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Haben Sie Probleme mit Glücksspiel?
Möchten Sie schon länger Ihr Spielen
einschränken oder damit aufhören?
Machen Sie sich Sorgen um einen Angehörigen?

Dann melden Sie sich bei uns. Der Caritasverband 
Berlin bietet auf Arabisch, Englisch, Italienisch, 
Kroatisch, Serbisch, Bosnisch und Russisch 
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؟ 

أو اللعب على ماكينات االقمار؟
هل ترغب في التوقف عن لعب القمار؟

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
و مجهولة الهوية للتوقف عن لعب القمار 

و الكشف المبكر عن اإلدمان، كما تقدم الدعم 
و المرافقة و التوسط لدى مراكز المساعدة 

المتعلقة بهذا الموضوع.

مزيد من المعلومات تجدونها على صفحتنا 
باللغة العربية.

ANLAUFSTELLEN:

 Urbanstraße 70  Wartenburgstraße 8
 10967 Berlin   10963 Berlin
 (030) 6 66 33 590  (030) 6 66 33 955

 Cafe.beispiellos.mobil@caritas-berlin.de

 www.gluecksspiel-berlin.de

Das Café Beispiellos Mobil wird aus Mitteln der 
Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und 
Gleichstellung des Landes Berlin gefördert.

Cafe-beispiellos.de          gluecksspiel-berlin.de

Gambling
Şans oyunu
Tró cờ bạc
Glücksspiel
Азартные игры
Hazard
jocuri de noroc
المقامرة

ال تتردد في التواصل معنا
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عندما نتطرق للحديث عن اإلسالموفوبيا، نادًرا ما 
يملك  من  والحداثيين  الليبراليين  صفوف  بين  نجد 
فهًما صحيًحا لهذه الكلمة الشائكة. »اإلسالموفوبيا« 
يتم تشخيصه من  قد  الذي  الرهاب  نوًعا من  ليست 
تعني  ال  وهي  منه،  العالج  أو  نفسي  طبيب  طرف 
خوًفا ال عقالنًيا من اإلسالم والمسلمين، لكن الكثير 
ألجل  سباق  في  أنفسهم  يجدون  الليبراليين  من 
استنكار أحداث العنف اإلسالموفوبية التي يتعرض 
لها مسلمو الغرب، ويلقون باللوم على األفراد الذين 
يرتكبون هذا العنف الالمبرر )الذين عادة ما يكونون 
تبرئة  قصد  المتوسطة(  الطبقة  من  بيض  مواطنين 
ذواتهم من كل الصفات التي تصاحب ذلك البغض 
هؤالء  يخلق  للخطر.  معرضة  دينية  ألقلية  الموجه 
الظاهرة، مفادها  الليبرالييون فكرة خاطئة عن هذه 
أن اإلسالموفوبيا هي الخوف الفردي أو الكره الشديد 

تجاه المسلمين وهو أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة.

الثقافة  في  متجذرة  أيديولوجية  هي  اإلسالموفوبيا 
السياسة  من  يتجزأ  ال  جزء  فهي  وبالتالي  الغربية، 
الممارسات  الغربية، أي أن  البلدان  الداخلية لبعض 
األفراد هي  الدول ال  للمسلمين من طرف  المعادية 
يبدو  من  كل  من  الفردي  الخوف  ذلك  تولد  التي 
النمطية  الصور  مختلف  يعزز  الذي  األمر  مسلًما، 

عن اإلنسان المسلم.

معظم  على  دخياًل  عنصًرا  اإلسالموفوبيا  ليست 
المجتمعات الغربية، فقد أنتج عدد كبير من المفكرين 
أعمااًل يصفون من خاللها  والبريطانيين  الفرنسيين 
التخلف المزعوم للفرد المسلم عن ركب الحضارة، 
في  والحضارات  الثقافات  مختلف  بذلك  ضاربين 
يائسة  محاولة  في  الحائط،  اإلسالمي عرض  العالم 
خصوصياتها  كل  من  المسلمة  المجتمعات  لتجريد 
ومميزاتها وحصر هويتها الغنية في صورة نمطية 
مهينة مهندسة بدقة من خالل وسائل اإلعالم وعدد 
من »الخبراء« الذين تكلفوا عناء دراسة هذا اإلنسان 
الرجعي دون أن يتمكنوا من استخالص أي ذرة من 
لقد  لالهتمام.  المثير  الفرد  هذا  يخص  فيما  الحقيقة 
ألفراد  االستشراقية،  اإلنتاجات  مختلف  ساهمت 
عاشوا في مجتمع مسلم دون أن يعايشوه، في تبرير 
الحاجة  أمس  في  كانت  التي  الشرق  دول  استعمار 
في  أشرقت  قد  شمسه  كانت  الذي  والعلم  للحداثة 
أوروبا الغربية، وهكذا تحولت المجتمعات المسلمة 
وساحة  استعمارًيا  مشروًعا  وتعددها  اختالفها  على 
قد  محضة  براغماتية  أبعاد  ذات  إمبريالية  معركة 
شنها الشطر »المتحضر« من الكرة األرضية على 

نظيره »المتخلف«.

نشأت إذن فكرة كون المسلمين عنيفين بالفطرة من 
رحم هاته الكتابات وأقبل مفكرو الغرب على ربط 
اخترع  كما  الديني،  والتعصب  باإلرهاب  اإلسالم 
األمريكان عبارة »الحرب على اإلرهاب« التي لم 
والحفاظ  النفط  ألجل  حرب  سوى  الحقيقة  في  تكن 

على المكانة االقتصادية والسياسية للدولة. 
المزعومة  الحرب  أن  معظمنا  على  اليوم  يخفى  ال 
على  األمريكية  المتحدة  الواليات  شنتها  التي 
اإلرهاب لم تكن تستهدف هذا األخير بقدر ما تعتمد 
األمر(  حقيقة  في  والباطل   ( الراسخ  االعتقاد  على 
ومتعصًبا  عنيًفا  يكون  أن  بد  ال  المسلم  الفرد  بأن 
لدينه ومعتقداته، وهو افتراض ينم عن جهل عميق 
ببنية معظم المجتمعات ذات األغلبية المسلمة ويعود 
الدونية تجاه  للحقبة االستعمارية ويعبر عن النظرة 
األمم المحتلة التي تفشت آنذاك دون أن تختفي تماًما 

مع االنتهاء المزعوم لالستعمار بشكله الكالسيكي.

وانطالًقا من هذا الربط العشوائي الخالي من المنطق 
بين الهوية المسلمة واإلرهاب، تسعى الدول الغربية 
الجهات  عن  والمصداقية  الشرعية  نزع  إلي  اليوم 
المقاومة لالحتالل، خاصة ذات الخلفية المسلمة منها 
وتساوي بين المقاومة واإلرهاب، بالرغم من أن لكل 
المضطهدين حقًّا طبيعيًّا في العنف المشروع المبرر 
المقاومة  فإذا كان االحتالل عنيًفا، ال يسع  أخالقيًّا. 

الناجعة إذن إال أن تقابل العنف بالعنف.

ثم هنالك تلك اإلسالموفوبيا الناجمة عن حنين لماض 
العالم  لرحمة  خاضًعا  اإلسالمي  العالم  فيه  كان 
اإليمان  كل  المؤمن  األبيض  فالرجل  األوروبي، 
بتفوقه الثقافي والعرقي على األفريقي أو اآلسيوي، 

قدم  على  وضعه  في  يرى 
المساواة مع غيره من األعراق 
للعالم  الطبيعي  للتوازن  اختالاًل 
هاته  وفي  القوى،  ولميزان 
الحالة، ال تختلف اإلسالموفوبيا 
والكره  العنصرية  من  كل  عن 
المسلم  يمثل  لألجانب.  الموجه 
لكونه   – الغرب  في  المعاصر 
المستعمرات   – أصالنيًّا  كائًنا 
األوروبية  للدول  السابقة 
ال  الذين  األصليين  والسكان 
ألجل  بسعيهم  ملتزمين  يزالون 
كاهلهم  يثقل  االستعمار،  محو 
تبعية  من  األخير  هذا  َخلََّفُه  ما 
اقتصادية تبقيهم في الحضيض.

عن  الناتج  العنف  إن 

اإلسالموفوبيا )والذي يوصف بكل األوصاف ما عدا 
كونه إرهاًبا( هو عنف مدمج في القوانين، تشرعه 
الدولة بنفسها وتحث عليه مواطنيها، فنرى في مدينة 
مكثفة  مراقبة  األمريكية  ميشيغان  بوالية  ديربورن 
الدولة  به  تقوم  وتنميًطا عنصريًّا  المسلمة  لألوساط 
بالمقابل  لكنها  حمايتهم،  بها  يفترض  أفراد  تجاه 
بسبب  وتدينهم  بها  عالقتهم  ال  جرائم  ذنب  تحملهم 
هويتهم المسلمة. ولكل من فرنسا وبلجيكا طرق أكثر 
صرامة في التعامل مع الهوية المسلمة التي تمثل في 
والتاريخ  السابقة  بالمستعمرات  تذكيًرا  الوقت  نفس 
الدامي للدولتين، تحت ذريعة اتباع سياسة علمانية.

من  وغيرها  اإلسالموفوبيا  على  القضاء  يتطلب 
لها،  صحيًحا  فهًما  المتخلفة  القمعية  األيديولوجيات 
والشرقية  الغربية  المجتمعات  تحصين  إلى  إضافة 
هو  ما  كل  تجاه  العدائية  نزعة  من  سواء  حد  على 

غير مألوف. 
من  مظهًرا  تغذي  واألنظمة  الحكومات  كانت  وإن 
المدني  المجتمع  واجب  فإن  وتقننه،  الكره  مظاهر 
أن يتصدى للتنميط العنصري الذي يستهدف مختلف 
األقليات اإلثنية والعرقية ألجل خلق مجتمع متماسك 
وصامد في وجه األزمات ومتحد الشرائح والطبقات. 
إن المجتمعات التي تسمح للكره أن ينمو فيها تكون 
يُْحَكُم  التقدم،  أو  للتنمية  فيه  مجال  ال  ا  سامًّ وسًطا 
والكرامة  الحماية  تقديم  عن  يعجز  الذي  الوسط 
تبقى  حين  في  المطاف،  آخر  في  بالزوال  ألفراده 
ألوانهم  اختالف  على  أفرادها  يتحد  التي  األمم 
وأعراقهم ودياناتهم صامدة، وتُْفَتُح لها أبواب التطور 

والنمو على مصراعيها.

آية العنزوق
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ما مجموعه 400  األلمانية جذب  السلطات  تحاول 
سد  أجل  من  أخرى  دول  من  مؤهل  عامل  ألف 
تأثرت  التي  الحيوية  القطاعات  في  العمالة  فجوات 

بشدة بانتشار فيروس كورونا.
المناخي  والعمل  االقتصادية  الشئون  وزير  وكشف 
والعديد  الخطط  عن  سابًقا  هابيك  روبرت  األلماني 
من  وزارته  تتمكن  أن  يأمل  التي  السياسات  من 
الهجرة  إلى  بحاجة  البالد  أن  على  مشدًدا  تحقيقها، 

للحفاظ على اإلنتاجية.
وأكد هابيك، أن ألمانيا لديها حالًيا 390.00 وظيفة 
شاغرة، والتي من المتوقع أن تزيد حتى تصل إلى 
مليون وظيفة، عندما ال نمأل هذه الوظائف الشاغرة، 

فسنواجه بعض مشكالت اإلنتاجية الخطيرة حًقا.
الكوادر  نقص  إن  الوزير  قال  ذلك،  إلى  باإلضافة 
في  المجاالت أصبح مشكلة  العديد من  في  المدربة 

العديد من أجزاء االقتصاد.
في  بما  مختلفة،  تدابير  إلى  حاجة  هناك  له،  ووفًقا 
بين  أفضل  توازن  وعرض  أفضل  تدريب  ذلك 
العمل والحياة في العديد من الصناعات، حيث يكون 

األشخاص أكثر تأهياًل للجمع بين 
عملهم ووضعهم األسري.

إن  هابيك  قال  حال،  أي  على 
زيادة  هو  بالتأكيد  المطلوب 
من  فرع،  لكل  وهذا  الهجرة، 
الحرفيين،  إلى  المهندسين 
والعاملين  الرعاية  مقدمي  إلى 

الصحيين.
كما شدد وزير الشؤون االقتصادية 
يجب  أنه  على  المناخي،  والعمل 

على الدولة بذل المزيد من أجل تحقيق أهداف الحد 
الطاقة  مصادر  وتعزيز  الكربون  أكسيد  ثاني  من 
كفاءة  وكذلك  مناخًيا  المحايد  واإلنتاج  المتجددة 

الطاقة.
تحقيق  عن  ستقصر  ألمانيا  أن  على  هابيك،  وشدد 
أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خالل هذا العام 
لتسريع اإلجراءات عبر طيف  و2023 وستتحرك 

الطاقة.
عام  في  االقتصادية،  للبحوث  األلماني  للمعهد  وفًقا 
2022، سيترك أكثر من 300 ألف شخص وظائفهم 
ويتقاعدون، في حين ال يوجد عدد كاٍف من الشباب 
بعض  مثل  ألمانيا،  مثل  أماكنهم  سيأخذون  الذين 
البلدان األوروبية األخرى، التي تعاني من شيخوخة 

السكان.
بحلول   ،Euractiv مجموعة  تقرير  إلى  واستناًدا 
عام 2029، قد يصل عدد األشخاص الذين يغادرون 
ذلك،  إلى  باإلضافة   ،650.000 إلى  العمل  سوق 
بحلول عام 2030 يمكن أن تعاني ألمانيا من عجز 

يقارب 5 ماليين شخص قادر على العمل.

إزاء  بالقلق  برلين  الدستور في  يشعر مكتب حماية 
معارضي التدابير المتعلقة بالهالة في العاصمة. وفي 
حين أن المظاهرات كانت سلمية إلى حد كبير، فقد 
مستويات  التثبيط على  في  متزايد  نقص  هناك  كان 

أخرى.
ووفقا لمكتب برلين لحماية الدستور، فإن معارضي 

تدابير كورونا أصبحوا اآلن أكثر تطرفا.
برلين  في  الداخلية  وزارة  في  الدولة  وزير  وقال 
تورستن أكمان ن في لجنة حماية الدستور إنه على 
الرغم من أن المظاهرات كانت غير عنيفة إلى حد 
كبير منذ ديسمبر/كانون األول، وأن النازيين الجدد 
والمتطرفين اليمينيين لم يعودوا يلعبون دورا مهما. 
البيانات أظهرت  التهديد والعديد من  إال أن رسائل 
أن هناك تطرف لمعارضي الدولة، الذين يتصرفون 
"بشكل غير مقيد" أكثر وأكثر. ومن المتوقع أن "هذه 

ليست النهاية".
كل  "فقدتا  والديمقراطية  الدولة  إن  أكمان  وقال 
هذا  مالحظة  ويمكن  الجماعات.  هذه  في  شرعية" 
التطور في جميع أنحاء ألمانيا، برلين لم تعد المشهد 
المركزي. وفي واليات اتحادية أخرى، سيتم مهاجمة 

محطات التطعيم واالختبار. 
فيشر ان  الدستور مايكل  وقال رئيس مكتب حماية 
االمر يتعلق "بحركة شبيهة بالسرب". "كلما كانت 

المجموعة أصغر، كلما أسرعت عملية التطرف".
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شهدت ألمانيا خالل األشهر القليلة الماضية، المزيد 
وهو  السوريين،  من  غالبيتهم  اللجوء،  طالبي  من 
األلمانية  الفيدرالية  الواليات  من  العديد  واجهته  ما 
بالعمل على توسيع قدراتها الستقبالهم مرة أخرى. 
عدد   2020 عام  إلى   2016 عام  منذ  وانخفض 
طلبات اللجوء الجديدة إلى ألمانيا، والتي كان ذروة 
انخفاضها في العام األول للوباء بحدود مغلقة، قبل 
أن ترتفع مرة أخرى في عام 2021، بشكل حاد، ال 

سيما في النصف الثاني من العام.
وبحسب تقرير لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" فإن المدن 
المغلقة  اإلقامة  أماكن  تنشيط  بإعادة  تقوم  األلمانية 
تم  وأنه  جديدة.  إقامة  أماكن  وفتح  اللجوء  لطالبي 
إعادة تشغيل ما ال يقل عن 46 منشأة من هذا النوع 
جديدة  مراكز  لتشييد  باإلضافة  الماضي،  العام  منذ 
المهاجرين،  أعداد  زيادة  الستيعاب  وذلك  حالياً؛ 
لفيروس  االحترازية  اإلجراءات  مع  يتناسب  بشكل 
أكبر  مساحة  متطلبات  إلى  تؤدي  والتي  الكورونا، 
والمدن  المناطق  بعض  في  وتمتلئ  التكدس.  لمنع 
مالجئ الالجئين حالياً، وهو ما يتطلب من المسؤولين 

البدء في البحث عن حلول جديدة.
وفي  برلين تم افتتاح 14 مكان إقامة جديدة، و3000 
حاوية الستيعاب الالجئين، وتم إعادة فتح 8 مواقع 
بعد إغالقها في غضون مهلة قصيرة؛ بسبب زيادة 

عدد الوافدين الجدد.
الشاغرة  المباني  أيضا فحص  يتم  أنه  التقرير  وأكد 
إذا كانت مناسبة  أنحاء برلين لمعرفة ما  في جميع 

إليواء الالجئين أم ال.

اقترحت لجنة الثقافة والتعليم في البرلمان األوروبي 
تدابير لمكافحة العنصرية على اإلنترنت وخارجه، 
األفراد  بعض  له  يتعرض  الذي  التمييز  وكذلك 
واإلعالم  والتعليم  الثقافة  قطاعات  في  العاملين 

والرياضة.
البرلمان  أعضاء  دعا  تبنيه  تم  قرار  مشروع  في 
االتحاد  دول  والتعليم  الثقافة  لجنة  من  األوروبي 
جذور  لمعالجة  إجراءات  اتخاذ  إلى  األوروبي 
الممارسات العنصرية و مختلف أشكال التمييز في 
االتحاد األوروبي. باإلضافة إلى ذلك ، طالبوا من 
الدول األعضاء في التكتّل بالتوصل إلى اتفاق بشأن 

توجيه "مناهضة التمييز".
شار أعضاء البرلمان األوروبي إلى وجوب مراجعة 
مختلف  لكسر  التكتل  دول  داخل  الدراسية  المناهج 
إدراج  خالل  من   " التمييزية  النمطية  "القوالب 
وغيرهم  والفنانين  والعلماء  والمؤرخين  المؤلفين 
من خلفيات عرقية وإثنية متنوعة في صياغة المواد 
 " على  القضاء  إلى  دعوا  كما  الرئيسية.  التعليمية 
أشكال التمييز التي ال تزال موجوًدة في المدارس في 

دول االتحاد األوروبي".
البرلمان األوروبي وسائل اإلعالم  وطالب أعضاء 
أفراد مجموعات  بالتوقف عن نشر قصص "تجّرم 
عرقية "، على سبيل المثال من خالل التغطية غير 
المهاجرون. عالوة  يرتكبها  التي  للجرائم  المتناسبة 
على ذلك، دعوا "إلى إنتاج برامج إعالمية لتوسيع 

معرفة اإلعالميين بالتنوع والشمول".
كما اقترحوا تمكين الهيئات المشرفة على قطاعات 
منتجي  "معاقبة  على  البصري،  السمعي  اإلعالم 
وخطاب  العنصري  للمحتوى  تروج  التي  البرامج 

كراهية األجانب".
المفوضية  األوروبي  البرلمان  أعضاء  ودعا 
األوروبية إلى وضع "توصيات لمكافحة العنصرية، 
في قطاع الرياضة على المستوى المحلي واإلقليمي 
سياسة  "تعزيز  خالل  من  واألوروبي"،  والوطني 
األعضاء  والدول  المفوضية  حثوا  كما   ،" االندماج 
لدعم  "تدابير  اتخاذ  على  الرياضية  واالتحادات 
وفًقا  الرياضة".  عالم  في  الكراهية  جرائم  ضحايا 
فإن  األساسية،  للحقوق  األوروبي  االتحاد  لوكالة 
،و  أفريقيا  شمال  من  المنحدرين  السكان  من   ٪45
41٪ من الغجر و 39٪ من المتحدرين من جنوب 
الصحراء الكبرى قد تعرضوا للتمييز بسبب أصلهم 

العرقي.

دعا خبراء األمم المتحدة، المستقلون المعنيون برفع 
تقارير لألمم المتحدة بشأن بحقوق اإلنسان، الثالثاء 
بولندا إلى التحقيق في تعرض المدافعين عن حقوق 
الحدود  على  المهاجرين  يساعدون  الذين  اإلنسان 
وفي  والمضايقة.  والترهيب  للتهديد  بيالروس،  مع 
بيان، نشر على موقع المنظمة األممية قال الخبراء 
اإلنسان  حقوق  مجلس  من  المكلفون  المستقلون، 
التابع لألمم المتحدة: "يجب على بولندا التحقيق في 
جميع مزاعم مضايقة المدافعين عن حقوق اإلنسان، 
بمن فيهم العاملون في وسائل اإلعالم والمترجمون 
حثوا  "كما  بيالروس  مع  الحدود  على  الفوريون، 
السلطات البولندية على "السماح للصحفيين والعاملين 
في المجال اإلنساني بالوصول إلى المنطقة الحدودية 

لضمان قدرتهم على العمل بحرية و بأمان".

المدافعون عن حقوق اإلنسان 
يتعرضون لمضايقات من بولندا

قال وزير المالية األلماني إن برلين تخشى أن ترد 
روسيا على العقوبات الغربية في حالة نشوب حرب 
قد  خطوة  وهي  الغاز،  إمدادات  بقطع  أوكرانيا  مع 

تعطل أكبر اقتصاد في أوروبا.
وأوضح أن روسيا كانت دائما موردا موثوقا للغاز 
الباردة،  الحرب  ذروة  في  حتى  أللمانيا،  الطبيعي 
مضيفا أن "هذا قد يتغير إذا غزت روسيا أوكرانيا 

وعاقب الغرب موسكو بحزمة عقوبات قاسية".
وأضاف: "إذا نظرت إلى الحرب الباردة، مهما حدث 
أبدا  لم يكن هناك وضع  الناتو وحلف وارسو،  بين 
أدت فيه التوترات السياسية إلى اإلضرار بالتعاون 

في قطاع الطاقة، قد تكون األمور مختلفة اآلن".
خطط  وضعت  بالده  أن  األلماني  الوزير  وأكد 
من  بديلة  إمدادات  على  للحصول  مناسبة  طوارئ 
أضاف  لكنه  إمداداتها،  روسيا  أوقفت  إذا  الغاز 
تنويع  إلى  ألمانيا  حاجة  أكدت  الحالية  "األزمة  أن 
وارداتها من الطاقة، ال سيما من خالل شراء المزيد 

من الغاز الطبيعي المسال".
للغاز  محطات  ألمانيا  بناء  بشدة  أؤيد  "أنا  وتابع: 
الطبيعي المسال، ولقد كنت مؤيدا لهذا الموقف منذ 

سنوات".

فيروس  فرضها  التي  اإلحباطات  من  الرغم  على 
الجديدة  األرقام  أن  إال  أوروبا،  في  "كوفيد-19" 
فقد  التفاؤل،  على  تبعث  ألمانيا  في  الكتب  لمبيعات 
أعلن مركز مراقبة وسائل اإلعالم في ألمانيا )ميديا 
ألمانيا  في  بيعها  تم  التي  الكتب  عدد  أن  كونترول( 
خالل العام 2021 بلغ 273 مليون كتاب. وتضمنت 
وبالضبط  عنوان،  مليون  من  أكثر  المبيعات  هذه 

1028469 عنواناً.
بأنشطة  خاصة  بيانات  ينظم  الذي  المركز  وأشار 
مختلف وسائل اإلعالم في ألمانيا، ومنها جداول عن 
هذا  أن  إلى  االستماع،  أو  القراءات  أو  الكتب  بيع 
التي فرضتها إغالقات  الرقم جيد في ظل األحوال 
وباء كورونا في عموم البالد، وقد يعد مفاجأة إيجابية 
لكثيرين، بخاصة أن الوباء تسبب في التأثير الكبير 
في سوق صناعة الكتاب وترويجه، وكذلك في عمل 

دور النشر والمكتبات والمعارض.
المباعة  الكتب  عدد  أن  تعني  هذه  المبيعات  أرقام 
تجاوزت 22 مليون كتاب في الشهر الواحد، وتعني 
بلغ  ألمانيا  في  الكتب  بيع  متوسط  معدل  أن  كذلك 

527 كتاباً في الدقيقة الواحدة.
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عادل فهمي

سجلت معايير الديمقراطية تراجعا جديدا في العالم 
والدعم  كوفيد  وباء  تداعيات  وسط   2021 عام 
المتنامي لالستبداد، حيث بات نحو 45 بالمائة فقط 
من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية، 

وفق تقرير لـ"وحدة االيكونوميست لالستقصاء".

الذي  للديمقراطية"،  السنوي  "المؤشر  تقرير  وقال 
بقي  الوضع  إن  العالم،  في  الديمقراطية  حالة  يقيّم 
كما كان عليه عام 2020، أي أقل من نصف سكان 
العالم فقط يتمتعون بالديمقراطية، وهذا المنحى أيضا 
عام  منذ  له  تراجع  أكبر  وأظهر  التدهور.  في  آخذ 
2010، مسجال أسوأ نتيجة منذ إصداره عام 2006 

للمرة األولى.

حالة  يقيّم  الذي  للديمقراطية"،  السنوي  وللـ"مؤشر 
الدول  وتصنّف  درجات،  العالم،  في  الديمقراطية 
تبعا لمعايير المشاركة السياسية والعملية االنتخابية 
والحريات  السياسية  والتعددية  الحكومي  واألداء 
العامة وسيادة القانون والمساواة، وثّمة أربع خانات 
تُدرج الدول فيها؛ خانة الدول كاملة الديمقراطية، ثم 
التي  الدول  بعدها  المعيبة،  الديمقراطية  ذات  الدول 
الديمقراطية  بين  ما  تجمع  "هجينة"  أنظمة  تحكمها 
ذات  الدول  خانة  هي  الرابعة  والخانة  واالستبداد، 

األنظمة المستبدة.

كيف ُصّنفت دول االتحاد األوروبي؟
ـ إسبانيا تتراجع عن ممارسة القيم الديمقراطية

في أوروبا تم خفض تصنيف اسبانيا إلى "ديمقراطية 
فيها،  القضاء  استقاللية  تدهور  يعكس  ما  معيبة"، 
بحسب المؤشر، الذي حدد نسبة التراجع في ممارسة 
سبقه،  الذي  العام  عن   0.18 بـ  الديمقراطية  القيم 
التعيينات  إلى  التقرير  يعود حسب  الرئيس  والسبب 
من  ألكثر  توقفت  والتي  المستوى  رفيعة  القضائية 
التعيين  عملية  إصالح  تعطل  حيث  سنوات  ثالث 
في المجلس العام للقضاء، الذي يشرف على تعيين 
بين  خالف  بسبب  اإلسبانية،  العليا  المحكمة  قضاة 

الحكومة والمعارضة.
وذكر التقرير أن إسبانيا عرفت انخفاضا في المؤشر 
في عام 2017 في أعقاب األزمة الكاتالونية، التي 
شهدت اتخاذ الحكومة المركزية في مدريد إجراءات 
"غير دستورية ضد السياسيين الكتالونيين المؤيدين 

لالستقالل " .

