لسيطرة المزارعين.
غير أن كثيرين من المزارعين، السيما الماليين من 
أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة الذين ينتجون 
يذكر  خيار  أمامهم  يكون  لن  العالمي،  الغذاء  ثلث 

سوى تقليل استخدام األسمدة في ٢٠٢٢.
في منطقة جنوب شرق آسيا التي تنتج معظم إنتاج 
المزارعون الرتفاع  يتأهب  النخيل  العالم من زيت 
تكاليف اإلنتاج، بل إن العاملين في هذا المجال بدأوا 
وانخفاض  األسمدة  شراء  في  اضطرابات  يشهدون 

الواردات.

للكيماويات  أجريكير  ماير  بين  شركة  مدير  قال 
الزراعية، في ماليزيا، إن "ماليزيا تستورد 95% من 
الفاكهة  إنتاج  المخصبات. وسيتضرر  إمداداتها من 
زيت  من  أكثر  الدوريان،  ذلك  في  بما  والخضر، 

النخيل ألنه يحتاج أسمدة أعلى جودة".
وقال تقرير لمنظمة الزراعة واألغذية، في نوفمبر/
الثاني، إن االنخفاضات األخيرة في أسعار  تشرين 
األسمدة،  لمنتجي  المشكلة  تخفف من حدة  قد  النفط 
تنجم  الطاقة  أسعار  في  مستقبلية  صدمات  أي  لكن 
ارتفاع  إلى  ستؤدي  متوقعة  غير  برد  موجات  عن 

أسعار الغذاء.

سامي عيد



Workforce and Care
القوى العاملة والرعاية

Workforce and Care UG
   Wittestraße 26c

13509 Berlin
رقم الهاتف:

مكتب: 03053058762         
موبايل: 017620732486 

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

الساعة 10.00 إلى 18.00

جهات التواصل

زورونا في موقعنا على االنترنت:         

البديل لخدمات الرعاية و طريقك إلى الوظيفة الجديدة

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

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

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

إنجاز عقود العمل واألمور اإلدارية.

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

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

 أقاربك أو أصدقائك لرعايتك وتوظيفهم
 ودفع رواتبهم في إطار ميزانيتك 

الشخصية تمامَا مثل صاحب العمل.  

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

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

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

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

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

           www.workforceandcare.de

فريق العمل

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

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

نحن نتحدث: 
األلمانية واإلنجليزية والتركية والعربية

اتصل بنا للحصول على معلومات مفصلة 
واستشارة مجانية.

يسرنا أن نقدم لك المشورة والمساعدة

كيف تجدنا : في برلين – راينيكيندورف
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وقًفا  ليس  هو  شائع.  أمٌر  اللغة  انحدار  على  البكاء 
على لغة الضاد وأهلها، وإنما هو ظاهرة تكاد تكون 
الفيكتورى  العصر  فى  اإلنجليزى  أن  تجد  عالمية. 
وَمن  إليزابيث،  زمن  فى  اإلنجليزية  على  يتباكى 
عاش فى هذا الزمن األخير يعتبر أن اللغة انحدرت 
واْنَحّطت عن »ماضيها العريق« السابق على زمن 
إليزابيث! وتجد عرًبا يبكون حال اللغة وما آلت إليه 
من تدهور حتى فى عصور نحسبها اليوم ذروة فى 
اإلبداع الحضارى والثقافى. َمن ينسى بكائية »حافظ 
إبراهيم« الشهيرة التى يتحدث فيها على لسان اللغة 
»رجعُت  مطلعها:  فى  ويقول  المغدورة،  العربية 
فاحتسبُت  قومى  وناديُت  َحَصاتى..  فاتهمُت  لنفسى 
اإلفرنج  لوثة  »َسَرْت  أيًضا:  فيها  ويقول  حياتى«، 
فيها كما َسَرى.. لعاُب األفاعى فى مسيِر ُفراِت«؟ 
مطلع  فى  ُكتبت  القصيدة  هذه  أن  نعرف  وعندما 
والهواجس  المخاوف  ذات  تلمس  وأنها  العشرين، 
التى يُرددها اليوم الخائفون على العربية والمشفقون 
على حالها، نُدرك أن الخوف على انحدار اللغة قديٌم/ 
فى  متكررة  واجتماعية  ثقافية  ظاهرة  وأنه  متجدد، 
الذوبان  هاجس  يداهمها  التى  الحضارات  مختلف 

والتماهى مع ثقافات أخرى وافدة.

إنه  ومفهوم.  مشروٌع  لغة،  أى  اللغة،  على  الخوف 
ثقافتها  محل  الجماعة:  تملك  ما  أعز  على  خوٌف 
إلى  الماضى  من  الممتد  وعيها  ومنبت  المشتركة 
لغتها  فقدت  هى  إن  ذاتها  تفقد  الجماعة  الحاضر. 
التباكى  يُبرر  ال  الخوف  أن  على  فيها.  فّرطت  أو 
ربما  اإليجابى  المعنى  هذا  الجماعية.  واالنهزامية 
كان المحور األساسى فى تقرير مهم أصدرته وزارة 
الثقافة والشباب بدولة اإلمارات تحت عنوان »حالة 
السطور  لكاتب  وكان  ومستقبلها«.  العربية  اللغة 
أيام،  قبل  اإلمارات  استضافتها  فعالية  حظ حضور 
اليوم  بمناسبة  العربية،  الدول  جامعة  مع  بالتعاون 
ُعقدت  مهمة  فعالية  وأيًضا  العربية،  للغة  العالمى 
اللغة  »قمة  عنوان  تحت  اإلكسبو  هامش  بدبى عل 
العربية«. ويُحمد لإلمارات أن جعلت اللغة العربية، 
وقضاياها، حاضرة فى »إكسبو«. هى رسالٌة مهمة 
يتأسس  أن  البد  والتكنولوجى  العلمى  اإلنجاز  بأن 

على ثقة فى الهوية الذاتية، وأهم مكوناتها اللغة.

العربية.  اللغة  لقضية  التقرير يضىء زاوية أخرى 
اللغات  من  هى  بل  المقاييس.  بكل  حيٌة  لغة  إنها 
عبر  الزمن  تحدى  أمام  صمدت  التى  للغاية  القليلة 
القرون، وربما ال يُضاهيها فى ذلك سوى الصينية، 
لثالثة آالف عام.  تقريًبا  تبديل  التى ظلت من دون 
الوثيقة  الصلة  بالطبع،  العربية،  ساعد على صمود 
التى تربطها بالدين اإلسالمى. على أن أسباًبا مختلفة 
اليوم.  تجعل العربية تتوسع، وال تنكمش، فى عالم 

األرض،  ظهر  على  انتشاًرا  اللغات  خامس  هى 
وهى لغة رسمية من لغات األمم المتحدة الست منذ 
السبعينيات. وينطق بالضاد نحو 4٢٠ مليون إنسان 
)أى 6% من سكان المعمورة(، وهى لغة رسمية فى 

٢6 دولة.

والحال أن المعضلة الكبرى التى تواجه العرب اليوم 
التواصل  لغة  بين  المخيف  الفصام  ذاك  فى  تتمثل 
اللغة  )وهى  اإلنتاج  ومراكز  الحياة  فى  الناس  بين 
العربية(، وبين اللغة المستخدمة فى صناعة المعرفة 
المرء  ليس  اإلنجليزية(.  تكون  ما  وتداولها )وغالًبا 
الفصام هذه.  ليلمس حالة  كبير  إلى جهد  فى حاجة 
بامتداد  الباعث األساسى وراء حرص األسر،  إنها 
باللغة  التعليم  أبناؤها  يتلقى  أن  العربى، على  العالم 
ِعوًضا  األجنبية،  اللغات  من  أو سواها  اإلنجليزية، 
عن اللغة العربية. تُدرك األسُر أن العربية ال مستقبل 
بوابة  اإلنجليزية  تُمثل  فيما  العمل،  سوق  فى  لها 

الولوج إلى هذه السوق.
أكبر  فرٍص  من  للفرد  اإلنجليزية  تمنحه  ما  ورغم 
للنجاح، سواء فى مجتمعه أو فى مجتمعاٍت أجنبية، 
وسيًطا  الوطنية،  اللغة  عن  بدياًل  انتشارها،  فإن 
فى  المجتمع  يحرم  وإنتاجها،  المعرفة  الستهالك 

مجموعه من فرٍص مهمة. كيف؟

يمنع  المعرفة  ولغة  المحكية  اللغة  بين  التناقض 
مفهوٌم  وهو  المعرفة«،  بـ»مجتمع  يُعرف  ما  إقامة 
هذا  فى  التنمية  إلى  المدخل  باعتباره  تداوله  يجرى 
اإلنمائى  المتحدة  األمم  برنامج  ويُعرف  العصر. 
مجتمع المعرفة بأنه »ذلك المجتمع الذى يقوم أساًسا 
فى  بكفاءة  وتوظيفها  وإنتاجها  المعرفة  نشر  على 
السياسة  إلى  االقتصاد  من  النشاط،  مجاالت  جميع 
إلى  الخاصة، وصواًل  والحياة  المدنى  المجتمع  إلى 
التنمية  إقامة  أى  باّطراد..  اإلنسانية  الحالة  ترقية 

اإلنسانية«.
باللغة العربية فى حياتنا  بكالٍم آخر، عندما نتحدث 
العادية وأنشطتنا اإلنتاجية، ثم نُضطر إلى استخدام 
فى  وبخاصة  األكاديمى،  التعليم  فى  أخرى  لغة 
يحرم  ذلك  فإن  والتكنولوجية،  العلمية  المجاالت 
محصلة  إمكاناته.  كل  من  االستفادة  من  المجتمع 
ضيق  نطاق  فى  المعرفة  حصر  هى  الوضع  هذا 
العمل  قوة  اللغات األجنبية، وحرمان  يجيدون  ممن 
الكبيرة فى المجتمع من توطين التكنولوجيا والعلم. 
كثيرة  بلداًنا  أن  نجد  التحديد  السبب على وجه  لهذا 
لغاتها  صيانة  على  الفًتا  حرًصا  أظهرت  آسيا  فى 
ما  هذا  والتكنولوجيا.  والعلم  للتعلم  كلغة  الوطنية 
يجعل انتشار المعرفة ممكًنا على مساحة أوسع فى 
المجتمع وقاعدته اإلنتاجية، ويسمح بتداول المعرفة 

ومراكمتها.

الواقع الصادم هو أن اللغة العربية اليوم ليست منتجًة 
الوطن  إنتاج  نسبة  فإن  اليونسكو،  بحسب  للمعرفة. 
العربى من الكتب إلى اإلنتاج العالمى فى ربع القرن 
هى  أوروبا  فى  النسبة  بينما   ،%٠.9 هى  المنصرم 
5٠%. عدد ُكتب الثقافة العامة التى تُنشر سنوًيا فى 
بينما يصدر فى  العربى ال يتجاوز 5 آالف،  العالم 
أمريكا 3٠٠ ألف عنوان، علًما بأن الكتاب الدينى ال 
يزال األوسع انتشاًرا فى النشر العربى. وال يترجم 
العالم العربى سوى 475 كتاًبا سنوًيا فى المتوسط، 
 6 مليوًنا(   46 سكانها  )وعدد  إسبانيا  تترجم  فيما 
فى  الراغبين  على  يُحتِّم  الوضع  هذا  كتاب!  آالف 
أجنبية.  لغة  إتقان  المستوى  العلمى عالى  التحصيل 
العصر  مواكبة  عن  التخلف  هو  ذلك  عن  البديل 

بمنجزه التكنولوجى والعلمى.

أحد الحلول الواضحة لمواجهة هذه الفجوة المعرفية 
يتمثل فى الترجمة والتعريب. ويرصد »تقرير حالة 
فى  العربية  الدول  من  عدد  جهود  العربية«  اللغة 
المحاوالت  بدأت  وأكثر.  قرن  منذ  العلوم،  تعريب 
بتعريب الطب فى مصر فى 18٢7، ثم فى الكلية 
بعد(  فيما  األمريكية  )الجامعة  اإلنجيلية  السورية 
فى 1866. وتوالت جهود كثيرة على هذا المسار، 
يرصد التقرير تعثرها، ثم التراجع عنها الحًقا بسبب 
والحاجة  األجنبية  باللغات  العلمى  المنتج  اكتساح 
كلية  فإن  المثال،  سبيل  وعلى  للمواكبة.  الماّسة 
برنامج  بدأت  عبدالعزيز  الملك  بجامعة  الهندسة 
بعد  أوقفته  ثم   198٠ عام  الهندسية  العلوم  تعريب 
اكتسب  فقد  والجزائر،  سوريا  فى  أما  سنوات.   8
بين  تأرجح  للجدل،  مثيًرا  سياسًيا  معنى  التعريب 
التى  سوريا،  حالة  فى  خاصة  واإلخفاق..  النجاح 

أنجزت تعريًبا كاماًل لكليات الطب.

التعريب قضية معقدة للغاية. تخبط السياسات العربية 
التعاطى معها بقرارات  حيالها يكشف عن خطورة 
المدى.  بعيدة  شاملة  استراتيجية  دون  لحظية، ومن 
البديعة  الشاعرة  اللغة  تلك  لغتنا،  مستقبل  أن  على 
الناقلة لحمولة حضارية ثِريّة، رهٌن بأن تصير لغة 
عاجزة  َمْحِكيّة  لهجًة  استحالت  وإال  ومعرفة،  علم 
حققت  وإن  حتى  العصر،  مع  االتصال  تحقيق  عن 

االتصال بين الناس!.

جمال أبو الحسن
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إبراهيم بدوي

منطقة  دول  والعطش  الجفاف  من  موجة  ضربت 
الشرق األوسط، مهددة حياة ماليين األشخاص الذين 
ظل  في  والحروب،  الصراعات  من  أصال  يعانون 
مخاوف من دولية حدوث موجات جديدة من النزوح 

والهجرة.
المنطقة،  في  العاملة  اإلغاثة  مجموعات  وبحسب 
فإن أكثر من 1٢ مليون شخص في سوريا والعراق 
المياه والغذاء  إلى  الوصول  القدرة على  يملكون  ال 

والكهرباء، بسبب الجفاف.
مظاهرات  الماضية،  األيام  خالل  إيران  وشهدت 
البالد،  بوسط  مدينة  في  األشخاص  آلالف  حاشدة 
لمواجهة  إجراءات  باتخاذ  الحكومة  خاللها  طالبوا 
الجفاف، في وقت تعاني فيه إيران من انخفاض نسبة 

األمطار مقارنة بأعوام سابقة.
وتعاني األردن منذ سنوات، أزمة مياه مستعصية، 
والسيما في المدن الكبرى والعاصمة. وفي مصر، 
الخطر،  ناقوس  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  دق 
عندما أعلن في أسبوع القاهرة للمياه بدورته الرابعة 
في أكتوبر الماضي، أن مصر في مرحلة متقدمة من 
الفقر المائي، إذ إن نصيب الفرد المصري من المياه 
ال يتجاوز 56٠ مترا مكعبا سنويا، بحسب صحيفة 

األهرام.
حاال،  أفضل  ليس  أفريقيا  شمال  دول  في  الوضع 
المغرب  من  كال  العالمي  الموارد  معهد  فقد صنف 
وتونس وليبيا والجزائر من بين 3٠ دولة هي األكثر 

تعرضا لشح المياه على كوكب األرض.

تغير المناخ
للشؤون  الملكي  المعهد  في  المشارك  الزميل  أرجع 
سببين  إلى  الجفاف  مشكلة  الجندي،  كريم  الدولية، 
الموارد  إدارة  وسوء  المناخ  تغيير  أزمة  رئيسيين: 

المائية في كثير من دول المنطقة.
كربون  مبادرة  مؤسس  وهو  الجندي،  أوضح  وقد 
لالستدامة في مدن الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
سقوط  نسب  انخفاض  إلى  أدى  المناخ  تغيير  أن 
أنه  إلى  المنطقة، مشيرا  دول  في  والثلوج  األمطار 
في أسوأ سيناريوهات ستنخفض نسبة األمطار في 
المغرب  المئة، وفي  في  بنسبة ٢5  المتوسط  شرق 

العربي بنسبة 4٠ في المئة.
وأكد أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب التغير المناخي 
في  السدود  خلف  المياه  تبخر  نسبة  زيادة  إلى  أدى 
وأشار  وتركيا.  العراق وسوريا  مثل  الدول،  بعض 
الجندي إلى أن المنطقة تعاني من تذبذب في عمليات 
سقوط األمطار على مدار السنوات، مؤكدا أن التغير 
أصبحت  وبالتالي  التذبذب،  هذا  من  زاد  المناخي 

المنطقة تعاني من الجفاف الشديد أو الفيضانات.

ويؤكد علماء، وفقا لوكالة فرانس برس، أن منطقة 
في  يعاني  الذي  إفريقيا  وشمال  األوسط،  الشرق 
األساس من ندرة كبيرة في المياه، تشهد ارتفاعا في 
إذ  العالمي،  المعدل  ضعفي  يمثل  الحرارة  درجات 
تسجل ارتفاعا بنحو ٠,45 درجة مئوية كل عقد، منذ 
ثمانينيات القرن الماضي. وهكذا، تزداد الصحارى 
القمم  تقلص  مع  شدة  الترابية  والعواصف  اتساعا، 
على  يؤثر  ما  ببطء،  المنطقة  في  النادرة  الثلجية 

أنظمة األنهر التي تزود ماليين األشخاص بالمياه.

العراق
في أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات العراقية، أن 
تقليص  على  البالد  سيجبران  المياه  وشح  الجفاف 
-٢٠٢1 الزراعي  للموسم  المزروعة  المساحات 
٢٠٢٢ بمقدار النصف، في حين أشار مسؤول دولي 

إلى مشاريع لمساعدة المزارعين.
وبحسب بيان مشترك لمنظمة فاو وبرنامج األغذية 
في  الزراعية،  للتنمية  الدولي  والصندوق  العالمي 
العراق  في  المياه  نقص  تأثير  فإن   ،٢٠٢٠ أكتوبر 
إنتاج  نسبة  انخفاض  خالل  من  واضحا  أصبح 
إجراءات  اتخاذ  ويجب   .٢٠٢1 لعام  المحاصيل 
لمعالجة  معا  والعمل  المناخ،  تغير  لمواجهة  عاجلة 

األسباب الجذرية.
بحلول  سيكون  القمح  “إنتاج  أن  إلى  البيان  وأشار 
إنتاج  وأن  المئة  في   7٠ بنسبة  أقل  الموسم،  نهاية 

الشعير سيكون بكميات ضئيلة جدا”.
في  حكومية  غير  منظمة   13 أعدته  تقرير  ووفق 
فإن  لالجئين،  النروجي  المجلس  بينها  أغسطس، 
إلى  باإلضافة  الفرات  مياه  إلى  الوصول  “فقدان 
الجفاف، يهددان معيشة ما ال يقل عن سبعة ماليين 

عراقي”.
العراق  أن  الموسوي،  تحسين  المائي،  الخبير  وأكد 
في  مجاعة  حدوث  إلى  تؤدي  قد  مياه  أزمة  يواجه 
السنوات القادمة، بسبب تصحر األراضي الزراعية 

نتيجة الجفاف الشديد.
ويرى الموسوي  أن هذه األزمة ليست وليدة اليوم 
بل تعود إلى أكثر من 3٠ سنة عندما انشغل العراق 
الداخلية عن حماية موارده  بالحروب والصراعات 
المائية مما دفع دول المنبع، مثل تركيا وإيران، إلى 
استغالل هذه الظروف وبناء الخزانات والسدود على 

نهري دجلة والفرات.
وأشار إلى أن العراق فقد أكثر من 6٠ في المئة من 
موارده المائية القادمة من تركيا بسبب سياسة أنقرة 
التوسعية في بناء السدود بما يخالف القانون الدولي. 
وانخفاض  المناخي  التغير  أزمة  أن  إلى  لفت  كما 
األمطار وسوء استخدام المياه أدى تعقيد هذه األزمة.

قوي  دولي  مفاوض  إلى  يحتاج  العراق  أن  وشدد 
إلى  باإلضافة  الضائعة،  المائية  حقوقه  السترداد 

استحداث أساليب حديثه للحافظ على المياه.

سوريا
منطقة  في  الدويسات  سد  مياه  جفت  سوريا،  في 
المعارضة،  الفصائل  لسيطرة  الخاضعة  دركوش 
وتراجع   .1984 عام  في  إنشائه  منذ  مرة  ألول 
منسوب المياه في بحيرة األسد حوالي خمسة أمتار 
الميت  المنسوب  من  يقترب  وبات  الطبقة،  سد  في 

أيضا، بحسب فرانس برس.
الكهرباء  إنتاج  تراجع  سوريا،  شرق  شمال  وفي 
ال  والطبقة  تشرين  سدي  ألن  المئة  في   7٠ بنسبة 

يعمالن بالشكل المطلوب.
محطة  عن  المياه  انقطاع  المتحدة  األمم  وأحصت 
على  ينعكس  ما   ٢٠19 العام  منذ  مرة   ٢4 علوك 
حياة 46٠ ألف شخص يستفيدون منها في محافظة 

الحسكة.
أيهم  المياه،  بشؤون  المتخصص  الصحفي  وأرجع 
األول  رئيسيين،  سببين  إلى  األزمة  هذه  مرعي 
انخفاض سقوط األمطار بشكل كبير على مدار العام 
الجاري، والثاني: تحكم تركيا في كمية المياه المتدفقة 

في نهر الفرات من خالل بناء سدود جديدة عليه.
ودائما ما تتهم اإلدارة الكردية أنقرة بعرقلة تدفق نهر 
الفرات إلى سوريا، وباستخدام المياه كسالح للضغط 
النظام السوري أيضا تركيا بحجز  عليها. كما اتهم 
الموقعة  باالتفاقية  االلتزام  وعدم  الفرات  نهر  مياه 

في 1987.
في العام 1987، وقعت سوريا اتفاق تقاسم مياه مع 
تركيا تعهدت بموجبه أنقرة أن توفر لسوريا معدال 
هذه  لكن  الثانية،  في  مكعب  متر   5٠٠ من  سنويا 
الكمية انخفضت إلى أكثر من النصف خالل األشهر 
الماضية، ووصلت في فترات معينة إلى ٢٠٠ متر 

مكعب في الثانية، وفق تقنيين.
فرانس  لوكالة  قال  تركيا  دبلوماسيا  أن مصدرا  إال 
برس إن بالده “لم تقدم يوما على خفض نسبة تدفق 

المياه. ألسباب سياسية أو أي أسباب أخرى”.
وأوضح “تواجه منطقتنا أسوأ فترات الجفاف بسبب 
التغير المناخي”، مشيرا إلى تسجيل “أدنى مستوى 
تساقط أمطار منذ 3٠ عاما على األقل” هذا العام في 

جنوب تركيا.
وأتى الجفاف، وفق منظمات إنسانية، على مساحات 
زراعية واسعة تعتمد أساسا على مياه األمطار، في 
بلد يعاني 6٠ في المئة من سكانه من انعدام األمن 
الغذائي. وأوردت األمم المتحدة أن إنتاج الشعير قد 
يصّعب  ما  الحالي،  العام  طن  مليون   1,٢ يتراجع 
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تأمين العلف للحيوانات خالل األشهر القليلة المقبلة.
إذا  كبيرة  أزمة  على  مقبلة  أن سوريا  مرعي  وأكد 
القمح  إنتاج  أن  إلى  مشيرا  الجفاف،  هذا  استمر 
التي  الحسكة،  مدينة  في  كبيرة  بمستويات  انخفض 

تعد سلة الغذاء لسوريا.

األردن
الشرق  بمنطقة  الجفاف  المناخي  التغير  ويفاقم 
من  سوءا  أشد  األردن  في  الوضع  لكن  األوسط، 
أوضاع جيرانه. وقال المسؤول بوزارة المياه عمر 
الموسم  “هذا  سبتمبر  في  رويترز  لوكالة  سالمة 
الشحيح  الهطول  بسبب  المعايير،  بكل  ضعيفا  كان 
لألمطار، حيث إن الهطول لم يزد عن ستين بالمئة 

من المتوسط العام”.
الجوفية في الصحراء  المياه  استنزاف طبقات  ومع 
وتضرر تدفقات المياه بنهر األردن من أكبر روافده 
في  النهر  مجرى  تحويل  عمليات  بفعل  اليرموك 
غور  في  المزارعون  يشعر  وسوريا،  إسرائيل 

األردن باالنزعاج.
الري  وزارة  عام  أمين  الزعبي،  ميسون  وذكرت 
والمياه األردنية سابقا، أن األردن من الدول شحيحة 
المياه، مشيرة إلى أن حصة الفرد ال تتعدى 9٠ متر 
المياه  مكعب سنويا في الوقت الذي يعتبر خط فقر 

نحو 15٠٠ متر.
وأرجعت الزعبي هذا إلى تدفق موجات الالجئين في 
البالد، وهو ما ضاعف عدد السكان خالل السنوات 
وانخفاض  المناخي  التغير  إلى  باإلضافة  الماضية، 
قضية  المياه  توفير  أن  وأكدت  األمطار.  سقوط 
من  بغيرها  مقارنة  أولوية  لها  األردن  في  أساسية 
القضايا، مشيرة إلى أن عملية تحلية مياه البحر مكلفة 

بشكل كبير.

مصر
يعتبر مستقبل األمن المائي في مصر على المحك، 
حيث يواجه قطاع المياه تحديات جمة وعلى رأسها 
النهضة  وسد  المناخية  والتغيرات  السكانية  الزيادة 
واألراضي  المياه  أستاذ  أكد  ما  بحسب  اإلثيوبي، 

بجامعة القاهرة، نادر نور الدين.
وأرجع نور الدين  هذا الفقر المائي إلى موقع مصر 
شديدة  األفريقية  الصحراء  من  كجزء  الجغرافي 
الجفاف، مشيرا إلى أن مصر ال تمتلك موارد للمياه 
على  الضئيلة  األمطار  وبعض  النيل  نهر  سوى 

السواحل.
موارد  تقدر  لالستعالمات،  العامة  الهيئة  وبحسب 
متر مكعب سنويا  مليار  بحوالي 6٠  المائية  مصر 
النيل،  نهر  مياه  من  معظمها  يأتي  المياه،  من 
األمطار  مياه  من  للغاية  محدودة  لكميات  باإلضافة 
المقابل  وفي  بالصحارى.  العميقة  الجوفية  والمياه 
يصل إجمالي االحتياجات المائية في مصر لحوالي 

114 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
إلى  يؤدي  أن  يتوقع  الذي  المناخي  التغير  أن  وأكد 
على  المئة  في  بنسبة 7٠  األمطار  انخفاض سقوط 

إلى  المياه  تدفق  تراجع  إلى  سيؤدي  النيل  منابع 
الحرارة  درجات  ارتفاع  أن  إلى  باإلضافة  مصر، 
الداخلية.  والترع  النيل  التبخر من  إلى زيادة  يؤدي 
المنبع  العمالقة في دول  السدود  بناء  أن  إلى  ولفت 
خفض  إلى  سيؤدي  اإلثيوبي  النهضة  سد  وخاصة 

حصة مصر السنوية من المياه.
وسيؤدي االنتهاء من مشروع سد النهضة والبدء في 
سنوات التخزين إلى نقص في حصة مصر من المياه 
بنسبة تتراوح بين 9 و 1٢ مليار متر مكعب سنويا، 
كما سيؤدي إلى خسارتها لحوالي 3 ماليين فدان من 
األراضي الزراعية وتشريد ما يتراوح بين 5 و 6 
ماليين مزارع، بحسب “الهيئة العامة لالستعالمات” 

المصرية.
من  األزمة  هذه  تجنب  تحاول  مصر  أن  وأكد 
الترع  وتبطين  المياه،  تحلية  محطات  زيادة  خالل 
وتقليل  الزراعية  سياستها  وتغيير  والمصارف، 
األرز  مثل  للمياه  المستنزفة  المحاصيل  مساحات 

وقصب السكر والموز.