من يتصدر التصنيف؟
الديمقراطيات الكاملة

الديمقراطية،  مؤشر  وفنلندا  النرويج  تصدرت 
وهولندا  النمسا  و  والدنمارك  السويد  جانب  إلى 

ولوكسمبورغ. 
أما بريطانيا التي تصنف من غير دول االتحاد، فقد 
بتمويالت  تتعلق  فضائح  بعد  أيضا  ترتيبها  تراجع 
األحزاب وغيرها، لكنها ال تزال تصنف "ديمقراطية 

كاملة" والتي يبلغ عددها حسب المؤشر21 دولة. 
أما من غير الدول األوروبية فنجد ضمن الفئة ذاتها 
كوريا الجنوبية واليابان وموريشيوس وكوستاريكا. 
وأفغانستان  وميانمار  الشمالية  كوريا  احتلت  بينما 

المراكز الثالثة األخيرة.

"الديمقراطيات المعيبة"
وهو  المعيبة"،  "الديمقراطية  ضمن  فرنسا  صنفت 
التصنيف الذي حافظت عليه من 2020 كما تندرج 
في  أفريقيا  وجنوب  وإسرائيل  المتحدة  الواليات 
إن  الذكر،  اآلنف  التقرير  ويقول  نفسها.  الفئة  هذه 
فرنسا ظلت منذ 2020 ضمن صنف "الديمقراطية 
من  للحد  المتخذة  التدابير  إجراءات  بسبب  المعيبة" 

جائحة كورونا.
فإلى جانب انضمام إسبانيا إلى "نادي" ما يطلق عليه 
بـ "الديمقراطية المعيبة"، تبرز ضمن هذا التصنيف 
إيطاليا والبرتغال وبلجيكا والتي  دول مجاورة مثل 
نظامها  تطبيق  في  "تعثرت"  دوال  التقرير  اعتبرها 

الديمقراطي. 
البرتغال،  إستونيا،  نفسها:  الفئة  إلى  ويضاف 
جمهورية التشيك، إيطاليا، مالطا، اليونان، سلوفينيا، 

التفيا، سلوفاكيا، بولندا، المجر و كرواتيا.

"األنظمة الهجينة" من غير دول االتحاد
يقول التقرير إن دوال في أوروبا الشرقية عرفت نقلة 
نوعية من خالل انتقالها إلى صنف "الديمقراطيات 
الجبل  )مولدوفا،  الصدد  هذا  في  تبرز  و  المعيبة"، 
كانت  والتي  مقدونيا(  شمال  جمهورية  و  األسود 

ضمن  قبل  من 
"األنظمة  تصنيف 

الهجينة". 
ويشير التقرير إلى 
جمهورية  تراجع 
ن  ستا غيز قير
مراتب  ثماني 
التصنيف  في 
من  اآلن  وهي 
"األنظمة  ضمن 

االستبداية". 
تصنيف  وضمن 
نظمة  أل ا "
تندرج  الهجينة"، 
أوكرانيا، جورجيا 

 2021 عام  في  أنه  إلى  التقرير  ويشير  وروسيا. 
ما زالت تعاني دول أوروبا الشرقية من صعوبات 
في إنشاء مؤسسات تهدف إلى حماية سيادة القانون 

واستمرار مشاكل الفساد.

الدول العربية
سجلت منطقة العالم العربي أدنى المراتب واحتلت 
ليبيا،  اليمن،  سوريا،  وهي  عربية  دول  خمس 
مستويات  أسوأ  والبحرين  السودان  السعودية، 
التصنيف للديمقراطية كما وضعت 17 دولة عربية 

من أصل 20 ضمن تصنيف النظام السلطوي.
والتي  القائمة  في  العربية  الدول  أول  تونس  كانت 
 (95 المرتبة  )في  للمغرب  إضافة  المؤشر  صنفها 

ضمن فئة الديمقراطية المختلطة.
كبيراً  تراجعاً  تونس سجلت  أن  إلى  التقرير  ويشير 
في العام الماضي، واصفاً إيها بـ"الضحية" الرئيسية 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا خالل العام 
أن  بعد  المرتبة 75 عالمياً،  2021، وقد حلت في 

كانت في المركز 54 عالمياً سنة 2020.

الديمقراطية  مؤشر  انخفض  الدراسة،  لهذه  وفقا 
لعام 2021 إلى 5.28 من 5.37 في عام 2020، 
وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2010. ويعزو 
للوباء  السلبي  "التأثير  نتائج  إلى  األسباب  التقرير 
الثاني  للعام  العالم  والحرية حول  الديمقراطية  على 
الدولة  سلطة  لهيمنة  كبير  اتساع  مع  التوالي،  على 

وتآكل الحريات الفردية ، وفقا للتقرير.
ويعيش اآلن 45,7 بالمائة من سكان العالم، أي أقل 
من النصف، في ظل نظام ديمقراطي، وفق المؤشر، 
سجل  الذي   2020 بعام  مقارنة  كبير  تراجع  وهو 
في  يعيشون  فقط  بالمائة   6,4 بينما  بالمائة،   49,4

دول تتمتع بـ"ديمقراطية كاملة".
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النظر على مدى سنوات عن عالقة  ألمانيا  غّضت 
الرئيس  مع  شرودر  غيرهارد  األسبق  مستشارها 
المربحة  المالية  بوتين وتعامالته  الروسي فالديمير 

مع روسيا.
محتمل  روسي  غزو  من  المخاوف  ظل  في  لكن 
ألمانيا  موقف  حيال  السائدة  والشكوك  ألوكرانيا 
أنه  على  شرودر  إلى  متزايد  بشكل  يُنظر  الباهت، 
الحزب  إلى  المنتمي  الجديد  المستشار  على  عبء 
أيضا  إليه  ينتمي  الذي  الديمقراطي«  »االشتراكي 
العالقة  بقطع  المطالبات  يغذي  ما  شولتس،  أوالف 

مع المسؤول السابق الداعم بنشاط للكرملين.

شرودر على الجانب الروسي
شبيغل«  »دير  لمجلة  مقال  في  األمر  وانعكس 
األسبوعية التي كتبت »شرودر عبء على السياسة 
لديه  السابق...  حزبه  وعلى  األلمانية  الخارجية 

أهداف واضحة ال لبالده، بل لنفسه«.
وقوبل تحذير شرودر ألوكرانيا أخيراً بالتوقف عن 
»استعراض قوتها« بصدمة واسعة في ألمانيا، حتى 
ضمن  له  تاريخياً  المقّربة  الشخصيات  أوساط  في 
»يسار  الديمقراطي  االشتراكي  الحزب  صفوف 

وسط«.
عاماً«   77« شرودر  بأن  إعالن  مع  ذلك  وترافق 
سيتولى مقعداً في مجلس إدارة مجموعة »غازبروم« 
الروسية العمالقة للطاقة، بينما كشفت تقارير أنه عقد 
بشأن روسيا مع مسؤول  الماضي محادثات  الشهر 
االشتراكي  الحزب  إلى  ينتمي  الداخلية  وزارة  في 

الديمقراطي.
ويأتي الجدل في فترة محرجة لشولتس الذي واجه 
أول  لعقد  موسكو  إلى  توجه  عندما  مهماً  اختباراً 

محادثات مباشرة مع بوتين منذ توليه السلطة.
السجال  في  التدخل  في  بالبطء  شولتس  واتُّهم 
اعتبرت  فيما  أوكرانيا  بأزمة  المرتبط  الدبلوماسي 
رسالة ألمانيا غامضة بشأن وقوفها صفاً واحداً مع 

حلفائها ضد التهديد الروسي.
آخرين،  وحلفاء  المتحدة  الواليات  ضغط  وتحت 
شدد شولتس موقفه حيال روسيا إذا غزت أوكرانيا 
غاز  أنابيب  تشمل وقف خط  عقوبات  وتحّدث عن 
التابع لـ »غازبروم« إذا غزت  »نورد ستريم 2« 

أوكرانيا.

من  المستشار  منصب  شغل  الذي  شرودر  وكان 
العام 1998 وحتى 2005، من أقر أول خط أنابيب 
أسابيعه  في  وألمانيا  روسيا  بين  ستريم«  »نورد 
األخيرة في المنصب، واليوم يترأس لجنة أصحاب 

األسهم في شركة »نورد ستريم«.
»روسنفت«  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  أنه  كما 

الروسية العمالقة للنفط.
ونفى شولتس في مقابلة تلفزيونية أي تأثير لشرودر 
عليه قبيل زيارته لموسكو. وقال »لم أطلب منه أي 
هناك  أي نصيحة...  كذلك  هو  يعطني  ولم  نصيحة 

مستشار واحد فقط هو أنا«.
لوكالة  موينش  أورسوال  السياسية  المحللة  وقالت 
ما  على  أقاما  وشرودر  بوتين  إن  برس"  "فرانس 
الثقة« عندما كان  يبدو »صداقة حقيقية مبنية على 

المستشار السابق في السلطة.
وأضافت »إنها مشكلة عندما يستغل مستشار سابق 

نشاطاته السياسية الماضية وعالقاته لجني المال«.

عن  تاريخياً  الديمقراطي  االشتراكي  الحزب  ودافع 
جاء  موقف  وهو  روسيا،  مع  وثيقة  عالقات  إقامة 
نتيجة استراتيجية » Ostpolitik« للتقارب والحوار 
مع االتحاد السوفيتي والتي وضعها المستشار األسبق 
المنتمي إلى الحزب فيلي برانت في سبعينيات القرن 

الماضي.
لكن  السياسة  هذه  المتعاقبون  المستشارون  وواصل 
بدرجات متفاوتة، بمن فيهم المستشارة السابقة أنغيال 
التي رّكزت على  الديمقراطي«  ميركل »المسيحي 
إطار  في  روسيا،  مع  للتعامل  االقتصادية  الفوائد 
 »wandel durch handel« استراتيجية عرفت بـ

أي إحداث التغيير عبر التجارة.

نفذ الصبر
لكن حتى في أوساط السياسيين األلمان المتعاطفين 
حلف  توّسع  بشأن  التاريخية  وشكواها  روسيا  مع 
شرودر  حيال  ينفد  الصبر  بدأ  األطلسي،  شمال 
الذي احتفل بعيد ميالده السبعين مع بوتين في سان 

بطرسبرغ.

االشتراكي  الحزب  في  المخضرم  العضو  وقال 
شبيغل«  »دير  لـ  دريسلر  رودولف  الديموقراطي 
الحزب  قيادة  »مخجل« وحض  شرودر  سلوك  إن 
على الطلب من شرودر تجنّب التعليق على القضايا 

السياسية علناً.
إلى  المنتمين  وأولئك  معارضون  سياسيون  ودعا 
شريك الحزب االشتراكي الديمقراطي األصغر في 
الليبرالي،  الحر«  الديمقراطي  »الحزب  االئتالف 
باعتباره  يتمتع بها  التي  إلى سحب ميّزات شرودر 
مستشاراً سابقاً، بما في ذلك منحه مكتباً مع موظفين 

وسائق.
االتحاد  حزب  من  أولريش  فولكر  النائب  وأفاد 
على  أن  »بيلد«  صحيفة  المسيحي  االجتماعي 
»تمويل  عن  يتوقفوا  أن  األلمان  الضرائب  دافعي 
جماعات الضغط من أجل روسيا«، مقترحاً أن تدفع 

»غازبروم« تكاليف شرودر.
وأفادت نائبة مدير مركز أبحاث »صندوق مارشال 
األلماني« في برلين سودها دفيفد-فيلب أن الضجة 
أزمة  في  االنتباه«  »تشتت  شرودر  بشأن  األخيرة 
أوكرانيا وال جديد فيها. وقالت لوكالة فرانس برس 
الجميع  ويعرف  شرودر  موقف  الجميع  »يعرف 

مصدر دخله«.

وأضافت أن األكثر إثارة لالهتمام هو الطريقة التي 
الديمقراطي  االشتراكي  والحزب  شولتس  سيختار 

من خاللها إدارة العالقات مع روسيا.
 « بأن  حالياً  مفاده  تفاهم  هناك  »هل  وتابعت 
  »wandel durch handel« و   »Ostpolitik

تحواًل إلى فصل من الماضي؟ 
أم أنهم سيواصلون استخدام المعادلة ذاتها؟.

AFP المصدر

سامي عيد
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تقديم د. أمير حمد

نشر موقع مركز »أوراسيا ريفيو« األمريكي تقريًرا 
ه ويليام جالو لموقع »فويس أوف أمريكا« تناول  أعدَّ
فيه التطور الذي تشهده العالقات الروسية الصينية 

في مواجهة السياسة األمريكية.
الرئيس  تعهد  إلى  باإلشارة  تقريره  الكاتب  يبدأ 
شي  الصيني،  والزعيم  بوتين،  فالديمير  الروسي، 
نفوذ  مواجهة  في  تعاونهما  بتعزيز  بينج،  جين 
الواليات المتحدة خالل اجتماع ُعِقد قبل حفل افتتاح 

أولمبياد بكين 2022. 
كان اجتماع بوتين وشي الثامن والثالثين من نوعه، 
وفًقا لبكين، وهو أحدث دليل على تقارب البلدين في 
وقت أصبحت عالقاتهما مع الواليات المتحدة أكثر 

توتًرا.

لحظة محورية
وأوضح الكاتب أن االجتماع يأتي في لحظة محورية؛ 
إذ تحشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي من قواتها 
على طول الحدود مع أوكرانيا وتطالب بتنازالت من 
العسكري  التحالف  )الناتو(،  األطلسي  شمال  حلف 
الغربي، األمر الذي يثير مخاوف من نشوب حرب 

في المنطقة.
تصل  أن  يمكن  الذي  المدى  الواضح  من  وليس 
إليه في دعمها لروسيا في قضية أوكرانيا،  الصين 
خاصة إذا انزلق الوضع إلى أعمال عنف. ولم يذكر 
بوتين  اجتماع  عقب  صدر  الذي  المشترك  البيان 
إن  البيان  قال  ذلك،  ومع  صراحًة،  أوكرانيا  وشي 
كال البلدين يعارضان المزيد من توسع حلف الناتو، 
ودعا إلى تخلِّي الحلف العسكري عن نهج »الحرب 

الباردة«.

بالبحث  روسيا  المتحدة  الواليات  اتهمت  بدورها، 
عن ذريعة لغزو أوكرانيا، في إطار جهودها لتوسيع 
دائرة نفوذ موسكو في أوروبا الشرقية، ولفت الكاتب 
جين  األبيض،  للبيت  الصحفية  السكرتيرة  أن  إلى 
ساكي، قلَّلت من أهمية االجتماع، وقالت للصحافيين 
في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن »ما نملك زمامه 
هو عالقاتنا وحماية قيمنا والبحث عن طرق للعمل 

مع الدول حتى في النقاط التي ال نتفق عليها«.

وجهات نظر مشتركة
دعمها  أيًضا  دت  أكَّ روسيا  أن  إلى  الكاتب  ق  وتطرَّ
المطول،  البيان  في  تايوان  بشأن  الصين  لمواقف 
أن  فيه  وورد  عديدة،  موضوعات  تناول  والذي 
الجزيرة »جزء ال يتجزأ من الصين« وأنها تعارض 

وحذَّر  األشكال«،  من  شكل  »بأي  تايوان  استقالل 
أن دعمها  مسؤولون صينيون واشنطن مؤخًرا من 
وتدعي  الذاتي  بالحكم  تتمتع  جزيرة  وهي  لتايوان، 
الواليات  بين  حرب  إلى  يؤدي  قد  ملكيتها،  بكين 

المتحدة والصين.
القوى  »محاوالت  بيانهما  في  وشي  بوتين  أدان 
المناطق  في  واالستقرار  األمن  لتقويض  الخارجية 
أن  من  الرغم  وعلى  بينهما«.  المشتركة  المتاخمة 
البيان لم يذكر المناطق المعنية تحديًدا، فإنه قال إن 

الجانبين تعهدا »بزيادة التعاون« في تلك المناطق.
وأضاف الكاتب أن بوتين وشي ناقشا نهج الواليات 
محاولة  الصين  ه  َتُعدُّ والذي  آسيا،  تجاه  المتحدة 
سيظالن  إنهما  الزعيمان  وقال  صعودها.  لمواجهة 
على  السلبي  بالتأثير  يتعلق  فيما  تامة  يقظة  »في 
الواليات  إستراتيجية  نتيجة  واالستقرار  السالم 
والهادئ«،  الهندي  المحيطين  منطقة  في  المتحدة 
بشأن  البالغ«  بالقلق  »يشعران  إنهما  أيًضا  وقاال 
إنشاء تحالف ثالثي بين الواليات المتحدة وبريطانيا 

وأستراليا في اآلونة األخيرة.

التقارب بين البلدين 
روسيا والصين تتمتعان بتاريخ طويل من العمل مًعا 
التابع  األمن  مجلس  في  األمريكية  المواقف  لعرقلة 
لألمم المتحدة، إذ إن الثالث دول تتمتع بحق النقض 

)الفيتو(.
في اآلونة األخيرة، وجدت الصين وروسيا أرضية 
بيان صدر مؤخًرا  أوكرانيا، وأشار  بشأن  مشتركة 
عن وزارة الخارجية الصينية إلى »المخاوف األمنية 
التخلي عن »عقلية  إلى  لروسيا« ودعا  المشروعة 
الحرب الباردة«، في إشارة واضحة إلى الكيفية التي 
ترى موسكو من خاللها السياسة الخارجية للواليات 

المتحدة.

في  الدراسات  رئيس  نائب  فيجنباوم،  إيفان  وقال 
واشنطن:  في  الدولي  للسالم  كارنيجي  مؤسسة 
»اقترب الصينيون تدريجيًّا من المواقف الروسية«. 
وهذا يُعد تحواًل كبيًرا فيما يخص الصين، وآية ذلك 
عام  في  لجورجيا  الروسي  الغزو  خالل  بكين  أن 
 2014 عام  في  القرم  جزيرة  شبه  وغزو   2008
مع  شراكتها  نحو  الوقت  ذلك  حتى  تميل  تكن  »لم 
وروسيا  الصين  بين  »الشراكة  إن  وقال  روسيا«، 
تبدو مختلفة كثيًرا عما كانت عليه قبل ستة أو سبعة 
مخطًطا  بصفتي  فقط  ليس  رأيي  وهذا  فقط،  أعوام 

دفاعيًّا، بل أيًضا بصفتي مفكًرا إستراتيجيًّا«.

ويقول محللون إن التعاون الروسي الصيني قد يجعل 
من الصعوبة بمكان على الواليات المتحدة أن تعاقب 
إجراءات  أو  عقوبات  فرض  خالل  من  موسكو 
أخرى في حالة الغزو الروسي ألوكرانيا، وذلك في 
ضوء تصريحات المسؤولين الروس قبل الرحلة إلى 
على  تعمالن  الحكومتين  إن  فيها  قالوا  التي  بكين، 
التي  العقوبات  نة ضد  إنشاء عالقة اقتصادية محصَّ

تفرضها الدول األخرى.
الواليات  بين  العدائية  األعمال  زيادة  تؤدي  وقد 
المتحدة وروسيا إلى تشتيت انتباه الرئيس األمريكي 
سياسته  أولويات  أكبر  الصين  َعدَّ  الذي  بايدن،  جو 

الخارجية.

رغبة في االستقرار
قد ال ترحب الصين بأي تغيرات كبرى في سياستها 
الخارجية. فاألمر األهم هو أن شي في خضم موسم 
التي  المحلية  السياسية  بالمناورات  يعج  للغاية  مهم 
تستهدف تعديل ما قد يُطلِق العنان لحكم شي للصين 

إلى أجل غير مسمى.
وقال رايان هاس، الباحث الصيني في معهد بروكينجز 
ومقره الواليات المتحدة، في تغريدة: »بكين ترغب 
مشيًرا  توقُّعاتها«،  وفق  والتصرف  االستقرار  في 
الخارجية«،  باالضطرابات  ترحب  »لن  أنها  إلى 
التوترات بشأن أوكرانيا  ودعت الصين إلى خفض 
-2014 اتفاق  وهو  مينسك،  اتفاق  تنفيذ  واقترحت 
العنف  تصاعد  أعقاب  في  السالم  الستعادة   2015

على طول الحدود الروسية األوكرانية.
قال هاس: »الصين في مأزق دبلوماسي«، موضًحا 
أنها »ستواجه صعوبات واضطرابات غير مرغوب 
ولكنها  أوكرانيا،  في  صراع  نشوب  حال  في  فيها 
في الوقت نفسه تريد الحفاظ على عالقاٍت قوية مع 
روسيا وال تريد أن تُقدم أي خدمات لصالح الواليات 

المتحدة«.

زعيمان  وهما  وبوتين،  شي  أن  إلى  الكاتب  ولفت 
قويان يرأسان حكومات استبدادية، لهما تاريخ حافل. 
وكان بوتين أول زعيم دولي يستجيب للدعوة لحضور 
المتحدة  الواليات  أعلنت  أن  بعد  بكين،  أولمبياد 
مقاطعتها الدبلوماسية لأللعاب بسبب االنتهاكات التي 

تمارسها الصين بحق مسلمي اإليغور.

للعالقات  المسبوق«  غير  بـ»الطابع  بوتين  وأشاد 
الصينية الروسية، والذي قال إنه مثال على »العالقة 
التطور«،  على  البلدين  كال  تساعد  التي  العظيمة 
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وأعلن بوتين عن اتفاق جديد لتوفير 10 مليارات متر 
مكعب سنويًّا من الغاز الطبيعي للصين من أقصى 
شرق روسيا. وقال مسؤولون روس إن الرئيَسْين قد 

يوّقِعان أكثر من 15 اتفاقية خالل الزيارة. 
في  قياسيًّا  رقًما  الجانبان  حقق   ،2021 عام  وفي 
التجارة الثنائية بلغ 146 مليار دوالر. وأخبر بوتين 
شي بأنه واثق من أن التجارة الثنائية قد تصل قريًبا 

إلى 200 مليار دوالر.
ويختم الكاتب تقريره مشيًرا إلى أن شي، الذي يعقد 
أول اجتماع مباشر له مع زعيم عالمي منذ أكثر من 
عام، أخبر بوتين أن االجتماع سوف يُضفي مزيًدا 
لوسائل  وفًقا  البلدين،  بين  العالقة  الحيوية على  من 

اإلعالم الحكومية الصينية.

روسيا  غزت  إذا  الصين  موقف  سيكون  كيف 
أوكرانيا؟

األمن  مستشار  قال  األطلسي  المجلس  منتدى  في 
القومي األمريكي السابق ستيفن هادلي إن الصين- 
وأقامت عالقات  األوكرانية  بالحكومة  تعترف  التي 
لكنها مع  الحرب رسمياً"،  تؤيد  تجارية معها- "لن 
مسؤولية  والغرب  المتحدة  الواليات  ل  "ستُحِمّ ذلك 
األمنية  المصالح  مراعاة  في  والفشل  إثارتها 

المشروعة لروسيا".
ربما  شي  أن  إلى  تشير  التي  التقارير  نفت  وبكين 

أثناء  أوكرانيا  غزو  عن  االمتناع  بوتين  من  طلب 
األولمبياد حتى ال يسرق األضواء من الدورة المقامة 
في  الصينية  الدبلوماسية  البعثة  وقالت  الصين.  في 
موسكو في نفيها لهذه التقارير إن "الجانب الصيني 
وفقاً  والمشاورات"،  بالحوار  الخالفات  حل  يؤيد 

.Tass لوكالة األنباء الروسية

واالعتقاد بأن الشراكة الصينية الروسية لها حدود، 
قد  خطيرة  غربية  عقوبات  فرض  حال  في  خاصة 
تحمل  تنتهكها،  صينية  شركة  أي  على  سلباً  تؤثر 

بعض المنطق. 
االستبدادي،  السلوك  يزعجهم  ال  فالصينيون 
ويتعاملون بأريحية مع األنظمة المستبدة. لكن الصين 
األجنبية،  والمغامرات  البدع  تحب  ال  عام  بشكل 
إلى  وتميل  االقتصادية  للمصالح  األولوية  وتعطي 

الحرص وتحاشي المخاطرة.

الصينية مع  الحكومية  تتعامل وسائل اإلعالم  كيف 
األزمة؟

كتب محلل شؤون الدفاع دانييل شاتس والكاتب في 
 Defense موقع  في  ِسنغر  بيتر  األمنية  الشؤون 
لرقابة  الخاضعة  الصينية  إن وسائل اإلعالم   One
عليها  "يطغى  األخرى  الحكومية  والبيانات  مشددة 
دعم الرؤية الروسية للمشكلة األوكرانية". إذ نشرت 

وسائل  بين  من  الشعبي،  التحرير  جيش  صحيفة 
الواليات  تصور  مقاالت  أخرى،  حكومية  إعالم 
بأنهما "ُمحرضان"  األطلسي  المتحدة وحلف شمال 
بأنها  وأوكرانيا  روسيا،  على  هجينة"  "حرب  في 

قطعة شطرنج في أيديهم.

استفادت  هكذا  بها..  ويلتزمون  العقوبات  ينتقدون 
الصين من أزمة أوكرانيا 

الخطاب اإلعالمي  يترجم هذا  لم  ولكن حتى اآلن، 
الصيني إلى دعم قوي لتحركات روسيا. 

الحكومة  عن  الصادرة  الرسمية  البيانات  وأكدت 
بعدم  وااللتزام  الحيادي  موقفها  مرة  غير  الصينية 
أزمة  في  اتخذته  الذي  نفسه  الموقف  وهو  التدخل، 
الذي  الموقف  القرم عام 2014. وهذا  شبه جزيرة 
الصين  لمرور  األولوية  أعطى  اتخذته عام 2014 

إلى األسواق الغربية.

الشهر   The Economist مجلة  أشارت  إذ 
الماضي إلى أن "الصين انتقدت العقوبات األمريكية 
والبنوك  المسؤولين  على  فرضت  التي  واألوروبية 
في  ولكن   .2014 عام  بعد  الروسية  والشركات 
الصينية  والشركات  البنوك  تحاول  لم  العموم، 
األسواق  إلى  لمرورها  األولوية  وأعطت  خرقها، 

الغربية واألنظمة المالية".
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الدوام: اإلثنين إلى الجمعة: 
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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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أحمد الجمال

على  يبدوان  خطابين  بين  الحساسية  شديدة  قضيّة 
هذا  لتخطي  ُمحاوالت  وجود  رغم  جذري،  خالف 
الحين واآلخر  بين  ما  تُسيطر  أوروبا،  في  الخالف 
نبرة حذرة من اآلخر، وما قد يُمثّله من تهديد للمجتمع 
التي تسيطر  الحالي من األحيان  الوقت  األوروبي، 
بتاريخها  أوروبا  احتفاء  ورغم  النبرة،  هذه  فيها 
الطويل في تنحية االعتبار الديني على أي ُمستوى، 
ال تزال النعرات الدينية حكًما ووجهة تُؤطر الخطاب 

الثقافي، في أوقات األزمات بخاصة.
من  ُيعانون  المسلمين  إن  بالجملة  القول  ُيمكن  ال 
االضطهاد في أوروبا أو الغرب عموًما، فاآلن ثّمة 
مسئولون حكوميون من أصول عربية ُمسلمة في 

عدة دول. 
المسلمين  مع  التعامل  القانون  يحكم  وإجمااًل 
على  هذا  ُمقيمين،  أو  مواطنين  سواًء  وغيرهم، 
الُمستوى الرسمي الذي يشهد أحياًنا َخرًقا لما يمكن 

اعتباره قاعدة عامة. 
أما على المستوى المجتمعي، فبطبيعة الحال، تلعب 
الخطاب اإلعالمي،  المحيطة، فضاًل عن  الظروف 

دوًرا في تحديد بوصلة التعامل مع المسلمين.
على سبيل المثال، وفًقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي 
)إف بي آي( فإن نسبة التحريض والعمليات العدائية 
األمريكية  المتحدة  الواليات  في  المسلمين  ضد 
أحداث  قبل  عليه  كانت  عما  مرات   5 تضاعفت 
فصاًل  كندا  شهدت  آخر،  جانب  على  سبتمبر   11
آخر من الحكاية على خلفية هجمات باريس، حيث 
شهدت إضرام مجهولين النيران بأحد أكبر المراكز 

اإلسالمية في كندا.
بال شك، يمثل هذا الهجوم خطاًبا موجوًدا في كندا 
أكثر عدائية تجاه المسلمين، لكّن مع اإلرادة السياسية 
اليميني  الوزراء  برئيس  أطاحت  التي  الشعبية   –
جاستن  صعود  مقابل  في  هاربر،  ستيفن  المتشدد 
نحو  تعاوًنا وسعًيا  أكثر  ببرنامج  أتي  الذي  ترودو، 
الكندي، وعلى رأسها  المجتمع  اندماج األقليات في 
من  ُجزء  المسلمين  أّن  على  أكد  المسلمة؛  األقلية 

المجتمع الكندي ُمتعدد األصول.

فرنسا تختلف قلياًل عن غيرها، الحديث عن فرنسا 
والنظام،  األقلية  أو  واألكثرية  األقلية  بين  والعالقة 
يقتضي النظر بتفحص جاد للسردية التاريخية لبالد 
ما يخص  كل  فهناك  والمساواة”،  واألخوة  “الحرية 
تامة،  بجدية  معه  التعامل  يتم  والمعتقد  االعتقاد 
هنا  من  إنه  القول:  ويُمكن  فيها،  ُمهادنة  ال  تقريًبا 
دامت سنوات  التي  الفرنسية  الثورة  اندلعت شرارة 
فرنسا حرًبا شرًسا  أيًضا خاضت  ُهنا  طوال، ومن 
تهديدين،  تُمثّل  أنها  اعتبرت  إسالمية  مظاهر  ضد 
واحٌد للسلم العام، واآلخر للهوية الثقافية للبالد الذي 
الجمعي  العقل  في  ال  العام،  السلم  جوانب  أحد  هو 

قطاع عريض من  لدى  أيًضا  لكن  الفرنسي وحده، 
األوروبيين عامة.

أوروبا  دول  بقية  عن  الحال  يختلف  ال  ألمانيا  في 
التيارات  أفراد  وبعض  للرقابة،  تخضع  فالمساجد 
ال  األلمانية  الدولة  أن  إال  المساجد،  يهاجم  اليمينية 
اللهم  المساجد،  أو  المسلمين  على  الخناق  تضيق 

بعض الجمعيات الدينية المتهمة باإلرهاب. 
لقد لعب اإلعالم األلماني في الماضي دورا كبيرا في 
تغذية الكراهية للمسلمين، مما أدى لبزوغ حركات 

يمينية متشددة ضد اإلسالم والمسلمين.
وال ننسى حركة "بيغيدا" وحزب afd وغيرهم.

المسيطرون على مساجد أوروبا
المساجد والمراكز اإلسالمية هي بمثابة مالذ ثقافي 
وبالنسبة  أوروبا،  في  للمسلمين  بالنسبة  واجتماعي 
للسلطات فهي كالوسيط بينها وبين المجتمع المسلم، 
أمام  التعنت  شديدة  األوروبية  السلطات  تكن  لم  لذا 
يُمكن  ال  وبالطبع  والمساجد،  المراكز  تلك  إقامة 
إغفال عاملي الحصر والمراقبة الذين يجعالن منها 
المجتمع،  في  المسلم  العنصر  لمراقبة  مثالية  نقاًطا 

فضاًل عن احتوائه أو توجيهه إن لزم األمر.
باإلضافة إلى هذه النقطة، ال يمكن أيًضا إغفال عاملي 
المراكز اإلسالمية  التأثير على  المال والسياسة في 
طويلة  ولفترة  وتحركاتها،  وتوجهاتها  أوروبا  في 
كان للملكة العربية السعودية اليد الطولى في إنشاء 
وإدارة المراكز اإلسالمية التي دخل بعضها أعضاء 
جماعات إسالمية حركية، استطاعوا السيطرة عليها 

واالنطالق منها؛ لعمل تنظيمي مدني أوسع.

المراكز  إقامة  خط  على  تركيا  دخلت  سنوات  بعد 
وقد  أوروبا،  في  المساجد  وتمويل  ودعم  اإلسالمية 

من  أوروبا  في  األتراك  انتشار  ذلك  على  ساعدها 
التي  المعتدل  اإلسالم  صورة  أُخرى  ومن  جهة، 
له؛  كممثل  نفسها  تصدير  التركية  اإلدارة  تُحاول 
اإلسالم الذي ال يتعارض كثيًرا مع المبادئ العلمانية 
المسار  موقف  من  يعزز  ربما  بل  الحكم،  في 

الديمقراطي في دولٍة مثل تركيا.

لها  فّعال  دور  لتأسيس  الطموح  قطر  ومع مشروع 
في المنطقة والعالم، والذي بدأ تحديًدا مع الشيخ حمد 
قطر  بدأت  السابق،  قطر  حاكم  ثاني،  آل  خليفة  بن 
في خلق وجود لها في الساحة اإلسالمية في أوروبا، 
اآلثار  إعمار  وإعادة  ترميم  ودعم  تمويل  من  بدايًة 
نهايًة  الشرقية،  أوروبا  دول  بعض  في  اإلسالمية 
مساجد  بينها  والمساجد،  المراكز  من  ُجملة  بإنشاء 
لعقود  الديني  الوجود  ُحرمت  بلدان  في  األولى  تُعد 

قبعتها تحت الحكم الشيوعي.

)السعودية  الثالث:  الدول  هذه  إّن  إًذا  القول  يمكن 
المسيطرة بشكٍل أساسي  القوى  وتركيا وقطر( هي 
جماعات  إلى  باإلضافة  أوروبا،  في  المساجد  على 
نفوذ  حالة  لخلق  استخدمتها  إسالمية  وحركات 
األحيان،  بعض  في  وسياسي  وثقافي  اجتماعي 
والدعوة،  والتبليغ  المسلمين،  اإلخوان  كجماعة 

وجماعات صوفية، وسلفية. 
هذه الجماعات إما أنها في هذه الحالة تمثّل ذراًعا أو 
على األقل حليًفا لدولة من الدول الثالث المذكورة، 
أو غيرها كاإلمارات العربية المتحدة التي تدعم تياًرا 
أنّها  أو  العربي.  العالم  في  كما  أوروبا  في  صوفًيا 
ُمناهًضا  يكون  ُربما  الذي  ومشروعها  نفسها  تُمثّل 
إلحدى هذه الدول، كجماعة فتح الله كولن المناهضة 

لسياسات أردوغان وحزبه الحاكم لتركيا.
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النقاشات  جميع  على  الهجرة  موضوع  هيمنة  أدت 
لالنتخابات  المرشحين  بعض  قبل  من  االنتخابية 
العاشر من  المزمع إجراؤها في  الفرنسية  الرئاسية 
نيسان/أبريل إلى مغادرة العديد من مسلمي فرنسا إلى 
الخارج، هربا من "العنصرية" حسب مقال نشرته 
جمعت  التي  األمريكية،  تايمز"  "نيويورك  جريدة 
عدة مواقف لمسلمين فرنسيين غادروا بالدهم للعيش 
في المنفى. وأضافت اليومية أن الحديث عن "الهوية 
الوطنية" منذ سنين جعل بعض المرشحين يركزون 
بشكل مفرط على الهجرة وهو ما يشهد على وجود 

أزمة عميقة في فرنسا على حد قولها.

 ،2022 الفرنسية  الرئاسية  االنتخابات  إطار  في 
األحد  األمريكية  تايمز"  "نيويورك  يومية  نشرت 
الفرنسيين  بعض  التي جعلت  األسباب  تحقيقا حول 
بلدان  في  للعيش  تباعا  البالد  يغادرون  المسلمين 
األمريكية  المتحدة  الواليات  غرار  على  أجنبية، 

وكندا وبريطانيا.
وعنونت اليومية األمريكية مقالها "رحيل في الخفاء 
لمسلمي فرنسا"، مانحة الكلمة للعديد من الفرنسيين 
بالرغم  البلد  لهذا  المسلمين لشرح أسباب مغادرتهم 

من أنهم ولدوا وترعرعوا فيه.

نوفمبر  اعتداءات  للمسلمين  الفرنسيون  يغفر  لن 
2015

يقول صبري لواتاح )38 عاما( وهو روائي يعشق 
اللغة الفرنسية: "اعتداءات 2015 هي التي جعلتني 
)الفرنسيون( لن يغفروا  بأنهم  أغادر فرنسا. فهمت 

لنا هذا الحادث".
فعلى الرغم من والدته في فرنسا وامتالكه لعالقات 
عائلية وطيدة في مدينة "سانت إتيان بجنوب فرنسا، 
بوالية  فيالدلفيا،  مدينة  في  يستقر  أن  قرر  أنه  إال 
برفقة  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  بنسيلفانيا، 
في  واألمان  باألمن  شعوري  "عدم  بسبب  زوجته 
إلى "العنصرية" ونعته  فرنسا" فضال عن تعرضه 
في  تسكن  "عندما  قائال:  وتابع  القذر".  "بالعربي 
فيالدلفيا،  مثل  ديمقراطي  توجه  وذات  كبيرة  مدينة 
فإنك تشعر بالراحة واالطمئنان، عكس باريس حيث 

نشعر بأننا في مرجل".

ال يوجد حديث عن الهجرة العكسية
المقررة  الرئاسية  االنتخابات  موعد  اقتراب  ومع 
بعض  يركز  المقبل،  أبريل/نيسان  و24   10 في 
إيريك زمور  مثل  المتطرف  اليمين  من  المرشحين 
التجمع  )حزب  لوبان  ومارين  االسترداد(  )حزب 

والمهاجرين  الهجرة  موضوع  على  الوطني( 
ويحذرون من تجسيد نظرية "االستبدال الكبير" على 

أرض الواقع.
معهد  في  أستاذ  وهو  أستيفيز،  أولفييه  حسب  لكن 
الدراسات واألبحاث اإلدارية والسياسية في جامعة 
ال  الفرنسيين  "السياسيين  فإن  فرنسا،  بشمال  "ليل" 
في  والمتمثلة  العكسية  الهجرة  عن  كثيرا  يتحدثون 
بريطانيا  إلى  المسلمين  الفرنسيين  من  مئات  رحيل 
هناك  والعمل  للعيش  المثال  سبيل  على  كندا  أو 

والمساهمة في نمو اقتصاد تلك الدول".
وتضيف "نيويورك تايمز" أن بعض المرشحين في 
الرئاسية يدلون بتصريحات مهينة بحق  االنتخابات 
الفرنسيين المسلمين، على غرار إيريك زمور الذي 
قال حسب الجريدة إن "أرباب العمل الفرنسيين لهم 

الحق في رفض تشغيل العرب والسود".
وهو  عاما(   46( مكروس  عمار  أكد  جهته،  من 
الباريسية  الضاحية  في  يعيش  كان  مسلم  فرنسي 
مدينة  إلى  الفرنسية  زوجته  برفقة  يغادر  أن  قبل 
"ليسيستر" البريطانية: "ال أعامل على أنني فرنسي 
"أتحدث  وأردف:  الخارج".  في  أكون  عندما  إال 
باللغة الفرنسية وتزوجت من فرنسية وأحب المطبخ 
في  لكن رغم كل هذا،  الفرنسية،  والثقافة  الفرنسي 

بلدي لست فرنسيا".

تركيز مفرط حول موضوع الهجرة
 37( سعافي  إلياس  رواها  تقريبا  الحكاية  نفس 
شركة  في  التسويق  قسم  في  مسؤول  وهو  عاما( 
مالية أمريكية تملك مكتبا في بريطانيا. وقال ليومية 
في  هنا  اهتمامي  جذب  "ما  تايمز":  "نيويورك 
أنواع  بريطانيا هو أنه خالل عشاء عمل، تم تقديم 
نباتية  مأكوالت  بينها  من  المأكوالت،  من  عديدة 
وأخرى حالل )وفقا لتعاليم الدين اإلسالمي( إضافة 
ماتيلدا  أضافت  فيما  الثقافات".  وتعدد  اختالط  إلى 
وهي زوجة إلياس سعافي: "في بريطانيا، ال أخشى 

أن أربي طفال عربيا".

تمييز في الحصول على وظائف
الفرنسية في  الحكومة  هذا وأشارت دراسة نشرتها 
الفرنسيين  أن   ،2021 الثاني  نوفمبر/تشرين  شهر 
من أصول مسلمة لديهم حظوظ أقل لكي يتصل بهم 

رب عمل ما إلجراء مقابلة معهم بهدف توظيفهم.
هذا ما أدى بالشابة مريم غريبو )31 عاما( إلى أن 
تترك فرنسا لمدة ست سنوات متجهة إلى سويسرا 
ثم السنغال من أجل العمل هناك. لكنها عندما قررت 
العودة إلى فرنسا حيث تقطن عائلتها، لم تجد عمال. 

مشكلة  لي  يطرح  بلدي  في  غريبة  بأنني  "الشعور 
معتقداتنا  وفق  نعيش  يتركونا   أن  يجب  حقيقية. 

الدينية وضميرنا".
عهد  في  السابقة  الوزيرة  ياد،  لراما  بالنسبة  أما 
لجريدة  قالت  فقد  ساركوزي،  نيكوال  الرئيس 
حول  المفرط  "التركيز  بأن  تايمز"  "نيويورك 
الحملة  خالل  المرشحين  قبل  من  الهجرة  موضوع 
االنتخابية، ما هو إال نتيجة لعشرين عاما من الحديث 

عن الهوية الوطنية".

مسحيو الشرق
من بين المواضيع الجديدة التي ظهرت خالل الحملة 
موضوع   ،2022 الفرنسية  الرئاسية  االنتخابية 
على  المرشحين،  من  فالعديد  الشرق.  مسيحيي 
غرار إريك زمور وفاليري بيكريس وحتى الرئيس 
في خطاباتهم  يتطرقون  أصبحوا  ماكرون  إيمانويل 
إلى أوضاع هذه الفئة الدينية التي تعيش ظروفا أمنية 
واقتصادية صعبة للغاية في منطقة الشرق األوسط، 
السيما في العراق وسوريا. فهل هناك اهتمام حقيقي 
بأوضاع هذه الفئة من قبل المرشحين أم هي مجرد  
الناخبين  وأصوات  ثقة  لكسب  انتخابية  تلميحات 

المسيحيين في فرنسا؟
نفسه في  الهجرة فرض  إن موضوع  القول  ويمكن 
الحملة االنتخابية على الرغم من أن عدد المهاجرين 
بدول  مقارنة  بكثير  أقل  فرنسا  في  يعيشون  الذين 

غربية أخرى.

المرشح إريك زمور: "المسيحيون هم األقلية التي 
تعرضت أكثر إلى االضطهاد في العالم"

مسيحيي  بشؤون  اهتمامه  مدى  منه إلظهار  خطوة 
من  عبر  أرمينيا  إلى  بزيارة  زمور  قام  الشرق، 

خاللها عن "تضامنه" مع مسيحيي هذا البلد.
يجب  أرارات:"  جبل  أمام  السابق  الصحافي  وقال 
وأصول  أسس  لفهم  هنا  إلى  يأتوا  أن  الناس  على 
في  راسخة  غير  كانت  فإذا  المسيحية.  حضارتنا 
ماضينا العريق، فال يمكن أبدا أن نفهم ما يحدث لنا 
اليوم ولن نستطيع أن نخطط للمستقبل. أرمينيا لقنت 

لنا هذا الدرس".
تعرضت  التي  األقلية  هم  "المسيحيون  وأضاف:" 
أكثر إلى االضطهاد في العالم. فهم يتعرضون إلى 
القتل بالرغم من أنهم كانوا متواجدين على األرض 

قبل اإلسالم".
واستطرد زمور، الذي ال يضيع أي فرصة للتحدث 
عن وضع مسيحيي الشرق والمسيحيين بشكل عام، 
الكبير من األصوات عند  المخزون  أهمية  إلدراكه 

هاني طاهر
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األويغور،  "يتحدثون عن  الفرنسيين:  الفئة من  هذه 
لكن هل هناك من يدافع عن الشهداء المسيحيين في 

الصين؟".

من جهتها، لم تترك فاليري بيكريس مرشحة حزب 
الرئاسية  االنتخابات  في  منافسها  "الجمهوريون" 
مسيحيي  موضوع  على  بمفرده  يستحوذ  )زمور( 
أرمينيا  إلى  بزيارة  قامت هي األخرى  بل  الشرق. 
األول/ديسمبر 2021 وعبرت عن  كانون  في 21 
"تضامنها" مع مسيحيي هذا البلد ومع جميع مسيحيي 

العالم الذين يعانون من االضطهاد.
وعبر زيارتها ألرمينيا، أرادت بيكريس أن تضرب 
عصفورين بحجر واحد: أوال، تقديم الدعم المعنوي 
مباشرة  غير  رسالة  بعث  ثانيا،  الشرق.  لمسيحيي 
تساند  أيضا  هي  أنها  مفادها  الفرنسيين  للمسيحيين 
الجاليات المسيحية حيثما تواجدت، وبالتالي تستحق 

أيضا أن يصوت لها مسيحيو فرنسا. 
وخالل هذه الزيارة، قالت بيكريس: "مسألة مسيحيي 
الشرق هي في قلب التزاماتي االنتخابية". مضيفة: 
"عبرت عن تضامني مع سكان أرمينيا الذين عانوا 
الكثير من النزاع المسلح مع أذربيجان التي تتحمل 
حول  أوروبا  تعبئة  يجب  الحرب.  اندالع  مسؤولية 
هذا النزاع. إنه ليس مجرد نزاع في منطقة القوقاز، 
بل هجوم على أوروبا وعلى مسيحيي الشرق وعلى 

أسس الحضارة األوروبية".
ناخبين  استقطاب  بيكريس  تريد  زمور،  ومثل 
القاعدة  وتعزيز  إليها  جدد  فرنسيين  مسيحيين 
"الجمهوريون"  حزب  بها  يتمتع  التي  االنتخابية 
الناخبين المسيحيين.  والتي تتضمن عددا كبيرا من 

كما تسعى أيضا إلى التصدي لخطاب زمور المبني 
على "الهوية الوطنية".

للمدارس  المالية  المساعدات  يضاعف  ماكرون 
المسيحية في الشرق األوسط

كسب أصوات المسيحيين الفرنسيين في االنتخابات 
إليمانويل  بالنسبة  كبير  رهان  المقبلة  الرئاسية 
ماكرون الذي كشف هو أيضا عن اهتمامه بأوضاع 
من مصائب، خاصة  يعانوه  ومما  الشرق  مسيحيي 
في العالم العربي. الرئيس المنتهية واليته عبر عن 
عندما  شباط/فبراير  شهر  بداية  في  االهتمام  هذا 
استقبل في قصر اإلليزيه ممثلين لمسيحيي الشرق، 
عبر عن "تضامن" فرنسا داعيا إلى "ضرورة فتح 

آفاق جديدة" لتحسين معيشتهم.
المساعدة  مضاعفة  ماكرون  قرر  المناسبة،  وبهذه 
في  المسيحية  للمدارس  فرنسا  تقدمها  التي  المالية 

العالم العربي ومناطق أخرى.
المسابقات  في  الحجاب  بحظر  قانون  مشروع 

الرياضية
في  الحجاب  ارتداء  يحظر  قانون  مشروع  سيُحال 
الوطنية  الجمعية  إلى  بفرنسا  الرياضية  المسابقات 
وتساءل  إقراره.  الشيوخ  مجلس  رفض  أن  بعد 
بروتوكول  على  تأثيره  مدى  عن  التشريع  منتقدو 
األزياء خالل دورة األلعاب األولمبية الصيفية التي 
سيشمل  والتي   ،2024 عام  في  فرنسا  تستضيفها 
المشاركون فيها دوال إسالمية محافظة، إذا تم إقرار 

مشروع القانون.
في  الحجاب  ارتداء  يحظر  قانون  مشروع  سيُحال 
المسابقات الرياضية إلى الجمعية الوطنية الفرنسية 

بسبب رفض مجلس الشيوخ األربعاء التصويت على 
التشريع الذي يهدف إلى "إضفاء الطابع الديمقراطي 

على الرياضة".
إلحاقها كتعديل  فقرة سبق  القانون  يتضمن مشروع 
من قبل مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه المحافظون، 
وتنص على حظر ارتداء "الرموز الدينية الظاهرة" 
االتحادات  تنظمها  التي  والمسابقات  األحداث  في 

الرياضية.
الرئيس  حكومة  معارضة  الخطوة  هذه  والقت 
إيمانويل ماكرون التي تنتمي لتيار الوسط وحلفائها 
والتي  الوطنية  الجمعية  في  بأغلبية  يتمتعون  الذين 
وفي  المشروع.  على  النهائي  التصويت  حق  تملك 
في  وحلفاؤه  حزبه  بها  يتمتع  التي  األغلبية  ظل 
مجلس النواب، من المرجح أن تتم إزالة التعديل من 

مشروع القانون.
العامة ووضع  األماكن  في  الدينية  الرموز  وارتداء 
الدين بشكل عام موضوعان مثيران للجدل منذ فترة 
طويلة في فرنسا، وهي دولة علمانية بامتياز وتشكل 

موطنا ألكبر أقلية مسلمة في أوروبا.
الفرنسي  المجتمع  في  اإلسالم  ووضع  الهوية  وتعد 
قبل  العام  الرأي  تشغل  التي  الشائكة  القضايا  من 
االنتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان، والتي يتنافس 
فيها مرشحان من اليمين المتطرف تعتمد برامجهما 
على التشكيك في توافق اإلسالم مع قيم الجمهورية.

على  تأثيره  مدى  عن  التشريع  منتقدو  وتساءل 
األولمبية  األلعاب  دورة  خالل  األزياء  بروتوكول 
 ،2024 عام  في  فرنسا  تستضيفها  التي  الصيفية 
إسالمية  دوال  فيها  المشاركون  سيشمل  والتي 

محافظة، إذا تم إقرار القانون.
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إبراهيم بدوي

داود  أحمد  التركي،  المستقبل  حزب  رئيس  هاجم 
ورجاله،  أردوغان  طيب  رجب  الرئيس  أوغلو، 
حيث كانوا يقفون صامتين ويضحكون، في حين أن 
طفاًل صغيراً يهين زعيم المعارضة، كمال كليتشدار 

أوغلو.
وقال داود أوغلو في تغريدة على »تويتر«: »ولد 
الذين  والكبار  جده  سن  في  شخًصا  يهين  صغير 
هذه  هل  ويضحكون،  ذلك  يشاهدون  بجانبه  يقفون 
تلوث  ال  السياسة.  في  األطفال  تستغل  ال  أخالقنا؟ 

قلبهم الطاهر والنقي«.

التركي  الرئيس  منصة  على  صعد  قد  طفل  وكان 
رجب طيب أردوغان، بعد إلقاء كلمة له امس االول 
حزب  رئيس  متهًما  وصاح  طرابزون،  مدينة  في 
بالخيانة  أوغلو  كليتشدار  كمال  الجمهوري  الشعب 

على مرأى من الجميع.
وقال الطفل، في الميكروفون الذي بيد أردوغان: »يا 
أصدقاء، إن السيد كمال الذي يقف ضد عمي رئيس 
الذي  الرجل  الجمهورية، رجل خائن، خائن، وهذا 

أمامكم هو األفضل، امنحوا له أصواتكم«.
اشتياقه  الطفل ألردوغان،  اشتكى  بعدما  ذلك،  جاء 
لكن  السجن،  في  سنوات   10 منذ  المحبوس  ألبيه 
تم التشويش على الصوت لدقائق، وبعد منحه لعبة، 

اتهم الطفل زعيم المعارضة بالخيانة.

هجوم منظم على اكرم اوغلو
وفي سياق الهجومات االردوغانية المتواصلة على 
وسائل  معظم  شنت  التركية،  المعارضة  رموز 
هجوًما  تركيا  في  الحاکم  للحزب  الموالية  اإلعالم 
مكثًفا على رئيس بلدية اسطنبول، في خطوة منسقة 

وجماعية تؤشر على االيدي الخفية التى تحركها.
والهدف من هذا الهجوم اإلعالمي الهائل هو تشويه 
سمعة أكرم إمام أوغلو، عمدة مدينة يبلغ عدد سكانها 
14 مليون نسمة، والذي، وفًقا للمحللين السياسيين، 

لديه فرصة جيدة للفوز بالرئاسة.
سمعة  تشويه  محاولة  أن  األتراك  المحللون  ويعتقد 
عمدة اسطنبول هي تكرار للسيناريو نفسه قبل 25 
عاًما، والذي أرادت من خالله المعارضة اإلطاحة 

بأردوغان العمدة، خشية أن يصبح يوًما ما رئيًسا.
وعلى الرغم من أن إمام أوغلو نفسه يحظى بشعبية 
بين الناس، إال أن من يصبح رئيس بلدية اسطنبول 

من المرجح جداً أن يصبح رئيًسا لتركيا فيما بعد.
أردوغان  ذلك هو رجب طيب  مثال على  وأوضح 
اإلسالمي  الوزراء  رئيس  حكم  إبان  أطاح،  الذي 
الراحل نجم الدين أربكان، بخصوم أقوياء للغاية من 

د الطريق أمام  الساحة وأصبح عمدة إسطنبول، ومهَّ
المصداقية والشعبية السياسية له ولرفاقه.

يقض  لم  لو  إنه  بثقة  القول  يمكن  لذلك،  ونتيجًة 
لبلدية  كرئيس  حياته  من  سنوات  بضع  أردوغان 
والثقة  القوة  من  الكثير  اكتسب  لما  اسطنبول، 
والشعبية لالنفصال عن سيده أربكان وتشكيل حزب 

جديد واالستيالء على السلطة السياسية التركية.

ذكريات هزيمة ثقيلة في القلعة البيضاء
االنتخابات  في  أردوغان  فريق  هزيمة  أن  شك  ال 
كانت  إسطنبول  بمنطقة  تركيا  في   2019 البلدية 
هذه  تزال  وال  متوقعة،  وغير  للغاية  ثقيلًة  هزيمًة 
الهزيمة تلقي بظاللها على الحزب الحاكم في تركيا.
شخصية  وأقوى  بأهم  الساحة  إلى  أردوغان  أتى 
تكنوقراطية لديه، أي بن علي يلدريم، ليعينه عمدًة 
الجمهوري  الشعب  حزب  زعيم  لكن  السطنبول. 
إلى  باإلضافة  أوغلو،  كليتشدار  كمال  المتمرس 
التركي  “الخير”  حزب  زعيمة  مع  تحالًفا  تشكيله 
المعارض ميرال أكشينار، اجتذب أصوات األكراد 

المؤيدين ألوجالن إلى إمام أوغلو، وهزم يلدريم.
ألردوغان  بالنسبة  للغاية  مكلفًة  النتيجة  هذه  كانت 
ضغوًطا  فرض  الجميع،  دهشة  وسط  أنه،  لدرجة 
لالنتخابات،  األعلى  المجلس  على  مسبوقة  غير 

فأعيدت االنتخابات في هذه المنطقة.
من  بمزيد  أخرى  مرًة  أوغلو  إمام  فاز  ذلك،  ومع 
األصوات، ولم يترك مجااًل للشك في أن أردوغان 
قد فقد هذا المعقل. ولذلك، منذ اليوم الذي تولى فيه 
الهجمات  بدأت  البلدية،  رئاسة  منصب  أوغلو  إمام 

المنظمة ضده من قبل الحكومة والحزب الحاكم.