عرب أفريقيا
في دول شمال أفريقيا، تسبب الجفاف في تداعيات 
منها  نضبت  التي  السدود  عدد  تزايد  فقد  خطيرة. 
الماء وجّفت أشجار الزيتون إلى درجة تهدد بحرمان 

مئات المزارعين من مصدر رزقهم.
من األمثلة الصادمة على ذلك سد “سيدي سالم” الذي 
بالماء من أصل 1٢  يمد نحو ثالثة ماليين تونسي 
تراجع  فقد  للسكان.  اإلجمالي  العدد  نسمة،  ماليين 
مستوى مياه السد 15 مترا عن أعلى مستوى تعبئة 
البالد  شهدت  حين   ٢٠18 عام  خريف  في  ُسجل 
بحسب  جارفة،  سيول  تشكل  في  تسببت  أمطارا 

فرانس برس.
في المغرب، قال وزير الفالحة محمد صديقي، إن 
بالده سجلت انخفاضا بنسبة 84 في المئة في تساقط 

بالعام  ومقارنة  الحالي  العام  مطلع  منذ  األمطار 
السدود  امتالء  نسبة  بلغت  أكتوبر،  ونهاية   .٢٠٢٠

في البالد مستوى 36 في المئة.
وجفت مياه نهر ملوية، أحد أكبر أنهار المغرب إلى 
حد بات عاجزا عن بلوغ مصبه في البحر األبيض 
المتوسط، “ألول مرة في تاريخه، ما يهدد األراضي 

الزراعية والتنوع البيولوجي في المنطقة”.
وفي الجزائر، بالرغم من أن األمطار القوية األخيرة 
مكنت من إعادة تعبئة السدود إلى مستوى 3٢,6 في 
المئة، لكن المخزونات تبقى بالرغم من ذلك ضعيفة 
في  والغرب )18  المئة(  في  الوسط )9  في منطقة 

المئة(.
األميركي  المعهد  في  الجغرافيا  أستاذ  ويقول 
“تجف  برس  لفرانس  وولف،  أيرون  بأوريغون 
المياه الجوفية في شمال إفريقيا بسبب نقص األمطار 

والسحب المفرط” للماء.
األراضي  وتقلص  الجفاف  أن  من  الخبراء  وحذر 
الزراعية يمكن أن يكون سببا للصراع والخالف في 
المستقبل، فالمنطقة ممزقة بالفعل بسبب المياه العذبة 
األردن  أنهر  أو  النيل  نهر  يؤمنها  التي  تلك  سواء 

والفرات ودجلة.
المجلس  في  األوسط  للشرق  اإلقليمي  المدير  وقال 
أغسطس  في  غارفي،  جيري  لالجئين،  الدنمركي 
محالة.  ال  سوءا  ستزداد  المياه  “أزمة  الماضي: 
في  الصراع  يحتد  أن  المرجح  من  فإنه  وبالتالي 
منطقة تعاني أساسا من عدم االستقرار. ال نملك وقتا 
إلضاعته، يجب أن نجد حلوال مستدامة توفر الماء 

والغذاء لألجيال الحالية والقادمة”.
الجفاف سيؤدي  الجندي أن هذا  الباحث كريم  وأكد 
إلى انخفاض اإلنتاج الزراعي وبالتالي انعدام األمن 
الغذائي في المنطقة، كما سيؤدي إلى ارتفاع مستوى 
البطالة وعمليات هجرة من الريف إلى المدن بسبب 

تراجع عمليات الزراعة.
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االنجازات  )سنة  نيسان   20  – آذار   21 الحمل 
اإليجابية(

مواليد  الحظ  يحالف 
التي  السنة  هذه  الحمل 
باألحداث  مميزة  ستكون 
والتغييرات  المهمة 
المناسبة ومليئة بالفرص 
تتحرك  والهدايا. 

وتؤازر  مسيرتك  لتدعم   2022 في  الكواكب 
مشاريعك وتحمي مصالحك حتى أنك تبدو من أكثر 
المحظوظين، سوف تكون سماء برج الحمل صافية 
العام  وستسعى خالل  السلبية  التأثيرات  من  وخالية 
الجديد الى إحداث بعض التحوالت في طريقة عيشك 
وأسلوبك وحتى مظهرك. تحقق في 2022 أهدافك 
وموقع "ساتورن" الجديد يفتح امامك األفاق ويشجع 
على  مهم  وقع  لها  يكون  االمد  بعيدة  مشاريع  على 

مستقبلك.
من  حتى  أو  سيئة  عادات  من  السنة  هذه  تتخلص 
تبعية وضعف وتقول وداعا للماضي. انتبه فقط من 
الفوقية التي قد تالزمك طوال العام! تالقي الدعم من 
الشريك او الزوج وتعرف ازدهاراً كبيراً وقد تحصل 
على إرث كبير أو عائدات مالية غير منتظرة. إذا 
كنت تعمل في الشأن العام أو في السياسة فقد تلفت 

األنظار وتبرز كنجم في مجالك.
على الصعيد العاطفي قد تكتشف ذاتك وتكون على 
موعد مع الحب والغرام. ستتعرف الى ناس كثيرين 
تقطع الصالت  قد  اهتمامك.  يثيرون  قد  وبأشخاص 
مع شخص كان يشكل جزءاً من حياتك منذ فترة وقد 
تعرف حاالت حب غير مستقرة. ستتاح لك الفرصة 
الحركة  هذه  اما  مشهورين.  أشخاص  الى  للتعرف 
الكبرى فقد تتوج بحب حقيقي حوالي أواخر السنة. 
أيلول  بين  فتقع  وأحداثا  حركة  األكثر  الفترة  أما 

وأواخر تشرين األول.

 20 نيسان-   21 الثور 
التغييرات  )سنة  أيار 

المربكة(
التحديات  سنة  إنها 
لم  اوضاعاً  تواجه  حيث 
فتقوم  السابق  تعهدها في 
رغم  مهمة  باتصاالت 

ذاتك  الثور  أيها  تكتشف   2022 الصعوبات.في 
تفرض  اخرى  وتباشر مرحلة  وتبدل حياتك جذرياً 
نفسها عليك. هذه التحوالت في حياتك التي قد تبدو 

صادمة من الممكن ان تؤدي الى حلول جذرية.

على الصعيد المهني قد تجد نفسك في مجال لم تفكر 
بأموالك  تجازف  الحسبان. ال  في  يكن  ولم  يوماً  به 
وبائعي  المخادعين  من  ممتلكاتك  على  وحافظ 
األوهام والكاذبين. ينصحك الفلك هذا العام باالبتعاد 
استقالتك  تقدم  قد  للراحة.  ويدعوك  االلتزامات  عن 
إذا  لتفعل ما يروق لك.  أو من حلم ربما  من عمل 
األوفر  من  فستكون  الثالثة  الدائرة  مواليد  من  كنت 

حظا واألقل تعرضا للمشاكل هذه السنة.
وتواجه  ارتباكا  تعرف  قد  العاطفي  الصعيد  على 
المصاعب وقد تتخذ قراراً نهائياً وترفض إهمااًل لم 
تعد ترغب به. ستلتقي بأشخاص مهمين جداً يثيرون 
شراكة  تعرف  قد  والفضول.  الحماسة  نفسك  في 
عاطفية او مهنية يكون لها اثر كبير على المستقبل.

تبدو الحياة االجتماعية مميزة وستفتح امامك أبواباً 
كثيرة قد تتجلى بزواج مميز أو عالقة حب مفيدة. 
مع  عاطفية  حالة  سيعيشون  الثور  مواليد  بعض 
عنك  الطوق  الفلك  يفك  عنهم.  مختلفين  أشخاص 
تدريجياً ابتداًء من 24 تشرين الثاني/نوفمبر فيسهل 
عليك األوضاع فتشعر ان المياه عادت الى مجاريها 

لتبدأ فترة تتضاعف خاللها الوعود واألفراح.

الجوزاء 21 أيار ـ 21 
المفاجآت  )سنة  حزيران 

)
السنة  هذه  إليك  تحمل 
وفي  متوقعة  غير  أحداثاً 
قط.  تتوقعها  ال  فترات 
 2022 قارنت  وإذا 

من  األبرز  انها  فستجد  األخيرة  الخمس  بالسنين 
حيث التطورات واإلنجازات والتغييرات التي طالما 
الرصانة  مسحة  العام  هذا  عليك  ستخيم  انتظرتها. 
والشباب  الحياة  حب  منك  تنزع  ان  دون  الصفاء 
والمرح واالنفتاح. النصف األول من هذه السنة هو 
األفضل فإياك ايها الجوزاء ان تخرب هذه االجواء 
الجميلة التي يعدك بها الفلك بل استفد من كل ما تهبه 
لك الحياة من فرص وظروف استثنائية لكي تحقق 
المكاسب واألرباح وتخرج منتصراً من أية مبارزة 

وامتحان.
فرصة  من  يستفيدون  سوف  البرج  هذا  مواليد 
األقوى  الموقع  في  وتجعلهم  حياتهم  تبدل  مصيرية 
أو األبرز ال شك أن عائداتك الى ازدياد كبير وأن 
الناتج  تالقي  عليها  تقدم  قد  التي  المالية  العمليات 
أو  مهمة  اسفاراً  السنة  هذه  تعرف خالل  المرجوة. 

تنتقل لكي تعيش في منزل جديد أو بلد آخر.
قد تمارس عماًل تحلم به وتفكر باإلنتاجية أكثر من 

المكاسب. وستساعدك االتصاالت االجتماعية على 
ذلك. خالل هذا العام ستبحث عن الجديد بدون خوف 
إحداث  الى  الظروف  تضطرك  وقد  المجهول  من 
هذا التغير حتى ولم تسع اليها . قد تبدأ السنة بطيئة 
وتستمر األجواء باهتة حتى منتصف شباط /فبراير، 
إال أنك تنطلق بدورة فلكية جديدة ال بل ممتازة ابتداًء 

من منتصف شباط حتى أواخر حزيران .
العواطف.  في  وجدية  نجومية   2022 في  ستجد 
تتعزز شعبيتك هذه السنة فتزداد أنت تألقا. تصادف 
أو  الزوج  من  وتتقارب  وحيداً  كنت  اذا  الشريك 
الحبيب اذا كنت مرتبطا وقد تعقد رابطاً مع شخص 
نافذ وقادر أو مشهور وقد تلتقي صدفة بالحبيب أثناء 

سفر أو أثناء مهمة مهنية.

حزيران   22 السرطان 
)سنة  تموز   22–

استثنائية من الحظ (
هذه  السعيدة  األخبار  ان 
التوقعات  تفوق  العام 
الدقيقة  األيام  وتنسيك 
تمر  بها،  تمر  قد  التي 

وصفناها  إذا  نبالغ  ال  وقد  حياتك  في  مميزة  بفترة 
السلبيات  إلى  تشير  قلما  الفلكية  فالطوالع  بالممتازة 
ال بل تتحالف كواكب كثيرة وتتناغم لتوفر لك الهناء 

والسعادة ما لم يشهده منذ سنين طويلة.
والحظ  والحب  الكبير  بالنجاح  السنة  هذه  تعدك 
المفاجآت  تحب  ال  أنك  صحيح  السعيد.  والتطور 
والظروف  المعروفة  األماكن  تفضل  بل  والمجهول 
المعتادة إال أنك ستفتح األبواب على تجارب جديدة 
تكون   . وراضياً  منتصراً  منها  فتتخرج  ومناسبة، 
وإذا  األولى  الستة  األشهر  في  جداً  صافية  السماء 
بدأت بشهر باهت فإنها تنطلق بصورة مميزة ابتداًء 
تقوم  تكاد  فال  تموز،  شهر  وحتى  شباط  شهر  من 

بعمل حتى يصادف النجاح.
تتقدم بخطى ثابتة عبر وسائل متعددة تتاح لك، إن 
بسبب الصدفة او عن طريق دراسات جديدة او بفضل 
زواج مزدهر. شيء ما يتغير في حياتك فتشعر أنك 
من  تتخلص  السابق.  من  أكثر  األمور  مع  تتناغم 
بعض القيود المهنية ، النفسية أو الشخصية .تحقق 

تطوراً ملحوظاً وقد تربح الكثير من المال.
ان  فيجب  الخير  أما  تجعلك حائراً  تتولد مواقف  قد 
يكو االعتدال والدرس العميق قبل اإلقدام. قبل تموز 
وتشرين الثاني تنتظرك متغيرات كثيرة من الممكن 
ان تصل الى نهاية السنة وقد تصل الى نهاية السنة 

وقد قمت بأسفار ناجحة أو بدأت عماًل جديداً .

نطل على سنة هي األكثر دقة واضطراباً منذ اكثر من ست سنين تحمل تغييرات وانقالبات يفوق خطرها ما رأيناه حتى اآلن. إنها سنة االصالح 
والتصحيح، رمز التمرد، هي واحدة من أصعب سنين المخاض، سيكون هناك مناخ فلكي مقلق مع معاكسات ضخمة تنتهي بنهاية العام.

برجك هذا العام
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أنها سنة الوعود العاطفية ، حان الوقت لكي تستعيد 
فعام  جديد  من  وتنطلق  الحياة  حب  السرطان  أيها 
جيدة  عروضاً  اليك  ويحمل  بالوعود  مليء   ٢٠٢٢
كبيراً  حباً  العام  هذا  نقرأ  ان  يمكن  واسعة  وآفاق 
وصداقات واسعة وخروجا ًمن وحدة كادت تسيطر 

عليك.

تموز – 22  األسد 23 
المواجهات  )سنة  آب 

الساخنة(
هذه  التحديات  تتراكم 
السنة وتتسابق وعليك ان 
تعلم ايها األسد انك دخلت 

الماضية  العام  تموز من  منذ شهر  فترة "ساتورن" 
المستقبل  لك  تخط  الحياة  من  مهمة  مرحلة  وهي 

وتقرر ما ستكون عليه الثالثون سنة القادمة.
من  مصيرية  مرحلة  أمام  العام  هذا  نفسك  تجد  قد 
المآزق  في  للوقوع  تجنبا  شيء  لك  متنبها  حياتك 
واالنسياق الى أوضاع شائكة قد تقودك الى المحاكم 
أو  ترك عملك  الى  ربما  أو  كثيرة  الى خالفات  أو 

للوصول الى فراق وطالق.
مكان  تغير  ان  الممكن  من  والسفر  التنقل  سنة  انها 
في شهر  فيه خصوصا  تعيش  الذي  البلد  او  عملك 
تشرين األول إذ تتاح لك فرص لذلك. تحظى بالحظ 
المطلق بين األول من كانون األول و 1٢ حزيران 
المجازفات  تتجنب  ان  فيجب  السنة،  نهاية  وحتى 
الحظ  ينطلق  إذ  لحوادث مؤسفة  تفادياً  والمغامرات 

المطلق الى برج الحوت.
الحياة العاطفية هذا العام غنية باألحداث وقد تعلمك 
ما  وتعرف  وتكتشفها  نفسك  مع  تتصالح  ان  الحياة 
وتحوالت  عاطفية  مفاجآت  تريد.  ال  وما  تريد 

ستصادفك بين أيار وتشرين األول.
شديدة  حب  تجربة  يعيشون  األسد  مواليد  بعض 
أثر  على  للخيبة،  يتعرضون  لكنهم  وعاصفة 
اكتشافهم ان توقعاتهم لم تكن حقيقية، أما المرتبطون 
الى االفتراق بسبب سفر. لن تبحث  فقد يضطرون 
عن المجد بل عن األمان وقد ترتبط بشخص يكبرك 
سنا يتمتع بصفات العطاء والمحبة الحنان. قد تتاح 
لك فرص رومانسية كثرة، إال أنك تعرف ما تريد 
وتسعى الى االستقرار. لن تطالك تأثيرات الخسوف 
والكسوف طوال هذه السنة بل تبدو معفيا منها لحسن 

الحظ.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول )سنة صافية وخالية من 
المشاكل(

مّر  الماضي  العام  في 
مواليد  من  الكثيرون 
أساسية  بتجارب  العذراء 
أن  شك  ال  حياتهم،  في 
في  الحالية  األوضاع 
حصل  بما  تتأثر   ٢٠٢٢

االتجاهات  كل  في  تركض  وتجعلك  سابقاً  معك 
اقدامه ايضا في عام ٢٠٢٢ . ما  يثبت  تغيير  نحو 

إنما هو  العابر  باألمر  ليس  اآلن  حصل معك حتى 
تحول كبير في حياتك، إال أنك هذه السنة تدخل من 
التعويض والتفكير العميق لرسم خريطة حياتك من 
االيجابية  تأثيراته  ومن  العام  هذا  من  استفد  جديد، 

لكي تمسك بزمام األمور وتدير الدفة كما تريد .
األوضاع المهنية والمالية في ازدهار، ستجد المكان 
لك او المركز الذي تصبو اليه أو العمل الذي ترغب 
به قد تتفوق في مباراة او تتوصل الى ترقية حلمت 
إنه عام  الى استقرار بعد طول تردد وقلق،  بها أو 
السعيدة  والمفاجآت  المزدهرة  المالية  األوضاع 
واالنقالبات اإليجابية. أما هذه الوعود فتبدأ منذ اليوم 

األول للسنة.
اإلنجازات  من  ذهبية  فترة  العذراء  أيها  تعرف  قد 
المدهشة خالل شهر أيار. تبدو السنة مناسبة لشراء 
منزل جديد أو للقيام بعملية شرائية كبرى كما أنها 

تناسب األعمال التجارية وكذلك األسفار.
على الصعيد العاطفي، تمارس نجومية ساحرة أيها 
من  العاطفية.  حياتك  في  صخب  وهناك  العذراء 
انتقالية  فترة  يعيشون  أشخاصاً  تجذب  ان  المحتمل 
في حياتهم الشخصية او تعرف عالقات تجربية اذا 

صح التعبير.
كثيرون من مواليد هذا البرج قد ينتقلون من حالة حب 
إلى حالة أخرى، هذه السنة. وكثيرون يتحررون من 
تعد  لم  من عالقة ضاغطة  أو  كاهلهم  يثقل  ارتباط 
تسعدهم. تتاح لك فرصة عاطفية في أي وقت وأي 
مكان. إال ان مجال العمل يبدو االكثر استقطاباً. هذه 

السنة هي نقطة تحول في حياتك الشخصية.

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين األول )سنة جيدة 
من التطور واالستقرار(

تطوراً  السنة  هذه  تشهد 
على  وتطل  وهادئاً  أكيدا 
حياتك.تعيد  في  جديد 
البسمة  السنة  هذه  اليك 
التعب  من  سنوات  بعد 
والتراجع  واألثقال 

النفسي, لقد انتهت الدورة الفلكية الضاغطة.إنها سنة 
ممتازة الكتساب سمعة طيبة إال ان الفلك يحذر من 
بعض التسرع وخوض مغامرات خطيرة في مجال 
شهري  وفي  وآذار  شباط  خالل  وذلك  االستثمار 
تشرين األول وتشرين الثاني. أحرص على إحاطة 

نفسك بأشخاص ذوي كفاءة وصادقين.
كل ما له صلة بالناس والجماهير والسفر واالنفتاح 
لإلشراق  فرصة  ويوفر  السنة  هذه  لك  مناسباً  يبدو 
يالقون  الميزان  مواليد  من  كثيرون  والتحليق. 
الدعم المادي من الشريك العاطفي أو الزوج. ومع 
بطريقة  األموال  تأتي  الثاني  منزلك  في  "جوبيتير" 

سهلة وجهود بسيطة.
السنة ها  الذي عاكسك سنتين ونصف  "ساتورون" 
األعمال  عن  فيردعك  جانبك  الى  يقف  اليوم  هو 
اليك االستقرار  الخطيرة ويحمي مصالحك ويجذب 
السنة سنة  تعتبر هذه  في مرحلة مهمة من حياتك. 
بالنسبة إلى أوضاعك الشخصية فبعد علمية  الحسم 

المراجعة الذاتية التي أحدثتها السنة الماضية بالنسبة 
ترتبط  لكي  الوقت  حان  الشخصية  عالقاتك  الى 
بأشخاص جدد أو لكي تنتقل الى مرحلة أخرى من 
العالقات. بعض مواليد الميزان ينتقلون الى االرتباط 

الرسمي هذه السنة أو الى الزواج.
واحدة.  حب  عالقة  في  تنحصر  ال  قد  السنة  هذه 
واللقاءات  االجتماعية  المناسبات  اكثر  تجذبك  قد 
الغنية والمتنوعة. حاذر أيها الميزان هذه السنة من 
قد  السنة  هذه  المستويات.  جميع  على  وذلك  الغيرة 
ال تنحصر في عالقة حب واحدة ، قد تجذبك اكثر 
والمتنوعة.  الغنية  واللقاءات  االجتماعية  المناسبات 
حاذر ايها الميزان هذه السنة من الغيرة وذلك على 

جميع المستويات.
تتحلى هذا العام بقدرات نفسية وطاقات جسدية كبرى 
األكل  في  الكبرى  شهيتك  عن  فتنجم  المشاكل  أما 
الرياضة،  وممارسة  الحمية  اتباع  في  هو  والحل 

لحسن الحظ أن صحتك ستكون جيدة هذه السنة.

الثاني  تشرين   21  – األول  تشرين   24 العقرب 
)سنة التقلبات الغربية(

السنة  هذه  لك  تحمل 
التناقضات  من  الكثير 
بحظ  تتمتع  وتجعلك 
األحيان  بعض  في  وافر 
ثم تعيدك إلى الوراء في 
أن  أي  أخرى.  أحيان 

عام ٢٠٢٢ يعطيك بيد ويأخذ بيد أخرى. بدون شك 
تتلقى حصتك من الحظ وتعرف فترات من االزدهار 
ان  إال   ، وأيار  نيسان  شهر  خالل  أوجها  تبلغ  قد 
االستهانة  يمكن  وال  كثيرة  تبدو  الفلكية  المعاكسات 

بها.
أمل  يبرز  لكي  شباط  في  تدريجياً  األوضاع  تتغير 
ومحن  بتجارب  فتمر  آذار  شهر  اواخر  في  أفضل 
تبدو   . منتصراً  منها  تخرج  أن  تستطيع  وتحديات 
والمصاعب  التعقيدات  تواجه  لكنها  كثيرة  األعمال 
وقد يصعب عليك التعامل مع المحيط المهني وربما 

تصطدم بمسؤولين أو زمالء أو معاونين.
حاذر أيها العقرب من االستهتار بصحتك هذه السنة. 
فترات  بعض  في  باإلحباط  المعنويات  تصاب  قد 
يتمتعون  العقرب  مواليد  ان  المعروف  من  السنة. 
بجاذبية ومغناطيسية تجعل االخرين أمامهم عاجزين 
السنة  ان هذه  إال  األحيان،  في غالب  المقاومة  عن 
السنين  في  عرفوه  ما  كل  يفوق  بسحر  تغمرهم 

الماضية.
فتلتقي  واالجتماعات  المناسبات  في  نفسك  تفرض 
فقد  خاليا  كنت  وإذا  كثيرين  وناساً  جديدة  وجوها 
بسرعة  وتنتهي  بسرعة  تبدأ  عديدة  تعرف عالقات 
على  تحافظ  وقد  تتبدل  و  المشاعر  تتغير  أيضا. 

وضعك االجتماعي عازباً كنت او متزوجاً.
تتخلى  وقد  واحد  طرف  من  حب  على  تعترض 
عن ارتباطات غير مفيدة. إال ان الفلك يتحدث عن 
مناسبات سعيدة وعالقات تتطور بهدوء لتصبح اكثر 
العام  هذا  واإلغواء،  التعددية  الى  ميلك  رغم  عمقاً 
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نهاية  تعرف  فقد  األساسية  التغيرات  بعض  يحمل 
اتبع حدسك  الواجبات.  لبعض  أو تضع حداً  عالقة 
وتكيف مع التغيرات. هذه السنة تحملك الى جديد لم 
يخطر ببالك قبل اليوم. قد تحزم حقائبك وتسافر أو 

تقلب صفحة وتذهب نحو مصير جديد.

األول  كانون   20  – الثاني  تشرين   22 القوس 
)سنة انتقالية نحو مصير 

جديد(
السنة  هذه  نظرتك  تتبدل 
الى الحياة فتتابع مسيرتك 
الجديدة نحو آفاق اخرى 
مدعوما بالحكمة والوعي 
مولود  يختار  والخبرة. 

القوس في الـ ٢٠٢٢ طريقة وستكون مليئة بالتشويق 
حقيقية  انتقالية  مرحلة  في  أنه  وسيشعر  واألحداث 
تتأكد شهراً بعد شهر لكي يستعيد ما فقده في السنين 

الماضية.
سريعة  بخطى  العام  هذا  القوس  ايها  تتقدم  ال  قد 
الفلك  يدعوك  بهدوء.  أهدافك  من  تقترب  قد  لكنك 
أجل  من  والسعي  المادية  بالشؤون  االهتمام  الى 
االستقرار.تبدأ السنة مرتاحا وتخطط ألعمالك بهدوء 
ووعي فتوقع على عقد أو تحصل على عائدات مالية 

وربما تقوم بسفر.
ابتداًء من شباط وحتى منتصف نيسان تمر بتجارب 
معها  تتعامل  ان  يجب  التي  الخيبة  وبعض  دقيقة 
بحكمة وهدوء، تدخل في دورة فلكية ايجابية ابتداًء 
والفترة   . حزيران  شهر  من  الثاني  االسبوع  من 

األصعب تقع بين شهر آب ومنتصف شهر أيلول.

الجدي 21 كانون األول – 19 كانون الثاني )سنة 
ممتازة مليئة بالحظوظ (

أبرز  من  تكون  قد 
عام  في  المحظوظين 
٢٠٢٢!  كفاك ما حصل 
مدى  وعلى  سابقاً  معك 
أنها  الماضية،  السنين 
الكبير  المآثر  من  سنة 

وسنة  الواعدة  والتطورات  المناسبة  واألحداث 
لك  سيكون  المتنوعة.  بالهدايا  تأتيك  التي  التحرر 
ارتفاع  الى  يوصلك  واستثنائي  هائل  فلكي  دعم 
أينما  الجدي  ايها  نفسك  تفرض  ومهني.  اجتماعي 
حللت وتسابق اآلخرين الى استغالل الفرص المتاحة 

بصورة عفوية.
السنة  أشهر  فتستقبل  تدريجياً  الصعوبات  تتالشى 
تتوافر  جديدة  وإمكانات  بشغف  اآلخر  تلو  الواحد 
لك على مر األيام. يعفيك الفلك من الطوالع الفلكية 
السلبية فتقفز فوقها أو تمر بينها معافا!  قد تمر ككل 
وتواجه  والدقيقة  الصعبة  األوقات  ببعض  الناس 
وتشرين  أيار  شهري  في  خصوصاً  ضغوطات 
وتتلقى  بأسفار  وتقوم  جديد  عالم  على  تطل  األول. 