كلمة سر العملية: جاسوس تابع
العدالة  حزب  وزعيم  التركي  الرئيس  أهان  لقد 
مراًرا  أوغلو  إمام  أردوغان،  طيب  والتنمية رجب 
وتكراًرا باستخدام كلمات غير الئقة عنه. لكن إمام 
أوغلو أظهر أنه سياسي هادئ وال يمكن استفزازه 

بسهولة.
وعلى الرغم من أن إمام أوغلو نفسه ال يفعل الكثير، 
إال أن مؤسسات االستطالع قامت بإجراءات ميدانية، 
لقد  الحاكم في تركيا.  مما أدى إلى ترهيب الحزب 
أجرت هذه المؤسسات أكثر من 10 مسوحات ميدانية 
خالل العام الماضي، وفي المتوسط، في جميع هذه 
االستطالعات، تقدم إمام أوغلو بنسبة 10 إلى 12 

في المائة على أردوغان، وأصبح شخصيًة شعبيًة.
ونتيجًة لذلك، من الرئيس نفسه إلى وزير الداخلية، 
التلفزيون،  وشبكات  األنباء  ووكاالت  الصحف  إلی 

أوغلو.  إمام  إضعاف  أعمالها  جدول  على  وضعت 
وفي الهجوم اإلعالمي األخير، أصبح تناول العشاء 
بلدية  لرئيس  كبيرًة  مشكلًة  البريطاني  السفير  مع 

اسطنبول.
القصة هي أن أكرم إمام أوغلو، إلى جانب عازف 
البيانو التركي المشهور عالمًيا فاضل ساي، استضافا 
لتناول عشاء  البريطاني وزوجته في مطعم  السفير 

من المأكوالت البحرية.
ولكن بعد أقل من ساعة على هذه الحفلة الصغيرة، 
اإللكتروني  الفضاء  في  الصور  عشرات  نشر  تم 
التي  اللحظة  في  الجميع:  وكتب  اإلعالم،  ووسائل 
بسبب  الشوارع  في  اسطنبول  أهل  فيها  حوصر 
اسطنبول  بلدية  رئيس  كان  بكثافة،  الثلوج  تساقط 
يشوي السمك في مطعم بجوار جاسوس صليبي بداًل 

من إزالة الثلوج!
وقد أظهر االنتشار الواسع للصور واألخبار المتعلقة 
محسوًبا  كان  الهجوم  هذا  أن  أواًل،  القضية،  بهذه 
فردية  صور  نشر  أظهر  وثانًيا،  جيًدا،  ومنظًما 
األشخاص  من  العديد  أن  وداخله  المطعم  خارج 
كانوا يتابعون إمام أوغلو بانتظام، ويلتقطون صوًرا 

ومقاطع فيديو لجميع تحركاته.

اسطنبول هي تركيا صغيرة
العدالة  لحزب  بالنسبة  للغاية  مهم  اسطنبول حصن 
والتي  أردوغان،  طيب  رجب  وشخص  والتنمية 
الحزب  انتصارات هذا  للغاية في  لعبت دوًرا مهًما 

اإلسالمي في العقدين الماضيين.
ويعتقد العديد من المحللين وعلماء االجتماع السياسي 
تركيا  الحقيقة  في  هي  اسطنبول  أن  اسطنبول،  في 
صغيرة، وأن أي شخص يصل إلى السلطة في هذه 
تركيا. وبسبب  أنحاء  يحكم جميع  أن  يمكنه  المدينة 
هذا المنطق السياسي واالجتماعي، يشعر أردوغان 
وفريقه بقلق بالغ من احتمال نجاح أكرم إمام أوغلو.
كمال  الجمهوري  الشعب  حزب  زعيم  صرح 
التركي  “الخير”  حزب  وزعيمة  أوغلو،  كليجدار 
النهائي في  ميرال أكشينار، أن إمام ليس مرشحهم 

االنتخابات الرئاسية لعام 2023.
کما أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري أن األغلبية 
في مجلس مدينة اسطنبول مع حزب العدالة والتنمية، 
العمدة  منصب  فإن  عمدًة،  أوغلو  إمام  أصبح  وإذا 
في  ليس  وهذا  أردوغان،  أصدقاء  أحد  إلى  سيؤول 
مصلحة المعارضة. ومع ذلك، حتى هذا الخبر المهم 
لعزل  الجهود  وتتواصل  الحاكم،  الحزب  يهدئ  لم 

إمام أوغلو سياسًيا.
للتطورات  الحالية  الصورة  على  عامًة  نظرًة  إن 



21

السياسية التركية، تظهر أن الحزب الحاكم يستخدم 
في  بقائه  على  للحفاظ  واإلمکانات  الوسائل  كل 
المستبعد أن تشهد تركيا أجواًء  السلطة، وليس من 

سياسيًة مليئًة بالتوتر العام المقبل.

تحالف المعارضة
هذا وقد اجتمع قادة ستة أحزاب معارضة في تركيا 
لبحث توسع تحالف المعارضة، استجابة لدعوة من 
رئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال كيليتشدار 

أوغلو وفق ما أفادت صحيفة "زمان".
األحزاب  "قادة  فإن  التركية،  الصحيفة  وبحسب 
الذين اجتمعوا هم كيليتشدار أوغلو، ورئيسة  الستة 
حزب الخير، ميرال أكشنار، وزعيم حزب السعادة، 
تيميل كاراموال أوغلو، وزعيم حزب المستقبل أحمد 
والتقدم  الديمقراطية  حزب  وزعيم  أوغلو،  داوود 
علي باباجان، وزعيم الحزب الديمقراطي جولتكين 

أويسال".
وذكرت الصحيفة أن االجتماع "استمر إلى ما يزيد 
حول  الدراسات  تقييم  خالله  وتم  ساعات،   5 عن 
 2023 عام  وانتخابات  البرلماني،  النظام  تعزيز 
أحمد  اقتراح  االجتماع  وناقش  الطريق".  وخارطة 
داوود أوغلو، رئيس "حزب المستقبل"، بتغيير اسم 
أحزاب  الحالي  الوقت  في  الذي يضم  األمة  تحالف 

"الشعب الجمهوري"، "الخير"، "السعادة"".
وفي وقت سابق قال زعيم "حزب المستقبل" الذي 
األمة  تحالف  تشكيل  أثناء  حزبه  تأسس  قد  يكن  لم 
عام 2018: "مسؤولية تركيا تقع على عاتقنا جميعا، 
في  نحن  كثيرة  أشياء  طبيعة  أفسد  الرئاسي  النظام 

عتبة حرجة للغاية، ال يمكن ألحد أن يضع المصالح 
الحزبية أو الشخصية أوال".

وفقا آلخر استطالعات الرأي، "ارتفعت نسب تأييد 
أحزاب المعارضة في تركيا، ويتبين أن الفجوة بين 
حزب "العدالة والتنمية" وحزب "الشعب الجمهوري" 
في  آخذة  الخير  لحزب  التصويت  نسب  وأن  تقل، 
االرتفاع إلى حد ما، وحزب "الشعوب الديمقراطي" 

على وشك دخول البرلمان، وفق صحيفة "زمان".
وبحسب المؤسسة كشفت النتائج أن "حزب "العدالة 
والتنمية" حصل على 32 في المئة، وحزب "الشعب 
على  "الخير"  وحزب  المئة،  في   25 الجمهوري" 
 9 الديمقراطي"  "الشعوب  وحزب  المئة،  في   15
في المئة، وحزب "الحركة القومية" على 8.5 في 

المئة".

رحلة اإلمارات
التركي  والتقدم"  الديمقراطية  "حزب  زعيم  وانتقد 
رجب  التركي  الرئيس  مواقف  تغير  باباجان  علي 
طيب أردوغان تجاه اإلمارات، التي يزورها حاليا.

بدأت  إنه  تركيا  مغادرة  قبل  قال  أردوغان  وكان 
مرحلة جديدة في العالقات مع اإلمارات.

ألردوغان  انتقادات  "تويتر"  عبر  باباجان  ووجه 
ليلة  المدبر ألكثر  العقل  قائال: "إن كانت اإلمارات 
دموية في تاريخ تركيا الحديث "حسب اتهام الرئيس 
التقارب  أردوغان  على  السهل  من  فكيف  سابقا"، 

معها؟ 
ضلله  قد  كان  إن  التركي  الشعب  من  سيعتذر  هل 
بالنقود  تتعلق  المسألة  كانت  وإن  الليلة؟  تلك  بشأن 

فليعلن هذا".
خالل  ألقاها  التي  كلمته  من  جزء  باباجان  وأدرج 
في  قلعة  شانق  بمدينة  ينيجا  ببلدة  الحزب  مؤتمر 
التاسع من ديسمبر الماضي تعليقا على زيارة ولي 
عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تركيا.

وأفاد باباجان حينها في كلمة مطولة حملت انتقادات 
عنيفة ألردوغان، حيث قال "السلطات التركية تتهم 
هذه الدولة عالنية بدعمها المحاولة االنقالبية الخائنة.. 
التي  الدولة  تلك  هي  من  خطير؟  اتهاما  هذا  أليس 
يتهمونها؟ إنها اإلمارات العربية المتحدة.. نحن نعلم 
جيدا العقوبات التي تم إصدارها بحق المشاركين في 
تلك المحاولة االنقالبية، فنحن نتحدث عن عقوبات 
بالسجن المشدد لخمسين ومئة مرة.. وما هو االتهام 
الموجه إليها؟ يتهمونها بدعم االنقالبيين.. يواصلون 

اتهامها بهذا الشيء على مدار خمس سنوات".
بشأن  أردوغان  تصريحات  من  "أي  قائال:  وتابع 
تلك  كانت  إن  صائبة؟  المتحدة  العربية  اإلمارات 
الدولة هي المدبرة للمحاولة االنقالبية التي أسفرت 
تستقبلهم  فبأي وجه حق  تركي  استشهاد 251  عن 

بمراسم رسمية؟".
باباجان "إن لم تكن تلك االتهامات صائبة  وصرح 
أو  عليكم  كذبنا  إننا  صراحة  فليقولها  هذا..  فليعلن 
اإلمارات  أي  الدولة  تلك  وإن  بالحقيقة  نخبركم  لم 
بالمحاولة االنقالبية..  لها  المتحدة ال عالقة  العربية 
هذا..  فليعلن  بالمال  يتعلق  التقارب  هذا  كان  وإن 
بحاجة  دولة  أصبحت  تركيا  إن  صراحة  فليقولها 
إلى المال لدرجة جعلتها تتجاهل المحاولة االنقالبية 

وتمضي قدما في طريقها".
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هو عنوان الكتاب الذي صدَر مؤخراً للشاعر والناقد 
السوري محمد المطرود .

يقُع الكتاب في مئتي صفحٍة تقريباً، يشتغل المطرد 
مشبعٍة  مكثّفة  نصيّة  لغٍة  على  الجديِد  كتابِه  في 
بالصور والتأويالت، حافلٍة بالدالالت واالقتباسات، 
وسماً  تكون  أن  في  الكاتب  نجح  والتي  اللغة  هذه 
خاصاً به من حيث الصياغة و السبك ولتكون حّمالة 
لسرديّات البيئة التي انحدرت منها وفي أدّق جزيئات 
القصص وحكايات االقتتال القبلي والعشائري والثأر 
بين  جغرافياً  مثلثاً  شكلت  والتي  المنطقة،  تلك  في 
وانعكاس  وتركيا،  والعراق  سوريا  هي  دول  ثالث 
خرابه  ورصد  والحاضر  الواقع  على  كلّه  ذلك 
السياسي والعسكرّي و بسرٍد بعيٍد عن رتابة التأريخ 

وَحرفيّة النقل والتوثيق.

في الكتاب يسعى الكاتب إلى جمع تلك " الشذرات" 
منها  ليشّكل  المنطقة  بها  حفلْت  والتي  الحكائيّة 
المهدور  انتاج  "ليعيد  وبالتالي  واحدٍة  حكايٍة  عقد 
تحريكِه"  من  والخوف  االهتمام  بعدِم  والمصروف 

حسب مقولة السارد.
خّط  على  المطرود  محمد  يسير  العجاج  ساللة  في 
أبداعي عرفه أتقن تهذيبه على يديه، بدأ يبكر ليغدو 
اتّضحت مالمحه  قد  كانت  به،  خاصاً  سردياً  عالماً 
في كتابه السابق )آالم ذئب الجنوب( واليوم يصير 
مرونة  أكثر  ولنقل  وإثماراً  ايناعاً  أكثر  النص 

وطواعيّة في القراءة والصعود في معارجه.
وهو ينطلُق من مسؤوليته تجاه مكاٍن غنّّي بخرافاته 
وحكاياته، مكان له خصوصيته وواقعتيه السحريّة، 
من هنا يرى نفسه ككاتٍب معنّي بالتوثيق الحكائي، 
نفسه  يرى  البقعة،  هذِه  يخّص  أدٍب  إنتاج  إلعادة 
متفائال ".. كأّول المبشرين بميالٍد أدب يخّص شمال 

شرق البالد"
تتقاطُع  دراميين،  خطين  وفَق  الكتاب  أحداث  تسير 

معهما خطوط وأحدث أخرى ترفد نهر الحكاية.  
تاريخ  الضاربة في  البدو  األّول حكاية "هّدار وسم 
تلك المنطقة، وهي قّصة حّب تنتهي بالقتل، والثاني 
قريناً  نفسه  في  يجد  الذي  المؤلف  أو  السارد  قّصة 
بيولوجيا لسيرته، وهو بهذه  لبطل قصتِه أو امتداداً 
المزاوجة بين الشخصيتين يتنّقل بقصصه ومروياته 
بين عالمين: بدوّي محكوم بالغبار والتاريخ الشفهّي 

في  يتمثّل  وحضرّي  خصوصيتهم،  لهم  ألناٍس 
ُمغايرٍة بطبيعتها ولغة  إلى أرض  الصارخ  االنتقال 

أهلها وثقافتهم."
بالعودة إلى الخّط األول هو حكاية هّدار وسم البدو 
السورية  الجزيرة  وترف، هي سرديّة حّب عرفتها 
لها نهايتها المأساوية، فهّدار الذي تربطه قصة حّب 
جمال  إحدى عالمات  هي   .." التي  المرأة  ترف  بـ 

البدو الفارقة وأحدى بناته المميزات بال منافس"
بين سيرة انتقام أل الباّلش من هّدار وأخذهم بثأرهم 
بعد  ولو  بثأره  يأخذ  والعربي   " ترف  وقتل  منه 

أربعين عاما"..
منُذ الطفولة المبّكرة تعي ذاكرة السارد تلك األحداث، 
فيدور في تفاصيلها، يسترجع ما ارتبط بها من اقتتال 
القاتل  بالثأر وما يرافق أهل  القبائل ومطالبتهم  بين 
إلى  وصواًل  وتوجس  االستقرار  وعدم  خوف  من 
القبيلة،  ديار  عن  القاتل  أهل  رحيل  وهو   " "الجلو 
هكذا تقتضي األعراف حسب منطق الحياة في بيئية 
اجتماعية صاغت قوانينها حتى صارت أعتى من أن 

تنقضها محكمة مدنيّة أو نّص قانون وضعّي. 
العربية  البدوية  الحّب  قصص  نهاية  كّل  وكما 
المشابهة، مأساوية الخواتم، تلك الحكايا التي حفظنا 
متونها وهوامشها، القصص التي اتشحت بالعنفوان 
ليغدو  النفس،  وعزة  بالشهامة  وارتبطت  والكرامة 
في  المثل  مضرب  فيها  للثأر  المطلوب  "العاشق" 
أخالقه وعفته، تسير حكاية هّدار وترف ضمن هذا 
السياق، وما أكثر تلك الحكايات والتي تشكل المهاد 
السردي للبيئة في ذلك الحيز الجغرافي المضطرب 

الحدود على نهر بدا شبه جاٍف. 
سحرية  بقصص  نصوصه  متون  السارد  يعزز 
بعض  في  هّدار  مع قصة  لتتقاطع  مشابهة  فانتازية 
كولن  إلى  ليصل  يبتعد  و  المكان  ويمتد  األحيان 
السارد  راح  الذي  الراين  ونهرها  األلمانية  المدينة 
يعرفه في  نهراً  يخبرُه ويعقد صحبة معه كما خبر 

جزيرته شاخ على تلك الحكايا.
"أبوابها"  من  المغلقة  الغرف  دخول  السارد  يحاول 
الشفاهية، لكنّه ُمعّطاًل حواسه إلى أبعد حّد، خال ما 
تّم تداوله " وهنا تقتضي أخالقيات الفارس ُمحاذرة 
هو  والناس،  المكان  بأخالقيات  يرتبط  بما  الخدش، 
وجحيمه  ناره  وله   " القبلي  االجتماعي  "الحرملك 

ومخاطر ولوج أبوابه الموصدة.   

بالتوازي يأتي الخّط الدرامّي الثاني للكتاب من خالل 
البوح في سيرة المقاربة الذاتية لحياة عاشها السارد 
يحكي تفصيالتها ويروي بعين ابن المكان المكتوي 
بنار األحداث حيناً والمراقب الواعي أحياناً أخرى، 
أرواحها  السحريّة،  الشخصيات  لتلك  المحّب  وهو 
مازالت تمأل مشهد حياته بتواتر الحكايات واختالف 
مجرى  فيصحح  حيناً  العّراف  دور  يأخذ  رواتها، 
األحداث أو يعطيها بُعداً ُمستقبلياً حين يتنبّأ بالنتائج 

والنهايات، وحسب قوله: 
" أروي حيواتهم كجزٍء من سيرتي المتعّثرة بفعل 
عالقتها الحساسة الملتبسة بأناس مازالوا يملؤون 

المشهد.." 
بهذا يفسر سرحانه الُمبكر ليعمل على تأسيس سيرٍة 

تستند على تاريخه البدوّي والمدنّي
الشخصّي  تاريخه  أحد  لكّل  أّن   ً تماما  يعي  وهو 
وقصته تلك التي ال تشبه قصة أحد أخر.."  يأتي ذلك 
بوح  عبر  وتحاول  األسئلة،  غبار  تثير  ذاكرة  عبر 
جريء أن تُقاطع ما هو عام وانعكاسه على ما هو 
فردّي ذاتّي، بدأ السارد يعيه من خالل يُتمه المبّكر 
القراءة  على  وعيه  يفتح  الخؤولة،  بيت  في  وعيشه 
فيقرأ ما يتسر من هدايا الصديقات من أدب عالمي 
خالله  من  بدأ  سياسي  تيّار  في  انخراطه  ثم  ومن 
التبصر في مستقبل البالد ويعمل مهنة لم يحبّها يوما.
يريد السارد أن تكون البداية - وإن اختلف موضعها-  
في أول الحكاية أم في وسطها يبدأ من حيث سيرة 
الخلق من قبضة الوحل األولى التي شكلت أجسادنا 
"إنكي"  السومرّي  اإلله  بقصر  مروراً  المطر،  بعد 
الذي بنى بيته في أعماق البحار، ثم تتعرج الخطوط 
البيانية للبشر تتقاطع حيناً في نقاط ما وتفترق أحياناً 
كثيرًة عبر كائن أسمه " الزمن " يحكي بجرأة فطريّة 
عن بكريّة تجاربه األولى حين يشتبك الخيال بالواقع 
إلى  أقرب  والواقع خيااًل، هو  واقعاً  المتخيل  فيغدو 
جّس الطفل في دهشٍة إلى ما خفي من جسده، وما 

ترفق مع تلك اللحظة من َفرادة.

ملتبساً في شخصين معاً، يسرد ما  هو يبقى متأهباً 
اجتهد بدوّي في ايجازه بعفويٍّة َفِطنة "زلمه ضيعوه 
النبي  سيرة  يرى  فهكذا   " يومين  بعد  وشافوه  أهله 

يوسف، لكن أنّى للسارد إيجاز البدوّي.  
الحكاية  هذه  هّدار  حكاية  أحداث  نقل  استطاع  فقد 
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السارد  يشغل  كبيٍر،  عالٍم  من  تأتي  التي  الصغيرة 
الواجهة  إلى  لتظهر  تعود  الحكاية  تلك  منه،  جزءاً 
من جديد كلما قاربت نوازعها هواجس السارد، فهو 
في  ويدور  الحكاية  متن  على  للقبض  دائما  يسعى 
أفالكها، شانها شأن كّل السرديات البدائية التي حفلت 
األسطورية  األحداث  من  الجغرافية  البقعة  تلك  بها 
والغرائية  يقاطعها مع الوقع حينا فتحكي عن "رجل 
من  فارت  حتى  بالحنطة  داره  فمألت  جنّية  تزوج 
جيوب  من  خيراتها  تفور  جزيرة  عن  الشبابيك" 
"ولو  على  تتّحسر  "خنسا"  الجّدة  بينما  المسؤولين 
ثالثة أكياس طحين.. „. تلك السرديات دخلت أبواب 
المداولة في أمسيات الشعراء وسهرات البدو وعلى 
لسان القولين والربابة ذات الوتر الواحد المقدوِد من 

ذيل فرس.
تمتزج شخصيّة هّدار المطلوب للثأر من وآل الباّلش 
بشخصية السارد " القرين" المطلوب بسبب مواقفه 
أّي مواطن  السياسية والوطنية أو ربما حالُه كحاٍل 

مطلوب لجهة أمنية دونما سبٍب.
هّدار يُدمن ويتقن التخفي وهي حال المطلوب للثأر، 
لكنّه متسلح بكرامته وشجاعته، بينما السارد يسوقه 
ترحاله إلى وسط أوربا بحثاً عن فضاء آمٍن، وهّدار 
ومثله  متخفياً،  األهل  مضارب  من  يقترب  كذلك 
يفعل السادر بعد ثمانية أشهر من وصوله إلى ألمانيا 

مدفوعاً بشوقه / بشوقهما/ لمن يحب. 

العجاج  ساللة  كتاب  يبدو  األولى  الصفحات  من 
بعيداً مسطرة التجنيس أو التصنيف، هو فرٌد بذاتِه 
حّد  على  وللمؤلف  للبيئة  بيولوجّي  انتماء  وهو 
لتنتج نصاً  الذاتي  بالسرد  القصة  فيه  تشتبك  سواء، 
فيه  األول  البطل  بينما  التأويل  على  مفتوحاً  إبداعياً 
حسب رأيي هو )اللغة( بمجازاتها وادهاش تركيبها 

وانتمائها األمين للمكان.
الكتاب  في  الرئيسة  الحكاية  تتجزأ  أخرى  من جهة 
ومتفرقة  حيناً  متواترة  متتالية  مترادفة  مشاهد  إلى 
أحيانا أخرى لكنّها في الغالب تعود لتنتظم من جديد 
في حلقة دراميٍّة واحدٍة مشغولة بعناية تعطي انطباعاً 

بأنّها األقرب إلى روح الرواية.  

تبدو  قد  الفصول،  الكتاب  في عدد من  يأتي  كذلك 
مضمون  في  تختلف  منفصلة،  أنّها  األولى  للوهلة 
سردها، لكنّها تتقاطع بطريقة أو بأخرى مع غيرها 
منها  نقرأ  الالحقة  ثم  ومن  السابقة،  الفصول  من 
السيرة  إلى  مدخل  شرسة،  أزمنة  عن  قتل،  )سيرة 
في  وأنا"،  الباّلش  وآل  هّدار  عن   "  ... الشخصيّة 
مديح الشجاعة، تبديد صورة الخوف، نهاية قمرين 
 " وترف  البدو  وسم  هّدار  مقتل  مالبسات  بدويين" 
المحطات والحواجز، شرك الحواجز، حين انتهيت 
غريباً  ..إلى غيرها من العناوين والتي كانت غالباً 
خالل  ومن  المجازي  تركيبها  في  اإلدهاش  تحمل 

يأتي  عندما  التضاد  هذا  لكن  تضاّدها  أو  حواملها 
في متن النّص يفضي إلى المزيد من شغف القراءة 
ومتعة االكتشاف، فالمتتبع لخيوط النص سيرى أن  
النهايات ال تقّل إدهاشاً عن تركيب العناوين وعليه 
تجاور  خالل  من  المجاز"   بحر  في  "يغرق  فهو 
اللفظين مثاًل " الّطارد والمطرود ، في مديح الذئب 
/ ذئبي ، القلّة الكثيرة، والليّن – حامل سيف الماء 

وغيرها.
الشخصية،  السارد األحداث على خّط حياته  يقاطع 
يقاطعها  السارد  لحياة  موازية  هّدار  سردية  لتصير 
بين الحين واألخر بأحداث معاصرة سياسيّة وفكريّة 
به  تربطها  لشخصيات  مواقف  يتخللها  وشخصيّة، 
عالقة فكريّة أدبيّة، يقابله في ذلك سير على خطين 
مكانيين أيضاً، ينقل األحداث وأبطالها من الجزيرة 
السورية إلى ضفاف الراين في ألمانيا، حيث أجمل 
شبه  نهراً  ويستذكر  ربابته  قوس  يشّد  العالم  أنهار 
جاٍف، محققاً بذلك نبوءة العجوز التي قالت له يوماً 
وأنت  يدك،  متناول  رفيقتك وفي  لتكن حقيبتك   .."
فال  للموت،  منذوٌر  أنت  مما  أكثر  للرحيل  منذوٌر 

تخف من الموت "
إلى  ليعودوا  لألصدقاء  موارباً  بابه  السارد  يترك 
حديقته الخلفية "ففيها الحيوانات األليفة والشرسة، 
ورح  تمتدح  بالهزيمة..  الخسران،  في  الشجاعة 
ذاته  إلى  منه  إشارة  في  الطريدة"  الفارس وشعور 
أو  وتدجينها  األضداد  جمع  على  القادرة  الواعية 
ومضمونه،  شكلِه  على  اآلخر  قبول  المحصلة  في 
ويحتفي  حينا  يدّجنها  نصوصه  في  يؤنسنها  ربما 
بشراستها، هو ال يريدها أن تكون كما يُريد، بل كما 
ُكّونت وفطرت عليه هي، فهو األقرب إلى احترام 

الذئب بخصالِه وسماته وسيرة وحشتِه وروح العدّو 
النبيلِة فيه من الكلب بتملّقه.

يأتي كتاب ساللة العجاج كسيرة توثيقيٍة بلغة حكائيٍه 
الكاتب من  استفاد  بالتفاصيل، حيث  ايحائية مشبعة 
المورث الشعبي بمختلف أشكاله، إن كان مثاًل شعبياً 
أو مقولة متداولة وهي كثيرة ال مجال لحصرها هنا 
أو لفظًة تحيل خصوصية ما في البيئة " فالخربوش 
والمرياع، والبير ورشاه، والملفع، الربعة، الحّدار.. 

وغيرها الكثير في النص.
التراكيب  هذه  عند  مطواًل  يقف  أن  للقارئ  ويمكن 
مثال  فالوسم  رمزيتها  ويقتفي  يحللها  والمقوالت 
الفارقة،  العالمة  أو  الشيء  في  الدائم  الطبع  هو   "
والعجاج بما يرافقه من قلق وخوف وتشتت، وهّدار 
كصفة مرادفة للريح والغبار وغيرها، في حين يعمد 
الكاتب في بعض عناوينه الفرعية إلى ربط " أنا " 
العنوان مما يعزز وجوده كفاعل  كالحقة في نهاية 

في المتون.