عائدات مالية غير منتظمة.
الصحي  الميدان  في  الطمأنينة  السنة  لك هذه  تحمل 

الشخصي  الصعيدين  على  جداً  مشجعة  وتبدو 
والعائلي.

استفزازك  ويحاول  البعض على تصلبك  يراهن  قد 
إال أنك تفاجئه بمواقفك المتغيرة وقدرتك على اجتياز 
وتلتقي  تربوي الفت  في حدث  تشارك  المصاعب. 
بجهات فاعلة أو زبائن مهمة وتعرف لقاءات غنية. 
تتنوع اتصاالتك هذه السنة وتحظى بحياة اجتماعية 

غنية جداً.
الحقيقي.  الحب  فتعرف  "فينوس"  مع  العام  يبدأ  قد 
بدأت  متينة  لعالقات  تتويجاً  أو  جديداً  يكون حباً  قد 
الماضية. ال شك انك ستمارس سحراً ال  السنة  في 
نيسان وأيار  التناقضات في أشهر  تواجه  قد  يقاوم. 
وآب ففي هذه األثناء يجب ان تكون مترويا في قرار 
االنفصال او البدء بعالقة جديدة. هذا ال يعني انك ال 
تعرف االستقرار على الرغم بأن هذه السنة ستحمل 

لك تقلبات على الصعيد العاطفي.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط )سنة مصيرية(
العام  هذا  الدلو  يخضع 
وتغييرات  لتقلبات 
تنساها  لن  مصيرية 
لن  عديدة.  لسنين 
بل  الروتين  تعرف 
كثيرة  انفعاالت  ستعيش 
المحيطين  مع  وتفاعالت 

الشركاء  مع  كما  بحياتك  المعنيين  واألشخاص  بك 
واألصدقاء. تحركك طاقة كبرى لكي تقود اآلخرين 
السنة  بداية  تكون  قد  بالعدوى.  تفاؤلك  إليهم  وتنقل 
االنتباه  يستدعي  ما  دقيقة  بأشهر  تمر  إذ  صعبة 
والحكمة والوقاية واالبتعاد عن التهور في كل لحظة 

وذلك منذ الشهر األول من السنة.
قد تهدأ األحوال في منتصف شهر نيسان لكي تهديك 
اجواء إيجابية بين آذار وأيار. ثم تتعقد االمور من 
وانقالبات  تعباً  وتموز  حزيران  شهر  فيحمل  جديد 
الذي  أب  شهر  في  صفحة  تطوي  لكي  وتغييرات 
يبدو جداً في مسيرتك .أحذر هذه السنة من األخطاء 
والفضائح  العائلية  والمشاكل  الطائشة  والتصرفات 

اذا كنت تعمل في الشأن العام.
وإخطارا  تحديات  تواجه  قد  المهني  الصعيد  على 
إياك  للتشويه في بعض األحيان،  فتتعرض سمعتك 
الفلك  النفوذ.ينصحك  مواقع  او  السلطة  تتحدى  ان 
وضبط  السنة  طوال  والليونة  الدبلوماسية  باعتماد 
تشغل  قد  األحيان.  معظم  في  يخدعك  وهو  اللسان 
ثقتك  فتعزز  ونفوذك  شعبيتك  وتزداد  كبيراً  منصباً 

بنفسك وبقدراتك.
تتبدل  العاطفي،  الصعيد  على  االرتباك  سنة  أنها 
نظراتك الى الحياة والحب واالرتباط وتمر بمزاجات 
ان  تريد  اخرى  ومرة  راضياً  تكون  مرة  متنوعة، 
بداية  في  نهاية عالقة  في  تعاني  قد  الصفحة.  تقلب 
السنة.ب  نهاية  تبدأها في  الصيف او مرحلة جديدة 
بخيار  بهم  المحيطين  يفاجئون  الدلو  مواليد  عض 

حاسم ال نقاش فيه.
اكتشاف  الخاصة،  الحياة  في  االكتشافات  سنة  هذه 

بالوحدة  فجأة  تشعر  قد  اآلخر.  اكتشاف  كما  الذات 
الذي  الجدي  اذا كنت عازيا. ستبحث عن االرتباط 
قد يكون مستبعداً او صعبا أما األصدقاء فسيلعبون 

دوراً مصيرياً في حياتك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار ) سنة الفرص الواعدة 
والتطورات اإليجابية(

في  به  ستباشر  ما  كل 
٢٠٢٢ سيكون له صدى 
مدى  على  وواسع  كبير 
حان  المقبلة.  السنين 
من  تنطلق  لكي  الوقت 
جديد. هذه الفترة إيجابية 

جدا اذا يبتسم لك الحظ خاللها فتثبت قدراتك وكفاءتك 
وهذا ما ستفعله طوال العام.

انتظر سنة من التغيرات السريعة قد تبدأ بنمط بطيء 
ثم تتدفق األحداث والتحوالت كلما اقتربت من كل 
فصل الصيف. إذا مررت بفترة مربكة خالل شهر 
آذار والذي ينذر بحوادث مقلقة على الصعيد المالي 
االزدهار،  يصادف  كبير  لمشروع  تحضر  فإنك 

ابتداًء من فصل الصيف.
الوضع  على  العام  هذا  الحوت  اهتمامات  تتركز 
المهني الذي يتصدر أولوياتك، ستقوم بأسفار كثيرة 
حاذر  السلطات.  او  الحكومات  مع  جيدة  وبعالقات 
مناورة  أو  وهمية  ومؤسسات  مخادعين  اشخاصا 
تفكر  أو  جديد  الى عمل  تنتقل  قد  وتخيبك.  تضللك 

بتغيير ما إال اذا كنت سعيداً بما تفعل.
الحظ المطلق يحظى به مواليد الحوت ابتداًء من 1٢ 
حزيران فتكثر االستثمارات المالية والخبر األهم ان 
الحظ يرعاهم حتى عام ٢٠17 ويكون مناسباً  هذا 
ألصدقائهم العقرب والسرطان أيضا، يتمتع الحوت 
هذه السنة بشعبية مميزة ويصادف أشخاصاً كثيرين 
لمصادفة  مجاالت  له  تتاح  وقد  عدة  بوجوه  ويلتقي 

الشخص المناسب.
االجتماعي  الوضع  في  ثبات  عن  الفلك  يتحدث 
االرتباط  الى  يتوجهون  ال  البرج  هذا  من  فالعزاب 
والزواج وقلة منهم تسعى الى دخول القفص الذهبي، 
ويتعلقون  على وضعهم  فيحافظون  المتزوجون  أما 
جداً  مميز  لقاء  يتم  ان  الممكن  من  العائلي.  بالجو 
وتشرين  ايلون  بين  للعزاب  الحيرة  بعض  ويحمل 

األول.
أما اكثر المحظوظين فهم مواليد الدائرة الثالثة حيث 
تطرأ تغييرات في حياتهم ومفاجآت ترسم في بعض 

األحيان.
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بالشعر  حافلة  متواصلٍة،  أياٍم  ثالثِة  مدى  على 
المتنّوعة،  الثقافية  األنشطة  من  والكثيِر  والقصة، 
 örebro أوربرو  مدينة  في  العربية  الجالية  أقامت 
اليوم  بمناسبة  الثاني،  الثقافي  مهرجانها  السويدية، 
باللغة  االحتفاء  تقّرر  حيث  العربية،  للغة  العالمي 
العربية في كّل عام في مثل هذا التاريخ ألنه اليوم 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعيّة  فيه  أصدرت  الذي 
قرارها رقم 319٠ في كانون األول عام 1973، 
ضمن  العربيّة  اللغة  إدخال  بموجبه  يقرر  والذي 

اللّغات الرسميّة ولغاِت العمل في األمم المتحدة.
مجلّة الدليل كانت حاضرة في تلك االحتفالية، لتغطية 
فعاليّات المهرجان الثقافي المتنوع، والذي اختارت 
له الجمعية الثقافية السورية عدداً من كبار الشعراء 

واألدباء العرب في أوربا 
 مدينة أوربرو والتي تبعد عن العاصمة ستوكهولم 
حوالي )٢6٠( كم وهي من المدن السويدية القديمة 
وهي  يلمرن"   " بحيرة  شاطئ  على  تقع  والجميلة، 
أّن  رابع بحيرة من حيث المساحة في السويد، كما 
فيها قلعة أثريّة شهيرة يقّدر عمرها بحوالي 755" 

عام.
  يبلغ عدد سكان أوربرو حوالي )15٠( ألف نسمة، 
تضّم عدداً ال بأس به من أبناء الجالية العربيّة حوالي 
الموّدة  من  حالة  يعيشون  الذين  نسمة،  ألف   )3٠)
تكّل وال  ثقافية ال  االجتماعي من جمعية  والتكاتف 
الشباب  إلى  تتوجه  أفرادها،  مع  التواصل  في  تمّل 
والصغار أواًل من أجل تعليم اللغة العربية والحفاظ 
بعاداتهم  الجالية  أبناء  وربط  التراث،  وعلى  عليها 
التعايش  روح  على  تؤكد  التي  األصيلة  وتقاليدهم 
كما   ، المجتمع  أطياف  كافة  بين  والتنوع  والمحبة 
تسعى دائما إلى االحتفاء بنجاحات أبنائها الدراسية 
والمهنية، من خالل أنشطة وفعاليّات دائمة بالتعاون 
المركز  وخاّصة  المدينة  في  الرسمية  الجهات  من 
الثقافي. والمكتبة العاّمة والتي تضّم قسماً من الكتب 
مشروع  إطار  ضمن  باألطفال  الخاصة  العربية 
التنوع  فكرة  خالل  من  المكتبة  توسيع  إلى  يهدف 
العربي  والتراث  لألدب  قسماً  تضم  بحيث  الثقافي، 

للكبار أيضاً.
 والجميل أّن هذا العمل يقوم به ويشرف عليه شاب 
سوري "مازن محمد" من خريجي قسم المكتبات في 
العربي  بالكتاب  المكتبة  رفد  دائماً  يحاول  سوريا، 
المكتبة  محتويات  تكون  بحيث  انعاشها،  أو  الجديد 
ُمعاصرة و تواكب الحداثة األدبية، من خالل الكتب 

الجالية وخاّصة  أبناء  ليطلّع  وذلك  المطبوعة حديثاً 
الشباب على أحدث ما يُكتب عربياً وليصبح الكتاب 
كّل  السويدية،  المكتبات  جميع  منّصات  على  متاحاً 

ذلك بجهوده الشخصيّة.  
الذي جمع  الثقافي واالجتماعي،  األدبي،  اللقاء  هذا 
التشكيلّي، شهد حضوراً  والفّن  والقصة  الشعر  بين 
العربية  واألطياف  المشارب  من  عدد  من  باذخاً 
والسويدية وغيرها، وحظَي بمتابعة إعالمية من ِقبل 

وسائل اإلعالم والصحافة السويدية والعربية معا.
من  واسعاً  اقبااًل  ولقيت  المهرجان  جلسات  تنّوعت 
المتعطشين للثقافة العربية وممن يرغبون في سماع 
والقصصية  الشعرية  االبداعية  األدبية  النصوص 
من  الحضور  أغلب  كان  فقد  مبدعيها  من  مباشرة 
والقصة  الشعر  متذوقي  ومن  العرب  المهتمين 
المرافقة  النشاطات  من  وغيرها  التراث  وموسيقا 
مدن  من  قدم  بعضهم  الجمهور،  معها  تفاعل  التي 

وقرى بعيدة من أجل الحضور. 
بينما قّدم عدد من المثقفين العرب محاضرات فكريّة، 
تعالج قضايا تعليم اللغة العربية وتؤكد على صون 

اللغة وايصالها إلى األبناء بالصورة األجمل.  
األدبية  األنشطة  من  عدداً  االحتفالية  برنامج  ضّم   
المتنوعة شارك فيها  والفنية والفعاليات االجتماعية 
عدد من األدباء العرب من " سوريا فلسطين اليمن 
من  وعدد  وبريطانيا  ألمانيا  من  قدموا   " والعراق 

المدن السويدية األخرى. 
أقيمت األنشطة بدعم ومشاركة من المركز الثقافي 
السويدي وفي عدد من صاالته، وكذلك في المكتبة 
المدينة  سكان  من  األكبر  العدد  ليستطيع  العامة، 

الحضور 
ومن ضمن فعاليات المهرجان أقيم معرض للكتاب 
والتوزيع  للنشر  سندباد  دار  فيه  شاركت  العربي، 
بالتعاون مع الجمعية الثقافية استمر المعرض ثالثة 
عناوين  مع  جيداً  وتفاعاًل  كثيفاً  حضوراً  شهد  أيام 
الكتاب  مسألة  في  ُمتعددة  وحوارات  وكذلك  الكتب 
أكبر  إلى  إيصاله  وطرق  توزيعه  وأليات  العربّي 
شريحة عربيّة في أوربا وخاّصة فيما يتعلّق بكتب 
تعليم األطفال اللغة العربية والمناهج التعليمية لغير 
الناطقين بها والتي شهدت إقبااًل جيداً في المعرض 
والنشر  للطباعة  الدليل  دار  شاركت  كما   ، كما 
كضيف في المعرض  بعدٍد من مطبوعاتها قدمتها 
كهدية للجمعية في نهاية االحتفالية ، وكذلك شاركت 
دار "نرد" للطباعة والنشر في المعرض من خالل 

للجمعية  هدية  وقدمتها  الجديد  مطبوعاتها  ببعض 
أيضا.  

وللشعر حّصته األكبر دائماً من األَسماع 
من المشاركين في فعاليات المهرجان الشاعر حسن 
إبراهيم الحسن وهو شاعر سوري من مواليد حلب، 

يقيم حالياً في أوسنا بروك في ألمانيا 
والشاعر في جعبته العديد من الدواوين الشعرية منها 
)المبّشرون بالحزن( )ها أنَت وحدي( )غامٌض مثل 
العنيِد  )كالّصدأ  وديوان  كالموت(  واضٌح  و  الحياة 
شجرة(  ولسُت  فأساً  و)ولسَت  الّصواري(  على 
مع  األلمانية  باللغة  المشتركة  األعمال  من  وغيرها 
عدد من الكتّاب المهاجرين في ألمانيا تم اختيار عدد 
في  الماجستير  دراسات  في  الشعرية  دواوينه  من 

أكثر من بلد عربي.
تحفر  التي  القصائد  من  عدداً  الحسن  الشاعر  قرأ   
عميقاً في المأساة السورية وتستلهم أوجاعها، يُذكر 
أن الشاعر وصل إلى نهائيات مسابقة أمير الشعراء 
في موسمه الثاني كما حصل على عدٍد من الجوائز 
صالح  الطيب  جائزة  آخرها  كان  العربية  الشعريّة 

في السودان. 
الشاعر السوري فايز العباس  من المشاركين أيضاً 
هما  شعريتان  مجموعتان  لديه  و  ألمانيا  في  المقيم 
فايز  )فليكْن موتي سعيداً( و )5ميغابيكسل( يشتغل 
قفالت  في  عاٍل  بإدهاش  النثر  قصيدة  على  العباس 
في موسم أمير  مقاطعه الشعرية، وقد شارك أيضاً 

الشعراء وحصل على عدد من الجوائز األدبية. 
أحمد  السوري  الشاعر  أيضا  المشاركين  من   
الصويري الذي صدر له ديوان "نبوءة لما يأتي من 
الغيم" عن دار الثقافة واإلعالم في الشارقة مشرف 
الشعر " مقيم  أنباء  التحرير في موقع "وكالة  على 

في السويد
تمتاز قصائد الصويري بتقنيّة احترافيّة عالية وذلك 
على  يشتغل  حيث  النثر  وقصيدة  التفعيلة  شعر  في 
االحساس  عالية  لتخرج  وتّرٍو  بهدوٍء  نصوصه 

والتركيز.
وهو  الظاهر  محمد  الدكتور  الفلسطيني  والشاعر 
طبيب أسنان وشاعر وهو المسؤول االعالمي لتجمع 
لفعاليات  الداعمين  ومن  السويد  في  فلسطين  أطباء 

المهرجان.  
من  عدداً  كسكين  شادي  الدكتور  الشاعر  ألقى  كما 
مقيم  طبيب  شادي  والدكتور  العمودية،  القصائد 
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ووضوح  اللفظية  الجزالة  على  يشتغل  السويد،  في 
المعنى في قصائده، يشغله موضوع المديح النبوي 
الشعرية  الدراسات  في جّل قصائده وله تجربة في 
العرب  المدونين  اتحاد  ورئيس  مؤسس  المعاصرة 

٢٠٠6-٢٠٠8م. 
  الشاعر حازم الحريري درس ماجستير في اللغة 
شيئا  قرأ  اإلعالمي  الحقل  في  سابقاً  العربية وعمل 

من تجربته في النصوص الشعرية العمودية.  
 وللشعر النبطي والشعبي نصيٌب أيضاً، فقد شارك 
قصائده  من  بعدد  العايد  محمد  السوري  الشاعر 
النبطية والتي أضفت جّو خاصاً في األمسية والقت 
استحسان الحاضرين والشاعر العايد مقيم في السويد 
أن  سبق  وقد  السوريّة  الّزجل  جميّعة  عضو  وهو 

أصدر ديوان )قوافي ُمعطرة بالّشيح(.
في  المشاركة  شرف  لي  كان  فقد  القصة  في  أما   
مع  )الرقص  مجموعتي  قصص  من  عدٍد  قراءة 
الريح( قصص تحكي المأساة السورية وحزن أهلنا 

المقيمين في المخيمات. 
الكاتبة سوزان إبراهيم قاّصة وصحفية سورية قرأت 
السويد، صدر  في  مقيمة  من قصصها، وهي  عدداً 
لها العديد من المجموعات القصصية والشعريّة وفي 
عام ٢٠19 صدرت روايتها األولى باللغة السويدية 
من  يوميات   - بجلدي  الريح  تنفجر  )عندما  بعنوان 

دمشق(.   
 كما شارك في الفعالية القاص مرهف دويدري وهو 
له  صدر  السويد  في  مقيم  سوري  وصحفي  كاتب 

مجموعتان قصصيتان  
الكاتبة وداد طربيه صحفية وحقوقية مهتّمة   كذلك 
في  أيضاً  شاركت  وقد  السوري  السياسي  بالشأن 

قراءة عدد من النصوص النثرية.
الدمشقية  الزهوري  فرقة  شاركْت  الموسيقى  في   
بقيادة  التراثية  الموشحات  من  بوصالت  اإلنشادية 
الفرقة  قدمت  الزهوري،  وعامر  عمر  االستاذين 
المكان  جعلت  التي  واالبتهاالت  القدود  من  عدداً 

يحفل بروح وعبق التراث الشرقّي. 
الفنان طارق  العود قدم  العزف على   في 
أبو حمود مقطوعتين موسيقيتين أيضاً من 
التراث وهو أكاديمي وأستاذ جامعي يعمل 
في قسم موسيقا العالم في جامعة أوربرو. 
الفكرية  واألنشطة  المحاضرات  في   
شارك الدكتور مؤمن العنّان في محاضرة 
حول تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 
اإلرشادات  من  عدداً  محاضرته  في  وقّدم 
تعتري  التي  الصعوبات  حّل  أجل  من 
القادمين  العرب من  العربية لألطفال  تعلّم 
الُجدد إلى أوربا، كما تحّدث عن صعوبات 
إيجاد منهج عربي متخصص موّحد لتعليم 

العربية للناطقين بها وغيرهم.
جامعّي  أستاذ  العنّان  الدكتور  أن  يُذكر   

سورّي متنقل بين دول االتحاد األوربي، يعمل حالياً 
في جامعات بريطانيا. 

محاضرة  السّقاف  وليد  اليمني  الدكتور  قّدم  كما 
البحث  محركات  في  العربية  اللغة  برمجيات  حول 
استخدام  خالل  من  العام  الرأي  استنتاج  وطريق 
أستاذ  السقاف  والدكتور  العربية  الكلمات  جذور 
علم البرمجيات ومحاضر في الصحافة وتكنولوجيا 
اإلعالم، أنشأ العديد من األدوات ومحركات البحث 
من  والتحقق  الضخمة  البيانات  بقياس  تهتّم  التي 

المعلومات يّدرس حالياً في إحدى جامعات السويد.
كما قدمت مجموعة من الشباب العرب من القادمين 
اللغة العربية وذلك باللغة  الُجدد، فقرة تعريفية عن 
العيسى،  حسين  األستاذ  مع  بالتعاون  السويدية، 
العربية  والثقافة  باللغة  المهتمين  من  عدٌد  حضرها 
الناطقين  والغير  السويديين  من  المدينة  سكان  من 

بالعربية. 
كما شارك الفنان عبيدة معلّم بورشة عمل فنيّة لفّن 
أّن  يُذكر  والشباب  األطفال  مع  الخشبيّة،  اللوحات 
أقاموا  الذين  العرب  الفنانين  من  معلّم  عبيدة  الفنان 
المدن  من  عدٍد  في  الهامة  المعارض  من  عدداً 

السويدية.
شارك  العربي  للخّط  عمل  ورشة  أقيمت  وكذلك   
ُعرضت  وقد  الشّر  قاسم  باسل  محمد  الخطاط  فيها 

اللوحات في صالة المركز الثقافي في المدينة.
والذي  المتّحركة  الدمى  مسرح  إلى  باإلضافة   
ومن  مظلوم  هادي  وإخراجاً  إعداداً  عليه  اشتغل 
بالتعاون  الذقاني(  رفاه  شعر،  أبو  )رهف  تأليف 
على  الرسم  ورشات  إلى  باإلضافة  األطفال،  مع 
الوجوه، كما قّدم األطفال مسرحيّة تتحدث عن جمال 
اللغة العربية وأهميتها باإلضافة إلى فقرة مسرحية 

كوميدية.
 

يقول حسام ُمراد مدير فعالّيات المهرجان:   تأسست 
 ٢٠15 عام  أوربرو  في  السورية  الثقافية  الجمعية 
على أيدي نُخبة من المثقفين والمهتمين المتعطشين 

إلحياء اللغة العربية والحفاظ على اإلرث الحضاري 
العربية،  للجاليات  العريقة  والتقاليد  العادات  وإحياء 
إلهام وطريق  كمصدر  العربية  اللغة  على  والحفاظ 
حياة، تّضم  الجمعية الثقافية السورية جميع الجاليات 
العربية ومن جميع األطياف واألعمار، وهي نموذج 
وتقاليد  عادات  من  األم"  "وطننا  سوريا  تحويه  لما 
الذي  التراث  هذا  التنوع،  غاية  في  ثقافي  وتراث 
الحفاظ  نُِجمع كلّنا على  استطاع أن يجمعنا، والذي 
الجمعيّة  فإّن  وعليه  القادمة   لألجيال  لنقله   عليه 
الثقافية السورية، تسعى لمشاركة الشباب من الجيل 
فقد  برامجها،  وتنظيم  أنشطتها  إدارة  في  الثاني 
إداريا من الشباب ومن خالل إدارة  انتخَبْت مجلساً 
الصعوبات  وأهم  مشكالتهم   يطرحون  بهم  خاّصة 
والتحديات التي تواجههم بشكٍل عاٍم، و يعبّرون عن 
تطلعاتهم وطموحاتهم وأفكارهم، وإلى ماذا يطمحون 
في المستقبل من الجمعية؟ وهم يشاركون في وضع 
ُخططها وبرامجها وإدارة الحوارات والفعاليات فيها 
كما تقيم لهم الملتقيات الشبابية والرياضة والعلمية، 
العربي  القراءة  تحّدي  مسابقات  أقامت  وأن  وسبق 
على  الثاني  المركز  على  الجمعية  حصلت  وأن 
مستوى المملكة السويدية، كما تشارك مع المنظمات 
المؤسسات السويدية والعربية وغيرها في كثير من 
األنشطة والفعاليات والتي تهدف إلى تسهيل اندماج 
الشباب في المجتمع السويدي ورفع سويتهم اللغويّة 

والعلميّة.
من  مزيد  إلى  القادمة  األعوام  في  نطمح  وبدورنا   
والجاليات  السويدية  الفعاليات  بمشاركة  األنشطة 
الصورة  ننقل  لعلّنا  المدينة،  في  المقيمة  األخرى 
لغتنا  وجمال  وثقافتنا  تراثنا  عن  الحقيقية  اإليجابية 
لألسف  والتي  والتسامح  المحبّة  وأخالق  العربية 

اشتغل اإلعالم على تشوييها في السنوات األخيرة.
المهرجان وتقديم شهادات  المشاركين في  تم تكريم 
الفنية  تقدير لهم ولوحات فنية من أعمال الورشات 

في  الجمعية.
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ولكن ما هي األسباب التي تدفع الرجل الى التغير 
بعد الزواج ؟

إليك حواء تلك األسباب :
مرحلة  إلى  والتمني  الخيال  مرحلة  من  االنتقال   -
الكلمات  خيال  في  يعيش  الزوج  كان  الواقعية:  
الهادئة  الزوجة  ويحلم  يتمنى  كان  اآلهات  وعذب 
اختارها  التي  بالفعل  الراقية وهي  الحالمة  المطيعة 
متجملة  إال  يراها  ال  فكان  الواقع  يدخل  هنا  ولكن 
متزينة كان ال يراها إال معطرة ومهندمة لم يراها أو 
لم يتوقع أن يرى هذه الزوجة بعمل المنزل ولم يراها 
بتربية األبناء ولم يراها منشغلة برضاعة االبن هو 
في  يضع  فلم  األحالم،  وفتاة  الخيال  يعيش  مازال 
الحياتية  التعرية  وعوامل  الزمن  تغيرات  مخيلته 

وكيميائية األحداث األسرية فيقل الحب ويتراجع .
لبعض  نتيجة  الصحية:   غير  الماضي  ذكريات   -
االنفالت التربوي والتميع في فهم التعامل مع الجنس 
اآلخر نجد البعض يقع في كثير من العالقات غير 
الصحيحة والصحية فهو يتعامل تحت ضغط مجتمع 
ال يقبل بتلك العالقة يعيش أحياناً كثيرة عالقة تعمقت 
أو تسطحت من طرف واحد أناني فيتمرس على ذلك 
الماضي  وذكريات  الجديدة  الزوجية  حياته  فيدخل 
تالحقه لم يتعود على عالقة جنسية ذات طرفين أو 
عالقة عاطفية ذات طرفين تعود على إشباع حاجته 
هو فقط دون النظر لزوجته فتشعر هي بعدم توافق 
ببرود عاطفي وفتور رومانسي  عاطفي ويظن هو 

فيتغير وينفلت عاطفياً في كثير من األحيان
- الهروب :  وهذه حالة نفسية مشهورة عند الرجل 
يتهرب من المواجهة يتهرب من االعتراف بالخطأ 
يفضل السكوت يفضل الهزيمة أحياناً وهذا من أشد 

كثير من االحيان تشتكي الزوجات من تغير الزوج بعد الزواج فليس هو الشخص الذي أحبته وارتبطت به فالشخص تغير كلياً ، اختفت الرقة في 
التعامل واالبتسامة الدائمة واألحاسيس المتدفقة وتحولت الى إهمال وفتور وقد تصل في بعض األحيان الى جفاء بين الزوجين قد ينتج عنه في 

النهاية حدوث انفصال بين الطرفين .

وأفتك التغيرات التي تحدث للرجل بعد الزواج فقبل 
وهذا  أزمات  توجد  ال  مواجهات  توجد  ال  الزواج 
النوع من األزواج يزيد من جرعات إدمان العمل، 
الترفية، الحياة السياسية، العمل العام  كهروب من 

المشاعر المؤلمة التي تزيد الهوة واأللم والتغير.
- مشاكل الحياة االقتصادية تجعل الرجل يبتعد عن 
المساعي  تحقيق  الى  للوصول  ويسعى  الرومانسية 

المادية.
الجانب  وتغليب  التسلط  بعقلية  الرجل  عمل   -
أن  فيريد  الذات  الذات وتقدير  يميل لحب  الذكوري 
التنفيذ  في  الراغب  القرار  على  المهيمن  هو  يكون 
لحياته  ليترد  األم  وتحكم  األب  سلطان  من  يهرب 
التحرك بال ضابط وبال رقيب فيهمل الزوجة ويشبع 
الجانب الفردي لديه كل شيء من أجله هو وله هو.

- تعود الرجل قبل الزواج على الكلمات الرومانسية 
الناعمة والمكالمات التليفونية الرقيقة الرقراقة ومع 
هذا التعود لم يتعلم ويتدرب على الرومانسية الفعلية 
الحياة  الزوج معترك  فيدخل  الممارسات  رومانسية 
الجدية ويصدم أو باألجدر تصدم الزوجة بأنه كان 

كالماً معسواًل كان كالماً في الهواء

اهتمي أكثر بعالقتك مع زوجك
عما  الرضى  وعدم  بالتوتر  األمهات  بعض  تشعر 
اللواتي يحرصن على  لعائالتهن، خصوصاً  يقّدمنه 
الكمال في كل ما يقمن به، ولو على حساب راحتهن 
أفراد  يتّبع  لم  إذا  بالغبن  يشعرن  وقد  الشخصية. 
ينعكس  قد  الذي  األمر  نفسه،  العيش  نمط  عائلتهن 
ربما  والزوج.  واألبناء  األم  بين  العالقة  على  سلباً 

كنت واحدة من هؤالء األمهات!
يمكن تشبيه العالقة الزوجية بالنبتة التي تحتاج إلى 

السقي والسماد والرعاية المستمرة. فإذا كانت لديك 
نبتة ولم تعتِن بها كما يجب ماذا يحدث؟ من المؤكد 
الزوجية فهي في حاجة  العالقة  أنها ستيبس. كذلك 

إلى إنعاشها باستمرار. 
يأخذون  أنهم  وتّدعين  األبناء  برعاية  تتذرعين  قد 
كل وقتك األمر الذي يجعلك منهكة القوى وال وقت 
لديك لعالقتك مع زوجك. "عذر أقبح من ذنب"! هل 
فيها مع زوجك وحدكما  تذكرين آخر مرة خرجت 

إلى عشاء رومانسي؟ ربما منذ عدة سنوات. 
عزيزتي عليك التخلّي عن أعذارك الواهية وابذلي 
جهدك، وال تّدعي أن زوجك هو أيضاً مشغول أو 
أنه لم يعد يهتم بهذه األمور، فالزوج عموًما ينتظر 
في  تترددين  ال  إًذا  المبادرة،  بهذه  للقيام  الزوجة 
دعوته إلى الخروج مساًء، وتأكدي أنه لن يخذلك. ال 
تتذّرعين بحجة أنه ال يمكنك ترك أطفالك وحدهم في 
المنزل، بل يمكنك أن تطلبي من والدتك أو قريبة لك 
تثقين بها االهتمام بهم أثناء وجودكما خارج المنزل.
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باألمان في قضاء طفلك ساعات  تشعرين  إذا كنت 
في مشاهدة األفالم الكرتونية وألعاب الفيديو، عليك 
كالحدائق  المفتوحة  األماكن  في  اللعب  أن  معرفة 
هو  لساعات  الشوارع  في  وحتى  اللعب  وساحات 

األفضل لصحة طفلك وذلك لعشرة أسباب.
األسباب العشرة وفقا للقائمة التالية:

ـ تحسين الرؤية: أكدت دراسة حديثة أجرتها جامعة 
أوهايو، أن قضاء نحو 14 ساعة أسبوعياً في اللعب 
نهاراً يحسن الرؤية لدى األطفال، وأشارت الدراسة 
أن األطفال الذين يتعرضون للشمس لساعات يومياً 

هم أقل عرضة لقصر النظر.
ـ مقاومة لألمراض: ربما تكون معلومة صادمة، إال 
أن األطفال الذين يلعبون في أماكن متربة أو زراعية 
و  البكتيريا  أن  خاصة  غيرهم،  من  أكثر  أصحاء 
حماية  على  تساعد  بالتربة  الموجودة  الفيروسات 
الجهاز المناعي ، و نمو العقل، كما يساهم اللعب في 
التراب والرمال على الى تحسين مزاج الطفل وتقليل 

الضغوط و العصبية لديه.
الطفل  يحصل  أن  الصعب  من  د:  فيتامن  زيادة  ـ 
التعرض  فيتامن "د" إال من خالل  على كفايته من 
 %9٠-8٠ نحو  النهار  يمنحه ضوء  حيث  للشمس، 

من الكم المطلوب من فيتامن العظام )د(.
تقليل العصبية: أكثر من 1٠٠ بحث علمي أشار إلى 
أن اللعب في األماكن المفتوحة يقلل من الضغط لدى 

األطفال وذلك لمزج أكثر من عامل نفسي لديهم.
في استبيان حول تعرض األطفال للطبيعة المفتوحة، 
اللعب  أوقاتا في  الذين يقضون  9٠ % من األطفال 
بالخارج يقولون أن التواجد في الطبيعة و األنشطة 

من  والتخلص  الراحة  على  تساعدهم  الخارجية 
الضغوط.

ـ تحسين اللياقة البدنية: اللعب في األماكن المفتوحة 
يحسن من اللياقة لدى األطفال، خاصة أن 1 من بين 
كل 3 أطفال يعاني من البدانة في أميركا، لذلك فإن 
لالتساخ  والتعرض  واالستكشاف  التسلق  و  الجري 
ونمو  وبناء  الحرارية  السعرات  حرق  في  يساهم 

أجسامهم.
لساعات  طفلك  قضاء  الحسية:  المهارات  تنمية  ـ 
اللعب في الخارج يحسن من مهاراته الحسية خاصة 
الصخور  و  المستوية  غير  األسطح  مع  تعامل  إذا 
الحصى  مثل  المستقرة  غير  واألسطح  والفروع 
والرمل و الطين، وبذلك يندمج مع عناصر الطبيعة 

ويكتسب خفة الحركة و البراعة وعمق اإلدراك.
ـ تنمية الفضول والخيال: اللهو والحركة في البيئة 
وحب  الطفل  لدى  الخيال  ينمي  المفتوحة  الطبيعية 

االستطالع واستكشاف ما حوالهم
في  يلعبون  الذين  األطفال  الذاكرة:  أداء  تحسين  ـ 
الهواء الطلق يتحسن لديهم أداء الذاكرة بنسبة ٢٠%، 
وتحصيلهم  الفصل  داخل  أداؤهم  يتطور  كذلك  و 

الدراسي.
في  يلعبون  الذين  هؤالء  الطبيعة:  على  التعرف  ـ 
على  التعرف  على  القدرة  لديهم  المفتوحة  األماكن 

األسماء و الصفات الخاصة بالطبيعة.
تنمية مهارات العالقات مع اآلخرين: يتخلص الطفل 
 ، التليفزيون  وأجهزة  الفيديو  ألعاب  مع  التوحد  من 
ويتمكن من تكوين صداقات وعالقات مع أطفال في 

أعمار قريبة منه.

إزالة  على  المطحونة  القهوة  تساعد  الجلد:  تقشير 
خاليا الجلد الميتة وتستخدم في مجموعة من منتجات 

البشرة.
القهوة على أصباغ طبيعية  صبغة طبيعية: تحتوي 
يمكن استخدامها لتعميق لون الشعر البني الطبيعي. 
تعمل  المستخدمة  القهوة  حبات  أن  المعروف  من 

كعامل تلوين للشعر والنسيج وحتى الورق. 
على  القهوة  أراضي  تحتوي  الرائحة:  إزالة 
 - بالكربون  يقترن  عندما   - والذي  النيتروجين، 
الكبريت  غاز  من  التخلص  في  يساعد  أن  يمكن 
قديًما  امأل جورًبا  الهواء.  في  الكريهة  الرائحة  ذي 
بأرضيات القهوة واستخدمها كمعطر للهواء. يمكنك 
أيًضا وضعها داخل الثالجة التي تنبعث منها رائحة 

األطعمة التي ال معنى لها.
تساعد  القوية  القهوة  رائحة  للحشرات:  التصدي 
القشريات  وبعض  النمل  مثل  الحشرات  صد  على 
والقواقع. احتفظ بوعاء من القهوة أو قم برشها في 
الفاكهة  البعوض وذباب  للتخلص من  الهواء الطلق 

والنمل. 
القهوة سماًدا طبيعًيا وتساعد  للنباتات: تعتبر  سماد 
في نمو وتكاثر ديدان األرض. وتحتوي القهوة على 
والبوتاسيوم  والكالسيوم  النيتروجين  مثل  معادن 
والتي  والكروم،  والمغنيسيوم  والفوسفور  والحديد 

تعتبر ضرورية لنمو النبات.
من  تُصنع  الخشن،  قوامها  بفضل  األواني:  تلميع 
القهوة المطحونة مواد تنظيف ممتازة وتساعد على 
إزالة البقع الصلبة على أدوات المطبخ وحتى البالط.
إزالة وإخفاء الخدوش على األثاث: تحضير عجينة 
الخدوش  على  وتوضع  والمياه،  القهوة  من  سميكة 
دقائق.  لمدة 1٠  القطن ويترك  باستخدام قطعة من 
يساعد على إخفاء الخدوش عن طريق صبغ الخشب 

المكشوف بلون بني داكن. 
العناية بفروة الرأس: إن تدليك فروة الرأس بالقهوة 
يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الخموض 

الهيدروجينية وإزالة خاليا الجلد الميتة. 
يترك  أن  للطهي  يمكن  اليدين:  من  الروائح  إزالة 
رائحة على يديك ، خاصة بعد تقطيع البصل والثوم. 
القهوة  فرك  سوى  عليك  ما  الرائحة،  من  للتخلص 

على يديك وشطفها بالماء الدافئ.
على  الرطبة  القهوة  بعض  ترش  الموقد:  تنظيف 
الجمر في الموقد فتلتصق األسطح المتسخة بالجمر، 
الرماد  ينتشر  أن  دون  وإزالتها  تنظيفها  يسهل  مما 

في الهواء.
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العناد صفة تكتسب بالنسبة لألطفال ، ويكون السبب 
 ، التربية  علماء  يقول  كما  واألمهات  اآلباء  فيها 
حيث يرفض الطفل ما يأمره به أحد األبوين أو يصر 
وعدم  باإلصرار  العناد  ويتميز  ما،  تصرف  على 
الكبار،  من  عقوبة  وجود  حالة  في  حتى  التراجع 
يحدث  وقد  الشائعة،  السلوك  اضطرابات  من  وهو 
لفترة قصيرة أو مرحلة عابرة أو يكون بصفة ثابتة 

وسلوكاً دائما مميزا لشخصية الطفل.
العمر،  من  مبكرة  مرحلة  في  العناد  سلوكيات  تبدأ 
مؤشرات  تظهر  ال  العمر  من  سنتين  قبل  فالطفل 
العناد في سلوكه، ألنه يعتمد اعتماداً كلياً على األم 
أو  كالجدات   ، حاجاته  له  يوفرون  ممن  غيرها  أو 
المربيات فيكون موقفه متسماً باالعتمادية والمرونة 

واالنقياد النسبي.
أما بعد أن يبدأ الطفل في مرحلة المشي والكالم، يبدأ 
ذهنه وأفكاره في النمو ، ويشعر باالستقاللية خاصة 

إذا كان من حوله يلبون له ما يريد .
المراهقة،  مرحلة  في  العناد  وهي  الثانية:  المرحلة 
حيث يأتي العناد تعبيراً عن االنفصال عن الوالدين، 
هذه  وتتميز  مستقلة،  شخصية  تكوين  في  والرغبة 
عموماً  ولكن  المغامرة،  وحب  بالجموح  المرحلة 
وبمرور الوقت يكتشف الطفل أو المراهق أن العناد 
لتحقيق مطالبه،  السوي  الطريق  ليسا هما  والتحدي 
خاصة عندما يتعلم خبرات ومهارات جديدة وعادات 
مع  والعطاء،  واألخذ  التعاون  مثل  سوية  اجتماعية 

وجود مرونة من األبوين في التعامل بلطف وحنان، 
وفتح باب الحوار مع الحزم الالزم في بعض األمور 

األخالقية و الحياتية .
أسباب العناد:

يكون العناد صفة مستحبة عندما ال يكون مبالَغاً فيه 
وعندما يكون لتأكيد الثقة بالنفس لدي الطفل وهناك 

عدة أسباب منها:
ـ بسبب أوامر الكبار غير المناسبة للموقف .

ـ بسبب التشبه بالكبار )الوالدين( وتقليد الوالدين عند 
التصميم علي أمر ينفذه الطفل دون إقناعه بالسبب .
ـ رغبة الطفل لتأكيد ذاته عندما يلجأ للعناد الكتشاف 
نفسه و قدرته علي التأثير ، ومع الوقت سوف يتعلم 
لتحقيق  السوية  بالطرق  ليسا  والتحدي  العناد  أن 

المطالب.
في  الطفل صعوبات  يجد  عندما  بالعجز  الشعور   -
أو  مزمنة  أمراض  مواجهة  أو  الطفولة،  مراحل 
الشعور  لمواجهة  كوسيلة  للعناد  ويلجأ  إعاقات، 

بالعجز والمعاناة .
ـ تدخل اآلباء المستمر بلهجة شديدة وعدم المرونة 
يرغب  ما  بمزاولة  له  السماح  وعدم  التعامل،  في 

كممارسة الرياضة أو عزف الموسيقي مثال .
ـ استجابة األبوين أو أحدهما لرغبات الطفل وتلبيتها 
حالة  في  الحنان  فقدانه  عن  التعويض  من  كنوع 
انفصال األبوين علي سبيل المثال، فيجد الطفل أن 

العناد وتلبية رغباته أفضل وسيلة لالنتقام.

ـ الرجال يموتون من الحب ، والنساء يحيين به
ـ الغيرة هي الطاغية في مملكة الحب

ـ المرأة لغز ، مفتاحه كلمة واحدة هي: الحب
ـ المرأة بال محبة امرأة ميتة

ـ ليس بالحب إال ما نتخيله
ـ الحب زهرة ناضرة ال يفوح أريجها إال إذا تساقطت 

عليها قطرات الدموع
ـ الحب أقوى العواطف ألنه أكثرها تركيباً

ـ الحب هو الدموع ، أن تبكي يعني أنك تحب
ـ وجد الحب لسعادة القليلين ، ولشقاء الكثيرين

ـ الحب سعادة ترتعش
 ، سكون  لحظة  في  المرأة  على  يهبط  الحب  إن  ـ 

مملوءة بالشك واإلعجاب
ـ الرجال ثالثة: إما صبي وإما غبي وإما نبي.

ـ كم ينمو غرور الرجل على شفتي إمرأة تقول له: 
أحتاجك.

فوق  السير  حق  وهبته  إمرأة  الرجل  يظلم  كم  ـ 
كرامتها.

ـ هناك كلمتان صغيرتان ممكن أن تضايقا الرجل: 
ال تفعل... توقف.

ـ إن رؤوس الرجال تتحرك من اليمين إلى اليسار إذا 
شاهدوا مباراة للتنس .. وتتحرك من فوق إلى تحت 

إذا شاهدوا أمرأة.
وتريد  للمرأة...  حب  أول  يكون  أن  الرجل  يريد  ـ 

المرأة أن تكون آخر حب للرجل.
الكرم...  وتُذم:  الرجل  في  تُحمد  أشياء  خمسة  ـ 

االختالط... الجرأة... الزهد... والخشونة.
ـ الرجال ثالثة: رجل كالغذاء ال تستطيع االستغناء 
ورجل  يوما...  تحتاجه  ربما  كالدواء  ورجل  عنه، 

كالداء نعوذ بالله منه.
االول،  المليون  تجمع  حتى  النساء  مع  لطيفا  كن  ـ 

بعدها ستكون كل النساء لطيفات معك.
ـ المرأة جوهرة نادرة... تحتاج إلى غواص ماهر.

سأل  طفل  ولد  إذا  المرأة...  دنيا  في  نعيش  أننا  ـ 
الناس عن صحة أمه، وإذا تزوج تحدثوا عن جمال 

العروس، وإذا مات سأل الناس كم ترك ألرملته.
إقناعك دون أن  أنها تستطيع  المرأة  ـ أجمل ما في 

تفتح فمها بكلمة واحدة.
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اسمه بالكامل “أحمد حافظ مظهر”، ولد يوم 8 أكتوبر عام 1917م في حي العباسية بالقاهرة، لديه أربعة 
أوالد.

تخرج “أحمد مظهر” من الكلية الحربية عام 1938م مع الرئيسين أنور السادات وجمال عبد الناصر، ثم 
في حرب  شارك  كما  الفروسية،  مدرسة  قيادة  تولى  حتى  وتدرج  الفرسان،  المشاة وسالح  بسالح  التحق 

فلسطين عام 1948م.
ُعرف “مظهر” داخل الكلية الحربية بـ”البرنس مظهر” لوسامته وأخالقياته وانضباطه الشديد،  إلى جانب 
ثقافته في شتى مجاالت الحياة حيث كان يجيد التحدث بعدة لغات أجنبية, كما كان عضواً مؤسساً في جمعية 

الحرافيش التي يرأسها الكاتب “نجيب محفوظ” وتضم صفوة نجوم المجتمع من كتاب وفنانين وصحفيين.
بدأت عالقة “أحمد مظهر” بالفن حينما قدمه الفنان زكي طليمات في مسرحية “الوطن” عام 
1948م, ثم اقتحم عالم الفن السينمائي من بوابة الفروسية حينما اختاره المخرج “إبراهيم عز 

الدين” للمشاركة في فيلم ظهور اإلسالم عام 1951م.
كما رشحه المخرج “يوسف السباعي” بعد ذلك لبطولة فيلم “رد قلبي” عام 195٢م، والذي 
حقق نجاحاً كبيراً مما أدى إلى تكريس حياته للفن وتفرغه للتمثيل بعد أن قرر الكثير من 

المخرجين استثمار نجاح هذا النجم.
تواصلت رحلة “أحمد مظهر” وأصبح نجماً سينمائياً بارزاً بعد أن استقال من القوات المسلحة برتبة عقيد 
وخلع مالبسه العسكرية عام 1956م، ثم عمل سكرتيراً عاماً بالمجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب، وقدم 

العديد من األدوار المتميزة في السينما والتلفزيون كما برز في األدوار التاريخية والعاطفية.
حصل الفنان الراحل على لقب “فارس السينما المصرية” بعد أن ترك تراث بلغ حوالي 135 فيلماً، من 
صالح  و”الناصر  ظرفاء”  لكن  و”لصوص  قلبي”  و”رد  الكروان”  و”دعاء  “الشيماء”  األفالم:  هذه  أبرز 
ومتولي”  و”شفيقة  والذئاب”  و”ابنتي  حريد”  بو  و”جميلة  السوداء”  و”النظارة  الناعمة”  و”األيدي  الدين” 

و”إمبراطورية ميم”، بينما كان فيلم “عتبة الستات” هو آخر أعماله عام 1994م.
كما أخرج فيلمين كتبهما بنفسه هما فيلم “نفوس حائرة” عام 1968م و”حبيبة غيري” عام 1976م، شارك 
في تقديم أكثر من ٢٠ مسلسل منها “ضمير أبله حكمت” و”ضد التيار” و”ليالي الحلمية” و”ال اله إال الله” 

و”على هامش السيرة” و”الفارس الملثم” و”عصر الفرسان”.
نال الفنان “أحمد مظهر” خالل مشواره الفني أكثر من 4٠ جائزة محلية ودولية منها جائزة الممثل األول عن 
فيلم “الزوجة العذراء”، وجائزة التمثيل عن دوره في فيلم الليلة األخيرة، ووسام العلوم والفنون من الطبقة 
األولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1969م، كما تم تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي 

الدولي. في يوم 8 مايو ٢٠٠٢م توفي الفنان “أحمد مظهر” عن عمر يناهز 84 عاماً.
من أعماله: العصابة ، كلمة شرف ، ابنتى والذئاب ، شفيقة ومتولى ، العمر لحظة ، على ورق سلوفان ، 
شهيرة ، الرداء االبيض ، رحلة العمر، الشحات ، مذكرات االنسة منال ، الشيماء ، شقة مفروشة ، ليلة 
واحدة ، لصوص لكن ظرفاء ، شارع المالهى ، المخربون ، اللقاء الثانى ، ليلة الزفاف ، المراهقة الصغيرة 
، القاهره 3٠ ، العنب المر ، اللهب ، الناصر صالح الدين ، المتمردة ، الليلة األخيرة ، غصن الزيتون 
، صراع الجبابرة ، لن أعترف ، غرام االسياد ، الضوء الخافت ، لوعة الحب ، عمالقة البحار ، العتبة 

الخضراء ، غريبة ، الطريق المسدود ، الزوجة العذراء ، رحله غرامية ، جميلة بو حريد

الفنان أحمد مظهر
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أعلن العراق ترشيح الفيلم الروائي "أوروبا" للمخرج حيدر رشيد لتمثيله في 
للجائزة  والتسعين  الرابعة  بالدورة  دولي  فيلم  أفضل  أوسكار  على  المنافسة 

األشهر سينمائيا بالعالم.
أيام  ثالثة  الفيلم  يروي 
الشاب  حياة  من  مأساوية 
العراقي كمال الذي يحاول 
الوصول إلى أوروبا سيرا 
الحدود  عبر  األقدام  على 
ويقع  البلغارية  التركية 
الحدود  لشرطة  فريسة 
المناهضة  والجماعات 

للمهاجرين.
الفيلم إنتاج عراقي إيطالي 

كويتي مشترك.
وباإلضافة إلى اضطالعه 
"أوروبا"،  فيلم  بإخراج 
رشيد،  حيدر  تشارك  فقد 
عام  فلورنسا  في  المولود 
1985 من أٍب عراقي وأُّم 
إيطالية، في كتابته ومونتاجه، فيما أدى بطولة الفيلم الممثل الشاب آدم علي، إلى 
جانب عدد من الممثلين المحترفين من بينهم الممثلة البلغارية سفيتالنا يانتشيفا 
واإليطالي بيترو تشيتشيرييلّو والتونسي محمد زواوي، كان من بينهم عدد من 
الشباب اآلسيويّين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البلقان، لذا كانت تجربة الفيلم، 

بالنسبة إلى الكثيرين منهم، استعادة لذاكرة قاسية.
وما زاد من واقعية الفيلم وصدق األداء فيه أنه ُصّوَر بأكمله داخل غابة شاسعة 
وكثيفة، ولكنها لم تكن مجرد موقع تصوير، فقد عاش الممثلون وفريق العمل 
أجواء  في  كامل  وفعلي  نفسي  انغماس  في  وذلك  التصوير  أماكن  في  بأسره 

الوحدة التي عاشها وقاساها بطل الفيلم الشاب "كمال".
ويقام حفل إعالن وتسليم جوائز األوسكار في ٢7 مارس/آذار ٢٠٢٢ بمدينة 

لوس أنجلوس في الواليات المتحدة.

بطولته  فى  يشارك  الذى  "الكاهن"  فيلم  عرض  سليمان،  جمال  الفنان  ينتظر 
مع درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمى، فتحي عبد الوهاب، حنان 
الفنانين والعمل من  فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من  أحمد  سليمان، 

إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير. 
تصريح  فى  "سليمان"  وقال 
فى  للمشاركة  حمسه  ما  إن 
فكرة  يتناول  أنه  الفيلم  هذا 
وأعرب  وعصرية،  مختلفة 
فى  بالمشاركة  سعادته  عن 
الكوكبة  هذه  يضم  عمل 
ويتمنى  النجوم،  من  الكبيرة 

أن ينال إعجاب المشاهدين.

انتشر على مواقع التواصل االجتماعي وسم #اسحبوا_فيلم_أميرة تداوله بشكل 
"تهريب  قضية  يتناول  الذي  "أميرة"  فيلم  بث  بوقف  مطالبين  نشطاء،  واسع 
النُّطف" من سجون االحتالل، والذي تعرض النتقادات بسبب "إساءته" لألسرى 

الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية.
نتيجة  ُولدت  أنها  تنشأ معتقدة  التي  المراهقة "أميرة"  الفتاة  الفيلم قصة  يروي 
عملية تلقيح صناعي من نطفة مهربة من والدها في سجن "مجدو" اإلسرائيلي، 
وهو ما يمنحها شعوراً بالفخر، باعتبارها ابنة مناضل فلسطيني، ليتبين فيما بعد 

أنها ابنة سجان إسرائيلي.
ليُمثّل  أميرة،  فيلم  األردن  اختار 
جوائز  على  التنافس  في  المملكة 
األوسكار، عن فئة األفالم الطويلة 
الدولية لسنة ٢٠٢٢، بحسب إعالن 
األردنية  الملكية  لـ"الهيئة  سابق 

لألفالم".
وطالبت الحملة في مواقع التواصل 
االجتماعي بسحب الفيلم، وذلك بعد 
الحساسية  غاية  في  قضية  طرحه 
بطريقة  الفلسطيني،  الشعب  لدى 
فيما  مسيئة،  الناشطون  اعتبرها 

انتشر وسم "أسرانا خط أحمر".
"إعالم  مكتب  دعا  جانبه،  من 

تخدم  ورسالة  أسلوباً  يحمل  الذي  أميرة  فيلم  ونشر  بث  إيقاف  إلى  األسرى" 
سياسات االحتالل، ومحاسبة كل من يقف خلفه. وطالب "إعالم األسرى" في 
بيان، الهيئة الملكية األردنية لألفالم بسحب ترشيحها للفيلم في المنافسة على 
جائزة "أوسكار" . كما دعا جهات الرقابة الرسمية إلى عدم السماح بعرض 
الفيلم لما يحمله من إساءة وتشويه ودّس السم في الدسم في ما يخص نضاالت 

األسرى ومشروع سفراء الحرية.
وكل  الفيلم  مقاطعة  إلى  العربية  والشعوب  الفلسطيني  الشعب  أبناء  دعا  فيما 
قوة مع  بكل  والتفاعل  له،  ترّوج  أو  تنشره  أو  الفيلم  تتعامل مع  التي  الجهات 

األنشطة والفعاليات المطالبة بحذف الفيلم واالعتذار عن إنتاجه.
وعليه فقد سحب األردن ترشيح الفيلم للجائزة.