من جهة أخرى يمكن أن تلحظ في مقطع قصير كم 
األلفاظ التي يسوقها الكاتب في تلك الصور" .. كان 
وقصصها  بمآثرها  كلها،  الغبار  يستحضر سالالت 
سنجار...تلك  جبل  أذيال  ناعور  من  الطريق  كان 
المشوي  الوحل  كقطع  تتناثر  البيوت  بين  المسافة 
كصلصال على هيئة جدران والنوافذ/ الكوات عيون 

ذئاب"
يُذكر أّن كتاب ساللة العجاج صدر الشهر الماضي 

عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

*محمد المطرود كاتب سوري مقيم في ألمانيا     
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أسباب لضعف الثقة بالنفس لدى المراهقين:
الدائم  فالشجار  األسري:  المناخ  استقرار  عدم  ـ  
بين األبوين والخالفات العائلية تضر كثيرا بالحالة 

النفسية ألبناءنا وثقتهم بأنفسهم.
اإلهمال: أن تهمل األم ابنها، وأال يراعي األب ابنه، 
فال يجد اإلبن حب واهتمام. وعادة يظن أنه السبب 

وبالتالي يفقد ثقته بنفسه.
ـ  النقد الحاد والدائم: فتصرخ األم دائما إلبنها قائلة 
الكالم"  "مابيسمعش  و  "فاشل"  و  نافع"  "مش  أنه 

وتوجه له النقد الحاد الغير بناء.
يحقق  بأن  األبوين  يحلم  ما  كثيرا  األبوين:  حلم  ـ 
ابنهما أحالمهما ويمتهن المهنة التي يفضالنها، رغم 

أنه ال يريد ذلك.
ـ  الضعف الدارسي: أي أن يواجه االبن صعوبات 
في التعلم ال تمكنه من الحصول على الدرجات التي 

يسعى إليها.
يتصورون  فشل: ألنهم صغار،  بتجربة  المرور  ـ  
أنها نهاية العالم إذا لم يكسب مباراة هامة مع فريقه، 

أو سقط في امتحان ما
ـ  االعتداء سواء بالضرب أو السب: بعض األباء 
يستسهلون الضرب والسب لمعاقبة أبنائهم ولكن هذه 

الطريقة من أهم مسببات ضعف الثقة لدى األبناء.
األخرى:  الفسيولوجية  والتغيرات  الشباب  حب  ـ  
السن،  هذا  في  المراهق  به  يهتم  ما  أكثر  المظهر 
نفسيا  يتألم  يجعله  وجهه  في  الشباب  وبالتأكيد حب 
ويكره أن يبدو بهذا الشكل. كما أن هناك من األبناء 
المصاحبة  الفسيولوجية  التغيرات  يتقبلون  ال  من 

للبلوغ بسهولة، مما يؤدي لضعف الثقة بالنفس.

األعراض:
يميل  ال  اجتماعي،  غير  يكون  أن  االنطواء:  ـ 
لزيارات األهل واألصدقاء كثيرا، ودائرة أصدقاءه 

محدودة جدا.
ـ  سوء التغذية: إما أن يميل لألكل كثيرا فيصبح بدينا 

أو يزهد في األكل فيصاب بالنحافة
ـ  عدم تصديق المجامالت: إذا قلٍت له أنه يبدو وسيم 

في هذا القميص، فلن يصدقك.
أو حادا،  بناءا  نقدا  كان  النقد: سواء  التوتر عند  ـ  
فإنه يكره أن ينتقد ويتوتر وربما يكون رد فعله سىء
الرأي: عادة ال يعبر عن رأيه  التعبير عن  ـ  عدم 
عالنية، في حين أنه سيميل للتواصل عبر اإلنترنت 
خالل  من  الرأي  عن  والتعبير  الناس  مع  للتفاعل 

الشبكات االجتماعية والمدونات.

دورك لدعم المراهق وثقته بنفسه:
البنك  وقتك  من  تخصيص جزء  على  احرصي  ـ  
أو بنتك باستمرار تقضونه في ممارسة لعبة معا أو 
الخروج للتسوق أو النادي أو مشاهدة التلفزيون معا 
أو حتى الجلوس في الشرفة لتبادل أطراف الحديث.
ـ  اظهري حبك البنك وبنتك دائما باالبتسام والكلمات 
الطيبة. شجعيه واحرصي على مدح مميزاته وقدراته 

ومواهبه. اهتمي به. وامدحيه أمام اآلخرين.
ـ  احرصي على الحوار الراقي بينك وبين زوجك: 

الشجار ممنوع أمام األبناء
ـ  شجعي ابنك و بنتك على ممارسة الرياضة وإيجاد 
هواية يبدع فيها. فالرياضة والهوايات عموما ترفع 
الثقة بالنفس ألن المراهق يشعر أنه يمتلك موهبة أو 

منه  تجعل  األقل  أو على  اآلخرين  تميزه عن  قدرة 
إنسانا مفيدا.

ـ  اهتمي بمعالجة حب الشباب الذي يظهر في وجه 
ابنك أو بنتك، ووضحي أنه أمر طبيعي في هذا السن 
ابنك  إعداد  على  كذلك  واحرصي  يزول.  وسوف 
لتفهم كل التغيرات الفسيولوجية التحدث مع البلوغ.

ـ  ساعدي ابنك على تجاوز محنة الفشل، واشرحي 
له أنها ليست نهاية العالم وأنه يمكن أن يتعلم منه. 
ساعديه أيضا على معرفة أسباب الفشل وكيف يمكن 

عالجها.
الضرب  غير  للعقاب  طريقة  أي  في  فكري  ـ  
وتعمد اإلهانة. غالبا ما تلجأ األمهات لهذه الطريقة 
استسهاال أو غضبا، ولكن التربية الصحيحة تتطلب 
ال  والتي  للعقاب  الصائبة  الطريقة  لمعرفة  مجهودا 

تضر بنفسية ابنك كأثر جانبي.
ـ  اعط البنك أو بنتك الفرصة ليتخذ القرار بنفسه في 
بعض شؤونه، وشجعيه على تحمل مسئولية بعض 
كثيرا  يدعمان  والتجربة  المسئولية  فتحمل  األمور، 
ثقة المرء بنفسه ألنه يكتشف أنه قادر على التفكير 

واتخاذ القرار وتنفيذه وتحمل عقباته.

المراهقة: في هذا المرحلة من العمر، يضطرب كل شىء وتختلف المفاهيم، فال المراهق أو المراهقة طفل صغير وال  شاب أو شابة 
كبيره .. بين بين. في هذه المرحلة، يريد أن يكتشف من يكون وماذا سوف يكون، وكيف يبدو في عيون اآلخرين اآلن.. 

في هذه المرحلة، يبدو المراهق في أضعف حاالته النفسية عندما يفقد الثقة في نفسه.
 لماذا يحدث هذا مع أبنائنا؟ وكيف نعالجه؟
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على غرار البالغين، ال يحّب األطفال أن يتحّكم بهم 
يصبحون  األمر  بلغة  تخاطبينهم  إن  وما  اآلخرون 

فوضويين ومتمرديّن في معظم األحيان. 
العقاب  أسلوب  حتّى  أّن  الدراسات  أظهرت  وقد 
التحكّم  أشكال  من  مباشر  غير  شكل  هو  والمكافأة 
الّذي قد يؤدي الى نتائج عكسيّة في بعض الحاالت. 
إّن أسلوب العقاب والمكافأة هو ضرورّي من أجل 
من  جزًءا  أّن  تذّكري  ولكن  الطفل  سلوك  تكوين 
الدماغ الّذي يتعامل مع حّل المشاكل وصنع القرار 
يكتمل  لم  واألخالق  بالعواطف  والتحكم  والتعاطف 
بعد عند الطفل لذلك عندما يعصى األوامر أو يسيء 
التصرف فعلى األرجح أنّه لم يفهم ما تريدينه ، أو 
أو  بشكل صحيح  اندفاعه  على  السيطرة  يستطع  لم 
يعبّر عن مشاعره وأفكاره كما ينبغي. إّن المقاربة 
الصحيحة التي تُعلّم طفلك االنضباط واحترام وتقدير 
اندفاعه  على  والسيطرة  القرار  وكيفية صنع  الذات 

يتّم تنفيذها من خالل أسلوب تربية إيجابي. 
إليك النصائح التالية حول كيفية تعليم طفلك االنضباط 
من خالل اتبّاع أسلوب تربية إيجابي بداًل من أسلوب 

العقاب والمكافأة عندما ترين ذلك مناسًبا.
ـ ابحثي عن احتياجاته األساسيّة: ال يعرف األطفال 
بعد كيف يعبّرون عن أنفسهم بشكل صحيح ولذلك 
قد يلجئون الى إساءة التصرف أو التمّرد. بداًل من 
معاقبتهم أو الصراخ عليهم، حاولي أن تبحثين عن 
بهذا  التصرف  الى  تدفعه  التي  األساسية  الحاجة 
أو  الجوع  مثل  األوليّة  باالحتياجات  ابدئي  الشكل. 
العطش أو دخول الحمام )بسبب اإلمساك أو الغازات 
الى  انتقلي  ثّم  ومن  ألم جسدّي  أي  أو  اإلسهال(  أو 
أو  التوتر  أو  الخوف  أو  األمان  عدم  مثل  المشاعر 

القلق الخ.
ـ استخدمي فّن التسلية واللّهو: عندما ترين أّن طفلك 
فّن  معه  استخدمي  مستحبّة  غير  بطريقة  يتصّرف 
التسلية، على سبيل المثال إن كان االستحمام بمثابة 
مثل  ما  لعبة  باختالق  ترغبين  قد  له  يومية  معركة 
"الذهاب في مغامرة للبحث عن كنز" في المغطس 
الطريقة  هذه  االستحمام.  في  يرغب  تجعليه  كي 
عبًئا  كان  شيء  من  االستحمام  الى  نظرته  ستغيّر 

عليه الى متعة ومغامرة وابتكار.
وأقّل  هادًئا  الطفل  يكون  طفلك:  مع  الوقت  اقض  ـ 
ميواًل الى التمّرد عندما يقضي وقًتا ممتًعا معك. إّن 
وفي  مشبّعة  ستكون  واألمان  العاطفة  الى  حاجاته 
المقابل لن يكون من الصعب التعامل معه. إّن الطفل 
الّذي يتمتّع بسالم داخلي يكون أكثر طاعًة من الطفل 

الّذي يفتقر الى هذا النوع من السالم.
ـ كوني متّسقة: حاولي أن تبقي متّسقة في كّل شيء 
معيّنة  قواعد  هناك  أّن  الطفل  يعلم  لكي  به  تقومين 
إّن عدم االتساق سيجعل  صارمة ال يمكن كسرها. 
لن  أمر  وهذا  سيطرتك  وتحت  وقلًقا  مرتبًكا  الطفل 

ترغبين به.
عن  واضحة  إرشادات  اعطيه  واضحة:  كوني  ـ 
المهام التي تريدينه أن يؤديّها وعن مهامك بداًل من 
اعطائه األوامر. مثاًل، قد تالحظين على طفلك عادة 
سيئة كتنظيف األنف باإلصبع ، بداًل من أن تأمرينه 
بالتوقف عن ذلك أو الصراخ عليه بال جدوى قائلًة 
"هذا مقرف" اطلبي منه أن يجلب لك محرمة لكي 

تنظفيّن أنفه.

االنضباط  طفلك  تُعلّم  التي  الصحيحة  المقاربة  إّن 
القرار  وكيفية صنع  الذات  وتقدير  الذات،  واحترام 
والسيطرة على اندفاعه يتّم تنفيذها من خالل أسلوب 

تربية إيجابي.
المستطاع  قدر  حاولي  به:  المحيطة  البيئة  نظمّي  ـ 
وآمنة  هادئة  به  المحيطة  البيئة  من  تجعلين  أن 
خالل  من  ذلك  تحقيق  يمكنك  القلق.  من  وخاليًة 
وضع حدود وإعطائه خيارات أكثر )من بين قائمة 
أو  بشربه  يرغب  ما  النتقاء  الخيارات(  من  معيّنة 
تأتي على  أنشطة مسليّة، وال  به من  القيام  أو  أكله 
ذكر األلعاب التي ال ترغبين أن يلعب بها، وحاولي 
يمكن  ما  الطفل  يعرف  لكي  معيّن  بروتين  االلتزام 
التكيّف  من  بالقلق  يشعر  أن  تتجنّبين  وبذلك  توقّعه 

مع التغيير.
األمور:  بعض  عن  النظر  صرف  كيفية  تعلمّي  ـ 
بحّق  طفل  بأنّه  يشعر  أن  الى  الطفل  يحتاج  أحياًنا 
تختارين  كيف  تعلمّي  بذلك.  له  تسمحين  أن  ويجب 
طريقتك، إن لم تكن األنشطة أو السلوك الّذي يقوم 
به خطًرا أو يعّرضه ألي أذى بأي شكل من األشكال 
اصرفي النظر عنه واسمحي له باالستمتاع بما يقوم 
ووقًتا  أكبر  مجهوًدا  سيتطلّب  معه  الجدال  إّن  به. 
أطول لذا اسمحي له بكّل بساطة أن يقوم بما يريده.

ـ اعترفي أنّه يحسن التصّرف: ال تنسي أن تمدحيه 
عندما يحسن التّصرف. إن لم يتلّق الطفل أي تعليق 
إيجابي على مجهوده فلن يكون لديه الحافز لتكرار 

هذا التصّرف، لذا مدح الطفل هو أمر ال بّد منه.

الجميع يعرف أنه من العادات الشائعة في العديد من 
دول العالم أن يضع ِكال الزوجين خاتمي الزواج في 

اإلصبع الرابع )البنصر( لليد اليُسرى تحديداً.
إن األمر بدأ قبل اكتشاف الطب لكيفية عمل جهاز 
هذا  اكتشاف  فقبل  اإلنسان،  جسم  في  الدوران 
الجهاز، اعتقد الناس أن هناك شرياناً يصل مباشرًة 

بين اإلصبع الرابع في اليد اليُسرى والقلب.
وبسبب هذا االتصال الُمباشر ـ كما اعتقد القدماء ـ 
بوريٍد يصل بين اإلصبع والقلب، اختير لقب وريد 

الُحب اسماً لهذا الوريد.
اآلداب  "ُخبراء  حدد  اللقب،  هذا  إلى  واستناداً 
الزوجية" ذلك اإلصبع ليكون األكثر ُمناسبًة لوضع 
الخاتم  هذا  ليُعلن  للزوجين،  بالنسبة  الزواج.  خاتم 

حبهما األبدي.
البلدان  من  للعديد  بالنسبة  الحال  هو  ليس  هذا  لكن 
خاتم  يوضع  أن  اختار  فأغلبها  األخرى،  والثقافات 
الزواج في اإلصبع الرابع لليد اليُمنى، ولهذا أيضاً 

العديد من األسباب:
- حرية االختيار: ليس هناك قانون أو ُعرف َينُص 
اليُسرى،  اليد  الزواج في  على وجوب ارتداء خاتم 
فإذا كنت تفضل ارتداء ذلك الخاتم في اليد اليُمنى، 

سيكون ذلك مقبواًل تماماً.
الخاصة،  تقاليدها  ثقافة  لكل  الثقافات:  اختالف   -
فالشائع لدى عديد من دول شمال ووسط أوروبا هو 
ارتداء الخاتم في إصبع اليد الُيمنى، حيث تتبع دوٌل 

مثل النمسا، الدنمارك، بولندا هذا التقليد.
من  خاتم  الزوجين  ِكال  يضع  أيضاً،  ألمانيا  وفي 
الذهب في اليد اليُسرى قبل العرس، ثم ينقلونها إلى 

اليد اليُمنى بعد الزواج، كرمٍز للوحدة.
األمراض  من  العديد  هناك  صحية:  اعتبارات   -
التي تمنع كثيراً من الناس من ارتداء الخاتم في اليد 
اليُسرى، فيضعونه في اليد اليُمنى، فالتهاب المفاصل 
أن  يُمكنها  األخرى  المفاصل  أمراض  من  والعديد 
تسبب التورم و االنتفاخ، فيصبح من الصعب وضع 

أو خلع الخاتم. 
ما يضع  إذا كنت أعسر: الشخص األعسر غالباً   -
الخاتم في يده اليُمنى، وذلك حتى يُبقيه آمناً ويحفظه 
بعيداً عن يده اليُسرى التي يستخدمها في القيام بكل 

أعماله مما قد يُعرض الخاتم للتلف أو الضياع.
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الُملِح  الشعور  إن  األلماني  "فرويندين"  موقع  قال 
بالذهاب للتسوق يعد مؤشراً على إدمان التسوق.

إدماناً  ليس  التسوق  إدمان  أن  الموقع  وأضاف 
بمادة  التعلق  يعني  ال  أنه  حيث  التقليدي؛  بالمعنى 
معينة، وإنما يعني القيام بفعل قهري؛ لذا فهو يندرج 

ضمن االضطرابات القهرية.

وأوضح أن المؤشرات األولى إلدمان التسوق تتمثل 
في القيام بذلك الفعل القهري كتقدير ومكافأة للذات 
أو كسالح لمحاربة اإلحباط أو مشاكل الحياة اليومية 
أو  القصير  المدى  على  المزاجية  الحالة  تحسين  أو 
القلق  مثل  السلبية،  المشاعر  بعض  من  للتخلص 

والخوف.
الشعور  أن  الصحة  المعني بشؤون  الموقع  وأردف 
المسببة  المشاكل  ما ينحسر وتطفو  بالسعادة سريعاً 
للشعور القهري في التسوق والشراء، على السطح 
مرة أخرى، باإلضافة إلى الشعور بالندم على إنفاق 
الشعور  ويتفاقم  غير ضرورية.  أمور  في  األموال 

بالندم في حال الوقوع في براثن الديون. 
يلجأ "المريض"  السلبي  وللتخلص من هذا الشعور 
حلقة  في  يدخل  ثم  ومن  جديدة،  تسوق  جولة  إلى 

مفرغة.
يمتلك  ما  غالباً  أنه  إلى  مختلفة  دراسات  وخلصت 
مثل  الخاصة،  الصفات  بعض  التسوق  مدمنو 
المخاطرة واالفتقار إلى الثقة بالنفس، إال أن هذا ال 
بتلك الصفات،  الذين يتسمون  يعني أن األشخاص، 
يتعرضون لخطر إدمان التسوق؛ حيث أن اإلصابة 
باإلدمان تتطلب اجتماع عدة عوامل قد تختلف من 

حالة إلى أخرى.
وأشار إلى أنه يمكن عالج إدمان التسوق من خالل 
كيفية  المريض خالله  يتعلم  الذي  السلوكي،  العالج 
المسببة  اإلحباط  ومشاعر  المشاكل  مع  التعامل 
بطريقة أخرى غير جوالت التسوق، غير أن العالج 
بمرضه  المريض  اعترف  إذا  إال  نجاحاً،  يحقق  لن 

ورغب في التخلص من هذه العادة.

تعمل بودرة األطفال بمثابة المصباح السحري لحل 
مثل  المنزل،  ربة  تواجه  التي  المشاكل  من  كثير 
بالحيوانات  والعناية  الكريهة  الروائح  من  التخلص 
فيما  تعرفي  اإلكسسوارات.  على  الحفاظ  أو  األليفة 
حياتك  في  األطفال  بوردة  استخدامات  على  يلي 

اليومية.
ـ تنظيف الحيوانات األليفة: هل تعلمين أنه يمكنك 
االستعانة ببودرة األطفال لتنظيف الحيوانات األليفة 
كالكالب والقطط؟ كل ما عليك فعله هو نثر قليل من 
بودرة األطفال على شعرهم كبديل للشامبو أو كبديل 

لالستحمام بالماء.
ـ التخلص من رائحة األحذية الكريهة: إذا شعرت 
بوجود رائحة كريهة في إحدى األحذية، انثري قليل 
من بودرة األطفال بداخلها، فهي بإمكانها أن تمتص 

الروائح غير المرغوب فيها وتترك الحذاء نظيفا.
ـ فراش سرير منعش: هل فكرتي من قبل في وضع 
في  وخاصة  السرير  مالءات  على  األطفال  بودرة 

فصل الصيف؟ 
إن فعلت ذلك سوف تنعمين بنوم هادئ ألن بودرة 
تقلل  أنها  كما  األقمشة،  إنعاش  على  تعمل  األطفال 

من رائحة العرق.
تنظيف الكتب: تعد الكتب من أهم المقتنيات وخاصة 
األتربة على  بتكاثر  لذا إن شعرت  القراءة،  لمحبي 
أغلفة الكتب المفضلة لديك، قومي بوضع قليل من 
بودرة األطفال على الكتب وامسحيها بقطعة قماش، 

وسوف تالحظين كيف أصبحت الكتب المعة.
انتشار  من  تعانين  كنت  إذا  النمل:  من  التخلص  ـ 
عليك  ما  كل  منزلك،  من  متفرقة  أنحاء  في  النمل 
فعله هو وضع بعض من بودرة األطفال على حواف 
األبواب والنوافذ واألماكن التي يختبئ بها، وسوف 

تالحظين الفرق بنفسك.
من  يعاني  منا  كثير  اإلكسسوارات:  تشابك  فك  ـ 
وخاصة  البعض  بعضها  مع  اإلكسسوارات  تشابك 
السالسل، وقد نظل أحيانا وقتا طويال في محاوالت 

فض التشابك، والحل يكمن في بودرة األطفال.

ـ أن تناقش امرأة أشبه بأن تحاول قراءة صحيفة في 
يوم عاصف.

ـ دموع المرأة وسيلة الهجوم على الرجل.
... أن تصوب  المرأة  السبيل االكيد لتصيب قلب  ـ 

وأنت راكع.
ـ مهما يكن غباء المرأة فهي تفهم الحب.

ـ الحساب عند المرأة: تقسم عمرها على 2 وتطرح 
5 سنوات من عمر زوجها وتضرب ثمن فساتينها 

في 2 وتضيف 5 سنوات لعمر أعز صديقاتها.
ـ المرأة ال ترى عادة ما يصنعه الرجل من أجلها... 

وإنما ترى ماال يصنعه.
ـ خير ما تصبغ به المرأة شفاهها هو الصدق.

ـ لو أن الجميالت ال يتكلمن الزددن جماال.
ـ ال يليق بالرجل المهذب ان يسأل امرأة عن سنها.

ـ ابتسم لزوجتك تجدها رهن اشارة.
ـ ابغض الرجال عند النساء : البخيل والجبان.

ـ احسن الرجال حظا مع النساء: هو الرجل القادر 
عن االستغناء عنهن.

قلبه  فأعلم ان  إمرأة  اذا شكى لك شاب من قسوة  ـ 
بين يديها.

فإن  النساء،  بعض  يجذب  الرجل  جمال  كان  اذا  ـ 
عن  ال  رجولته  عن  الرجل  في  يبحثن  معظمهن 

جماله.
النساء فذلك هو  المرأة بين جميع  اذا ميز الرجل  ـ 
الحب، وإذا اصبحن النساء جميعا ال يغنين الرجل ما 

تغنيه امرأة واحدة فذلك هو الحب.
ـ اذا ابتسمت المرأة للرجل في الطريق جرى خلفها، 

واذ ابتسم الرجل للمراة تمنت ان يجري خلفها.
ـ اذا اخفق الرجل بالحب تمنى ان يعيش اعزبا طوال 
حياته، واذا اخفقت المراة بالحب اسرعت وتزوجت 

اول رجل تلقاه.
ـ اذا اخطأ الرجل فانه يندم، واذا اخطات المرأة فانها 

تقول اسفة.
ـ اذا رأيت رجال يفتح باب السيارة لزوجته ، فاعلم 

ان احدهما جديدا السيارة او الزوجة.
الرجل صديقه ألجل امرأة ،فانه يخسر  اذا خسر  ـ 

المرأة والصديق معا.
يحلمون  المحبين  ولكن  نادرة  الحب  في  السعادة  ـ 

دائما بالسعادة. 
ـ اشقى المحبين جميعا اولئك الذين يحبون بال امل 

وال رجاء. 
ال  ولكنهما  معا  يولدان   : توأمان  والحب  الغيرة  ـ 

يموتان معا. 
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موفق ُولد في 1938 بمدينة دمشق، حارب أسرته من أجل الفن، إذ كان والده يصر على أن يكون »مهندساً 
أو طبيباً أو غيرها من الوظائف المرموقة«، وعلى الرغم من شهرته كمطرب، إال أنه بدأ باإلخراج.

بداية موفق الفنية يروي تفاصيلها قائاًل: »حاولت أن تكون البداية من دمشق، وأكون مخرجاً للمنوعات، ولم 
أتمكن من تحقيق طموحي بسبب رفض أحد المديرين، فتوجهت إلى بيروت للعمل اإلخراجي، وهناك تسلقت 
متعة التجارب، واخترت طريق الغناء بعد أن نصحني بعض األصدقاء الذين استمعوا إلى صوتي، وبالفعل 

اخترت هذا االتجاه في أيام كانت األغنية إلى  حد ما مائلة للهبوط«.
شهرة موفق بهجت في عالم الغناء تحققت مع أول أغنية له، وهي »عشقت في األندلسي« للشاعر السوري 
شجع  مما  كبير،  بشكل  العربي  العالم  مستوى  على  واشتهرت  انتشرت  والتي  البدوي،  مصطفى  الراحل 

المطرب السوري على المضي قدماً في عالم األضواء.
قال   المرحلة  هذه  الشعبية، وعن  لألغنية  اتجه  الراقية،  األغاني  من  لعدد  بهجت  تقديم  بعد 
موفق: »انتقلت إلى األغنية الشعبية، حيث لفت نظري الملحن عبدالفتاح سكر إلى أن أكون 
مطرباً للجماهير، وليس للنخبة فقط، وشجعني للتوجه نحو الفلكلور، فاختار لي بعض األغاني 

مثل بابوري رايح وأغنية ياصبحة«.
بالفعل نجحت األغاني الشعبية التي قدمها موفق في رفع مكانته الغنائية في الوطن العربي، 
وهو ما أكده بقوله: »الحق يقال إن هذه المحطة كان لها تأثير كبير في انطالقتي األولى عام 1966، وأن 
المخرجين وأصحاب المحطات في بيروت استقبلوني بترحاب كبير، وال بد أن أذكر أنه في هذه المرحلة 
تعاونت مع الفنانة السورية األصل طروب في بعض اإلنتاجات منها حكايا زمان والرحلة الثامنة لسندباد«.
نكسة حرب 1967 لم تؤثر على العالم العربي سياسياً فقط، ولكن فنياً أيضاً، إذ قرر الفنان السوري موفق 
بهجت بعدها االنتقال إلى الخليج لتسويق صوته في مناطق مختلفة، إال أن الحظ لم يحالفه، ومن هنا قرر 

التوجه لعاصمة الفن القاهرة.
مصر حينها كانت تشهد زخم بكبار فناني الزمن الجميل أمثال؛ محمد عبدالوهاب، وأم كلثوم، فريد األطرش، 
العرب  المطربين  من  كمطرب  له  العرب  محطة صوت  اعتماد  في  موفق  نجح  ولكنه  حافظ،  عبدالحليم 

الموجودين.
وعن هذه الفترة تحدث موفق بهجت قائاًل: »أصبحت النجم االستعراضي األول لحفالت أضواء المدينة، 
وكان لإلعالمي جالل معوض كبير المذيعين وصانع النجوم )رحمه الله( فضل في انتقائي لكل حفل يقام في 

القاهرة، وخارجها وكان اسمي المطرب االستعراضي«.
الحدث األهم الذي ساهم في شهرة موفق بهجت إعالمياً هو زواجه من الفنانة المصرية المبتدئة حينها ميرفت 
أمين، وهو الخبر الذي تصدر عناوين الصحف والمجالت الفنية حينها، إذ كانت ميرفت أمين تمثل فتاة أحالم 

جيل كامل بعد أن أدت أول أدوارها أمام العندليب في فيلم »أبي فوق الشجرة«.
أغانيه:

يا صبحة هاتي الصينية / عالسيا السيا/  يمكن حبيبي يمكن / ما قتلتني إال العين الكحالوية.
بابوري رايح رايح / سالمي عليكم / جيتم بالسالمة يا عيني /  مشيتك غية يا حمدة يا هيه.

ـ مهلك علينا مهلك /  أم عبدو يا أم عبدو /  عجبي /  اهاًل بغداد حبيبتنا
أفالمه:

ـ السلم الخلفي / ملح وسكر / كلنا فدائيون / الدلوعة / العسل المر **  بين الفن والترفيه
 

**  ضجة كبيرة حول فيلم 
      "بشتقلك ساعات"

**  إعتزال الممثل العالمي 
      "فان دام"

** فنانة لبنانية تضع القائمين 
      على  مهرجان اإلسكندرية 

     السينمائي في ورطة

**  فيلم "رأس السنة" يتعرض 
      النتقادات حادة
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الرياض،  بموسم  “خيبتنا”  مسرحية  مقابل عرض  دوالر  ماليين   4 “رفضت 
كتبها  التي  العبارة  هذه  أثارت  “ترفيه”..  شعار  تحت  العمل  على  اعتراًضا 
الفنان المصري محمد صبحي على صفحته الرسمية على فيسبوك، تعليًقا على 
التواصل  منصات  على  الجدل  الترفيهي،  الرياض  موسم  في  مشاركته  عدم 

االجتماعي طيلة األيام الماضية.
وبعد ساعات قليلة من هذا المنشور تعرض صبحي لحملة انتقادات من بعض 
ليسكب  الشيخ،  آل  تركي  الترفيه،  هيئة  رئيس  ليدخل  السعوديين  اإلعالميين 
الزيت على النار بوصفه للفنان المصري بـ”المشخصاتي” ليدخل السجال بينهما 

مرحلة متطورة من التقاذف الذي تجاوز الفن إلى السياسة.
وهنا يرد الفنان المصري قائاًل: “ما قيمة أن يكون الرجل غنًيا بماله فقيًرا في 
يداري  يتألم من جهله. وأتعجب من جاهل  أُشفق على جاهل  علمه وأخالقه؟ 
جهله بلسان ذاق مرارة سوء أخالقه. المال ال يرفع قيمة الجاهل وال يغني من 
بصورة  ميديا  السوشيال  رواد  تناقله  إذ  بعلمه”،  وغنًيا  مكرًما  وطنه  في  كان 

سريعة مع إدخال بعض التعديالت من مغرد آلخر.

الحكومة  تقاعس  جراء  ميديا  السوشيال  رواد  على  خيمت  الغضب  من  حالة 
التاريخ  في  الفنانيين  أكبر  واحد من  الدفاع عن  في  الممثلين  ونقابة  المصرية 
المصري، في مواجهة سخرية وتهكم مستشار ولي العهد السعودي، صاحب 

السجل المشين في الهجوم على الرموز المصرية في شتى المجاالت.
انبطاح أسرة الفن المصري – بحسب وصف البعض – إزاء هذا التطاول من 
الريادة  أقدام  تحت  البساط من  بداية سحب  وإعالميون  نقاد  اعتبره  الشيخ  آل 
الفنية المصرية لصالح قوى ناشئة تمتلك النفوذ المالي وشراء الوالءات الجديدة، 
وذلك بعد أيام قليلة من التصريحات الجدلية الصادرة عن الفنان المصري حسن 
أثارت  التي  وهي  الفن”  أهل  “ملتقى  بأنها  السعودية  فيها  التي وصف  الرداد 

حفيظة وغضب الشارع المصري.
بعد أكثر من 4 أيام على بداية األزمة وتصاعد السجال بين رئيس هيئة الترفيه 
لفن  رمًزا  بوصفه  دافعوا عن صبحي  الذين  المصريين  والمغردين  السعودية 
بالدهم، خرجت بعد طول انتظار نقابة المهن التمثيلية المصرية ببيان للتعليق 

على هذا السجال، لكنه البيان الذي وصفه بـ”الهزيل”.

حالة  كبيرة من الجدل أثارها الفيلم  المصري الجديد  " بشتقلك ساعات "  أو
shall i compare you to a summer’s day بعد اإلعالن عن مشاركته 
في الدورة 72 من مهرجان برلين السينمائي، خاصة وأن الفيلم يتناول أوضاع 

المثليين في الوطن العربي من خالل قصة حب تجمع بين رجلين.
تساؤالت عديدة طرحها متابعو القصة عبر مواقع التواصل االجتماعي خاصة 
انتاج  العمل  أن  رغم  ألمانيا  في  مقيم  حسن  شوقي  محمد  العمل  مخرج  وأنه 

مصري لبناني مشترك . فهل سيعرض الفيلم في مصر تجاريا ؟

الفيلم لن يعرض تجارًيا في مصر لعدة أسباب أولها عدم رغبة جهات االنتاج 
في خوض معارك مع األجهزة الرقابية بمصر خاصة وأن الفيلم يحمل قدًرا 
مع  يتنافى  ما  وهو  ذكور  ممثلين  بين  والجنسية  الحميمية  المشاهد  من  كبيًرا 

قوانين الرقابة المصرية .
المهرجانات  في  للعرض  باألساس  ُصنع  الفيلم  أن  هو  واألهم  الثاني  السبب 
السينمائية باإلضافة إلى عرضه قريًبا على إحدى المنصات الشهيرة والتي من 
المتوقع أن تعلن بدء عرضها للفيلم في شهر مارس القادم ، وقد تكون مشاركة 

الفيلم في برلين والجدل المثار حوله خير دعاية له.

وتحديًدا  العربي  الوطن  في  المثليين  أوضاع  يتناول  ساعات"  "بشتقلك  فيلم 
مصر، وقد انتهى مخرجه محمد شوقي حسن من تصويره منذ عام كامل، ولكن 
النسخة التي تم عرضها على النقاد وجهات التمويل لم تكن كاملة، وقام مخرج 
العمل بإجراء بعض التعديالت الخاصة بمونتاج الفيلم واستكمال تصوير بعض 

المشاهد.
بدور  وتقوم  مسعود،  دنيا  بطولته  في  ويشارك  بطولة  من  ساعات"  "بشتقلك 
الراوي على طريقة "شهرزاد" في حكايات "ألف ليلة وليلة" وأحمد الجندي، 
المتعددة،  عالقاته  بسبب  "حبيبه"  مع  خالف  في  يقع  والذي  الرئيسي  البطل 

باإلضافة إلى سليم مراد وحسن ديب وأحمد عوض الله.
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كشَف الُممثل العالمي جان كلود فان دام نيته اعتزال التمثيل بعد فيلمه الُمقبل 
"What's My Name"، الذي سيواجه فيه الُممثل البلجيكي مجموعة من أبرز 

أعدائه الذين واجههم في أفالمه السابقة. 
وقال فان دام إنه ينوي التقاعد واالبتعاد عن األضواء والعمل بعد فيلمه القادم 

الذي سيحمل إسقاطات على حياته الشخصية والسينمائية.
وأضاف في تصريح: "أردت أن أترك التمثيل ولكن مع إعادة النظر في مسيرتي 
المهنية، بدءاً من فيلم Bloodsport، الذي بدأت شهرتي به، أردت أن أصنع 
فيلماً يكون بمثابة رياضة دموية جديدة، ولكن على مستوى أعلى من السابق".

كما كشف عن بعض تفاصيل الفيلم وقال: "سأحضر عناصر حقيقية من حياتي 
الحقيقية وما حدث لي، وستدور القصة حول شخص يعاني من فقدان الذاكرة 

بعد حادث سيارة، فال يعرف اسمه وال أحد يعرفه".
وأضاف أنه سيخوض مهمة الستعادة ذاكرته، ويدخل في سبيل ذلك في مواجهة 

مع أعدائه والممثلين العائدين من أفالمه السابقة.

قارباً صغيراً،  الفيلم، سيشري  االنتهاء من تصوير  بعد  أنه  دام  فان  وأوضح 
للتجول حول العالم.

لمدة 30  الفنادق  في  إنني عشت  أعمل، حتى  وأنا  حياتي  "قضيت  وأضاف: 
عاماً، وكل تلك التفاصيل سأشرحها في الفيلم أيضاً وكيف أصبحت بعيداً عن 
ألن  وعائلتي  بحياتي  واالستمتاع  االسترخاء  أريد  التقاعد  بعد  لذلك  عائلتي، 

الحياة تمر بسرعة".

تعرض فيلم رأس السنة المصري لموجة من االنتقادات الحادة بعد عرضه ألول 
مرة، عبر شاشة روتانا سينما في مصر.

وبدأت األزمة عندما نشرت قناة روتانا مجموعة مقاطع من فيلم رأس السنة 
الفيلم،  االنتقادات  طالت  ثم  ومن  فيسبوك،  االجتماعي  التواصل  موقع  عبر 

مطالبين بحذف الفيلم من العرض لما فيه من عري وشذوذ جنسي وغيره.
وتعرض الفيلم لهجوم واسع، حيث يجسد خالله تفاصيل عالم األثرياء وطريقة 
احتفالهم بموسم رأس السنة بين العالقات الجنسية وتناول الخمور والمخدرات، 

كما احتوى الفيلم على العديد من المشاهد الجريئة.
شيرين  بسمة،  مالك،  أحمد  نصار،  "إياد  من  كل  السنة،  رأس  بفيلم  وشارك 
رضا، إنجي المقدم، هدى المفتي، وعلي قاسم، تأليف محمد حفظي ومن إخراج 

محمد صقر".

للفيلم  اإلسكندرية  مهرجان  إدارة  عبود  بو  دياموند  اللبنانية  الفنانة  وضعت 
القصير بدورته الثامنة واألولى دوليا في ورطة، بسبب عدم حضورها فعالياته.

والفنانة اللبنانية دياموند بو عبود تعد أحد أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية 
تشارك خالل  ولم  الثامنة،  الدورة  افتتاح  حفل  تحضر  لم  ولكنها  بالمهرجان، 
فعاليات المهرجان لمشاهدة األفالم التي من المفترض أن تختار بينهما األفضل، 

على الرغم من مرور 3 أيام من الفعاليات.
كما أن الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود انسحبت من عضوية المهرجان في وقت 
حرج، دون تنبيه إدارة مهرجان اإلسكندرية السينمائي بسبب عدم وجودها على 

الرغم من موافقتها عن التجربة من البداية.

وتشارك الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود في الموسم الرمضاني المقبل 2022، 
بمسلسل "بطلوع الروح" مع المخرجة كاملة أبو ذكري، والمقرر بدء التصوير 
خالل األيام القليلة المقبلة، مع الفنانة إلهام شاهين ومنة شلبي وأحمد السعدني 

وأحمد داود.
حيث  عبود،  بو  دياموند  أعمال  آخر  هو  أعز"  وال  "أصحاب  فيلم  يعد  كما 
طرح مؤخرا على منصة "نتلفيكس" الرقمية، وأثار جدال واسعا خالل الفترة 
الماضية، وتصدر تريند مواقع التواصل االجتماعي بعد القضايا الحساسة التي 
طرحها. وتعاونت دياموند في فيلم "أصحاب وال أعز" مع العديد من الفنانين 
منهم منى زكي وإياد نصار وجورج خباز ونادين لبكي وعادل كرم وفؤاد يمين 
وسيناريو  بولونيا  فيليبو  تأليف  من  والمسلسل  عازار،  وريموند  شيعا  وشنيد 

وحوار وسام سميرة، وتحت قيادة المخرج وسام سميرة.
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تثير األفالم الخيالية عن الفضاء فضول مشاهديها كونها تدمج بين 
العلمية  الحقائق  حول  الثقافة  وغياب  القادم  المجهول  من  الخوف 

للفيزياء الفلكية فتشتعل المخيلة.
اإلنسان  استكشاف  حب  على  دليل  أكبر  الفضائية  األفالم  نجاح  ويعتبر 
لما هو أبعد من السماء، كما ينم عن المخيلة السينمائية الواسعة لبعض 

الكتاب، وخوف المشاهدين من المجهول.
وإذا ما دققنا قلياًل في بعض األحداث التي تستعرضها األفالم وكأنها مسلمات 
لما يحمله المستقبل، سنجد أن الكتاب والمنتجين انتهكوا بشكل فاضح العقل 
الفضاء ليوضح هذه  الفيزيائي، وال نحتاج لخبير في علم  البشري والمنطق 

المفاهيم المغلوطة.
إليكم بعض األمثلة على هذه األخطاء، علها تريح بالكم من اصطدام كوكب األرض بنيزك أو 

ابتالعه من قبل ثقب أسود:
- الجاذبية منعدمة في الفضاء:  هذا الخطأ العلمي منتشر بصورة كبيرة في األفالم السينمائية، 
لكن الحقيقة أن أياً من وكاالت الفضاء العالمية اختبرت مركبة فضائية أو قمر صناعي في وسط 
منعدم الجاذبية، ألنه ال بد أن توجد جاذبية بشكل أو بآخر مهما كانت ضعيفة، والدليل على ذلك أن 

األجسام في الفضاء تكون في حالة سقوط حر.
فيلم  ذلك  على  مثال  أفضل  ضخمة:   كتلة  ذات  فضائية  سفينة  اقتراب  عند  األرض  صمود   -
تتواصل ذهنياً  كائنات فضائية  الذي يروي قصة سفينة فضاء تسكنها   ،Independence Day
مع الجميع. تبلغ كتلة السفينة - كما جاء في الفيلم - ربع كتلة القمر وتدور في فلك ثابت قريب من 

األرض.
المثير للغرابة هو أن سفينة فضائية بهذه الكتلة وبهذا القرب من األرض ال تحتاج إلى إطالق أشعتها 
الليزرية بهذه الكثافة الشديدة أو الدفع بمقاتالتها الفضائية للقضاء على البشر، ذلك أن المواصفات 
مّد  موجات  إلى  ستؤدي  للسفينة،  مغناطيسية  جذب  قوة  بنشوء  كفيلة  السفينة  عن  ذكرناها  التي 

وزالزل وبراكين كثيرة تعمل على انهيار الكوكب دون الحاجة للدفع بمقاتلة واحدة.
الفيلم  ليتالشى:  يستعرض  الدوران سيأخذ كوكب األرض وقتا  نواة األرض عن  إذا توقفت   -
انهيار  إلى  يؤدي  ما  الدوران،  عن  األرض  نواة  توقف  سيناريو   The Core النواة  الشهير 
مغناطيسي للكوكب، وبالتالي فإن اإلشعاع الكهرومغناطيسي القادم من الفضاء ينفجر في الغالف 
الجوي لألرض ويسبب كوارث ال حد لها. ويصور الفيلم كثيراً من الصراخ وقبالت الوداع بين 

أبطال الفيلم.
الجدير ذكره أن نواة األرض تتكون من كرة من الحديد والنيكل بقطر 1500 ميل، وحولها 
غالف سميك من المادة المنصهرة. والواقع أن توقف نواة األرض عن الدوران سينتج عنه ما 
هو أكثر من ذلك بكثير، فبمجرد توقف النواة عن الدوران ستبحث الطاقة الهائلة المختزنة 
في هذه النواة عن منفذ لها وطالما أن النواة ال تتحرك فسيحدث انفجار يساوي )5 تريليون( 
قنبلة نووية في وقت واحد، أي أن جميع سكان األرض سيتالشون في ثواٍن وليس هناك 

أدنى فرصة للصراخ أو توديع أحد.
- جسم اإلنسان ينفجر في الفضاء:  إذا خرجنا إلى الفضاء دون بدلة لن تنفجر أجسامنا 
أبداً، هذا ما أكدته وكالة “ناسا” بعد قيامها بإجراء بحث حول النجاة في الفضاء تحت 

ظروف ضغط منخفض.
لكن ما يحدث هو فقدان اإلنسان لوعيه خالل 15 ثانية فقط بسبب قلة الضغط ونقص 
األكسجين، ويمكنه أن يظل على قيد الحياة لمدة 90 ثانية مع أضرار بسيطة، ولكنه 
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لن يتمكن من الحياة لمدة أكثر من دقيقتين.
مع العلم بأن حبس الهواء في الرئتين لن يكون حاًل ألن الهواء حينها سيتمدد 

ويمزق الرئتين.
بأنها جسم  الشمس  يمكن وصف  نارية محترقة:   الشمس عبارة عن كرة   -

متوهج، ولكن ال يمكننا القول بأنها جسم محترق وشتان ما بينهما.
فهذا التوهج ناجم عن التفاعالت النووية على سطح الشمس، وهو توهج وليس 

احتراقاً ألن االحتراق له عالقة بالتفاعالت الكيميائية.
فالشمس عبارة عن كرة غازية كبيرة تعطي الضوء والطاقة الحرارية من خالل 

االندماج النووي الذي ينتج من تجمع ذرات الهيدروجين والهيليوم.
- الشمس صفراء:  اعتدنا أن نلون الشمس باللون األصفر في الصغر، لكن هذا 

االعتقاد خاطىء، فالشمس لونها أبيض.
النجم  يتميز  النجوم من األحمر لألزرق.  ألوان  تتدرج  التوضيح،  ولمزيد من 
األقل حرارة باللون األحمر، وكلما زادت درجة حرارة النجم زادت كثافة اللون 

إلى أن يقترب من األزرق.
ونظراً ألن درجة حرارة سطح الشمس 6000 درجة كلفن، فهي تتوسط ذلك 

التدريج وبالتالي لونها أبيض.
- دم اإلنسان يغلي في الفضاء:  ساد هذا االعتقاد بسبب انخفاض الضغط في 
الفضاء، والمعروف أنه عندما يقل الضغط فإن درجة غليان السوائل تقل أيضاً 

والمفترض أن يغلي الدم سريعا تبعا لذلك.
لكن هذه الحالة ال تنطبق على الدم، إذ أنه في دائرة مغلقة من األوعية الدموية، 

فيبقى الدم تحت ضغط مرتفع نسبياً ولن يغلي.
- تجمد اإلنسان في الفضاء:  ساد هذا االعتقاد بسبب انخفاض درجة حرارة 
الفضاء، لكن الواقع أن الفضاء عبارة عن فراغ به جسيمات قليلة نسبياً حتى 
يكون لها تأثير على انتقال الحرارة بين جسمين متالمسين، وبالتالي ال يمكن 

قياس درجة حرارته.
وال ننسى أن الفراغ عازل جيد، وكانت هذه الفكرة وراء استعمال أواني الطهي، 

فمن البديهي أن تظل درجة الحرارة كما هي أو تزيد.
- األرض أقرب للشمس في الصيف:  ساد اعتقاد خاطئ بأن ارتفاع الحرارة في 
فصل الصيف هو نتيجة اقتراب األرض من الشمس، ولكن السبب الحقيقي هو 
ميل محور األرض أثناء الدوران، الذي يصبح فيه أحد نصفي الكرة األرضية 

مواجهاً للشمس والنصف اآلخر بعيداً عنها.
أن عطارد األشد حرارة ألنه  الكواكب حرارة:  نفترض خطأً  - عطارد أشد 
األقرب للشمس، ولكن الواقع أن حرارة كوكب الزهرة أكبر منه بسبب ثاني 
أكسيد الكربون. بل يصبح عطارد بارداً جداً في بعض األحيان بسبب غياب 

الغالف الجوي.
بكميات  القمر  أجزاء  لجميع  الشمس  ضوء  يصل  مظلم:   جانب  له  القمر   -
متساوية، لكن سكان األرض يرون جانباً واحداً للقمر، لذا يعتقدون أن الجانب 

اآلخر غارق في الظالم.
- ذيل المذنب ناجم عن سرعته:  المذنب عبارة عن جسم جليدي يدور حول 
الشمس وخلفه ذيل مضيء. هذا الضوء ناتج عن الطاقة الشمسية الحرارية التي 
أذابت الجليد وليس بسبب السرعة العالية، والدليل أنه كلما اقترب المذنب من 

الشمس ظهر الذيل، وكلما ابتعد عن الشمس تضاءل حجمه.
فهي  أوضح  بشكل  الثقوب  نتخيل  كي  مظلمة:  دوامات  السوداء  الثقوب   -
مجسمات غير مرئية، تشبه الكواكب والنجوم في شكلها لكنها ذات جاذبية عالية 
جداً، إذا اقترب منها أي شيء تسحبه إلى داخلها، وهي ليست دوامات ثنائية 

األبعاد على اإلطالق.

قام فريق من الباحثين األستراليين بتغيير دراماتيكي في حياة قطيع صغير من 
األغنام من خالل منحهم "بصراً حاداً بشكل استثنائي" بفضل عيون إلكترونية 

تمت زراعتها خلف شبكية العين.
قالت هيئة اإلذاعة البريطانية إن القطيع أمضى ثالثة أشهر عام 2021 مزوداً 
بهذه العيون االصطناعية. وكانت األغنام جزءاً من التجارب الطبية التي تهدف 
على  العمى  من  معينة  بأنواع  المصابين  األشخاص  مساعدة  إلى  النهاية  في 
استعادة بصرهم. وكان الهدف من التجربة هو معرفة ما إذا كانت الغرسات 

االلكترونية مقبولة من قبل األغنام وما إذا لها آثار جانبية غير مرغوب فيها.
للغاية ونتيجة لذلك تقدم فريق من جامعتي سيدني  وكان أداء الحيوانات جيداً 

ونيو ساوث ويلز األستراليتين بطلب لبدء تجارب على مرضى من البشر.
بكاميرا صغيرة  Phœnix 99، متصلة السلكياً  المسماة  والعين اإللكترونية، 
إشارات  إرسال  الشبكية على  يحفز  مما  النظارات  بزوج من  بدورها  متصلة 
إليها. ومن ثم تتم معالجة هذه اإلشارات بواسطة العصب البصري  كهربائية 

الذي يرسلها إلى الدماغ فيحولها إلى صور.
يعاني ما ال يقل عن 2.2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم من أشكال متباينة 
لمنظمة  وفقاً  الكلي  العمى  إلى  الخفيف  العمى  تتراوح من  البصر  من ضعف 

الصحة العالمية.

قالت شركة "ميتا" المالكة لموقع التواصل االجتماعي الشهير "فيسبوك"، إنها 
تصنع جهاز كمبيوتر خارقاً تعتقد أنه سيكون األسرع في العالم بنهاية العمل فيه 

في منتصف العام الحالي.
وقال مارك زوكربيرغ، مؤسس "فيسبوك": "طّورت )ميتا( ما نعتقد أنه أسرع 

كمبيوتر عمالق يعمل بالذكاء االصطناعي في العالم".
أجل  من  نبنيها  التي  التجارب  "تتطلب  "فيسبوك":  على  منشور  في  وأضاف 
)ميتافيرس( قوة حسابية هائلة لمعالجة تريليونات العمليات الحسابية في الثانية".
 AI Research التي أطلق عليها  الجديدة،  التقنية  وأوضح زوكربيرغ، أن 
من  التعلم  يمكنها  جديدة  اصطناعي  ذكاء  نماذج  ستُتيح   ،SuperCluster

تريليونات األمثلة، وفهم مئات اللغات.
وأكدت الشركة في مدونة أن الكمبيوتر الخارق سيفيد الشركة في مجال الذكاء 
االصطناعي من خالل بناء نماذج بوسعها التعلم من تريليونات األمثلة والتعامل 
مع مئات اللغات وتحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو لتحديد ما إذا كان 

محتوى ما مؤذياً.
اليوم  خدماتنا  مستخدمي  تأمين  على  فقط  ذلك  يساعد  "لن  الشركة،  وقالت 
فحسب، بل في المستقبل أيضاً، ألننا نبني من أجل العالم االفتراضي الكامل 

)ميتافيرس(".
تمكين  فكرة  إلى  الكامل،  االفتراضي  العالم  أو  "ميتافيرس"،  ويشير مصطلح 
الناس من الدخول إلى بيئة افتراضية عبر أجهزة مختلفة، ومن خاللها يعملون 

ويلهون ويمارسون أنشطة اجتماعية.
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ينبغي أن تكون سماعات الرأس عملية وصوتها جيد، ولكن يجب عدم إغفال 
الصحة عند شراء سماعات الرأس. كيف نفرق هنا بين سماعة الرأس الصحية 
وتلك غير الصحية، ونتعرف على أهم ما ينبغي االنتباه إليه عند شراء سماعات 

جديدة لألذن.
فسماعات الرأس تحّول الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية. وكونها موجودة 
بشكل مباشر على األذن فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات ضغط الصوت في 
األذنين. ولهذا مخاطر صحية، وفق ما ينقل موقع براكسيس تيبس اإللكتروني:

- فضغط الصوت العالي على األذن له مضاره على طبلة األذن وخاصة عندما 
يتعبها بشكل دائم ومستمر. فالتعامل مع الموجات الصوتية في األذن الداخلية 
والمغنيسيوم  والكالسيوم  والبوتاسيوم  األكسجين  من  كبيرة  كميات  يتطلب 
تكون  المستمر ال  اإلجهاد  الدم. ومع  العناصر عبر مجرى  بهذه  تتزود  التي 
عرية في األذن الداخلية بالعناصر الغذائية  إمدادات الدم كافية لتزويد الخاليا الشَّ
الضرورية، ولذلك فإن هذه الخاليا تتراخى أو تموت تماما. وتتراوح عواقب 
ذلك من الطنين إلى صعوبة السمع وقد تصل إلى الصمم. باإلضافة إلى ذلك، 
فإن الجهد الكبير المبذول في الخاليا من أجل معالجة الصوت يؤدي إلى إفراز 
ما يعرف بـالجذور الحرة التي قد تسهم في الحاالت النادرة القصوى في نمو 

األورام السرطانية.
- من المخاطر عدم سماع األصوات الخارجية التحذيرية أثناء استخدام سماعة 
الرأس، مثال: عند قدوم سيارة من الخلف أو عند انطالق صوت اإلنذار بوجود 

حريق.
- لألذن نظام حماية فعال ضد البكتيريا الطفيلية وهو شمع األذن الذي يحتفظ 
بدرجة حموضة معينة قاتلة للجراثيم، ويتم إنتاج شمع األذن باستمرار، وإذا 
انقطع تدفق هذه المادة الشمعية السائلة نتيجة إدخال سماعات الرأس فيها بشكل 

متواصل فقد تصاب األذن باالنسداد أو بااللتهاب.

أنواع السماعات ومدى ضرر كل منها
1- السماعة المغطية لكامل األذن: هذه هي سماعات الرأس الكالسيكية وهي 
الهواء  وتحصر  األذن  تغطي  بأنها  تتميز  الخارج.  من  األذن  كامل  تغطي 

وبالتالي يمر جزء كبير من الطاقة الصوتية إلى األذن الداخلية.
كما أن جزءا من الطاقة الصوتية يذهب إلى خارج السماعة. هذه السماعة تحمي 
من الضجيج الخارجي لكن الضوضاء الخارجية مثل ضجيج حركة المرور 
وإشارات التحذير بإمكانها أيضا الوصول إلى األذن الداخلية. يوصى باستخدام 
هذا النوع من السماعات ألنها الوحيدة التي يذهب جزء من ضغطها الصوتي 
ولذلك من وجهة نظر صحية  األذن.  تدفق شمع  يبقى  وبالتالي  الخارج،  إلى 
يوصى بهذا النوع من السماعات، وفق ما نقل العديد من المواقع اإللكترونية.

2- السماعات الصغيرة غير المغلِقة لألذن بإحكام: يتم وضع هذه السماعات 
جزء  ويخرج  باعتدال،  األذن  سماعات  هذه  وتغلق  األذن،  قناة  مدخل  أمام 
الصوتية  واإلشارات  للضوضاء  يمكن  كما  السماعة  خارج  إلى  الصوت  من 
الناحية  من  وسطاً  حاًل  السماعة  هذه  وتعتبر  األذن.  إلى  الدخول  الخارجية 

الصحية بالنسبة لبقية أنواع السماعات.
صحيح أنها تعمل على إغالق الممر السمعي لكنها ال تغلقه بقوه وال بإحكام 
السماعة  هذه  فإن  ذلك  لكن رغم  للسفر،  جدا  ومريح  وثيق، وحجمها صغير 

ليست مثالية، من وجهة النظر الصحية.
السماعات  لهذه  الصوتية  الطاقة  األذن:  في  الداخلة  الصغيرة  السماعات   -3
عن ضجيج  األذن  تعزل  وهي  األذن.  داخل  تقريبا  بكاملها  محصورة  تكون 

العالم الخارجي.
هذه السماعات تدخل بشكل أعمق إلى القناة السمعية وتمأل األذن تماما وتحول 
دون تدفق شمع األذن السائل، ولذلك فإن االستخدام المتواصل لهذا النوع من 

السماعات غير صحي وال ينصح به.
ولكن باالستخدام المسؤول لن يكون هناك أي نوع من أنواع السماعات هذه 
األذن  في  السماعة  حشو  وعدم  الصوت  خفض  على  اِحِرْص  لذلك  ضارا. 
لوقت طويل، وحاوْل عدم حجب الضجيج الخارجي بزيادة ارتفاع الموسيقى 

الصاخبة، وفق ما يذكر موقع براكسيس تيبس اإللكتروني.