اللبناني باسم مغنية على حسابه الخاص :"إخترعو كورونا لعل  الممثل  كتب 
عدد سكان األرض يتدنى كثيراً. تدنى بمعدل 1% وعطلوا األرض وعم الحزن 
في أرجاء المعمورة." وتابع مغنية قائاًل :"نحن خسرنا األحبة وهم لم يصلوا 

إلى هدفهم".
كما واعتذر مغنية من األشخاص الذين هم 

ضد نظرية المؤامرة.
انتشر منشور مغنية بشكل كبير على  وقد 
أحدث  حيث  اإلجتماعي،  التواصل  مواقع 
وافق  من  فمنهم  المتابعين،  بآراء  انقساماً 
أن  اعتبر  من  ومنهم  كالمه،  على  مغنية 

نظرته لألمور غير سليمة.
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"أصحاب وال أعز" أول فيلم عربي تنتجه نتفليكس، وهو النسخة العربية من 
.Perfect Strangers الفيلم العالمي الشهير

العشاء،  يجتمعون على  الفيلم حول مجموعة من سبعة أصدقاء  أحداث  تدور 
طاولة  على  المحمولة  هواتفهم  الجميع  يضع  حيث  لعبة  يلعبوا  أن  ويقررون 
العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع 
وشيقة  ممتعة  البداية  في  كانت  التي  اللعبة  تتحول  ما  وسرعان  الجميع.  من 
إلى وابل من الفضائح واألسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب 

األصدقاء.
محمد  المنتج  وعبر 
بفيلم  سعادته  عن  حفظي 
أعز"  وال  "أصحاب 
على  عرضه  المقرر 
 ٢٠ في   Netflix منصة 

يناير.
الملصق  حفظي  ونشر 
وعلق  للفيلم،  الدعائي 
بالفيلم  "سعادتي  كاتبا: 
اول  انه  بس  مش  دة 
ك  يصنف  عربي  فيلم 
 a Netflix Original
اننا  اكثر  سعيد   ،Film
ممثلين  تجميع  في  نجحنا 
دول  ثالث  من  عظماء 
عربية مختلفة في تجربة 

جديدة و فريدة وهم منى زكي، إياد نصار، نادين لبكي، عادل كرم، ودياموند 
بو عبود، وجورج خباز، وفؤاد يمين".

مجموعة  شهيرة  المصرية  الفنانة  نشرت 
صور لتمثال زوجها الراحل محمود ياسين في 

بورسعيد مسقط رأسه.
إزاحة   " بقولها:  الصور،  على  علقت  شهيرة 
ياسين  الكبير محمود  الفنان  تمثال  الستار عن 
وقد اختارت بورسعيد هذا اليوم الذي هو عيدها 

القومي عيد النصر علي العدوان الثالثي".
اليوم  هذا  بورسعيد  اختارت  "وقد  وأضافت: 
غير  الكبير  الفني  لمشواره  واحتراما  تقديرا 
وحبا  ومسرح  سينما  الكثيرة  الوطنيه  أعماله 

وفخرا ألبن مصر وأبن بلدتهم ".
واختتمت كالمها: "وشكر للفنان الكبير صانع 
التمثال د عصام درويش وشكرا لصانع قاعدة 
التمثال د طارق نوفل وشكرا لشعب بورسعيد 

الوفي.

شهد العام الماضي الكثير من األحداث المثيرة للجدل، على رأسها صراعات 
الفنانين التى فرضت نفسها على مواقع اإلنترنت، و لم يقف األمر عند هذا 
الحد بل وصل عدد منها إلى ساحات القضاء. وما يجعل هذه الخالفات محط 
الخاصة،  حياتهم  فى  سواء  قدوة  النجوم  يتخذ  البعض  أن  الجمهور  أنظار 
لذا فإن أى نجاح أو إخفاق يكون محل األنظار بشكل أكبر، و نرصد لكم فى 

السطور التالية أبرز الخالفات الفنية التى كانت حديث الجمهور فى 2021.

شيرين وحسام حبيب
لـ حسين  تسجيل صوتى  األحمدية  نضال  اإلعالمية  تسريب  مع  األزمة  وبدأ 
حبيب، والد حسام حبيب، وهو يتحدث مع إحدى الفتيات، ويخبرها بأن نجله 
لديه التصرف فى كل أموال شيرين، كما أنه يحاول إقناعه بالزواج مرة أخرى، 
حتى يستطيع اإلنجاب. ليظهر الثنائى بعدها و يؤكدا أن ما حدث لن يؤثر على 
عالقتهما، لكن بعدها بأشهر أعلنت شيرين طالقها من زوجها الُمطرب حسام 

حبيب، وظهرت حليقة الرأس في حفل باإلمارات.

مصطفى فهمى وفاتن موسى
السابقة  زوجته  غيابياً  طالقه  عقب  "التريند"  فهمى  مصطفى  الفنان  احتل 
الخاصة من  ُمتعلقاتها  أنه سرق  لتؤكد  فاتن موسى، والتي خرجت  اإلعالمية 
أيام  ُمنذ  الفنان عن صمته  ليخرج  إعطاءها حقوقها،  الزوجية، ويرفض  شقة 
ُموضحاً بعض الحقائق حول سبب الطالق، ُمناشداً النائب العام بالتدخل لوقف 

اتهامات طليقته.

رشوان توفيق وابنته
أثارت أزمة الفنان رشوان توفيق، مع ابنته، قلق محبيه وجمهوره، بعد أن أعلن 
فى عدد من الوسائل اإلعالمية أن هناك قضايا بينه وبين ابنته، وقال أن هناك 
قضايا بينه وبين ابنته وزوجها، وأنه ال يريد أن يتحدث بالتفصيل عنها، مضيفا: 
"على قدر ما شاهدت فى حياتى من صعوبات ومحن، ولكن هذه المحنة مع 

ابنتى من أصعب المحن فى حياتى، بعد أن أعطيتهم حياتى كلها".

هانى شاكر ومطربى المهرجانات
تطورت الخالفات بين نقابة المهن التمثيلية ومطربي المهرجانات، حيث أصدر 
نقيب الموسيقيين قرارا بمنع عدد منهم من العمل، وتضمنت القائمة 19 اسماً 

من مطربى المهرجانات الممنوعين من العمل.

ياسمين صبرى ووالدها
من أبرز األزمات التى واجهتها الفنانة ياسمين صبرى هى اتهام والدها بالتأثر 
بالمال بعد زواجها دون رضاه من رجل األعمال أحمد أبوهشيمة، وقال إن ذلك 
تجلى فى امتناعها عن حضور حفل زفاف شقيقها، لتُعلق هى بأن عالقتها به 

مقطوعة منذ الصغر، وأن جدتها هى من قامت بتربيتها.

تامر حسنى وحال شيحة
هاجمت الفنانة حال شيحة الفنان تامر حسنى بعد ُمشاركته "كليب" من فيلمه 
"مش أنا" فى منشور لها عبر "إنستجرام" فى ُمنتصف يوليو الماضى  ، والذى 
جمع بينهما فى مشاهد رومانسية، وهو ما استنكرته حال فى منشورها، وأعقبته 
بسلسلة من المنشورات اتُهمت بعدها بمعاداة الفن وتحريمه، وهاجمها عدد كبير 

من النجوم، كما هددت نقابة الُممثلين.
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على الرغم من المصاعب العديدة التي واجهتها الصناعة طوال فترة الوباء، والتي 
من  متنوعة  مجموعة  إطالق  من  المصنعة  الشركات  تمكنت  تواجهها.  زالت  ما 

الهواتف الذكية طوال عام ٢٠٢1، والمزيد ينتظرنا في ٢٠٢٢. 

 S21FE سامسونج جاالكسي
من المحتمل أن تبدأ سامسونج أوائل عام ٢٠٢٢ بإطالق جاالكسي الذي طال انتظاره. من 
المتوقع أن يجلب الجهاز الرائد ميسور التكلفة الميزات األهم في سلسلة جاالكسي S21 إلى 
المزيد من المشترين، كان من المفترض أن يتم إطالق الجهاز في عام ٢٠٢1، لكن ربما 

أدت مشكالت اإلنتاج المرتبطة بنقص الرقائق العالمية إلى تأخير إصداره.
من المرجح أن يشتمل الطراز على شاشة بقياس 1٢٠ هرتز و 6.4 بوصة بدقة ٢34٠×1٠8٠  
في حين أن الكاميرات الثالث الخلفية يمكن أن تشتمل على كاميرا رئيسية بدقة 1٢ ميجابكسل، 
وعدسة فائقة االتساع بدقة 1٢ ميجابكسل، وعدسة تيليفوتو بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 

.3x

 S22 ultra سامسونج جاالكسي
ربما وصل خط جاالكسي نوت من سامسونج إلى نهايته، ولكن هذا ال يعني بالضرورة أننا سنودع 
قلم سامسونج وفلسفة تصميم جاالكسي نوت، حيث تحدثت آخر التسريبات عن أننا يمكن أن نرى 
هاتف سامسونج جاالكسي إس ٢٢ نوت، بدال من جاالكسي إس ٢٢ ألترا، وذلك مع دعم كامال 

.S Pen لقلم سامسونج
من المتوقع أن يأتي الهاتف في أربعة ألوان مع كاميرا على شكل حرف P مقسم إلى وحدتين، 
يمكن أن يتميز جاالكسي إس ٢٢ ألترا أو نوت الجديد بشاشة LTPO بمستويات سطوع تصل إلى 
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15٠٠ شمعة أو نتس في المتر المربع. بغض النظر 
عن هذه المواصفات، ال يُعرف الكثير عن الطراز 
القادم، على الرغم من أننا نتوقع سماع المزيد عنه 

في الفترة التي تسبق ظهوره ألول مرة.

10Pro  ون بلس
سيكون هو األفضل بين أجهزة شركة ون بلس في 
القادم، ومن المتوقع إطالقه في مارس، ومن  العام 
بشاشة  برو   1٠ بلس  ون  يأتي  أن  أيضا  المرجح 
منحنية مقاس 6.7 بوصة مع ثقب للكاميرا األمامية.

مثل الساعة، تطرح ون بلس أجهزتها الرئيسية كل 
عام بمعالج رائد جديد ومن المتوقع أن تستمر العادة 

مع ون بلس 1٠ برو. 
حيث  من  الكثير  يتغير  أن  المتوقع  من  ليس 
نفس  على  الجهاز  يحتوي  قد  حيث  المواصفات، 
وعدسة  ميجابكسل   48 بدقة  الرئيسية  الكاميرا 
واسعة بدقة 5٠ ميجابكسل وعدسة تيليفوتو بدقة 8 
ميجابكسل. يشاع أن جهاز ون بلس الرائد سيحدث 
فرًقا مع بطاريته التي تبلغ 5٠٠٠ مللي أمبير والتي 

يمكن أن تدعم الشحن السريع بقوة 1٢5 وات.

شاومي 12 الترا
أحد أكثر الهواتف المنتظرة لعام ٢٠٢٢، هي سلسلة 
الذي   11 سلسلة  خليفة  ستكون  والتي   1٢ شاومي 
 – مي  اسم  الشركة  أسقطت  العام.  هذا  إطالقه  تم 
للمستهلكين  الذكية  هواتفها  تشكيلة  اسم  لتبسيط   Mi
العالميين. من المرجح أن يظهر الهاتف ألول مرة 
في الصين قريًبا مع إطالق عالمي مقرر في مارس 
العام المقبل. تُظهر الصور المسربة لـ شاومي  من 
1٢ و 1٢ برو تصميما يأتي بكاميرا غريبة. حيث 
أظهرت الصور نتوًءا دائريا كبيرا جدا للكاميرا يقع 

في منتصف ظهر الجهاز. 

هواوي ميت 50 برو
أن  المفترض  من  كان  الذي  برو،  ميت 5٠  هاتف 
يتم إطالقه بشكل مثالي في سبتمبر أو أكتوبر. تشير 
بعض المصادر، إلى احتمال إصدار سلسلة الهواتف 

الجديدة في الربع األول من عام ٢٠٢٢.
كانت تشكيلة ميت 4٠، وال سيما طرازي برو و برو 
قدرة عالية مع تصميمات  ذات  ذكية  بلس، هواتف 
رائعة وكاميرات رائدة وبطارية جيدة. من المتوقع 
أن يبدأ جهاز ميت 5٠ برو من حيث توقف جهاز 
ميت 4٠ برو، مما يوفر تصميًما وكاميرات محّسنة. 
جهاز  أن  مفادها  شائعة  هو  المقلق  فإن  ذلك،  ومع 
قد يحتوي على مجموعة شرائح  هواوي ميت 5٠ 
Kirin 9000، وهي نفسها المستخدمة في ميت 4٠.

احتفظت ألمانيا بالمركز األول في قائمة االقتصادات 
اآللي  واإلنسان  اآللية  الوسائل  اعتمادا على  األكثر 

في أوروبا خالل العام الماضي.
وبحسب تقرير صادر عن االتحاد الدولي لتكنولوجيا 
اإلنسان اآللي فإن عدد وحدات اإلنسان اآللي العاملة 
وحدة  إلى 371  بألمانيا وصل  الصناعة  مجال  في 
الثاني  المركز  وفي  عامل.  آالف   1٠ كل  مقابل 
جاءت السويد وفيها ٢89 وحدة إنسان آلي تعمل في 

مجال الصناعة مقابل كل 1٠ آالف عامل.
وعلى الصعيد العالمي احتلت ألمانيا المركز الرابع 

بعد كل من كوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان.
اإلنسان  لتكنولوجيا  الدولي  االتحاد  رئيس  وقال 
اآللي إن كثافة حضور اإلنسان اآللي في الصناعة 

"مقياس مهم للغاية" لفهم الفروق بين 
االعتماد  مستويات  في  االقتصادات 

على الوسائل اآللية.
وخالل السنوات الخمس الماضية زاد 
الصناعة  في  اآللي  اإلنسان  حضور 
الضعف  بمقدار  العالم  مستوى  على 
آالف   1٠ لكل  وحدة   66 من  تقريبا 
عامل سنة ٢٠15 إلى 1٢6 وحدة لكل 

1٠ آالف عامل في العام الماضي.
في  ضخمة  قفزة  الصين  وسجلت 
االعتماد على اإلنسان اآللي في مجال 

وحدة   49 من  لديها  العدد  ارتفع  حيث  الصناعة 
 ٢46 إلى   ٢٠15 عام  عامل  آالف   1٠ كل  مقابل 
وحدة مقابل كل 1٠ آالف عامل في ٢٠٢٠ لتصبح 
التاسع عالميا وراء تايوان ٢48 وحدة  في المركز 

والواليات المتحدة ٢55 وحدة.
الدولي  االتحاد  عن  صادر  سابق  تقرير  وبحسب 
على  ألمانيا  استحوذت  اآللي  اإلنسان  لتكنولوجيا 
في  المستخدمة  اآللي  اإلنسان  وحدات  من   %33
فرنسا  وتليها   ،٢٠٢٠ عام  أوروبا  في  الصناعة 

بحصة 13% ثم إيطاليا %8. 
في الوقت نفسه فإن عدد وحدات اإلنسان اآللي التي 
العام  تم تشغيلها في مجال الصناعة بأوروبا خالل 

الماضي تراجع بنسبة 8% عن العام السابق.

أعلنت شركة أمازون Amazon رسميا عن إطالق 
العربية،  باللغة   Alexa اليكسا  الصوتي  مساعدها 
أجهزة  الصوتي من خالل  المساعد  يتوفر  أن  على 
Echo الذكية سواء السماعات أو الشاشات، وقالت 
الشركة األمريكية في حدث خاص أقامته في وقت 
اللغة  اآلن  يدعم   Alexa اليكسا  مساعد  أن  سابق 
مصممة  أنها  تقول  التي  الخليجية  باللهجة  العربية 
من  أكثر  مع  السعودية،  في  للمستخدمين  خصيصا 

 .Alexa Skills ٢٠٠ تطبيق مصغر أو مهارات
للمستخدمين  الصوتي   Alexa اليكسا  ويتيح مساعد 
تجربة شبيهة بالتي يوفرها مساعد سيري Siri في 
 Google Assistant آبل ومساعد جوجل  أجهزة 
في أندرويد، بحيث يمكنه اإلجابة صوتيا على أسئلة 
وقراءة  الموسيقى  لتشغيل  باإلضافة  المستخدمين، 
القاريء  بصوت  وتالوته  القرآن  وقراءة  األخبار 
المؤقتات  ضبط  جانب  إلى  للمستخدم،  المفضل 
المبايات  ونتائج  مواعيد  على  والتعرف  والمنبهات 

الرياضية، كما يتيح مساعد أمازون الصوتي أيضا 
للمستخدمين إمكانية التحكم في أجهزة المنزل الذكية 
مثل اإلضاءة واألبواب واألجراس ومكيفات الهواء 

وغيرها.
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تنبأ العلماء األلمان أن كوكبنا سيواجه في المستقبل 
كارثة نقص األكسجين التي يمكن مقارنتها بما وقع 

على األرض منذ ٢.4 مليار عام.
 Frankfurter Rundschau صحيفة  أفادت 
وإذا  األرض،  على  يستنفد  األكسجين  بأن  األلمانية 
لم يستنفد بسبب تغيرات مناخية فإن الشمس ستحرق 

احتياطياته حتما.
الهواء على األرض،  ومن أجل حساب متى سينفد 
والبيولوجية  المناخية  لألنظمة  نماذج  العلماء  وضع 
الدراسة،  تلك  سياق  في  لكوكبنا.  والجيولوجية 
الغني  لألرض  الجوي  الغالف  أن  استوضحوا 
باألكسجين لن يدوم طويال. وفقا لحسابات العلماء، 
فبعد مرور مليار عام، لن يكون كوكبنا مناسبا للحياة 
الغالف  في  األكسجين  نسبة  ألن  المعقدة،  الهوائية 
الجوي ستكون منخفضة جدا، أي أقل من 1%. ويزيد 

اليوم هذا المؤشر عن ٢1%.
ويكمن سبب ذلك، وفقا للدراسة، في الشمس، التي 
ستصبح أكثر سخونة وبالتالي أكثر نشاطا. ونتيجة 
لذلك، سيبدأ محتوى ثاني أكسيد الكربون في الغالف 
يمتص  الغاز  هذا  ألن  الحاد،  باالنخفاض  الجوي 

الحرارة ثم يتحلل.
وفي المستقبل، سيصبح مستوى ثاني أكسيد الكربون 
تتمكن  لن  بحيث  جدا  منخفضا  الجوي  الغالف  في 
ذلك  في  بما  الضوئي،  بالتمثيل  تقوم  التي  الكائنات 

النباتات، من إنتاج األكسجين والبقاء على قيد الحياة. 
النسبة ستزداد 1٠ آالف  فإن هذه  للعلماء،  وحسب 

مرة ، مما يعزز بشكل أكبر تأثير الدفيئة.
يفترض العلماء أنه في البداية سيبقى محتوى عاليا 
بشكل  سينخفض  ثم  األرض،  على  األكسجين  من 
كما  األكسجين"،  "كارثة  ستحدث  ذلك  وبعد  حاد، 

حدثت منذ حوالي ٢.4 مليار عام.
األكسجين  انخفاض  "سيكون  الباحثين:  أحد  وقال 

مليون  بحوالي  أقل  كميته  وستكون  للغاية.  حرجا 
الوقت نفسه، ستحدث  اليوم. في  مرة مما هو عليه 
لكوكبنا.  الجوي  الغالف  التغيرات في  بشكل سريع 
وسيختفي األكسجين في غضون 1٠ آالف عام فقط.
وكان العلماء قد حذروا البشرية في وقت سابق من 
نقص محتمل في األكسجين. وقالوا:" إذا حدث ذلك، 
هلكت كل الكائنات الحية على الكوكب كونها تعتمد 

على األكسجين.

ألمانيا  في  أجري  للرأي  استطالع  نتائج  ظهرت 
في  اإلنترنت  مستخدمي  نسبة  في  ملحوظا  ارتفاعا 

البالد الذين راحوا ضحية للجرائم اإللكترونية.
المعلومات  لتكنولوجيا  "بيتكوم"  مؤسسة  وذكرت 
االستطالع  شملهم  ممن   %79 أن  واالتصاالت 
الـ1٢  خالل  الجرائم  لهذه  تعرضوا  إنهم  قالوا 
شهرا الماضية مقابل نحو 66% في العام الماضي. 
قالوا  المستخدمين  من   %47 أن  النتائج  وأوضحت 
إن أجهزتهم أصيبت ببرامج ضارة مقابل 48% في 

العام الماضي.
لنقل  تعرضوا  الذين  المستخدمين  نسبة  وارتفعت 
إلى %39،  علمهم من 33  دون  الشخصية  بياناتهم 
وقال 19% من المستخدمين إنهم تعرضوا لالحتيال 
إنهم   %15 وقال  اإلنترنت،  عبر  التسوق  خالل 
على  المصرفي  التعامل  خالل  لالحتيال  تعرضوا 

اإلنترنت.
وأوضحت النتائج زيادة قوية على نحو ملحوظ في 

اللفظية  للتعديات  تعرضوا  الذين  المستخدمين  نسبة 
إنهم   %٢1 قال  حيث  المتطرفة،  والتصريحات 
الـ1٢  الشهور  في  لفظية خطيرة  لتعديات  تعرضوا 
ممن   %14 وقال  عام،  قبل   %13 مقابل  الماضية 
متطرفة  محتويات  واجهوا  إنهم  االستطالع  شملهم 
الحال  عليه  كان  بما  مقارنة  أضعاف  سبعة  بزيادة 

قبل عام.
من جانبه، علق رئيس بيتكوم 
قائال  االستطالع  نتائج  على 
اإللكترونية  "الجرائم  إن 
الراهن  الوقت  في  حاضرة 

كما لم تكن من قبل".
ازداد  فقد  األرقام،  وبحسب 
المستخدمين  لدى  الخوف 
لجرائم  ضحية  الوقوع  من 
 %83 أعرب  حيث  اإلنترنت 
تخوفهم  المستخدمين عن  من 

من تعرض أجهزتهم لبرامج ضارة مقابل 75% قبل 
عام.

وأعرب 85% منهم عن تخوفهم من االستخدام غير 
شركات  طريق  عن  الشخصية  لبياناتهم  المشروع 

مقابل 79% قبل عام.
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أسوأ  من  السيارة  جسم  على  الصدأ  تكون  يعد 
المشاكل التي قد تواجه قائدي السيارات خاصة في 
فصل الشتاء أو في المناطق الرطبة، حيث أنه يسبب 
تشويه السيارة بسبب تآكل الهيكل وانتشاره بسرعة 

كبيرة في جسم السيارة المعدني.
عدة  بسبب  السيارة  هيكل  على  الصدأ  ويتكون 
الخدوش  إلى  السيارة  طالء  تعرض  منها  عوامل، 
أو  السير  أثناء  الحجارة  لصدمات  نتيجة  المختلفة 
أو  الرطوبة  مع  يتفاعل  والذي  االحتكاكات،  بفعل 

المياه.
السفلية  األجزاء  في  أكبر  بصورة  الصدأ  وينتشر 
للمياه والرطوبة  من السيارة، وذلك لتعرضها أكثر 
فتكون قابلة للتأكسد والصدأ بسهولة، مع مالحظة أنه 
إذا تعرض جزء من السيارة للصدأ ولم يتم التخلص 
منه فإن األجزاء المجاورة له ستكون معرضة أيضاً 

للصدأ، وهو ما يفقد السيارة جاذبيتها وقيمتها.

السيارة  لحماية  نصائح 
من تكون الصدأ:

يعتبر  السيارة:  تشميع   –
من  السيارة  جسم  تشميع 
تساعد  التي  األمور  أهم 
السيارة  جسم  حماية  على 
واألمالح  الرطوبة  من 
والغبار المتراكم والوحل، 
يمنح  الشمع  أن  حيث 
حماية  طبقة  السيارة 
مناسبة، وذلك بعزل جسم 
السيارة عن جميع العوامل 

الجوية المتغيرة.

– غسل السيارة: يعد غسل السيارة بصورة منتظمة 
في فصل الشتاء من أهم األمور التي تحافظ عليها 
يسمح  السيارة  غسل  إهمال  أن  حيث  الصدأ،  من 
وهي  عليها،  واألمالح  والوحل  األتربة  بتراكم 
الطالء  تآكل  في  تتسبب  التي  األساسية  العوامل 

وجسم السيارة.
السيارة  غطاء  استخدام  يفضل  السيارة:  غطاء   –
المضاد للماء واألمطار، حيث أن هذا الغطاء يمتلك 
قدرة عالية على منع مياه األمطار من الوصول إلى 
جسم  يحمى  ما  عنها،  بعيًدا  ودفعها  السيارة  جسم 
القوية  للرياح  حجبه  إلى  إضافة  الماء  من  السيارة 

المحملة بالرطوبة والغبار.
– وضع السيارة في مكان مغلق: يمكنك كذلك حماية 
والذي  مغلق،  بامكان  وضعها  خالل  من  سيارتك 
لها حماية كاملة سواء من مياه األمطار أو  سيوفر 

من الغبار المحمل بالمعادن واألمالح.