كشفت دراسة جديدة، أجرتها جامعة ماكجيل الكندية أّن اإلدمان على استخدام 
الهواتف الذكية في ازدياد مستمّر حول العالم.

وقد سّجلت الصين والمملكة العربية السعودية أعلى معدالت إدمان على هذه 
الهواتف. إذ تصّدرت الصين القائمة عالمياً، تلتها السعودية لتكون الثانية عالمياً 

واألولى عربياً بينما سجلت ألمانيا وفرنسا أقلها.
استخدم الباحثون في جامعة ماكجيل بيانات عن استخدام الهواتف الذكية بين 
عامي 2014 و 2020 من ما يقرب من 34000 مشارك في 24 دولة حول 

العالم.
احتلت المملكة المتحدة المرتبة 16 فقط من بين 24 دولة، بينما كانت الواليات 

المتحدة في المركز الثامن عشر.
وتتزايد ملكية الهواتف الذكية ووقت الشاشة في جميع أنحاء العالم ، ولكن كانت 

هناك محاوالت قليلة لتحديد إدمان الهواتف الذكية على نطاق عالمي.
على  تنطوي  التي  الذكية  الهواتف  الستخدام  درجة  دولة  لكل  الباحثون  حدد 
مشاكل ، وتتراوح من 10 إلى 60. واحتلت الصين المرتبة األعلى ، مع درجة 

36 من أصل 60
استخدام  عن  سابًقا  منشورة  دراسة   81 في  الفريق  نظر   ، للدراسة  بالنسبة 
الهاتف من قبل المراهقين والشباب ، وكلها تستند إلى مقياس إدمان الهواتف 

.(SAS( الذكية
عن  للسؤال  الذكية،  الهواتف  إلدمان  استخداًما  األكثر  المقياس  هو   SAS
استخدام الهاتف الذكي فيما يتعلق باضطرابات الحياة اليومية وفقدان السيطرة 

وأعراض االنسحاب.
تراوحت أعمار المشاركين من 15 إلى 35 عاًما، على الرغم من أن متوسط 
العمر اإلجمالي كان 28.8 عاًما، وكان معظم المشاركين من اإلناث )60 في 

المائة(.
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المشاكل  أحياًنا بعض  السيارات  يواجه سائقو 
تتسبب في تعطل سياراتهم أثناء القيادة خاصة، 
درجة  ارتفاع  هي  المشاكل  هذه  أبرز  ومن 
يشكل  ما  وهو  كبير،  بشكل  المحرك  حرارة 

خطورة بالغة على المحرك.

األسباب الرئيسية لهذه المشكلة؟
النسبة  - زيت المحرك: تناقص زيت المحرك عن 

المطلوبة، أو في حال انتهاء صالحيته واحتراقه.
الردياتير،  في  التبريد  سائل  نقص  التبريد.  سائل   -

وهو ما يخفض القدرة على تبريد المحرك.
- مشاكل الردياتير: تعرض الردياتير إلى االنسداد 
نتيجة تراكم األوساخ أو الستخدام المياه العادية في 

عملية التبريد.
حساس  خلل  أو  تلف  حال  في  الحرارة:  حساس   -
درجة حرارة المحرك، وهو ما يؤدي إلى عدم عمل 

مروحة التبريد.
التبريد  مروحة  تعرضت  إذا  التبريد:  مروحة   -
للضعف، وهو ما يسبب عدم قدرة المراوح على دفع 

كمية الهواء الالزمة لعملية التبريد.
في  مشاكل  وجود  حال  في  كهربائية:  مشاكل   -

التوصيالت واألسالك الخاصة بمروحة التبريد.
الخاصة  الثرموستات  تلف  بالثرموستات:  مشكلة   -

بمروحة التبريد أو تعرضها للخلل.
- عطل منظومة العادم: إذا تعرضت إحدى األنابيب 

في نظام العادم لإلنسداد.
- مضخة الماء: تلف مضخة الماء أو وجود تسرب.

أضرار ارتفاع حرارة المحرك:
- تآكل بعض أجزاء جدران وبطانات األسطوانات 

والجوانات
- تعرض المحرك للعطل، وهو ما قد يسبب إيقاف 

السيارة بالكامل
والردياتير  المياه  ومضخة  الثرموستات  تلف   -

وأجزاء أخرى مختلفة من السيارة

التصرف الصحيح عند ارتفاع حرارة السيارة بشكل 
مفاجئ

عند  الفور  على  التوقف  بضرورة  الخبراء  ونصح 
السيارة،  حرارة  ارتفاع  عالمات  ظهور  مالحظة 
ومنها إضاءة لمبة تحذير ارتفاع حرارة المحرك في 

لوحة العدادات أو تصاعد البخار من الردياتير.
خاصة  المحرك  حرارة  ارتفاع  لخطورة  ونظراً 
في حالة حدوثها أثناء السفر مع عدم وجود مراكز 
صيانة قريبة، نقدم لكم التصرف الصحيح لمواجهة 

هذه المشكلة، وهي كالتالي:
– التوقف على الفور على جانب الطريق في مكان 

آمن، وإنارة األضواء التحذيرية.
من  الصاعد  البخار  يتوقف  أن  إلى  االنتظار   –

بفتح  القيام  ثم  السيارة، 
أترك  ثم  السيارة،  غطاء 
السيارة لمدة تتراوح 30 
دقيقة إلى 40 دقيقة حتى 
يبرد المحرك والردياتير.

غطاء  بفتح  قم   –
الردياتير ببطء بعد التأكد 
من برودة السيارة تماماً، 
سخونة  حال  في  ألنه 
الردياتير  في  السائل 
فسوف يخرج كمية كبيرة 

من المياه والهواء الساخن المضغوط في وجهك.
ألنه  يمتلئ،  حتى  التبريد  بسائل  الردياتير  زود   –
بالتأكيد قد انخفض بسبب تبخر المياه، ثم ضع سائل 
الردياتير  المياه أيضاً، ثم قم بغلق  التبريد في قربة 

مرة أخرى.
عدم  من  للتأكد  المحرك  زيت  مستوى  افحص   –
أيضاً  الرئيسية  األسباب  من  أنه  حيث  انخفاضه، 
التي تؤدي إلى زيادة درجة حرارة المحرك في حال 
انخفاضه، فإذا وجدت انخفاض ملحوظ به قم بتزويده 
حتى المستوى المطلوب، ثم قم بقيادة السيارة إلى أن 
تجد مركز صيانة، مع عدم تشغيل المكيف أو القيادة 

على سرعات عالية.
المحرك بدأت في االرتفاع  إذا جدت أن حرارة   –
مروحة  توقف  هو  السبب  يكون  فقد  أخرى،  مرة 
التبريد، في هذه الحال يجب القيادة لمسافات قصيرة 
بتزويد  وتقوم  المحرك  يبرد  كي  لفترة  التوقف  ثم 
سائل التبريد، ثم القيادة مرة أخرى، وهكذا، إلى أن 

تصل إلى مركز صيانة لمعالجة المشكلة.
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يبحث الكثير من قائدي السيارات في مواقع التواصل اإلجتماعي عن وسائل 
فعالة للحد من استهالك محركات سياراتهم للوقود بهدف التوفير في النفقات، 
إال أنهم يتعرضون أحياناً لمعلومات ونصائح في كيفية توفير الوقود يمكن أن 

توصف بأنها خاطئة بدرجة كبيرة، فما هي أبرز هذه المعلومات الخاطئة؟

بنسبة  الوقود  استهالك  يخفض  السيارة  مكيف  تشغيل  معتقد خاطئ: غلق   -1
عالية

للهواء،  السيارة  القيادة يرفع معدل مقاومة جسم  أثناء  النوافذ  فتح  الحقيقة:   –

ويزيد الجهد على المحرك وبالتالي يسبب زيادة في استهالك الوقود خاصة عند 
القيادة بسرعات عالية في الرحالت الطويلة.

2- معتقد خاطئ: استخدام البنزين عالي األوكتان يخفض استهالك الوقود
– الحقيقة: يجب استخدام البنزين الذي أوصت به الشركة المنتجة.

استهالك  يوفر  أكبر  بمقدار  بالهواء  السيارات  إطارات  نفخ  3- معتقد خاطئ: 
الوقود، ألنه يقلل من عملية احتكاكها باألرض، مما يسهل عمل المحرك

– الحقيقة: نفخ اإلطارات بمقدار أكبر ال يوفر الوقود بشكل ملحوظ، ولكنه يزيد 
من مخاطر انزالق السيارة بسبب التقليل من فعالية عملية الكبح.
4- معتقد خاطئ: فلتر الهواء يساعد في خفض استهالك الوقود

– الحقيقة: تغيير فلتر الهواء لن يؤثر على استهالك الوقود، حيث أن محركات 
السيارات الحديثة مزودة بحساسات تنظف وتعّدل تدفق الهواء مما يبقي جهاز 

تنقية الهواء نظيفاً.
5- معتقد خاطئ: القيادة بسرعات عالية تقلل استهالك الوقود

يزيد  طويلة  مسافات  وقطع  جداً  مرتفعة  سرعات  على  القيادة  أن  الحقيقة:   –
من استهالك الوقود، إذ تؤكد دراسة حديثة أن الحفاظ على معدالت ثابتة من 
السرعة في حدود 80 كيلومتراً تجعل المحرك يكتفي بالحد األدنى من معدل 

االستهالك.

أواًل أنواع الخدوش التي قد تتعرض لها السيارات:
– الخدوش السطحية

هي أكثر الخدوش التي من الممكن أن يتعرض لها سطح السيارة، وتنتج بسبب 
تعرض السيارة لالحتكاكات البسيطة جداً أو لألتربة.

– الخدوش المتوسطة
وهي التي تنتج عن احتكاك السيارة بشكل يؤدي إلى اختراق الطالء وبالتالي 

تشويه طبقات الطالء على هيكل السيارة.
– الخدوش القوية

وهي تنتج عن اختراق شيء لهيكل السيارة بشكل قوي بسبب اصطدام ما، ما 
يجعل صاج السيارة واضح الظهور، وهذا النوع من الخدش يحتاج إلى فني 

سيارات مختص إلصالحه.

ثانياً طرق عالج الخدوش السطحية والمتوسطة: 
– طالء األظافر: يعد طالء األظافر أحد أسهل وأرخص الطرق إلخفاء خدوش 
السيارات المختلفة، حيث يتميز طالء األظافر في أنه يأتي بالعديد من األلوان، 
وغالباً يوجد منها ما يناسب لون السيارة، والستخدامه قم باختيار اللون المناسب 

للون سيارتك، ثم قم بفرد طالء األظافر باستخدام فرشاة خاصة على المكان 
المتضرر إلى أن يختفي الخدش.

– معجون األسنان: يحتوي معجون األسنان على مواد كشط طبيعية يمكنها إزالة 
الخدوش البسيطة، وإلزالة الخدوش قم بغسل المنطقة المصابة جيدا وتجفيفها، 
ثم يتم تمرير طبقة من معجون األسنان الذي يحتوي على مواد للكشط، ويتم 
مسح المعجون بحركة دائرية على المنطقة المصابة بالخدش، بواسطة قطعة من 

القماش الناعم، ثم غسلها جيدا بالماء.
– الشمع المنزلي: يمكن استخدام الشمع في إزالة الخدوش البسيطة وجعله غير 
الشمع  بفرك  قم  ثم  المتضررة  المنطقة  تنظيف  هو  فعله  عليك  ما  كل  ظاهر، 
المتضررة  المنطقة  مسح  يتم  ثم  تماما،  الخدوش  تغطية  يتم  أن  على  عليها، 

باستخدام قطعة من القماش الناعم.
الصمغ: يتميز الصمغ بقدرته على 
يعد  فإنه  لذا  الطالء،  ألوان  مزج 
خيار مناسب لتغطية أماكن الخدوش 
البسيطة، لكن من المهم وضع كمية 

قليلة منه في مكان الخدش فقط.

يواجه مالكو السيارات أحياناً بعض المشاكل أثناء القيادة ومنها تعرض الهيكل الخارجي للسيارة للخدش، مما يسبب تشويه الطالء، 
وهو األمر الذي يفقد السيارة رونقها وجاذبيتها وربما قد يؤثر على عملية بيعها فيما بعد.

ويضطر مالكي السيارة لعالج هذه الخدوش إلى التوجه لمركز الصيانة، مما يتسبب في إضاعة وقت طويل إلصالح هذه الخدوش، 
باإلضافة إلى دفع مبالغ كبيرة لإلصالح، لذلك نستعرض في هذه المقالة أنواع الخدوش وطرق بسيطة إلزالتها.
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 Check" أو  المحرك  فحص  عالمة  بإضاءة  السيارات  مالك  بعض  يفاجأ 
Engine" في لوحة القيادة ما يثير حالة من القلق والحيرة وخاصة عندما 

تكون السيارة جديدة.
ونستعرض  بالمحرك،  عديدة  مشاكل  من  واحدة  لوجود  العالمة  تلك  وتشير 
تضيئ عالمة "فحص  بسببها  التي  األسباب شيوًعا  أكثر  التالي  التقرير  في 

المحرك" وكيفية معالجتها.

تلف البوجيهات: يتمثل دور البوجيهات في إشعال الشرارة بين خليط األوكسجين 
يمكن  بينما  السلندرات  وتشغيل  االحتراق  لبدء  المحرك  غرفة  داخل  والوقود 
لتلفها أن يؤثر على إشعال تلك الشرارة وبالتالي ينخفض أداء المحرك لذا ينصح 

بتغيير البوجيهات التالفة في هذه الحالة.
لتخفيض  تعمل  للعادم  بمنظومة  السيارات  معظم  جهز  البيئة:  بعلبة  مشكلة 
ثاني أكسيد  المسؤولة عن إخراج  البيئة  االنبعاثات الضارة ومن ضمنها علبة 
كفاءة  تخفيض  إلى  بها  الموجودة  الشحوم  أو  الرواسب  تؤدي  وقد  الكربون 

استهالك الوقود وزيادة االنبعاثات بجانب ظهور عالمة فحص المحرك.
يمكن تنظيف علبة البيئة إال أن ذلك قد ال يحل المشكلة من جذورها بحالة تلف 
التوجه لمركز متخصص واللجوء  الحالة يجب  المحرك وفي هذه  أحد أجزاء 

لجهاز كشف األعطال.

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

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

المحرك بعد معالجتها والتقليل من أثرها الملّوث للبيئة.
أسباب،  عدة  إلى  يرجع  العادم  أنبوب  من  المياه  إن خروج  الخبراء  وأضاف 

نستعرضها لكم خالل السطور التالية.

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

يتم تسخين السيارة.

– ارتفاع حرارة المحرك
يولد المحرك أقصى درجات الحرارة عند تشغيل السيارة ألول مرة في الصباح، 

بهدف  للمحرك  القادمة  الهواء  كمية  الحساس  هذا  يحدد  األوكسجين:  حساس 
تحديد كم الوقود المطلوب لدخول غرفة المحرك ما يعرف بنسبة الهواء للوقود.
ويسبب ظهور  يؤثر على وظيفته  أن  يمكن  ما  لألتربة  الحساس  هذا  يعرض 
عالمة فحص المحرك لذا يمكن تنظيفه أو تغييره عند الحاجة إذا ما لم يتم حل 

المشكلة.
تبدو بسيطة  النقطة قد  بالرغم من أن هذه  الوقود:  خلل بإحكام إغالق خزان 
الوقود  المحرك وتبخر  تؤدي لظهور عالمة فحص  قد  أنها  إال  الناس  لبعض 
خارج الخزان مع زيادة االستهالك وتأثر كفاءة منظومة الوقود داخل السيارة.

الوقود  المتعلقة بخزان  التأكد دائما من إحكام إغالق جميع األجزاء  لذا يجب 
سواء كانت البوابة الخارجية أو إطارها الداخلي.

ويؤدي ذلك إلى خلق بخار المياه إذا كانت درجة الحرارة في الخارج باردة، 
ونتيجًة لذلك تخرج قطرات المياه من العادم لبضع دقائق ثم تتوقف.

– المحول الحفاز
 ،catalytic converter /يوجد في نظام العادم جزء هام يسمى المحول الحفاز
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.
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يهل علينا بعد ايام فصل الربيع ، بجماله و نقاوته و 
نسائمه المنعشه ، و هو ايضا فصل تقلبات الطقس 
فهو حلبة حرب بين البروده و الحرارة . فعندما تبدأ 
معظم الورود بالتفتح يبدأ معها الحساسية الربيعيه 
حبوب  تعتبر  و  الطلع.  غبار  انتشار  ترافق  التي 
والفيروسات  والفطريات  الناعمة  واألتربة  اللقاح 
تطال  وهي  الربيعية،  الحساسية  مهيجات  أهم  من 
واإلناث،  الذكور  من  العمرية  الشرائح  مختلف 
وغالباً ما تبدأ في فترة الطفولة، وقد تالزم صاحبها 
في  التقدم  مع  الشيء  بعض  تخف  أو  الحياة  مدى 
العمر، أو قد تختفي الى غير رجعة، أو على العكس 

قد تسير نحو األسوأ. 

ما هى الحساسية؟
التعرض  نتيجة  عادي  غير  تفاعل  هى  الحساسية 
مثل  خارجياً  يكون  قد  المؤثر  وهذا  ما.  لمؤثر 
واألبخرة  والدخان  المنزل  وأتربة  اللقاح  حبوب 
)الحساسية االستنشاقية( وبعض أنواع األطعمة مثل 
البيض والسمك وغيرها )حساسية الطعام(  وكذلك 

الحساسية الدوائية عند تناول بعض األدوية.
وهذه األشياء تعتبر طبيعية بالنسبة للشخص العادي 
السليم غير المصاب بالحساسية، بينما يعتبرها جهاز 
عنه  غريبة  أشياء  الحساسية  مريض  في  المناعة 
مضادة  »أجسام  مناعية  أجساماً  ينتج  أن  يلبث  فال 

.»IGE

أنواع الحساسية
هناك العديد من أمراض الحساسية الشائعة، ونذكر 

من بينها:
- الحساسية الغذائية:  والمتأتية في اغلب األحيان 
من تحسس الجهاز الهضمي لبعض المواد الغذائية 
كالبيض والسمك والموز، كما والتحسس للمكسرات 
وعند  أخرى  أحيان  في  واللوز  والجوز  كالفستق 
الحنطة  تناول  من  تحسس  وهناك  أخرين.  أناس 
والصويا وهو ما نالحظه عند عدد من األطفال ، أما 
فتظهر على شكل مغص معوي وغثيان  أعراضها 

وصداع ويمكن أن يصحبه قيئ وإسهال.
ال  المثال  سبيل  على  وتلك  الكيميائية:  الحساسية   -
التنظيف  ومواد  للمطاط  التعرض  بعد  الحصر 
ومواد التجميل ومزيالت الشعر وحتى بعض أنواع 

الجلدي  والطفح  الحكة  أعراضها  وتكون  العطور، 
أو العطاس وإحمرار العينين ، أما في حالة أصابة 
وضيق  صعوبة  أعراضها  فتكون  التنفسي  الجهاز 

النفس والسعال ، خفقان القلب وألم الصدر.
ـ الحساسية الدوائية: وغالبا ما تحدث بعد التعرض 
إلى حقن البنسلين األتروبين ، األسبرين أو اللقاحات 

في أحيان أخرى
النحل  ولسعات  الحشرات  الحيوانات:  حساسية   -
كالكالب  األليفة  الحيوانات  لزغب  والتعرض 
التحسس  من  حاالت  وهناك  واألرانب،  والقطط 
مختلف  في  تعيش  مجهرية،  دقيقة  بيتية  لكائنات 
والمفروشات  السجاد  وفي  وزواياه  البيوت  نواحي 
وتسمى القراضيات وهي عنكبوتيات مجهرية، وهذه 
الكائنات العجيبة تسبب حالة من الحساسية المزمنة 

للجهاز التنفسي وهي ما يعرف بالربو )الضيقة(.
- الحساسية التالمسية: والتي تحدث عندما يالمس 
الجلد السليم مواد معينة لعدة مرات فيصبح حساسا 
لها، وبالتالي فعند أي تعرض قادم تظهر األعراض 

مثل الحكة والقشور )اإلكزيما( .
والتي  ...)موضوعنا(،  الموسمية  الحساسية   -
تحدث عادة عند التغيرات والتقلبات المناخية، وفي 
معظم الحاالت حين حلول فصل الربيع ولذلك يطلق 
عليها الحساسية الربيعية، وذلك حينما تتفتح األزهار 
وتنتشر روائحها ولقاحاتها وكذا طلع الغبار، والتي 
بعد دخولها للعينين تظهر أعراض الحكة واالحمرار 
والسيالن  والعطاس  األنف  حكة  وكذا  والدمعان 

والصداع وضعف حاسة الشم، 
أما عند أناس آخرين تظهر أعراض الربو القصيبي

من  األنف  حساسية  واألذن:  األنف  حساسية  ـ 
دول  من  كثير  في  الشائعة  الحساسية  أمراض 
لقاح  اللقاح خصوصا حبوب  العالم، وتعتبر حبوب 
قد  التي  الناعمة  األتربة  وكذلك  والنخيل  الحشائش 

تحمل الفيروسات من أهم مسببات حساسية األنف.
قد  باألنف  وانسداد  العطس  من  المريض  ويعاني 
مجهود  بذل  مع  خصوصا  بالتنفس  ضيقاً  يسبب 
لحك  شديدة  رغبة  هناك  تكون  كما  شاق،  جسماني 
األنف ويمتد الشعور بالحك أحياناً إلى سقف الحلق.

وتتضمن األعراض أيضاً حدوث رشح شديد باألنف 
األوعية  تمدد  نتيجة  األنف  من  نزيف  يحدث  وقد 
الدموية الدقيقة في الغشاء المخاطي المبطن لجدران 

األنف.
الجفنان  العينين ويتورم  أسفل  داكنة  وتظهر هاالت 
المريض  يفقد  قد  الشديدة  الحاالت  وفي  السفليان، 

حاسة الشم تماماً.
وكذلك يعاني المريض من ألم وشعور بحكة داخل 
االذن  التهاب  مثل  مضاعفات  تحدث  وقد  األذن 
أعراضها  بكل  األنفية  الجيوب  التهاب  أو  الوسطى 
المزعجة من صداع وألم بالوجه والجبهة والصدغ 
وتستمر فترة المعاناة وتتكرر النوبات طوال فصل 

الربيع وأشهر الحساسية الموسمية
العالج الوقائي لـحساسية األنف واألذن:

من  ركن  أي  في  المنزل،  في  بتاتاً  التدخين  -عدم 
أركانه حتى على الشرفات.

اإلمكان،  قدر  المنزل  داخل  الرطوبة  نسبة  تقليل   -
البيت،  داخل  الى  بالعبور  الشمس  ألشعة  والسماح 

خصوصاً غرف النوم.
- عدم وضع نباتات الزينة داخل الغرف.

- التخلص من الحيوانات األليفة.
- تفادي استعمال أسّرة او أغطية أو مخدات تحتوي 

على الريش.
- تهوئة المنزل جيداً.

- تجنب رش المعطرات بكل أنواعها سواء في الجو 
أو على المالبس.

- تفادي أبخرة الطبخ والشواء.
قد  التي  القديمة  واألشياء  الصحف  من  التخلص   -

تكون مرتعاً للغبار والعفن والفطريات.
مرتعاً  يشكل  ألنه  األرض  من  السجاد  رفع   -
للحشرات والطفيليات والفطريات، ويفضل ان تكون 

ارض المنزل من البالط أو الخشب.
وهناك أفكار أخرى يجب أن نلفت النظر إليها:

واألتربة  اللقاح  حبوب  تسبب  الجلد:  حساسية  ـ 
الجلد  بحساسية  االصابة  البيئي  والتلوث  الناعمة 
من  التي  باالرتيكاريا  االصابة  شكل  على  وتظهر 
وظهور  الجلد  واحمرار  بالحكة  الشعور  أعراضها 

طفح جلدي على هيئة درنات.
التأتبي  الجلد  والتهاب  االكزيما  معاناة  شدة  وتزداد 

في فصل الربيع.
وقد ثبت علمياً بأن هناك عالقة بين ظهور أعراض 
النفسية  والحالة  الربيع  فصل  في  األمراض  هذه 

للمريض.
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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« .

العالج الوقائى لحساسية الجلد ؟
تسبب  اصلها  من  التى  االشياء  تناول  عن  االبتعاد 

حساسية للجلد
أو  الكريمات  من  لنوع  استخدام  عن  االمتناع 

الصبغات المسببة لظهور حكه وطفح جلدي
الصابون  مثل  للجلد  المهيجة  المواد  عن  االبتعاد 
معالجة  الننسى  و  الكيميائية،  والمواد  واألسمنت 

االكزيما 
ـ حساسية العيون: حساسية العين مرض غير معٍد 
الشباب  في  نسبته  والكبار، وتزداد  األطفال  يصيب 
 ( الحساسية  لمسببات  تعرضهم  لزيادة  الذكور 

المتحسسات(. 
وتصيب  انتشاراً  العيون  أمراض  أكثر  من  تعد  و 
وتتفاوت  والقرنية.  والجفون  العين  ملتحمة  عادة 
كالشعور  خفيفة  تكون  فقد  شدتها،  في  األعراض 
بحكة وافرازات وانهمار دموع غزيرة وخوف من 

الضوء مع احمرارهما وتورم الجفون.
وال تمثل خطرا على قوة االبصار بما انها حساسية 

ربيعيه و ال بد من زيارة طبيب العيون ..
حساسية  أمراض  أهم  من  الربيعي  الرمد  ويعتبر 
العين المزمنة التي تبدأ مع دخول فصل الربيع وقد 
تمتد طوال الصيف، أو طوال العام، وقد تتحسن مع 

بداية فصل الشتاء. 
خارجي  التهاب  أي  على  تطلق  كلمة  هي  الرمد  و 
للعين، أما الربيعي فهي نسبة إلى فصل الربيع، وهي 
العين )وهي غشاء  حساسية مزمنة تصيب ملتحمة 
مخاطي رقيق يغطي بياض العين المسمى بالصلبة 

وكذلك يبطن الجفون من الداخل(.
هناك  ويكون  الطفولًة،  سن  في  اإلصابة  وتحدث 

تحسن في معظم الحاالت عند سن البلوغ.
العالج الوقائي لحساسية العيون : 

الحساسية،  عالج  طرق  أهم  من  الوقاية  تعتبر 
وخصوصاً أذا عرفت أسباب الحساسية. 

- تجنب مسببات الحساسية خصوصاً حبوب اللقاح 
واألتربة والغبار. 

العالية،  الحرارة  ودرجات  الشمس،  أشعة  تجنب   -
الحساسية،  هذه  ظهور  على  تساعد  التي  واألماكن 

والملوثات الهوائية. 
- وضع كمادات المياه الباردة على العين لعدة مرات 

يومياً لمدة عشر دقائق . 
والمزودة  األصلية  الشمسية  النظارات  استخدام   -

بمرشح لألشعة فوق البنفسجية، 

المنعكسة  األشعة  تمنع  والتي  االستقطاب  وخاصية 
من األسطح المستوية من الدخول إلى العين.