التي  الخطيرة  الحوادث  من  السيارة  انقالب  يعتبر 
تزيد معها نسبة اإلصابات الخطيرة والوفاة للسائق 
مثل  واألضيق،  األطول  السيارات  وتعد  والركاب، 
األكثر  االستخدامات  متعددة  الرياضية  السيارات 

عرضة لهذه النوع من الحوادث.
أبرزها  من  يعد  متعددة،  ألسباب  السيارة  وتنقلب 
السرعة الزائدة في المنحنيات، وعلى الرغم من أنه 
األس  سيارات  لكن  تنقلب،  أن  عادية  لسيارة  يمكن 
يو في والدفع الرباعي تبقى أكثر عرضة لالنقالب 
بسبب مركز ثقلها المرتفع والذي يلعب دور رئيسي 

في ثبات أي سيارة. 
انقالب  في  تتسبب  قد  التي  األخرى  األسباب  ومن 
السيارات هي المناورة الفجائية على الطريق لتفادي 
اإلصطدام  الواقي،  بالحاجز  اإلصطدام  االصطدام، 
جانبي،  بعائق  السيارة  إطارات  تعثر  بالرصيف، 

انفجار اإلطار، االنزالق الجانبي للسيارة. 
في  السيارة  تعديل  يتسبب  أن  أيضاً  يمكن  كما 
معدات  وضع  أو  أكثر  رفعها  مثل  إنقالبها،  خطر 
وأكسسورات ثقيلة على سقفها، كذلك يمكن تحميلها 

بشكل غير متوازي أن يتسبب في إنقالبها.
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من  المتابع  يتمكن  حتى  بالطقس   يومية خاصة  نصائح  األرصاد  هيئة  توجه 
معرفة ما عليه فعله، وكثيًرا ما يطالب مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة األرصاد 
االلتزام ببعض اإلرشادات والتعليمات على الطرق خاصة فى ظل نشاط حركة 
الرياح المحملة باألتربة التي تعيق الرؤية أمام السائقين وقد ينتج عنه الكثير من 

الحوادث على الطرق.
وترتفع مخاطر الحوادث بالطرق في هذه األجواء وخاصة فى ظل نشاط حركة 
الرياح واألمطار أو الثليج، إذ يواجه الكثير من سائقي السيارات صعوبة في 

كشف الطرق لمسافات تسمح بتفادي االصطدام بالسيارات األخرى.
وللحيلولة ضد وقوع أي مشكالت أو حوادث، ينصح خبراء السالمة المرورية 
بإتباع مجموعة من الخطوات المهمة تفادًيا لمخاطر الحوادث ولرؤية الطريق 

بشكل أفضل ولو نسبًيا.
ومن خالل التالي يمكنك التعرف على أبرز النصائح لتفادي مخاطر الحوادث 

أثناء الطقس السيئ:
فحص اإلطارات:

احرص على أن تفحص سيارتك قبل الخروج في حال معرفتك بوجود عاصفة 
ترابية؛ فاإلطارات يجب أن تكون بحالة جيدة.

مسافة الرؤية:
احرص على أن تترك مسافة ال تقل عن 3٠٠ متر من السيارة التي تسير أمامك 

على الطريق لرؤية واضحة.
إضاءة المصابيح:

شغل "المصابيح األمامية" و"مصابيح الضباب" حتى تسمح لقائدي المركبات 
األخرى برؤيتك من مسافة بعيدة.

تفادي االستخدام المفاجئ للفرامل:
ينصح خبراء المرور بتفادي االستخدام المفاجئ للفرامل في األجواء العاصفة، 

لعدم التعرض لخطر االصطدام بالسيارات األخرى المحيطة.
غلق زجاج السيارة:

تتجنب أي عوائق أو حطام متطاير  السيارة؛ حتى  احرص على غلق زجاج 
يكون أمامك على الطريق.

ماسحات الزجاج األمامي والخلفي:
تأكد من أن ماسحات الزجاج تعمل بصورة جيدة إلى جانب تفقد ماء الماسحات 

قبل الخروج في العاصفة.
التوقف عن القيادة:

ينصح خبراء السالمة بالهيئة األلمانية بالتوقف إلى جانب الطريق في حال زاد 
إلى  السيارة  يعرض  قد  القيادة  في  االستمرار  إن  الرياح؛ حيث  معدل سرعة 

االنقالب.
الهاتف المحمول:

التحدث بالهاتف المحمول أثناء القيادة في األجواء العاصفة يزيد من مخاطر 
التعرض للحوادث.

االنشغال بغير الطريق:
تحذر اإلدارة العامة للمرور من االنشغال عن مراقبة الطريق أثناء القيادة.

استخدام اإلشارات:
يجب استخدام اإلشارات الدالة على االنحراف في الوقت المناسب، وذلك تفادًيا 

لالصطدام بالسيارات القادمة من الخلف.

– ارتفاع حرارة المحرك: عند مالحظة ارتفاع حرارة المحرك يجب التوقف 
بالسيارة على الفور نظراً لخطورة هذه المشكلة، بعد ذلك يجب التأكد من عدم 
تسرب سائل التبريد من الردياتير وتزويده في حال تناقصه، باإلضافة إلى التأكد 

من سالمة التوصيالت الخاصة بالمروحة وسالمة الفيوز الخاص بها.
– صعوبة تشغيل المحرك: يعد ضعف البطارية أو تعرضها للتلف هو السبب 
البطارية  قوة  قياس  الحالة  هذه  في  ويجب  المحرك،  دوران  لصعوبة  الشائع 

وتغييرها في حال تعرضها للتلف.
– انحراف السيارة عند الضغط على المكابح: عند مالحظة انحراف السيارة 
لليمين أو اليسار عند الضغط على المكابح، فإن سبب المشكلة غالباً هو وجود 
مشكلة في المكابح، أو عدم اتزان العجالت، أو عدم ضبط ضغط هواء اإلطارات 

بشكل متساٍو.
– استهالك زائد للوقود: هناك عدد من األعطال تسبب هذه المشكلة، يعد من 

أبرزها تلف البواجي، انسداد البخاخات، انسداد فلتر الهواء.
– خروج دخان أبيض أو أزرق من العادم: يجب الكشف في هذه الحالة على 
مستوى الزيت بالمحرك، ويفضل التوجه لمركز صيانة، ألن هذه المشكلة تدل 

غالباً على تآكل أجزاء من المكابس الخاصة بالمحرك.
– انخفاض مستوى السيارة األمامي: يعد انتهاء العمر االفتراضي للمساعدين 
التي  أبرز األعطال  للسيارة من  الهوائي  التعليق  أهم أجزاء  تلفه وهو أحد  أو 

تتسبب في انخفاض مستوى السيارة وزيادة مسافة الكبح.

واألعطال،  المشاكل  إلى عدد من  السيارات  تتعرض  الوقت  مع مرور 
فئات  من  الكثير  تصيب  ومتكررة  شائعة  تكون  األعطال  هذه  بعض 
السيارات المختلفة، ولعدم دراية قائدي السيارات بكيفية مواجهة هذه 
السيارات  تصيب  التي  الشائعة  األعطال  أبرز  لكم  نستعرض  األعطال، 

وكيفية التعامل معها، وهي كالتالي.
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يالحظ قائدي السيارات أحياناً في فصل الشتاء خروج مياه من العادم 
خاصة عند تشغيل السيارة صباحاً، وهو األمر الذي يسبب إزعاج كبير 
يدل  فهل  الظاهرة،  درايتهم ألسباب حدوث هذه  لعدم  السائقين  لبعض 

خروج مياه من العادم على وجود مشاكل في المحرك أم ال؟
في  الهامة جداً  األنظمة  )الشكمان( من  العادم  نظام  أن  الخبراء  أجاب 
السيارة والتي تساعد على عمل المحرك بكفاءة تامة، حيث ينتج المحرك 
العادم  الغازات عند أتمام عملية حرق الوقود، ويقوم نظام  الكثير من 
بطردها خارج المحرك بعد معالجتها والتقليل من أثرها الملّوث للبيئة.

عدة  إلى  يرجع  العادم  أنبوب  من  المياه  خروج  إن  الخبراء  وأضاف 
أسباب، نستعرضها لكم خالل السطور التالية.

– تكثف المياه: عندما يقوم محرك السيارة بعملية االحتراق الداخلي الالزمة 
والنيتروجين  الماء  بخار  مثل  الغازات  من  مجموعة  تتشكل  التشغيل،  لعملية 
البخار داخل  إيقاف تشغيل المحرك يتكاثف هذا  وثاني أكسيد الكربون، وعند 
خالل  تتوقف  لكنها  مياه،  كقطرات  التالي  اليوم  صباح  ليخرج  العادم  أنابيب 

دقيقتين بمجرد أن يتم تسخين السيارة.
– ارتفاع حرارة المحرك: يولد المحرك أقصى درجات الحرارة عند تشغيل 
السيارة ألول مرة في الصباح، ويؤدي ذلك إلى خلق بخار المياه إذا كانت درجة 
الحرارة في الخارج باردة، ونتيجًة لذلك تخرج قطرات المياه من العادم لبضع 

دقائق ثم تتوقف.
الحفاز/  المحول  يسمى  هام  جزء  العادم  نظام  في  يوجد  الحفاز:  المحول   –
catalytic converter، وهو يعمل على تحويل الغازات السامة الناتجة عن 
االحتراق داخل المحرك إلى انبعاثات أقل ضرراً مثل الماء والنيتروجين وثاني 

أكسيد الكربون.
وفي حال وجود مشكلة في هذا الجزء الهام فإنه يسبب خروج المياه من العادم 

مع مالحظة وجود دخان ورائحة كريهة أيضاً.

يلجأ ركاب السيارات في تلك األجواء الشتوية إلى التكييف الساخن "الدفاية" 
لتحسين الجو داخل المقصورة، إال أن بعض الدفايات تعمل بشكل عكسي حيث 

تضخ هواء بارًدا بداًل من الهواء الساخن.
صممت أنظمة التدفئة في غالبية السيارات وخاصة االقتصادية للعمل من خالل 
المبادل الحراري، إذ تسحب مروحة التدفئة الهواء الساخن الذي يمر عبر المياه 

الساخنة الناتجة عن عملية تبريد المحرك وتضخها داخل المقصورة.
وعندما يكون محرك السيارة بارًدا في مراحل التشغيل األولية، ال يعمل نظام 
التدفئة بكفاءة، لذا ينصح خبراء بضرورة تشغيل المحرك لفترة كافية قبل البدء 

في تشغيل الدفاية.
ما العوامل التي تشير إلى مشاكل بنظام التدفئة؟

تسرب مياه الردياتير: عند فشل نظام التدفئة أو عمله بشكل ضعيف، فإن ذلك 
قد يشير إلى تسرب مياه الردياتير، وهي التي تعمل على نقل حرارة المحرك 

إلى دفاية المقصورة.
ثقب مجاري السخان: خروج هواء بارد من مخارج التكييف عند تشغيل نظام 
التدفئة، فذلك يشير إلى ثقب بنظام التسخين، ما يؤدي إلى هروب الهواء الساخن 

إلى خارج المقصورة.
بالسيارة،  التدفئة  نظام  تلف  على  الدالة  العالمات  من  الردياتير:  ماء  نقص 

النقص المستمر للمياه بخزان مياه الردياتير.
 ما األسباب التي تؤدي إلى تلف دفاية السيارة؟

- عدم تغيير مياه الردياتير في الفترات التي أوصت بها الشركة المصنعة، إذ 
يفقد السائل خواصه

- انسداد خراطيم نظام التدفئة بسبب تراكم الراوسب من العوامل التي تتسبب 
في تلف النظام بالكامل

- تعطل مروحة نظام التدفئة أو عملها ببطء يتسبب في عدم قدرتها على سحب 
الهواء إلى داخل المقصورة

يقترب معرض اإللكترونيات االستهالكية CES لعام ٢٠٢٢ بسرعة، وهناك 
مجموعة متنوعة من صانعي السيارات لديهم خطط لتقديم كشوفات مهمة في 

حدث الس فيغاس التقني.
وفًقا لشركة بي إم دبليو، "سيكون أول عرض على اإلطالق لتقنية تغير اللون 
الخارجي للسيارة بلمسة زر واحدة."  ومن غير الواضح ما هي السيارة التي 
سيتم عرض التقنية عليها، وعدد األلوان التي يمكن تغييرها، وما إلى ذلك. كل 

ما نعرفه هو أن طالء السيارة سيغير األلوان عند الطلب.
سيكون من المنطقي أن يتم عرض هذه التقنية في السيارة iX M60 عالية األداء 
 .CES التي من المقرر أن يكشف عنها في معرض اإللكترونيات االستهالكية

ومع ذلك، هذا بعيد كل البعد عن التنفيذ في الواقع العملي.
اإللكترونيات  معرض  انطالق  حتى  االنتظار  علينا  سيتعين  حال،  أي  على 
االستهالكية CES في األسبوع األول من عام ٢٠٢٢ لمعرفة كيف ستعمل 

هذه التقنية.
سواء كان ذلك دهاًنا أو غالًفا من الفينيل أو شيًئا مختلًفا تماًما، فهي ميزة جيدة 

قد تلقى قبواًل بين العمالء
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ما هو البروتين؟
الضرورية  الكبيرة"  "المغذيات  أحد  هو  البروتين 
الجسم  ويحتاج  الجسم،  في  العضلية  الكتلة  لبناء 
للحفاظ  الكبيرة"  "المغذيات  من  كبيرة  كميات  إلى 
المغذيات  تلك  تسمية  سبب  هو  وهذا  حياته،  على 
بـ"الكبيرة"، إذ يحتوي كل غرام من البروتين على 
4 سعرات حرارية، كما يُشّكل البروتين نحو %15 

من وزن جسم اإلنسان.
كلمة  إلى  يعود  بروتين  كلمة  أصل  فإن  وللصدفة 
"بروتوس Protos" التي تعني "األّول" باليونانية، 
التغذية،  هرم  قمة  على  البروتين  مكانة  يعكس  ما 

بحسب موقع Harvard Health األمريكي.

ما أهمية البروتين؟
يتكون البروتين من أحماٍض أمينية، وهي مركبات 
الهيدروجين  أو  الكربون  من  مصنوعة  عضوية 
وتماماً  الكبريت،  أو  األوكسجين  أو  النيتروجين  أو 
مثلما تُعتبر األحماض األمينية بمثابة اللبنة األساسية 
بمثابة  األخرى  هي  البروتينات  فإّن  للبروتينات، 
اللبنة األساسية للكتلة العضلية، كما وصفتها معاهد 

الصحة الوطنية األمريكية.
يساهم البروتين في تغذية الكتلة العضلية حين يتكّسر 
كما  األيض،  تفاعالت  في  يُساعد  ما  الجسم،  داخل 
يُساعد جهاز المناعة في الحفاظ على قوته، ويُساعد 

أيضاً على استمرار شعورك بالشبع.
عندما قارن باحثون بين تأثير ثالث وجبات خفيفة في 
فترة الظهيرة على الشعور بالشبع، وكانت الوجبات 
كالتالي: الزبادي عالي البروتين، والمقرمشات عالية 
النساء  أكدت  الدهون،  عالية  والشوكوالتة  الدهون، 
المشاركات في الدراسة أن تناول الزبادي هو األكثر 

أكلن كميات  بالجوع، كما  الشعور  تقليل  فاعلية في 
أقل على العشاء، وفق دراسة نُِشرت بالعام ٢٠14 

بدورية Nutrition العلمية.

أكالت تحتوي على البروتين
مثل  الحيوانية،  المنتجات  في  عادًة  البروتين  وجد 
البحرية، والبيض،  اللحوم، والدواجن، والمأكوالت 
لكنه حاضٌر أيضاً في بعض المصادر األخرى مثل 
والفاصولياء،  البازالء  مثل  والبقوليات  المكسرات 
والبذور، كما يُمثّل فول الصويا والِمّش مصدراً جيداً 

للبروتين بالنسبة لمن ال يأكلون اللحوم. 

البروتين  عالية  اللحوم  فإّن  التغذية  وفقاً ألخصائيي 
تشمل:

ـ شرائح لحم بقري من جولة أو مؤخرة البقرة )٢3 
غراماً من البروتين لكل 85 غراماً من اللحم(

 18( الدهون  من  الخالي  المفري  البقري  اللحم  ـ 
غراماً من البروتين لكل 85 غراماً من اللحم(

ـ صدور الدجاج المخلية من الجلد )٢4 غراماً من 
البروتين لكل 85 غراماً من اللحم(

البروتين  من  غراماً   ٢4( الرومي  الديك  ـ صدور 
لكل 85 غراماً من اللحم(

ـ السلمون األحمر )٢3 غراماً من البروتين لكل 85 
غراماً من اللحم(

البروتين  من  الصفراء )٢5 غراماً  الزعنفة  تونة  ـ 
لكل 85 غراماً من اللحم(

بينما تشمل منتجات األلبان عالية البروتين التالي:
لكل  البروتين  من  غراماً   ٢3( اليوناني  الزبادي  ـ 

٢٢7 غراماً من الزبادي(

ـ الجبن القريش )٢٢ غراماً من البروتين لكل نصف 
كوب من الجبن(

بيضة  لكل  البروتين  من  غرامات  )ستة  البيض  ـ 
كبيرة(

ـ الحليب منزوع الدسم )ثمانية غرامات لكل كوب 
حليب(

عالية  األخرى  األطعمة  بعض  قائمة  تشمل  كما 
البروتين:

ـ بعض األطعمة المعلبة مثل السردين، واألنشوجة، 
والتونة، التي تحتوي في المتوسط على ٢٢ غراماً 

من البروتين في كل وجبة.
ـ الفاصوليا البيضاء )٢٠ غراماً لكل كوب(

ـ العدس )13 غراماً لكل ربع كوب(
ـ زبدة الفول السوداني )ثمانية غرامات لكل ملعقتين 

كبيرتين(
ـ المكسرات )ستة غرامات لكل 5٠ غراماً(
ـ حبوب الكينوا )ثمانية غرامات لكل كوب(

ـ شعرية السوبا أو الحنطة السوداء )1٢ غراماً لكل 
85 غراماً(

ما كمية البروتين الصحية؟
تُوصي وزارة الزراعة األمريكية بضرورة أن يُشّكل 
يتراوح بين 1٠% و35% من سعراتنا  البروتين ما 
الحرارية اليومية، لكن تحديد عدد غرامات البروتين 
التي تُساويها هذه النسبة يتوّقف على احتياجات الفرد 
من السعرات الحرارية، إذ يعتمد ذلك على العمر، 

والنوع، ومستوى النشاط البدني للفرد.
لكن المعدل اآلمن يتراوح بين ٢٠ و3٠ غراماً من 
البروتين في كل وجبة، أو نحو ٠.8 غرام بروتين 

منذ ذهبت إلى الصالة الرياضية ويخبرني المدرب أن أعتني بتناول البروتين، وكل مرة يأخذ في شرح أهمية البروتين، والكمية التي 
يحتاجها جسمي من البروتين، فيما أسأله عن أكالت تحتوي على البروتين، والفرق بين البروتين الطبيعي ومكمالت البروتين. 

وألن هناك الكثير من األسئلة حول البروتين، والكثير من اإلجابات المختلفة والمتناقضة أحياناً، نحاول في هذا الموضوع تقديم إجابة 
شافية وبسيطة.
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 يسعدنا أن نقدم لكم النشرة الطبية.  فكرة هذه النشرة أن يتعلم القارئ بطريقة طبية ، كيف يتعرف 
على الداء  كي يجد الدواء.  وكذلك  للفت النظر إلى االهتمام  بالبدن  وطرق الوقاية من األمراض.  
مواضيع  النشرة متعددة  ومختلفة ، وبها  تحليل دقيق ومبسط حتى نصل إلى ما نرجوه ، أال وهو 

» صحتك بالدنيا« .

لكل كيلوغرام من وزن الجسم، وقد تصل النسبة إلى 
غرامين من البروتين لكل كيلوغرام عند الرياضيين 

النشطين. 

مكمالت البروتين ومخفوق البروتين
تُصنع  مشروبات  عن  عبارة  البروتين  مخفوقات 
عن طريق خلط مسحوق البروتين المصنع بالماء، 
وعلى  بالحليب،  البروتين  يخلط  أن  كذلك  ويمكن 
هذا  إلى  يحتاجون  ال  الناس  معظم  أن  من  الرغم 
من  اليومي  احتياجهم  على  للحصول  المخفوق 
تنمية  في  للراغبين  مفيدة  تكون  قد  فإنها  البروتين، 

العضالت أو خسارة الوزن.
إذ تزيد مكمالت البروتين من مستويات الهرمونات 
التي تقلل الشهية مثل GLP-1 وPYY وCCK، ما 
يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، كما أن تناول 
ما  الغذائي،  التمثيل  عملية  يعزز  العالي  البروتين 
يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية 
يومياً، كما قد تساعد على خسارة المزيد من الدهون، 

وخاصة الدهون في منطقة البطن.

تستخدم  البروتين  ومخفوق  البروتين  مكمالت  لكن 
بتناوله  يُوصى  وعادًة ال  فقط،  التكميلية  لألغراض 
بصفٍة يومية، إال في حال أنّهم ال يستطيعون الطهي 
هذه  في  لكن  بالبروتين،  الغنية  األطعمة  تناول  أو 

الحالة يكون ٢٠ غراماً من البروتين كمية كافية.
إلى مخفوق  فيما ستضيفه  تُفّكر جيداً  لكن يجب أن 
الخالي  الحليب  أو  بالماء  بخلطه  سواء  البروتين، 
من الدسم أو بديل الحليب، خصوصاً إذا كنت تولي 

اهتماماً لحساب السعرات الحرارية.

البروتينات الكاملة في البروتينات الحيوانية وليس 
النباتية

الحصول  أمينية، لكن علينا  تُفِرز أجسامنا أحماضاً 
إلى ٢٠  الجسم  يحتاج  إذ  الطعام،  على بعضها من 
لكن  المجمل،  في  األمينية  األحماض  من  نوعاً 
ولهذا  منها،   9 سوى  إنتاج  تستطيع  ال  أجسامنا 
األساسية"،  األمينية  "األحماض  اسم  عليها  يُطلق 
أالنين،  والفينيل  والهستيدين،  الميثيونين،  وهي: 
والليوسين،  واآليزوليوسين،  والتربتوفان، 

والثريونين، والاليسين، والفالين.
لذلك نكون في حاجة إلى أطعمة تحتوي على باقي 

ما هي حمية البروتين؟
الكربوهيدرات،  منخفض  غذائي  نظام  عن  عبارة 
البروتين  الحرارية، ومنخفض  السعرات  ومنخفض 
الجسم  تزويد  الوزن عن طريق  إنقاص  إلى  يهدف 
بالكميات واألنواع المناسبة من البروتين، مع الحفاظ 

على استقرار السكر في الدم.
فرنسي  طبيب  صممها  التي  الحمية  هذه  تتكون 
يدعى تران تيان تشانه قبل أكثر من ٢٠ عاماً من 
أربع مراحل، إذ يتناول المشاركون خالل المراحل 
ومعبأة  مجهزة  مثالي  بروتين  وجبة  األولى  الثالث 
مسبقاً لمرة واحدة على األقل يومياً. وخالل المرحلة 
الوزن،  غالبية  فقدان  تشهد  التي  تحديداً،  األولى 

يتناول المشاركون ثالث وجبات بروتين كل يوم.

أطعمة  الجسم.  يفرزها  ال  التي  األمينية  األحماض 
البروتين التي تحتوي على كافة األحماض األمينية 
أو  الكاملة،  البروتينات  باسم  تعرف  األساسية 
الجودة.  عالية  البروتينات  أو  المتكاملة  البروتينات 
األلبان،  ومنتجات  اللحوم،  مثل  أطعمة  في  ونجدها 

والكينوا، وبذور الشيا، والصويا.
ليست بروتينات  النباتية  البروتينات  الكثير من  لكن 
والحبوب،  الفاصولياء،  ذلك  في  بما  كاملة، 
ينصح  لذلك  الخضراوات،  وحتى  والبقوليات، 
النباتية  البروتينات  من  أخرى  أنواع  مع  بدمجها 
بين  الجمع  يمكن  فمثاًل  كاملة،  بروتينات  لتكوين 
الفاصولياء واألرز، وزبدة الفول السوداني مع خبز 

الحبوب الكاملة، والمعكرونة مع الجبن.
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السعودية  الثقافية  الملحقية  نظمت  الفتة  مبادرة  في 
في برلين احتفالية كبيرة بمناسبة اليوم العالمي للغة 
العربية  "اللغة  عنوان:  تحت   ،٢٠٢1 لعام  العربية 

والتواصل الحضاري"
الثقافي  الملحق  لها  دعا  التي  الفعالية  جاءت  لقد 
الدكتور مالك الوادعي والتي جرت بحضور السيد 
بن  عصام  االستاذ  الشريفين  الحرمين  خادم  سفير 
السفارات  دبلوماسي  المال، وعدد من  بيت  ابراهيم 
باللغة  المهتمين  من  جمهور  وبحضور  العربية 
حافلة  جاءت  وألمان،  عرب  من  العربية  والثقافة 
بفقرات ثقافية وفنية في برنامجها الذي استمر دون 

توقف لمدة ثالث ساعات تقريباً.
الكبرى  الصالة  في  أقيمت  التي  االحتفالية،  ابتدأت 
للملحقية الثقافية السعودية الواقعة في وسط العاصمة 
السعودي،  الوطني  النشيد  بعرض  برلين،  االلمانية 
الثقافي،  الملحق  للسيد  شاملة  كلمة  تلتها  ثم  ومن 
وباللغتين العربية وااللمانية، تناولت اهمية االحتفال 
باللغة العربية مبرزًة جماليات هذه اللغة وفن خطها 
من  العربية،  الثقافة  تشكيل  في  ومكانتها  ودورها 
والتفاعل  الحوار  وتفعيل  دعم  في  وأثرها  ناحية، 

الحضاري من ناحية أخرى.
تضمنت  فنية  فقرة  الملحق  السيد  كلمة  اعقبت 
قدمها  خفيفة  وأغان  متنوعة  موسيقية  مقطوعات 
الموسيقى  آالت  على  الموسيقيين  من  مجموعة 

العربية وهي العود والقانون والرق والطبلة.
ماذا  والتي حملت عنوان:  تلتها  التي  الفقرة  وكانت 
قالوا في اللغة العربية، لالستاذ محمد ذو الغنى، من 
شعرية  ألبيات  قراءات  تضمنت  قد  أرابيكا،  راديو 
لقصائد شهيرة لبعض الشعراء العرب أبرزت دور 

وعظمة هذه اللغة.
عزف  لتكمل  الموسيقية  الفرقة  عادت  بعدها 

مقطوعات أخرى.
ومن جامعة اليبزك شارك االستاذ الدكتور سباستيان 
اليوم  احتفالية  االستشراق،  معهد  رئيس  مايزل، 
الثقافية  الملحقية  أقامته  الذي  العربية  للغة  العالمي 
دراسة  مسالة  الزوم"عن   "عبر  متحدثاً  السعودية 
بهذه  ومهنئاً  اليبزك،  جامعة  في  العربية  اللغة 
في مثل هذه  أن يشارك حضورياً  المناسبة وراجياً 

الفعاليات في المناسبات القادمة.
نزار  الدكتور  السيد  ألقى  المشاركة  تلك  وعقب 
برلين،  في  العربي  الثقافي  المعهد  رئيس  محمود، 
محاضرة بعنوان: "اللغة العربية واشكالية االندماج 

والحفاظ على الهوية الثقافية البناء الجاليات العربية 
في المانيا"

العربية  اللغة  وخصوصيات  أساسيات  فيها  تناول 
بطرح  منتهياً  الثقافية  الهوية  تكوين  في  ومكانتها 
اشكاليات التوفيق بين االندماج والحفاظ على الهوية 
اللغة  تعلم  تعليم/  سبل  تعترض  التي  والصعوبات 

العربية في المانيا ومقترحات في عالجاتها.
ذلك  بعد  تحدث  العربي  الخط  فن  جماليات  وحول 
والكرافيك  التصميم  أستاذ  عبدالله،  ريان  البرفسور 
في جامعة اليبزك، عارضاً لخصوصيات ذلك الخط 
تطرق  كما  وممتهنيه،  هواته  واشتراطات  وأنواعه 
الى حرفة صناعة الكتب وجماليات الزخرفة الخطية 

اختالف  اشكالية  بذلك  معالجة  لصفحاتها 
في  الصورة  تحريم  في مسألة  النظر  وجهات 

اإلسالم.
وفي الختام، وعبر الزوم كذلك، شارك الشاعر 
اللغويات  أستاذ  كرم،  سرجون  الدكتور  
من  االحتفالية  في  بون،  جامعة  في  العربية 
اللغة  تدريس  "تحديات  حول  محاضرة  خالل 
بعلمية  فيها  تناول  بها"  الناطقين  لغير  العربية 
للشرائح  بالنسبة  اشكالياتها وصعوباتها  بحثية 

المختلفة من متعلميها.

مالحظات ختامية:
في  الفتاً  نجاحاً  االحتفالية  الفعالية  حققت   -1
العربية  اللغة  أهمية  على  الضوء  تسليطها 

ودورها الثقافي والحضاري.
ثقافية  فقرات  االحتفالية  برنامج  تضمن   -٢
وفنية مكثفة حول اللغة العربية في يوم عيدها 

السنوي.
في  سواء  ثقافياً  حواراً  الفعالية  مثلت   -3
موضوعاتها أو لغات التعبير فيها، حيث كانت 
العربية وااللمانية حاضرة في فقرات  اللغتان 

االحتفالية.
4- شارك في فقرات االحتفالية عرب وألمان، 

حضورياً ورقمياً. 
فعاليات  تنظيم  الفعالية جرى  5- على هامش 
باللغة  الضيوف  اسماء  خط  في  تمثلت  فنية 
ايادي  العربية، ورسم زخارف “الحناء” على 

عدد من ضيفات الحفل.
6- زينت جانباً من جدران صالة االحتفاالت 
لوحات في فن الخط العربي للخطاط العراقي 

“وسام شوكت” لتشكل معرضاً لبعض أعماله. 
التي  الفعالية  بتغطية  اعالمية  مؤسسات  قامت   -7
قناة  مثل  الفضائية،  التواصل  تقنيات  عبر  نقلت 
االخبار االوروبية، وراديو الصوت العربي، وراديو 

ارابيكا في برلين.
8- كما لم ينس منظمو االحتفالية ثقافة الطعام العربي 

في مأدبة توسطت بعض فقرات الفعالية.
بعض  يحملون  وهم  الحضور  اكثر  خرج   -9
التي  التذكارية  والهدايا  المملكة  عن  المطبوعات 
في  العربية  للغة  العالمي  باليوم  لالحتفالية  تؤرخ 
الثامن عشر من ديسمبر، الذي حمل شعارها حرف 

الضاد تعبيراً عن لغته.

د. نزار محمود
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Parkplätze

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

- إمكانية الدفع بالتقسيط.

صالة تتسع لغاية ٢٥٠ شخصاً



٢٥ دقيقة من الكودام

Strasse des Friedens 78, 
14552 Langerwisch/ Michendorf

Ausfahrt Saarmund

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



52

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

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

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

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

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

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

Ausländerangelegenheiten
Landeseinwohneramt

Außenstelle:
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Keplerstr. 2, 10589 Berlin
U.-Bhf. Mierendorffplatz
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شھرینایر/ كانون ثاني ۲۰۲۲
Gebetszeiten für Berlin / Januar 2022
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Fahrschullehrer gesucht 
30€/Stunde.

Infos unter 030-680 720 96
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AACHEN
Moscheen
Arrahman Moschee
Brabantstr. 8, 52070 Aachen
BOCHUM
Moscheen
Islamische Gemeinde e.V.
Dibergstr. 37, 44789 Bochum
Tel.: 0234-300182
BONN
Botschaften
Algerien
Rheinallee 32-34, 53173 Bonn
Tel.: 0228-94 37 60
Katar
Godesberger Allee 77 -81, 53175 Bonn
Tel.: 0228/36 78 50
Tunesien
Godesberger Allee 103, 53175 Bonn
Tel.: 0228-8 48 96 00
V.A.Emirate
Erste Fährgasse 6, 53113 Bonn
Tel.: 0228-26 70 70
Moscheen
Al Ansar Moschee
Bonnerstr. 93
53173Bonn
Al-Muhadschirin Moschee
Theaterstr. 12
53111 Bonn
Al-Muhsinin
Schwarzer Weg 41
53227 Bonn
Ar-Rahmah
Galileistraße 226
53177 Bonn 
Assonnah-Moschee
Siemensstraße 102
53121 Bonn
Vereine
Arabien Sport- und Culture Verein e.V.

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

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

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

المقابر اإلسالمية وشواهد القبور
ـ مقابر فردية حسب رغباتك

ـ الكتابة باللغة العربية والتركية والفارسية
ـ القيام بجميع اإلجراءات الالزمة
ـ األسعار تشمل البناء والتسليم

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

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

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

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

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

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

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





  

56

Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste سفارات، مساجد، شئون األجانب، حاالت الطوارئ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مصر

- الجزائر

ـ البحرين

ـ جيبوتي 

ـ اريتريا

- اليمن

- األردن

ـ العراق

- قطر

 
- الكويت

- لبنان

ـ ليبيا

- المغرب

- موريتانيا

ـ عمان

- فلسطين

- السعودية

- السودان

- سورية

- تونس

ـ اإلمارات
 

ـ الجامعة العربية

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

Wilhelmshavener Str. 22, 10551 Berlin
Tel. 030-39035516
Al Karmel,
Großbeerenstr. 28d, 10965 Berlin
Tel. 030-76765386
Al-Mabarat e.V.,
Sonnenallee 69, 12045 Berlin
Tel./ Fax: 030-62725564
Al Nadi,
Rheunstr. 54, 12161 Berlin,
Tel. 030-8520602
Al Yarmouk
Freundschaftsgesellschaft Berlin
Tel. 0163-6032158 / 0176-77144020
ww.ayfg.de
Arabisch-Deututscher
Kulturaustausch e.V.,
Nogatstr. 15, 12051 Berlin,  
Tel. 030-80573788
ArDIF e.V.,
Pohlstr. 60-62, 10785 Berlin,  
Tel. 030-257572752
Arresalah
Turmstr. 83, 10551 Berlin, Tel. 
030- 46309555
DAUG e.V,
Wipperstr. 14,12055 Berlin, 
Tel. 030-56825972
Deutsch-Arabisches Zentrum
Uthmannstr. 23, 12043 Berlin
Tel. 030-56826648
Deutsch- Libanesische
Al Rissala
Schulstr. 122, 13347 Berlin. 
Tel.: 030-45028289
Deutsch-Libanesische
Freundschaftsbrücke
Friedrich-Franz-Str. 11 B, 12103 Berlin
Tel. 030-78714650  
Deutsch-Libanesische Gemeinde
Curtiusstr. 23, 12205 Berlin
Tel. 030-8335332
Deutsch-Libanesische Union
für Reform & Wandel e.V.
Tel. 0163-9133787
Die Brücke, 
Puttbusser Str. 27,13355 Berlin, 
Tel. 030-50344148
Deutsch-Syrischer Verein
Postfach 440520, 12005 Berlin
Tel. 0176-66699777
El Kantara,
Schierkerstr. 20, 12051 Berlin
Tel. 030-49808868
FVM,
Glasgower Str. 33, 13349 Berln
Tel. 030-45020107
GDÄF,
Hessenallee 7, 14052 Berlin
Tel. 030-3057307
Ghorfa,
Garnisonskirchplatz 1, 10178 Berlin
Tel. 030-2789070
Haus der deutsch-
arabischen Jugend,
Kirchhofstr. 19, 12051 Berlin, 
Tel. 0179-9162567
Ibn-Khaldon
Karl-Marx-Str. 78, 12043 Berlin
IDFAD,
Seydelstr. 28, 10117 Berlin, 
Tel. 030-20649898
IKRA,
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin, 
Tel. 030-97888763 / 4/ 5
Irakische Gemeinde,
Postfach 410362, 12113 Berlin, 
Tel. 0174-4172863
Irakischer Kulturverein,
Karl-Marx-Str. 204, 12055 Berlin,  
Tel.030-29006689.
Islamic Relief,
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin, 
Tel. 030-6112600
JFZ e.V.,
Jugend & Familien Zentrum 
Haberstr. 3, 12057 Berlin, 
Tel. 56823914
Jordanische Gemeinde-Berlin

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

ـ االتحاد الثقافي العربي

 
ـ المعهد الثقافي العربي

 
ـ إتحاد اآلباء العرب

ـ االتحاد

ـ جمعية التضامن الخيرية

ـ البالغ

ـ الدار

ـ الديوان

ـ الحولة

 
ـ اإلرشاد

 
ـ الكرامة

 

ـ الكرمل

ـ جمعية المبرات الخيرية

ـ النادي
 

ـ جمعية أصدقاء اليرموك

ـ الجمعية العربية األلمانية
  للتبادل الثقافي

  
ـ معهد البحوث اإلجتماعية

ـ مركز الرسالة 

ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة

 
ـ المركز العربي

  األلماني

ـ جمعية الرسالة 
اللبنانية األلمانية

ـ جسر الصداقة األلماني
  اللبناني

ـ الرابطة
  اللبنانية

ـ اإلتحاد اللبناني
  األلماني لإلصالح

ـ جمعية الجسر

رابطة المغتربين
السوريين

ـ القنطرة

 
ـ الصداقة المغربية

 
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية

ـ الغرفة

 
ـ بيت الشباب العربي األلماني

 

إبن خلدون

ـ إدفاد

 
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة

 

ـ الجالية العراقية

 
ـ الرافدين

 
ـ اإلغاثة اإلسالمية

 
ـ مركز األسرة والشباب

ـ الجالية األردنية
برلين/براندبورغ

 

ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا

ـ الجمعية الطبية العربية

ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
 

ـ نادي شباب
  فلسطين

  
- التجمع الفلسطيني في ألمانيا

- جمعية السالم
 

ـ مركز الشبيبة الرياضي
  اإلندماجي 

ـ الجالية السودانية
 

ـ الصالت
  الطيبة السودانية

ـ النادي السوداني

ـ الجالية
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

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

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

Kreuzberg
Mittenwalder Str.15,10961 Berlin
U-Bhf. Gneisenaustr.   Bus  M41
Lichtenberg
Reodeliusplatz 1, 10365 Berlin, Tel. 030-
55491013  U-Bhf.  Magdalenenstr.   Bus  240
Mitte
Auguststr 90 10117 Berlin
Tel. 030-80498820     Bus  120/142/247

- الكنيسة الكاثوليكية

- الكنيسة القبطية المصرية

- كنيسة الروم األرثدوكس

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

ـ مسجد عمر

- مركز اإلمام الصدر

- مسجد النور

- مركز القائم

- مسجد دار السالم

- مركز المصطفى

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

ـ لمرضى اإليدز
 
  

ـ للمعوقين

ـ لتأهيل الشباب

 
ـ استشارة للنساء

 
ـ جمعية األسرة

 
ـ استشارت لكل األسرة

 
ـ لكل المعوقين

  
ـ استشارة

  األسرة و المدرسة
 

ـ إستشارات
  إجتماعية

 
ـ للشباب والعائالت

 

ـ مركز عالج 
األطفال

 
ـ لالجئين

 

ـ للسكان
 

ـ إستشارات قانونية لألجانب
  

ـ لمرضى السرطان

الصداقة 
المصرية األلمانية

- مسجد المركز اإلسالمي

- مركز الحسنين

- مسجد الودادية

- مسجد دار الحكمة

ـ مركز التراث

- مسجد المركز الثقافي 

- مسجد الرحمن

- مسجد بالل

ـ مسجد الصحابة

ـ مسجد الرسالة

مسجد الفردوس
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Vereine, Beratungen  جمعيــــــات، استشــــارات

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

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

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

Mappen - Kataloge - Blöcke
Briefpapier - Postkarten

und Vieles mehr!

Flyer

KundenstopperVisitenkarten

Falzflyer

Speisekarte

Stempel

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

معالجة الخوف من طبیب األسنان
 جدید: - أشعة رقمیة

تركیب األسنان بدون طبعات و خالل فترة قصیرة

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



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

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

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

العنوان الجدید



عيادة طب األسنان للصغار

Milchzahnbehandlung auf dem neusten 
wissenschaftlichen Stand der Kinder-
zahnheilkunde.

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

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

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

التخدير العام.

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

خدماتنا الطبية
- معالجة آالم االسنان والرضوض

- تنظيف االسنان والوقاية ضد التسوس
- استشارة تغذية

- حشوات بلون السن
- معالجة التهاب عصب اسنان الحليب

- تلبيسات خاصة باسنان االطفال
- حافظ مكان ثابت ومتحرك

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

  الدواء المهدئ او التخدير العام

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

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

د. كاساندرا فون هوبفغارتن
د. فيروزيه يانواري

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

U6 Ullsteinstr.

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

Unsere Zahnärzte:

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

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

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

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

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

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

- عباسي
 

دة/ ذكرى

ـ د/ باي
 

ـ د/ شبارق

 
ـ د/ غطاس

 

ـ د/ حدرج

ـ د/ محمد

ـ د/ الراعي

 
- د/ رافعي

 

ـ د/ رامز
 

د/ ترابي
 

الطب التجميلي
ـ دة/ أنيت

ـ دة/ شذي

عيون
ـ د/ مأمون 

جراحة
د/ عمرو حمصي

ـ د/ دهشان

- د/ عابد دومه
 

ـ د/ محجوب

- د/ منذر

د/ سليمان

نساء
د/ أحمد شاهين

ـ دة / هنادي عوادة

- د / خالد الشرافي 
 

ـ دة / سّمان

دة/ جميلة

دة/ ماريا عبد الكريم

د/ محمد القاسم

ـ دة/ منى
أبو دقة

ـ دة/ نيفين نصار

ـ دة/ زمزم

 أنف، أذن، حنجرة
 

ـ د/ باسم
 

ـ د/ هاشم

ـ د/ موسى

 

باطنية
ـ د/ علي عبود

- د/ خليل

ـ د/ خليلي

ـ د/ لطيف سعيد

أطفال
- دة / ذكرى

 
- د / نجيب

 

ـ دة/ سناء

جراحة أطفال
ـ د/ علي معروف

ـ د/ بسام غنام
 

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

Mi, Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

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

Tel 030 625 10 07

Karl-Marx-Str. 80
12043 Berlin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- دة / ذكرى

طب نفسي لألطفال
ـ د/ نجيب

أمراض صدرية
   

 ـ د/ بدر عسكر

 
طب األعصاب

ـ د/ كمال الدين
 

ـ د/ مصري

 

عظام
ـ د/ أشرف عبد العزيز

 
ـ د/ دهشان

 

ـ د/ محمود عاطف
 

ـ د/ رسالن

طب رياضي
ـ د/ دهشان

مسالك بولية
- د/ فرج هللا

- د/ السويفي
 

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

بإشراف االستشاري د. نجیب السعیدي
أخصائیون في الطب العام

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

العيادة التخصصية لكل العائلة

Braunschweiger Str. 14, 12055 Berlin-Neukölln

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

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

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

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

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

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

FRAUENÄRZTE
Ahmed Shahin   

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

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

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

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

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

د. حسن هاشم
أخصائي طب و جراحة

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

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



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

- عالج الحاالت الطارئة.
- تنظيف األسنان.

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

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

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

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

العيادة التخصصية لطب األسنان

الدكتور أمين حافظ 
الدكتورة حنان حافظ هولز

Dr. AMIN HAFIZ
Dr. Hanan Hafez-Holz
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Hasan Igde 
Bergmannstr. 5-7, 10961 Berlin,
Tel. 030-2621424
Hegazy, Houssam
Badstr. 12, 13357 Berlin,
Tel. 030-4626070

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

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

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

- د/ حسن

د/ حجازي

أسنان
د/ عبد الحميد

ـ د/ أمين حافظ

ـ د/ ع. نجم

ـ د/ يوسف
 

ـ دة /  الصوري 

ـ د/ عمار شاكر

ـ دة/  منى السمارائي

- د/ دويداري

- د/ عماد عبود

ـ دة/ حنان حافظ

ـ دة / إبتسام إسحاق

ـ د/ عماد خلوف

ـ دة/ ليلي حسين

ـ د/ حجازي

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

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

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

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

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

ـ د. أبو حمادة
ـ د. أبو ورد

ـ د/ محيي الدين

د/ محمد

د/ أبو نبوت

د/ مختار

ـ د/ مصطفى

ـ دة / ثريا جاللي

د/ طارق

ـ د/ طارق التتر

ـ د/ مشتاق تفاحة

د/ عمر

- دة/ زينة

تقويم األسنان
د. محيي الدين

دة. نادين محجوب

د. نورس دركزنلي

ـ د/ ينال اله رشي

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

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

Privat & Alle Kassen

Zentrum für Gesundheit und innere Medizin

Dr. Mithak Ebady
Fachärztin für Allgemeinmedizin & 

Naturheilkunde

Dr. Gihan Neumann
Fachärztin für innere Medizin 

& Notfallmedizin

 المركز الطبي للصحة العامة والباطنية

 المستشارة الدكتورة
ميثاق العبادي

 المستشارة الدكتورة
جيهان نويمان

أخصائية األمراض العامة والباطنية
أخصائية طب األعشاب والطب البديل

أخصائية األمراض الباطنية والصحة العامة 
أخصائية طب الطوارئ

الفحص الطبي العام وتشخيص األمراض
ارتفاع ضغط الدم ـ عالج السكري

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

تخطيط القلب
العالج بالتطعيمات واللقاحات

فحوصات دورية
التحضير لما قبل العمليات الجراحية

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

www.allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de  0
30

 - 
46

2 
60

 7
0

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

w w w. a o k . d e

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

Sprechzeiten:
Mo., Do   :   08:00  -  13:30 Uhr  /  15:00  -  18:00 Uhr
Mi.  :   08:00  -  13:00 Uhr  /  14:00  -  17:00 Uhr 
Di., Fr.  :   08:00  -  13:00 Uhr

■ أمراض البروستاتا والمثانة.
■ الضعف الجنسي والقذف السريع وآالم الخصية.

■ التبول الالإرادي للكبار واألطفال.
■ أمراض الكلية والحصوة وااللتهابات.

■ تنظير المثانة.
■ إبداء الرأي االستشاري الثاني في العالج ألخذ القرار المناسب.

Praxisschwerpunkte:

■ Prostata und Blasenerkrankungen.
■ Erektionsstörungen, Hodenschmerzen und schnelle Ejakulation.
■ Bettnässen bei Kinder und Inkontinenz bei Erwachsene.
■ Nierenerkrankungen und Steinleiden.
■ Blasenspiegelungen.
■ Ärzliche Zweitmeinung.

Dr. Kinan Arnouk



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

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

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

Z A H N A R Z T P R A X I S
Mustapha Lagrou M.Sc
ماجستیر في زراعة األسنان
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Ärzte أطباء

                    د. خالد الشرايف
        د . أمساء دباح

  د. فيدية أمساء     
 د . منار الزرير      

MVZ EL-Sharafi IMC GmbH
مركز الشرافي الطبي الدولي

 اخصائيني نساء ووالدة
     Fachärzte für Gynäkologie und Geburtshilfe         

د . عبد الرمحن سيف الدين

د . أماني محاده

د .غسان تيزري
                                                                                                                                                                                                               أخصائي باطنية - طبيب عائلة

طبيب العائلةنساء ووالدة
د . ثائر املوعد

Dr. Khaled El-Sharafi

Dr. Abdelrahman SeifeddinDr. Ghessan Tesari

Hausarzt 

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

Dr. Thaer Almoued Dr. Amani Hamadah 
                                                                                  Internist und Hausarzt

info@mvz-elsharafi.de

MVZ El - Sharafi mvz.elsharafi

www.mvz-elsharafi.de
015733422183 030/4941044

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

Fax: 030/4941045

Dr. Mnar AlzrerDr. Asma Dabah
Dr. Vediye Asma   

أخصائيني باطنية
Fachärzte für Innere Medizin

أخصائيني اجلراحة التجميلية
Fachärzte für Plastische und Schönheitschirurgie

Grüntaler Str. 1/ Badstr. 12, 13357 Berlin
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Richard-Wagner-Platz 3, 10585 Berlin
U-Bhf.  Richard-Wagner-Platzm / U 7
Bus: M45 / N7

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

Tel: 030 – 3414 060
 030 – 3415 025

Fax: 030 – 3419 787

www.zahnspange-charlottenburg.de

info@ zahnspange-charlottenburg.de

Dr. Nawras Darkazanly
د. نورس دركزنلي

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

عند األطفال و الكبار
تقنیات التقویم الثابت من دون قلع االسنان

التقویم التجمیلي
التقویم الشفاف

التقویم غیر المرئي أو التقویم اللساني
التقویم الجراحي

تشخیص و معالجة امراض المفصل الفكي

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

Dr. Houssam Hegazy
Arzt für Urologie

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

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

������� ������� �������� �������

���� 
��� 	������ 	�������

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

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

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

www.allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de



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

Kronen- und Brückenversorgung

Zahnprothesen

Kinderzahnheilkunde

Zahnfleischbehandlung

Spezielle Zahnreinigung und Politur

Anbringen von Zahnschmuck

Bleaching (Zahnaufhellung)

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

Tel 030 687 21 72
Praxis-Sprechzeiten:

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

und nach Vereinbarung
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0176 6475 4594 
0176 3419 7645

030 - 687 - 54 22

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

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

أختصاصنا:
- ابتسامة هوليود

- زراعة األسنان 
- تقويم األسنان 

- تركيبات ثابتة و متحركة
- معاجة الجذور بواسطة المجهر

- جميع المعالجات السنية االخرى
- تبييض األسنان بالليزر

www.alsham-dental-clinic.com 

info@alsham-dental-clinic.com

NEUERÖFFNUNG 

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

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

زراعة أسنان بالتقسيط المريح
تبييض وتجميل األسنان

تركيب تيجان وجسور
حشوات أسنان بيضاء ليزرية

سحب عصب بدون ألم
أحدث أساليب التخدير لضمان المعالجة بدون ألم

العيادة مقابل الباب الخلفي لبلدية نويكولن

بإشراف الدكتور عماد عبود

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

 مطلوب
مساعدة طبيب أسنان

موظفة استقبال

ة - التركية
ث: العربية - األلماني

ن نتحد
نح



KINDERWUNSCHZENTRUM
am Potsdamer platz

Dr. med.

Hanadi Awwadeh

Dr. med.

Anja Mutz

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

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

e-mail: info@kinderwunsch-potsdamerplatz.de

IUI

IVF

ICSI

MESA TESE

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

Hohenzollerndamm 187
10713 Berlin

     Sprechzeiten

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

www.gynäkologie-majoul.de

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

 Betreuung in den Wechseljahren
        Laserbehandlungen :

 Haarentfernung               Besenreiser entfernen

دكتورة جميلة مجول
أخصائية نسائية

Dr. Zamzam Abushowaisha
دكتورةزمزم ابوشويشه

أخصائية نسائية

FÄ für Gynäkologie und Geburtshilfe
Dr. Jamila Majoul



 الدكتور عبد الحميد حافظ
اختصاصاتنا:

1- تركيب األسنان الثابتة والمتحركة
 2- إختصاص اطفال وشباب

Abdul - Hamid Hafez 
 Tätigkeitsschwerpunkte :

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

 

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

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

Zahnarztpraxis 
Dento Smile  

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

  بقشور السيراميك
- عالج القناة الجذرية بأحدث الطرق.

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

- الحشوات الضوئية والتجميلية.
- وقاية ومعالجة أسنان األطفال.

- معالجة التهاب عصب اسنان الحليب
- تلبيسات خاصة باسنان االطفال

- حافظ مكان ثابت و متحرك
  عند األطفال

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

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

  Seestr
Bus123/106,M13/50,U6

MODERN-KOMPETENT-SCHMERZFREI



Tel.: 030 606 41 52

Zahnarzt 
Mohamad Anis Almohamad

د. محمد أنیس المحمد
Zahnarzt 

Omar Shalabi
د. عمر شلبي

Fachzahnarzt für Oralchirurgie 
Mukhtar Daiban

د. مختار ذیبان
اختصاصي جراحة أسنان

www.zahnarztpraxis-neukoelln.de

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

نتحدث األلمانیة، العربیة والتركیة
Mo. - Do.: 

08:00 - 20:00 Uhr
Fr.: 

08:00 - 18:00 Uhr
Sa.: 

10:00 - 16:00 Uhr

اإلثنین - الخمیس الجمعة السبت

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

مستشفى إبن سينا

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

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

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

- ص/ أشرف خويطر

- ص/ عبد الناصر السقا

- ص/ نبيل الدسوقي

ـ ص/ عالء الحلو

ـ  ص/ محمد نوفل

ـ  ص/ مالك فاعور

 
- ص/ ياسين مطر

 
- ص/ سمير حسنى

 

- ص/ أنيا

 
- ص/ نهاد األشقر

 
ـ ص/ محمد العزوزي

ـ ص/ العريان

- د. إبراهيم نصار

- ص/ موسى مسالمة

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

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

- د/ محمد محمد

ـ عدنان المحضر

ـ بالل للعالج الطبيعي

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

- نمر األحمد

ـ رامي الصياد

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel

Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice

Beratung & Versorgung

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

E-Mail  info@abdul-ot.de
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Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96

BLISSESTR. 5,        
10713 Berlin - Wilmersdorf

l]Ö^Èä÷]<Ö^øjfi˝<‡“^⁄_<^flËÇ÷

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

ـ اة/ نجاة أبوقال

ـ ا/أحمد عابد

ـ ا/أحمد شحرور

ـ ا/ حسام ابراهيم

ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

ـ ا/ طارق العبيد

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

SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,

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

- د/ عبد هللا

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

   ـ أميركو
للتجارة      

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

- شركة برلين للنظافة

- شركة لحام

Anwälte, Optiker, Reinigung  محامون، نظارات، أعمال النظافة

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

- شركة مطر

ـ نقليات حجير

ـ عبد هللا سعد

ـ مطر للنقليات

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

ـ النهار

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

ـ علي لالتصاالت

- هواتف بصل

- هولتف المدينة

ـ عالم الموبيل

- رمضان

ـ عبد هللا سعد

- طم طم

ـ البصراوي لألجهزة 
 المنزلية   

 والكهربائية

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

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

ـ بالل أحمد

ـ محمد العمصي

ـ على عواضة

ـ سامر دهان

ـ يزيد و فاضل

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

ـ ا/مصطفى

ـ أ/ حاتم البطة

ـ ا/ موسى

ـ ا/نعيم عاشور

ـ ا/ صدقي حمدان

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

ـ آدم للسياحة

ـ الحنان للسياحة والسفر

 
ـ سفريات المدينة

- سفريات بابيلون

ـ سفريات دانيا

ـ سفريات حياة

- سفريات حجازي

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

ـ مكتب حرب

ـ مكتب القدس

ـ سفريات المشاريع

ـ سفريات الوطن

ـ سفريات الصفا
 

ـ تاون ترافيل

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

- إلكترونيك لين

- إلكترو فن

- موبيل سات

- ريكس

ـ ساتكوم

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

ـ ا/عبد الواحد

  
ـ نور الدين الصالحي

 

ـ ا/ السامرائي

 
ـ ا/ أمادو

ـ أة/ بشرى الحجيل

ـ ا/ صالح

ـ د/ أحمد اإلختيار
 

ـ ا/ فؤاد موسى

ـ ا/ إسماعيل

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

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

Funk 0171 838 97 31

Dr. A. Elektiar
dolmetscher

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

ـ كاب ٢٤

ـ سمارت

- إكسزاكت

ـ أ / محمد

- أ / حبيب

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

ـ فوتو فريد

ـ ستوديو ميديا

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

ـ فرات العبيدي

ـ د. ناجح العبيدي

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

- سفينة الحكمة

- الناصرة

- بيت لحم

ـ المعهد الثقافي العربي
 

ـ الفالح

ـ البيان

ـ مدارس ألفابت

 
ـ الحولة

ـ اإلرشاد
 

ـ تعليم اللغة العربية

ـ مدرسة الرسالة

ـ مدرسة األندلس
 

ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات

 

ـ الرابطة 
اللبنانية

 
ـ الديوان

ـ مدرسة النور

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

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

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

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

- م / كمال جميل

- م / مصطفى خادم

- م / نور الدين نوري

- م / حاتم الصفدي

- خلوف ألعمال الدهان

- صفصوف للنقل واإلعمار

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

ـ األطالل

ـ األفراح

ـ فريد

ـ حنين

ـ زكريا

ـ عصام زمبيبال

 ـ نغم 

ـ ممدوح

ـ صالة األفراح

ـ صالة األمل واألحالم

 
ـ صالة كاريزما

ـ صالة األناقة

ـ صالة كونتراست

ـ صالة لوكس

ـ صالة الشرق

ـ صالة الملكة

ـ الصالة الملكية

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

ـ دار الحكمة

ـ ابن خلدون

المدرسة العربية / الكرامة

 
- مدرسة فلسطين

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

 
صالة زفير

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

ـ صالون أحمد 

ـ صالون الوصال ( أبو الخير) 
 

ـ صالون الوصال ( سليم)

ـ صالون الفيصل

ـ صالون أمير

 
ـ صالون بالل

ـ صالون بون بون

ـ صالون بيبلوس

ـ صالون كليوبترا

ـ األناقة 

 
ـ السفراء

ـ حسين فاندام

ـ األصابع الذهبية 

ـ هيثم  

ـ كوافير حسين

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

ـ ريم اسماعيل

ـ زهرة بوركادي

ـ مركز خالد صليبي للتجميل
 

ـ كليوبترا

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

ـ بيسان

 
ـ الشرق

 
ـ موبليات سويدان

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

ـ أزياء عادل

 

ـ الحنان

 
ـ تبارك

ـ فساتين نور

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

- المحمداوي للسيارات

- رمضان

- قطيبة

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

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

ـ صالون قاسم

ـ كريستال
 

ـ صالون المال

ـ صالون  محسن

ـ صالون ناصر

ـ صالون هنادي
 

ـ صالون فينسيا

- صالون وائل

ـ كوافير وائل

ـ صالون ياسين

ـ صالون يوسف

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

ـ مجوهرات األفراح

ـ مجوهرات األمان
  

ـ الهادي

 
ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الرضا

 
ـ مجوهرات دبي

 
ـ مجوهرات الخليج

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

ـ نادى البداوى

 
ـ نادي الكوثر

ـ نادي الكرامة

 
ـ  نادي فلسطين

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

ـ بربر أغا

ـ السالم

 
ـ الشيشة الذهبية

ـ صحارى

ـ سهراية

 
ــ ألف ليلة و ليلة

ـ أم كلثوم
 
 

ـ ياهال

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

ـ ملحمة البتول

ـ أبو سامر

 
ـ الهنا

  
ـ القدس العربي

ـ ملحمة المصطفى

  
ـ الريان

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

 ـ الجليل

ـ سوق الشام

ـ عزام

ـ بغداد

 
ـ البركة

ـ الفيصل

ـ المنى

ـ ملحمة الرضا

 ـ ملحمة السالم

ـ ملحمة الشهباء

ـ ملحمة جبل عامر

ـ حبيبي

ـ حرب
 

ـ محل القناعة

ـ محالت دامس

ـ وائل

 ـ الشرق

ـ جوهرة الشرق

ـ سبيتي

ـ ملحمة يوسف

ـ زغيب

ــ األندلس
 

- الحمرا

ـ األمراء

ـ الباشا

ـ مطاعم الرحمة

- الصفا

 
ـ السلطان

 
ـ أكروم

ـ مطعم أميرة

ـ أسعد

 
ـ اصالة

 
ـ بابل

 

ـ بهارات

ـ بركة

ـ بربر أغا

 
ـ إكسال

ـ فروج المدينة
 

ـ بيت المدينة

ـ الشحرور

ـ معجنات الضيعة

 
- الرضا

 

ـ الريف
 

ـ جمال الشام

ـ حبيبي

 

ـ يافا

- الزان

ـ مندي

 
ـ مرووش

ـ مروش

ـ مسايا

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

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

ـ نور

ـ قدموس

 ـ روشة

ـ سبيل
  

ـ سالم

 
ـ سالمات

- سلسبيل 

  
ـ سنابل

 
ـ سكارابيوس

ـ سمسم

ـ شام

ـ شهرزاد

ـ طيبة

 
ـ ياهال

ـ أم كلثوم

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

ـ أبو ليلى

 
- الباشا

-اإليمان

ـ الجزيرة

ـ المنار

ـ المخبز الذهبي

ــ حبيبي

 ـ المحمصة العربية

 
ـ أم كلثوم

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

ـ أبو ظبي

 
ـ الجزائر

 

ـ األردن

ـ العراق
 

ـ لبنان

ـ سورية

 

ـ قطر

 
ـ دبي

 

ـ مصر

ـ السودان

 

ـ الكويت

 ـ البحرين

  
ـ ُعمان

 

ـ المغرب

ـ فلسطين

 

ـ السعودية

 
ـ اليمن

ـ ليبيا

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

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

ـ جريدة األهرام

  
ـ شبكة األخبار العراقية

 ـ وكالة األنباء الكويتية

ـ وكالة األنباء المغربية



تايالند
السياحة في تايالند

تايالند هي مملكة تقع في جنوب شرق آسيا، لها حدود مشتركة مع ميانمار، ماليزيا، كمبوديا و الوس. نظام الحكم ملكي 
دستوري حيث ملك البالد هو رئيس الدولة و القائد العام للقوات المسلحة. عاصمتها بانكوك و هي من بين أفضل 

الوجهات السياحية في العالم.
وتمتزج ثقافة تايالند وحضارتها مع اللمسة المعاصرة التي طغت على بعض أروع المدن السياحية في تايالند، وعلى رأسها 

العاصمة بانكوك، إضافةً إلى األسواق والمطاعم الشعبية، هناك الكثير من األماكن التي تستحق الزيارة في هذا البلد االستوائي الجميل.
عملة البالد هي البات و لغتها الرسمية التاي. يبلغ عدد سكان تايلند قرابة 70 مليون نسمة و يدين األغلبية بالبوذية بنسبة 95%. هي من دول النمور 

االسيوية و يعتمد اقتصادها أساسا على تربية األسماك و الفالحة كما تساهم السياحة في تايالند بقسط هام من المداخيل السنوية.
يسود البالد مناخ الريح الموسمية و ينقسم الى قسمين : الفصل الجاف من ديسمبر الى أفريل، و فصل الرياح الموسمية من نهاية ماي الى نوفمبر.



Bangkok السياحة في بانكوك

بانكوك هي واحدة من أكثر األماكن شهرة للزيارة في جنوب شرق آسيا بالكامل ، عاصمة تايالند هي مدينة رائعة مع الكثير لرؤيته والقيام به. مع ناطحات السحاب 
التي تهيمن على األفق ، تنتشر األسواق الشاسعة في الشوارع ، وهناك عدد كبير من األضرحة والمعابد الالمعة. من السهل معرفة سبب توجه هذا العدد الكبير من 

األشخاص إلى هنا.

غراند باالس هو معلم ال بد من زيارته في هذه المدينة المزدهرة كما هو األمر بالنسبة لمعبد وات فو المثير لإلعجاب مع بوذا المتكئ العمالق. على رأس كل هذا 
بانكوك لديها حياة ليلية نشطة اضافة الى المأكوالت التايالندية الفاخرة التي تساعد على جذب المسافرين. يمكنك أيضا التوجه الى شارع كاو شان الذي يعتبر مركز 

المنطقة السياحية في بانكوك.

Chiang Mai السياحة في شنغماي

مدينة شنغماي أو شيانغ ماي احدى اهم مدن تايلند السياحية في الشمال تقع على ضفاف نهر بينغ وهي ثاني أكبر محافظة في البالد، تعتبر من اهم مناطق السياحة 
في تايالند وتلقب بوردة الشمال وذلك لجمال طبيعتها.

السالل و مهرجان  لتزيين وتعويم  “لوي كراتونغ”  السنوية كمهرجان  المهرجانات  البالد، وتستضيف مختلف  لشمال  والحضاري  الثقافي  المركز  تعتبر شنغماي 
“سونغران” المعروف محلياً بعيد المياه والذي يقام في 13 من شهر أبريل.

كما تتميز شيانغ ماي بطبيعة خالبة تتمثل في غاباتها المطيرة التي تغطي معظم أرجائها، ويتواجد بها متنزه “دوي ثانون” الوطني الذي يعطي للسياح فرصة رائعة 
لالستمتاع بالطبيعة الخالبة.



Phuket السياحة في بوكيت

بوكيت أو فوكيت هي االكبر بين جزر تايلند ومن اكثرها شهرة وجماالً حيث تسمى بلؤلؤة الجنوب، لجزيرة بوكيت طبيعة ساحرة تمتاز بتنوع تضاريسها ومكوناتها.
تقع جزيرة بوكيت في الجزء الجنوبي من تايالند وتشتهر بأماكن رائعة لممارسة الغوص واألنشطة والرياضات المائية، كما أن المدينة القديمة في بوكيت تستقطب 
هواة التاريخ باعتبار كونها فيما مضى مركزاً تجارياً للهند والبلدان العربية والصين والبرتغال. مما يجعل وسط المدينة زاخراً بالمعابد القديمة والمباني التي تعود 

للحقبة االستعمارية.
وتتميز بجمالها األسيوي الطبيعي الخالب وشواطئها الواسعة حيث يبلغ عددها 30 شاطئ، كما يقصدها العديد من المسافرين من مختلف دول العالم لوجود مطار 

بوكيت الذي يربطها بكل دول العالم ويتعدد بها األنشطة والمزارات السياحية ومن أهم المعالم السياحية الموجودة في جزيرة بوكيت.

Pattaya السياحة في بتايا

تعتبر بتايا المدينة السياحية في تايالند التي يقبل عليها السياح من كافة انحاء العالم، من اجمل الوجهات السياحه في تايلند تجمع بين المعالم الطبيعية الساحرة والمظاهر 
العصرية من اسواق واألماكن الترفيهية المتنوعة والفنادق ذات المواصفات العالمية المميزة.

تعتبر جزيرة بتايا من أهم المدن السياحية في تايالند وأجملها حيث تضم العديد من المعالم السياحية الرائعة والكثير من
كما يمكن للسائح المحب للهدوء والبعد عن صخب المدينة والعاشق للطبيعة االستمتاع بالشواطئ الواسعة التي تنتشر بها األشجار والعديد من النباتات والفواكه 

اإلستوائية.
ومن أهم المعالم السياحية في بتايا؛ السوق العائم، حديقة نونج نوتش، معبد الحقيقة. وتضم المدينة أيضاً العديد من المعالم السياحة الرائعة كالمتاحف والحدائق إضافة 

إلى شريط ساحلي مذهل تكتمل روعته بالمطاعم الشعبية المنتشرة بالقرب منه.



Ko Samui )السياحة في كوه ساموي )كوساموي

كوساموي هي ثاني اكبر جزر تايلند السياحية ، تقع حنوب البالد وتعتبر منتجعاً مفتوحاً يضم العديد من الفنادق والمنتجعات الفخمة التي تشكل وجهةً رئيسية آلالف 
المسافرين القادمين الى تايالند بغرض السياحة واالستجمام.

تتميز الجزيرة بشواطئها الهادئة وذلك بسبب موقعها داخل الخليج، وتشتهر الجزيرة بغاباتها الخضراء الكثيفة ومياهها الزرقاء العميقة وشواطئها الرملية البيضاء 
التي تجعل منها وجهة شاطئية مميزة مع ما تضمه من منتجعات فاخرة. وتضم الجزيرة ايضاً شالالت وغابات والعديد من المعالم الطبيعية الساحرة.

Krabi السياحة في كرابي

جزيرة كرابي تلك الجزيرة التي تقع جنوب تايالند، وتوجد بها المدينة التي تحمل نفس االسم والوصول إليها أمر متاح، حيث تنطلق الرحالت اليومية من بانكوك 
إليها وهي مقصد هواة السياحة العالجية في تايالند.

تقع كرابي على الساحل الغربي لجنوب تايالند وتتميز بمنحدرات مذهلة من الحجر الجيري. كما تشتهر بشواطئها الرملية البيضاء وجزرها المنعزلة حيث تعد من 
أكثر الوجهات جذباً للسياح الذين يحجون إليها الستكشاف جمال مناظرها الطبيعية الخالبة.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

02.12. – 03.12.2021
Holiday On Ice – Showtime
Olympiahalle, Spiridon-Lou-
is-Ring 21, 80809 München
03.12.2020
Mu�at Winterfest
Mu�athalle, Zellstr. 4, 81667 
München
11.12.2020
Hochzeitstage
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40, 80939 

Dezember 2021

ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDE-
RUNGEN KOMMEN
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22.01.2022
22.01.2022
22.01.2022
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22.01.2022
22.01.2022
22.01.2022
22.01.2022

München
Leipzig
Frankfurt
Leverkusen
Freiburg
Ho�enheim
Hertha BSC
Bochum
Greuther Fürth
Dortmund
Wolfsburg
Union Berlin
Mönchengladbach
Stuttgart
Mainz
Augsburg
Bielefeld
Köln
Leipzig
Frankfurt
Leverkusen
Mönchengladbach
Freiburg
Ho�enheim
Hertha BSC
Bochum
Greuther Fürth

Mönchengladbach
Mainz
Dortmund
 Union Berlin
Bielefeld
Augsburg
Köln
Wolfsburg
Stuttgart
Freiburg
Hertha BSC
Ho�enheim
Leverkusen
Leipzig
Bochum
Frankfurt
Greuther Fürth
München
Wolfsburg
Bielefeld
Augsburg
Union Berlin
Stuttgart
Dortmund
München
Köln
Mainz



أفقي
ممثلة لبنانية

الحلول في الصفحة 98

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

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

10 09 08  07 06 05 04 03 02 01

01 - شاعرة جاهلية)م( - أمر باألخذ.
02 - عدل - سئم - عال.

03 - أدخل في الماء - جيش كبير العدد.
04 - ضد قوي - أعالج.

05 - حرف عربي - قبيلة مغربية قديمة.
06 - ماذا يكون الرسم - جزء من الجيش.

07 - المرور دون ان يشعر احد - أداه التعريف.
08 - حيث تدق الصفيحة - نبات يوضع مع الشاي.

09 - ال مفر منه )م( - تقال حين الضجر.
10 - يضم األوراق - يمسح عليها عند الوضوء.

01 - من أسماء األسد )م(.   
02 - جمع بمعني بارزون - يكون في المنام.

03 - عدد من الفاظ العقود - إنسان ال ذكر له.
04 - من الخضروات الورقية.
05 - يقتل - جزء من الجيش.

06 - لقب المدينة  مقر  الحكم )م(.
07 - ريُم بالكتابة العروضية - اسم منقوص بمعني عازم.

08 - مدينة عراقية - لم يرد أن ينتقم.
09 - الذي حاج إبراهيم عليه السالم - تألم.

10 - أشهر قصيدة للشنفري.

رأسي

بين الصورتين توجد سبعة فوارق حاول أن تجدها في دقيقتين

- ال يمكن تذّوق الّطعام دون وجود لعاب. 
- يظهر األكسجين الّسائل بلون أزرق. 

- تدخل قشور األسماك في تركيب أحمر الّشفاه. 
- يحتوي اللّيمون على كمية من الّسكر أكبر مّما 

  تحتوي عليه كتلة مماثلة من الفراولة. 
- تغرق البيضة الّطازجة عند وضعها في الماء 

  العذب، بينما تطفو البيضة القديمة. 
- ينتقل الّصوت في الماء بسرعة تفوق سرعته 

  في الهواء بـ 4.3 مّرات، بينما ال يمكنه أن 
  ينتقل في الفراغ. 

- يتوّهج البول عند تعريضه لألشعة فوق 
  البنفسجيّة. 

- يزداد حجم الماء عند تجّمده بمقدار %9. 
- يظهر كوكب المريخ بلون أحمر؛ الحتواء 

  سطحه على الكثير من الّصدأ. 
- يُمكن أّن يتجّمد الماء الّساخن بسرعة أكبر 

  من تجّمد الماء البارد.

7x

العاصمة



1-   ماأسم كتاب ديانه الهندوسيه ؟
2-   كم خلية دم حمراء يستطيع أنتاجها 

      الجسم في اليوم الواحد ؟
3-   كم عدد السجدات في القرآن الكريم ؟
4-   من هو العالم االمريكي الذي أخترع 

      مانعه الصواعق ؟
5-   من هو المهندس الفرنسي الذي قام 

      بحفر قناة السويس ؟
6-   كم تبلغ درجه حراره الشمس؟

7-   كم هو قطر الشمس بالنسبه لالرض؟
8-   كم يبلغ طول سور الصين العظيم؟

9-   من هو أول من لقب بقاضي القضاه 
      في االسالم؟

10- من هي أطول الكائنات الحيه عمر؟
11- كم كانت حكومة بني أميه؟

12- من هو مخترع االشعه السينيه )x ( ؟
13- كم عدد دول االتحاد السوفيتي التي 

       تفككت عنه؟
14- بماذا سمي عرب الشمال قديم؟

15- أين يعيش أصغر انواع التماسيح؟
16- متى أستقلت أمريكا؟

17- لمن اعطيت جائزه نوبل في الفيزياء  
      الول مره؟

18- لمن كانت اول جائزه نوبل في الطب؟
19- من هو الذي أقام أول حفل بمناسبه 

      عيد الغدير؟
20- ما هي أكبر مقبره في العالم وكم 

      أستغرق بناؤه؟
21- ما أسم روسيا البيضاء قديم؟

22- من هو اول شهيد في غزوه احد؟
23- من هي عاصمه استراليا؟

24- متى وقع اول زلزال في العالم؟
25- كم بوصه في اليارده الواحده؟

26- من هو اول رئيس وزراء عراقي؟
27- من هو اول رئيس جمهوريه إليران؟
28- من استخدم مصطلح االنتفاضه الول 

      مره؟
29- من هو اول شخص عرف السر 

      التاريخي المهم من حفر قناه السويس؟
30- من هو أول شخص صنع الكره 

      االرضيه الجغرافيه؟
31- من اين بدات الثوره االسالميه في 

      إيران؟
32- ماهي الجمهوريات المنبثقه عن 

      يوغسالفيا؟

سؤال يحتاج جواب ...

Sprüche أقوال	مأثورة											

Martin Luther King Jr.
مارتن لوثر كينغ 

 ال يستطيع أحد ركوب
ظهرك إال إذا
كنت منحنيًا. 

في الصورة : ريتا و محمُود درويش ..
تمار بن عامي هو االسم الحقيقي لـ‹‹ريتا‹‹ الحاضرة بقوة في اكثر 

قصائد درويش رومانسيه »ريتا والبندقية. وشتاء ريتا الطويل«.
هي راقصه يهوديه من أب بولندي وأم روسيه. التقى بها درويش 
ألول مرة وهى فى السادسة عشرة من عمرها بعد انتهائها من أداء 
رقصتها خالل حفل للحزب الشيوعى اإلسرائيلى الذى كان درويش 
أحد أعضائه قبل استقالته منه. ليفترقا بعدما استدعيت تمار للجنديه 
بسالح البحريه بالجيش االسرائيلي. حيث صرح درويش »ان حرب 
يونيو 1967 أنهت قصة الحب.دخلت الحرب بين الجسدين بالمعنى 
قبل.  من  واعية  تكن  لم  الطرفين  بين  وأيقظت حساسية  المجازى، 
تصور أن صديقتك جندية تعتقل بنات شعبك فى نابلس مثال، أو حتى 

فى القدس. ذلك لن يثقل فقط على القلب. ولكن على الوعى أيضا«

 أوجد رقم مكون من أربعة أرقام ، 
على أن يكون الرقم األول فيه هو ربع 
الرقم األخير ، أما الرقم الثاني يعتبر 
بمثابة ست أضعاف من قيمة الرقم 
األول ، والرقم الثالث يعد نفس الرقم 
الثاني ولكن بعد أن نضيف له العدد 

ثالثة ، فما هو هذا الرقم؟



هناك مفاجآت سارة في طريقها إليك، منها أشياء كنت تريد حدوثها بفارغ 
الصبر، استثمر األحداث السعيدة قدر المستطاع في الحصول على أكبر 

قدر من االستفادة بالسعادة.

مبادرتك بالخير لن تعود عليك سوى بالخير، حاول أن تتعامل مع األشخاص 
المهنيين المخلصين لعملهم، وال تنجرف نحو الموضوعات الشائكة التي قد 

يورطك فيها البعض، ويضعوك داخل أزمة ليس لك يد فيها.

احتفظ بالمعلومات التي تريدها بشكل مستمر خاصة في العمل وال تتحدث 
للجميع،  مفاجأة  تقدمك  واجعل  المقبلة،  األيام  في  فعله  تنوى  عم  كثيًرا 

والذي سيحدث قريباً .

االهتمام بسلوكك سيجعل منك شخصاً ذو ثقل واحترام من الجميع، تعاملك 
بحدود مع من حولك سيجعل قيمتك تتضاعف ويعلو شأنك قريباً، انتظر 

حدوث مفاجأة سعيدة قريبا .

التفاؤل والنظرة اإليجابية لبعض األمور سيجعل منك شخصاً براقاً مبهجاً 
طوال الوقت، كن على استعداد للحصول على الكثير من المفاجآت السارة 

المبهجة مثلك .

يجب على مولود برج العذراء خالل الفترة القادمة، أن يهتم بعمله أكثر 
وينتبه لحل المشاكل التي تواجهه في عمله، حتى يستطيع أن يعمل في 

بيئة هادئة .

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان خالل الفترة المقبلة، حصوله على 
ترقية أو مكافأة فى العمل، نتيجة للمجهود الكبير الذى يبذله، وحرصه 

على مساعدة زمالئه فى إنجاز المهام فى الوقت المطلوب .

بصحته  يهتم  أن  القادمة،  الفترة  خالل  العقرب  برج  مولود  على  يجب 
األطعمة  بتناول  ويهتم  الدورية،  الطبية  الفحوصات  إجراء  على  ويعمل 

والمشروبات الصحية التي تساعده في الحفاظ على صحته.

الماضية،  الفترة  طوال  عنهم  ابتعدت  ولكنك  األصدقاء  من  الكثير  لديك 
بسبب حالتك النفسية، حاول أن تتواصل معهم هذه الفترة، فستجد واحًدا 
منهم يمد لك يد العون، وربما يكون لديه بعض الحلول لقضاياك المعلقة.

حاول أن تنتهى من مهامك المعلقة، واستعن بمن حولك لمساعدتك، وال 
تصر على تنفيذ وجهات نظرك فقط، استمع لمن حولك، ربما تفيدك اآلراء 

التى تسمعها، واحرص على وضع خطط إلنجاز قضاياك المعلقة .

يجب على مولود برج الدلو، خالل الفترة القادمة، أن يحافظ على عالقته 
تتحسن  حتى  معهم،  والخالفات  المشاكل  يثير  أن  يتعمد  وال  بزمالئه، 

صورته أمام زمالئه، ويعمل في بيئة هادئة .

يجب على مولود برج الحوت خالل الفترة المقبلة، أن يحافظ على مواعيد 
في  التفكير  عن  يتكاسل  وأال  المالية،  للجزاءات  يتعرض  ال  حتى  عمله 

مشروعات جديدة.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مين؟
نور

أنا فين؟
جنوب افريقيا / بريتوريا

فكر شوية!
1- المهابهارات. / 2- 200 مليون خلية.  3-  15 سجده.  / 4- بنجامين فرانكلين.

5- دوليسيبس.  /  6- 15 مليون درجه مئوية. / 7- يعادل 109 مرات قدر قطر االرض.

8- 2400 كم.  /  9- ابو يوسف القاضي.  / 10- السلحفاة.  / 11- 92 سنه.

12-  االلماني ويليام روتنجن. / 13- 15 دوله. /  14- العدنانيين.

15- في نهر الكونغو بأفريقيا ويبلغ طوله 120 سم. / 16- 1776 م. 

17- ولهلم كونرادرونتكن. / 18- االلماني إميل بهرينك عام 1901 م.

19- الرسول )ص(.  / 20- تاج محل في الهند وأستغرق بناؤها 22 عام.

21- بيليروسيا. / 22- عبد هللا بن عمرو.  /  23- كانبير. / 24- عام 20 للهجره.

25- 36 بوصه. / 26- عبد الكريم قاسم عام 1958 م. / 27- ابو الحسن بني صدر.

28- الفرنسي نابليون الثالث. / 29- ابو ريحان البيروني. / 30- ابو ريحان البيروني.

31- أصفهان. / 32- صربيا والجبل االسود والبوسنه والهرسك.

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

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

الرقم الصحيح هو 
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 ن    و   ن         م   ص   م    و    د    ة 
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 ر         خ   ل   س  ة                ا    ل

     ح     ا   ف   ر         ن   ع    ن   ع  
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Unsere Dienstleistungen:
- Unfallgutachten
- Wertgutachten
- Kaskogutachten
- Gasanlagengutachten
- Gebrauchtwagencheck
- kostenlose technische Beratung

Bruchstraße 76
D-40235 Düsseldorf

Amawi

DÜSSELDORF

Egal ob Tag oder Nacht. WIR sind immer für SIE da!  
365 Tage im Jahr an 24 Stunden täglich

خبراء في كل ما يخص السيارات

Telefon 0211-301 76 220,  Telefax 0211-301 76 222,   Mobil   0177-567 57 62

www.gutachten-amawi.de



Karl-Marx-Str. 165 
12043 Berlin

 احتراف لدى عمالق القیادة

والتعلیم لکافۀ  اآللیات

IHK

حلمك تكون ســائق باص/ شــاحنة أو مدرب قیادة؟

  المركــز المھني طریقك إلى ھدفك.

- التكالیف مدفوعة من الجوب ســنتر.
- النجــاح ب       مضمــون 100% 
عــن طریق التحضیر عربي/ألماني.

030 / 8100 1906
info@vbz-plus.de

FAHRLEHRER/IN AUSBILDUNGSSTÄTTE

MIT SONNENSCHEIN ZUM FÜHRERSCH
EIN!

since 2010