وكذلك تفيد النظارات الشمسية في حماية العين من 
الغبار واألتربة وأشعة الشمس القوية. 

من  تزيد  ألنها  الالصقة  العدسات  استخدام  عدم   -
أعراض الحساسية. 

التي  الماكياج  أنواع  تجنب  فيجب  للمرأة  بالنسبة   -
تسبب حساسية بالعين. 

ـ حساسية الجهاز العصبي: يدهش البعض إذا علم 
اآلخ،  هو  بالحساسية  يصاب  العصبي  الجهاز  ان 
بالرأس  وألم  صداع  نوبات  من  المريض  فيعاني 
والمميز  سيئة.  نفسية  حالة  وفي  متوترا،  تجعله 
أنه  العصبي  الجهاز  حساسية  عن  الناتج  للصداع 

يستجيب ببطء شديد للعالج بالمسكنات.
طرق الوقاية: 

تحديد  الحساسية في  أنواع  أغلب  الوقاية من  تتمثل 
وللقاحات  اإلمكان،  قدر  وتجنبه  المسبب  العامل 

الخاصة دور هام ونافع.
ونذكر أيضا أساليب أخرى للوقاية منها: 

الرضاعة  من  بدال  الطبيعية  الرضاعة  استعمال   -
االصطناعية لتقوية مناعة الطفل. 

- استهالك األغذية الصحية مثل الفواكه والخضر. 
على  الحتوائها  نظرا  السريعة  الوجبات  تجنب   -

المواد الحافظة
- تهوية غرف النوم، ومعالجة السجادات واألفرشة 

بتعريضها باستمرار ألشعة الشمس.
- ممارسة األلعاب الرياضية لتقوية الجسم.

التنبيه  من  البد  الموسمية:  الربيع  حساسية  عالج 
إلى أن العالج باألودية يجب أن يكون تحت أشراف 
طويلة  لفترات  يستخدم  وال  المختص،  الطبيب 

المريض  يتجنب  حتى 
األعراض الجانبية لهذه 
األدوية. وال يوجد عالج 
للحساسية  وحاسم  شاف 
يصف  إنما  الموسمية، 
لتخفيف  عالجاً  الطبيب 
التي  األعراض  حدة 
تطال كل أجهزة الجسم 
أعراض  وتختفي   ،
الموسمية  الحساسية 
يستقر  عندما  المزعجة 

الطقس.
وتتلخص خطوات العالج في اآلتي:

ـ استبعاد المؤثر الخارجي كلما أمكن.
المادة  المستخرجة من  باألمصال  المريض  ـ عالج 
المريض األمصال  للحساسية، ويعطى هذا  المسببة 

بنسب تدريجية شيئاً فشيئاً 
وهذا  المعالج.  الطبيب  يحدده  زمني  جدول  حسب 
النوع من العالج يمنح المريض شفاء من أعراض 

الحساسية قد يمتد إلى سنوات.
والقطرات  األنف  كنقط  الموضعية  األدوية  ـ  
التي يجب  والمراهم،  والدهانات  لالحتقان  المضادة 
إلى  استخدامها  كثرة  تؤدي  حيث  بحذر  استخدامها 
التعود عليها. وبعض أنواع البخاخ الموضعي لألنف 
يمكن استخدامه لمدة تحت اشراف الطبيب المختص 
دون تأثير سلبي. كذلك بعض البخاخات تستخدم في 
وتخـفيف  الهوائــية  الشـعب  لتـوسـيع  الربو  عالج 

االحتـقان بها.
وهي  الفم  طريق  عن  واألدوية  العقاقير  عالج  ـ  
المواد  وتأثير  االحتقان  تقلل  األدوية  من  مجموعة 
مع  الخارجي  المؤثر  تفاعل  من  الناتجة  الكيماوية 
األجسام المناعية »األجسام المضادة«، ولكن بشكل 
الشعور  إلى  للحساسية  المضادة  األدوية  تؤدي  عام 
وتستخدم  بحذر.  استخدامها  يجب  ولذلك  بالنعاس 
القصبات  لتوسيع  الشراب  واألدوية  األقراص 

والشعب الهوائية في حاالت الربو الشعبي.
الحقن  الفم أو  الكورتيزون ومشتقاته عن طريق  ـ  
يؤدي إلى زوال أعراض الحساسية بسرعة، ولكن 
نتيجة لآلثار الجانبية له يجب أال يستخدم إال تحت 
تكون  عندما  محددة  ولفترات  الطبيب  اشراف 
أعراض الحساسية شديدة جدا ومعاناتها مزعجة جدا 

ايضا.
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منذ القرون األولى لجأت فئات من المجتمع المسلم إلى 
االنتصار آلرائها بركوب أسلوب تحويل الخصومة 
تُفضي  إلى خصومة عقدية،  المذهبية،  أو  السياسية 
في النهاية إلى تكفير الخصم، بُغية تجريده من جميع 
حقوقه، وإضعافه إلى الحد الذي قد يبلغ اإللغاء حكما 

)معنويا(، أو فعال عند استباحة قتله.

إن المتساهل في تكفير غيره، يريد أن يظهر بمظهر 
منافسه  ِحّدته على  أن  الدين، ويظن  يغار على  من 
أن  يريد  من  عند  خصوصا  غيرته،  درجة  تعكس 
يستغفلهم من أتباع وموالين. ويتناسى هو ومن معه، 
من  ال  النفس،  تفقد  من  تبدأ  الدين  على  الغيرة  أن 
محاكمة الخصوم. ولقد رأينا نحن في عصرنا اليوم، 
كثيرا من اإلسالميين الذين صاروا رمزا للتدين في 
مجتمعاتهم، يتغاضون عن أمثال الجبال من اآلفات 
في  العيوب  بعض  بتدقيق  ليتفحصوا  أنفسهم،  في 
خصومهم، من أجل أن يبنوا عليها أحكاما بالتفسيق 
والتبديع والتخوين، أو على األقل بالتجهيل. وينسون 
إلى  له،  ُجعل  عما  الدين  يحرفون  الفعل  بهذا  أنهم 
خدمة أغراضهم، وكأنها “خصخصة” للدين، بتعبير 
أهل االقتصاد في زماننا. وقد تجوز الخصخصة في 

كل شيء إال في الدين!..

شرعية  ذريعة  عن  يبحث  أن  التكفير  لمريد  بد  ال 
لذلك  مفضوحا؛  سافرا  التكفير  يكون  ال  حتى  إليه، 
لجأ بعض األولين إلى مسائل مخصوصة كالخروج 
على الحكم، وارتكاب الكبيرة، واالبتداع في العقيدة 
تفصيل  غير  من  كله،  هذا  غير  أو  العمل،  في  أو 
يكفر  هذا  من  شيء  ال  أن  والحقيقة  تحقيق...  وال 
به صاحبه، وإن كان الذنب مما يُحكم على صاحبه 
يؤدي  فإنه ال عمل  أوضح،  وبعبارة  بالقتل شرعا. 
إلى الكفر أبدا، وإن كان ما كان في السوء؛ إال إن 
الناس معرفته من  صار عقيدة. وهذا يصعب على 
الله.  إال  عليه  يطلع  ال  غيبيا،  أمرا  لكونه  غيرهم، 
واألصل أن كل من يشهد بشهادة اإلسالم، ال يمكن 
تكفيره، وإن ارتكب كل الموبقات. وال يُكّفر إال إن 
عاد )ارتد( عن شهادته، إما تصريحا بإعالن ردته، 
أو ضمنا كأن يُنكر )اعتقادا ال تركا( شعائر اإلسالم 

المعلومة من الوحي باإلجماع.

زمان،  كل  من  المكفرين  إلى  النظر  أمعنا  ولو 

الشيخ عبد الغني العمري 

إلى  يلجأون  وهم  حجة؛  الناس  أضعف  لوجدناهم 
التكفير استعاضة عن ضعفهم، بسالح محرم عليهم 
هذا  ولقد ذهب ضحية  التحريم.  أشد  وعلى غيرهم 
السالح من كل قرن أفاضل من خيار الناس، رأى 
السياسية  أغراضهم  على  خطرا  خصومهم  فيهم 
حقيقة  له  يكترث  فال  الدين،  وأما  فحسب.  والمالية 
في نظر هؤالء، إال المغفلون. ولو كان المكفر يحوز 
أدنى درجات التدين، لمنعه خوفه من الله أن يُكفر!.. 

وهذا مما ال يحتاج إطالة كالم!..

إن المكّفر لغيره، ال يمكن إال أن يكون جبانا؛ وإال 
مجاالتهم.  في  المعهودة  باألساليب  خصومه  لبارز 
المستسهل،  التكفير  على  زماننا  في  أقوام  زاد  ولقد 
كيف  نعجب  وإننا  األلفاظ.  بأقذر  والتنقيص  بالشتم 
وهو  واعظا،  أو  عالما  نفسه  صفته  هذه  من  يعد 
يعاكس صفات اإليمان الواجب توافرها لدى عموم 

الناس. إذا أَسفَّ “العلماء”، فماذا بقي للسوقة؟!..

التكفير  برفض  اليوم  مطالبون  المسلمين  جميع  إن 
به،  القائل  واعتبار  اعتباره  وبعدم  وتفصيال،  جملة 
من جميع المذاهب والتوجهات؛ حتى نقطع دابر هذا 
الداء الخبيث من أصله. وأَلن نُخطئ في عدم تكفير 
ألف كافر، خير من أن نخطئ في تكفير مسلم واحد.

إن ضرر هذا السالح قد أصاب الفاعل والمفعول به، 
في الدنيا وفي اآلخرة؛ ومن لم يكن له خير من نفسه، 
فال يُرجى منه خير لغيره. نسأل الله العفو والعافية.

القدس
عاصمة فلسطين
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حروب المستقبل ستكون غير تقليدية هدفها السيطرة 
منذ  العالم  يشهده  لم  بشكل  والبحار،  األجواء  على 

عقود وسيؤثر جذريا في طرق التسلّح.

كيف يمكن لحرب عالمية ثالثة أن تندلع؟ 
"الحروب  كاندالع  يكون  لن  ذلك  أن  المؤكد  من 
وعنفها،  قسوتها  رغم  اليوم  تقع  التي  الصغيرة" 
جامعة  في  البروفيسور  أليسون  غراهام  يقول  كما 

هارفارد.
وستمتد حروب المستقبل إلى مجالين لم نعهدهما من 
قبل هما: الفضاء والفضاء االلكتروني. إذ ان 80 في 
المئة من اتصاالت الناتو العسكرية تمر عبر اقمار 
تقل  اهدافا ال  يجعلها  الذي  األمر  تجارية،  صناعية 
أهمية من الناحية االستراتيجية، عن القواعد الجوية 

أو السفن الحربية.
في  العظمى  القوى  بين  الحروب  شكل  وبفحص 
سيتجاوز  األمر  أن  يتبين  والعشرين  الحادي  القرن 
اعتدنا  التي  األرض  على  التقليدية  الحروب  حدود 
على  للسيطرة  معارك  العالم  يشهد  وسوف  عليها، 
االجواء والبحار بشكل لم يشهده منذ اكثر من سبعين 

عاما، وسوف تؤثر المعارك في طرق التسليح.
األقمار  مجال  في  قدراتها  الصين  عرضت  وقد 
ويُعتقد   .2007 عام  منذ  متكرر  بشكل  الصناعية 
األنظمة  تستهدف  اسلحة  على  تعمل  روسيا  أن 
الفضائية من أجل ترك قوات الناتو في عتمة كاملة، 
وفي المقابل، ال تنفق الواليات المتحدة أكثر من 5 

مليارات دوالر على برامج التسليح الفضائي.
طائرات  اآلن  بريطانيا  تشتري  المثال  سبيل  وعلى 
مقاتلة بقيمة 12 مليار جنيه استرليني، كما تنفق 6 

مليارات جنيه على حامالت الطائرات الحربية.

وقد انتقل الفضاء االلكتروني من الخيال العلمي إلى 
أرض الواقع العسكري .. 

ربما  الميدان  هذا  في  المعارك  فإن  الواقع،  وفي 
بالصين  مرتبطون  قراصنة  تمكن  فقد  فعال،  بدأت 
المشترك  األميركية  المقاتلة  برنامج  اختراق  من 
لماليين  الشخصية  الملفات  عن  فضال   ،"35 "أف 

االميركيين.
وقد تمكن هؤالء القراصنة من سرقة أكثر من مليون 
هذه  مثل  تتحول  وقد  أميركيين،  لمواطنين  بصمة 
متزايدة.  ممارسات  إلى  الغد  حروب  في  السرقات 

الستهداف  االلكترونية  للهجمات  روسيا  واستخدام 
واستخدام  أوكرانيا،  في  والتجارة  االتصاالت 
لتدمير  الرقمي  "ستكسنت"  المتحدة سالح  الواليات 
التكاليف  حجم  ويُظهر  اإليرانية،  النووية  المنشآت 

المترتبة على الحروب االلكترونية.
ففي الحروب الفضائية وحروب الفضاء االلكتروني 
ليست هناك حدود جغرافية، وتتداخل فيها الشبكات 
العسكرية والمدنية، بما في ذلك االتصاالت العسكرية 

والتبادل االستخباري والبريد االلكتروني.
في  اس"  بي  "جي  التوجيه  اجهزة  استخدام  ويتم 
المالحة  الطائرات من دون طيار وأجهزة  عمليات 
االخرى. وال بد من االعتراف ان مثل هذه الحروب 

ليست حتمية وال ينتصر فيها أحد.
وقد يكون الدافع وراء "القرارات الكبرى" ليس تنامي 
التي كانت قوة عظمى  القوة بل الضعف. فروسيا، 
ذات يوم، تراجعت قوتها االقتصادية والسياسية في 
هذه المرحلة. ومع ذلك فقد غامر الرئيس فالديمير 
بوتين بحربه في اوكرانيا واآلن في سوريا في لعبة 
درجة،  اقصى  إلى  الناتو  قوات  الستنفار  يمارسها 

وكما لم يحدث منذ منتصف الثمانينات.

ستكون   - اندلعت  ان   - الثالثة  العالمية  والحرب 
بمنزلة فشل ذريع ألساليب الردع والدبلوماسية ..

العالم  دول  على  أن  يعني  اندالعها  احتمال  ولكن 
ان تعيد النظر في حساباتها كما لم تفعل منذ عقود. 
فالكثير من الزعماء والمفكرين يقلدون نظراءهم قبل 
قرن مضى ممن ظنوا ان التقدم والصالت التجارية 

جعلت الحروب من مخلفات الماضي.
وفي المقابل، يتخذ الكثير من القادة العسكريين نهجا 
اإلفراط  وفي  التاريخيين  نظرائهم  تقليد  في  مغايرا 
في التفاؤل الذي ال مبرر له حيال مثل هذه الحروب 
"قصيرة  مثل  تعبيرات  ويستخدمون  وقعت،  إن 

وحاسمة".
الذكاء  من  يعد  "لم  أليسون  البروفيسور  ويقول 
السياسي تفادي الحديث عن هذه الحروب، ولكن اذا 
القوى  بين  الحرب  اندالع  تجنب  في  أمل  ثمة  كان 
البدء في حوار مفتوح وصريح  بد من  الكبرى، ال 
من  المتوقعة  واألهوال  الحقيقية  المخاطر  حول 

اندالع مثل هذه الحرب".

عن الجارديان

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

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

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

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

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

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

Ausländerangelegenheiten
Landeseinwohneramt

Außenstelle:
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Keplerstr. 2, 10589 Berlin
U.-Bhf. Mierendorffplatz
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شھرمارس/ آذار ۲۰۲۲
Gebetszeiten für Berlin / März 2022
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Fahrschullehrer gesucht 
30€/Stunde.

Infos unter 030-680 720 96
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste سفارات، مساجد، شئون األجانب، حاالت الطوارئ

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



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

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

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

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

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

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

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



ـًا   أطبـــاق  طازجة  يومــيـــــــ
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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



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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Ärzte أطباء

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

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

Amar Shakir
Karl-Marx-Str. 110, 12043 Berlin, 
Tel. 030-68053524
Birgit Samarrai 
Sophia-Charlotten-Str. 73-74, 14059 
Berlin, Tel. 030-31996710
Douedari G.
Bundesallee 120, 12161 Berlin 
Tel. 030/8531362
Emad Abboud
Donaustr. 100, 12043 Berlin
030-49968158
Hanan Hafez-Holz
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60
Ishaq, Ibtisam,
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172
Khalouf Emad
Badstr. 19, 13357 Berlin,
Tel.030-4932050
Layla Hussaen
Kottbusser Damm 72, 10967 Berlin
030-6941112
Mohammad Hijazi
Berliner Str. 25, 13507 Berlin (Tegel) 
Tel. 030-4374 8465

- د/ حسن

د/ حجازي

أسنان
د/ عبد الحميد

ـ د/ أمين حافظ

ـ د/ ع. نجم

ـ د/ يوسف
 

ـ دة /  الصوري 

ـ د/ عمار شاكر

ـ دة/  منى السمارائي

- د/ دويداري

- د/ عماد عبود

ـ دة/ حنان حافظ

ـ دة / إبتسام إسحاق

ـ د/ عماد خلوف

ـ دة/ ليلي حسين

ـ د/ حجازي

Mohamed Abu Hamada
Rami Abu Ward
Finowstr. 25a, 12045 Berlin, 
Tel.:030- 687 5077
Dr. Muhieddin Alarashi
Erkstr. 1A, 12043 Berlin
Tel.: 030 - 687 54 22
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
Erkstr. 1A, 12043 Berlin
Tel.: 030 - 687 54 22
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



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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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



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

D
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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
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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



KINDERWUNSCHZENTRUM
am Potsdamer platz

Dr. med.

Hanadi Awwadeh

Dr. med.

Anja Mutz

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

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

e-mail: info@kinderwunsch-potsdamerplatz.de

IUI

IVF

ICSI

MESA TESE

Assisted Hatching
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Prophylaxe

Kronen- und Brückenversorgung

Zahnprothesen

Kinderzahnheilkunde

Zahnfleischbehandlung

Spezielle Zahnreinigung und Politur

Anbringen von Zahnschmuck

Bleaching (Zahnaufhellung)

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

Tel 030 687 21 72
Praxis-Sprechzeiten:

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

und nach Vereinbarung
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Designed By Dalil



 الدكتور عبد الحميد حافظ
اختصاصاتنا:

1- تركيب األسنان الثابتة والمتحركة
 2- إختصاص اطفال وشباب

Abdul - Hamid Hafez 
 Tätigkeitsschwerpunkte :

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

 

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

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

Zahnarztpraxis 
Dento Smile  

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

  بقشور السيراميك
- عالج القناة الجذرية بأحدث الطرق.

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

- الحشوات الضوئية والتجميلية.
- وقاية ومعالجة أسنان األطفال.

- معالجة التهاب عصب اسنان الحليب
- تلبيسات خاصة باسنان االطفال

- حافظ مكان ثابت و متحرك
  عند األطفال

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

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

  Seestr
Bus123/106,M13/50,U6

MODERN-KOMPETENT-SCHMERZFREI
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Tel.: 030 606 41 52

Zahnarzt 
Mohamad Anis Almohamad

د. محمد أنیس المحمد
Zahnarzt 

Omar Shalabi
د. عمر شلبي

Fachzahnarzt für Oralchirurgie 
Mukhtar Daiban

د. مختار ذیبان
اختصاصي جراحة أسنان

www.zahnarztpraxis-neukoelln.de

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

نتحدث األلمانیة، العربیة والتركیة
Mo. - Do.: 

08:00 - 20:00 Uhr
Fr.: 

08:00 - 18:00 Uhr
Sa.: 

10:00 - 16:00 Uhr

اإلثنین - الخمیس الجمعة السبت
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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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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



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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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
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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



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 

März 2022

ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDE-
RUNGEN KOMMEN
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04.03.2022
05.03.2022
05.03.2022
05.03.2022
05.03.2022
05.03.2022
05.03.2022
06.03.2022
06.03.2022
12.03.2022
12.03.2022
12.03.2022
12.03.2022
12.03.2022
13.03.2022
13.03.2022
13.03.2022
13.03.2022
18.03.2022
19.03.2022
19.03.2022
19.03.2022
19.03.2022
19.03.2022
20.03.2022
20.03.2022
20.03.2022

Arminia Bielefeld
Hertha BSC
Bayern München
VfL Wolfsburg
RB Leipzig
VfL Bochum
VfB Stuttgart
1. FSV Mainz 05
1. FC Köln
1899 Ho�enheim
SC Freiburg
1. FC Union Berlin
FC Augsburg
Mönchengladbach
Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
Greuther Fürth
VfL Bochum
Greuther Fürth
Hertha BSC
VfB Stuttgart
1. FSV Mainz 05
Bayern München
RB Leipzig
VfL Wolfsburg
1. FC Köln

FC Augsburg
Eintracht Frankfurt
Bayer Leverkusen
1. FC Union Berlin
SC Freiburg
Greuther Fürth
Mönchengladbach
Borussia Dortmund
1899 Ho�enheim
Bayern München
VfL Wolfsburg
VfB Stuttgart
1. FSV Mainz 05
Hertha BSC
1. FC Köln
Arminia Bielefeld
VfL Bochum
RB Leipzig
Mönchengladbach
SC Freiburg
1899 Ho�enheim
FC Augsburg
Arminia Bielefeld
1. FC Union Berlin
Eintracht Frankfurt
Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund



أفقي
ممثلة تونسية

الحلول في الصفحة 98

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

من يحكمها؟

01 - بطلة سيرة عربية عرفت باسم األميرة ذات الهمة.
02 - عرف قديما باسم )رأس الزوابع(.

03 -أمراض )معكوسة( - ثلث )ويليام( - فرط )معكوسة(.
04 - أغنية لعبد الحليم )معكوسة(.

05 - خالص - متشابهة - والد - يشي )معكوسة(.
06 - جلس معنا - وثقت و اطمأنت.

07 - أبالي - من أسماء الخمر- يجمع.
08 - متيمين )معكوسة( - الشباب )مبعثرة(.

09 - الماء العذب الصافي - غيرن.
10 - نصف )مارك( - لغة تايالند )معكوسة(.

11 - اخدع - والد - شعب اوروبي )معكوسة( - ثلث )نور(.
12 - من أجلنا - زعيم افريقي راحل.

13 - ممثل مصري راحل.
14 - زردناها - مفاتيح )معكوسة(.

15 - قاع البحر )معكوسة( - آله طرب - طريق.

01 - قرار من الباب العالي - من ظرفاء مصر الراحلين.   
02 - متشابهة - كثيرة خلية بآسيا )معكوسة(.

03 - العدل )معكوسة( - لعبة رياضية - زاجره.
04 - مسرحية للشرقاوي - أشي.

05 - أخت األم )معكوسة( - السجينة )معكوسة(.
06 - صدق - من االحياء المائية )معكوسة( - بقر وحشي.

07 - فيم لعادل إمام ويسرا )معكوسة( - مطلب.
08 - رياضة اوليمبية - قاسي )معكوسة(.

09 - تجدها في )كيمياء( - حرف اجنبي مالئم )معكوسة(.
10 - الماس بلغة زمان )معكوسة( - يجذب - يغضب )معكوسة(.

11 - متشابهان - مطرب مصري.
12 - تجدها في )صفـقـوا( - مقطوعة موسيقية لعبد الوهاب.

13 - ممثلة مصرية راحلة - نهر بأوروبا.
14 - التوالد )معكوسة( - من الحلويات )معكوسة(.

15 - زواحف - ألف مليون - بحر.

رأسي

بين الصورتين توجد سبعة فوارق حاول أن تجدها في دقيقتين

- يتحدث أكثر من 60 مليون شخص في الواليات 
  المتحدة األمريكية لغة أخرى غير اإلنجليزية في  

  منازلهم.
- يوجد في كافة أنحاء العالم 7000 لغة مختلفة.

- تضّم دولة كندا أطول خط ساحلي حول العالم.
- استُخدم الكاتشاب في عام 1834م لمعالجة عسر 

  الهضم.
- تسببت الحرب التي أطلقها البابا غريغوري الرابع 

  على القطط السوداء في انتشار الفئران التي 
  تحمل مرض الطاعون.

- صدرت أول فئة نقدية من الدوالر األمريكي في 
  عام 1862م، وُطبع عليها صورة وزير الخزينة 

  سلمون تشيس.
- لم تكن كليوباترا الملكة األخيرة ِلمصر من أصول 
  مصرية، بل كانت يونانية األصل من نسل الجنرال 

  المقدوني بطليموس.
- قُُتّل ما يزيد عن 10.000 شخص أثناء فترة 
  الحظر األمريكي بالتسمم أثناء شرب الكحول.

7x

العاصمة
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1-   ما هي أول صحيفة باللغة العربية 
      تصدر في مصر ؟ 

2-   من هي زرقاء اليمامة ؟ 
3-   ما هو النهر الذي يمر بعشر دول ؟ 
4-   مما يتكون الزجاج خالل التصنيع ؟

5-   على من اطلق لقب الشعراء 
      المخضرمين ؟ 

6-   ما هو نظام الحكم السائد في اليابان ؟ 
7-   ما هي المجرة حلزونية الشكل ؟ 
8-   ما هو الكائن ذو الدم األزرق ؟ 

9-   ما أقدم حيوان عرفته البشرية حتى 
      اآلن ؟

10- أي الطيور يملك إصبعين في قدمه ؟ 
11- ما هو الحيوان التي تتطابق توائمه ؟ 

12- ما هي مجوعة الرومبا ؟ 
13- ما هي الكائنات التي تمتلك مثانة 

      غازية ؟
14- ما هو أكثر األنواع صيًدا في األسماك ؟ 
15- ما هو أكبر القوارض على مستوى العال ؟

16- أين وجدت أقدم خريطة في العالم ؟ 
17- ما هي مجموعة الجزر الهاللية؟ 

18- ما هي السورة التي أسلم بسببها 
      عمر بن الخطاب ؟ 

19- ما هي الشجرة التي عناها القرآن 
      بكونها تنبت في طور سيناء ؟ 

20- اميرة مصرية تزوجت بشاه إيران، 
      فمن هي ؟ 

21- ما عدد مرات تكاثر القطط سنويًا؟
22- من هو الخليفة الذي أمر ببناء 

      المسجد األموي في دمشق؟
23- إلى أي عضو من أعضاء الجسم 

      الداخلية يتم إجراء عملية “روس”؟
24- ما هو الحيوان الذي إذا فتح فمه أكثر 

      من دقيقة يموت في الحال؟
25- ما هو معنى لوس أنجلوس؟ 

26- إلى أي حضارة يعود أصل شعار 
      “الكأس والثعبان” الذي يوجد على 

      الصيدليات؟
27- ما هو الحيوان الذي يتنفس بلسانه؟

28- أين تقع جزر “الملوك”؟
29- ما هي الرحلة األطول منذ بداية 

      الخلق؟

سؤال يحتاج جواب ...

Sprüche أقوال	مأثورة											

Galal Amer
(جالل عامر )

 ال تصدق العريس في فترة
 الخطوبة وال المرشح في فترة

الدعاية

في الصوره نزار القباني و زوجته بلقيس الراوي 
في حفل زفافهم.

اعجب ›‹نزار قباني‹‹ بـ‹‹بلقيس‹‹عند مشاهدتها في احدى القاعات التي كان يلقي 
فيها الشعر عند زيارته إلى بغداد في ستينات القرن الماضي, وعند تقدمه لخطبتها لم 
يوافق والدها, وغادر نزار العراق خائبا, وضلت بلقيس تراود افكاره حتى عاد مرة 

أخرى إلى العراق في مهرجان المربد الشعري وكتب قصيدة مطلعها:
بلقيس الراوي

مرحباَ ياعراق، جئت أغنيك
وبعض من الغناء بكاء

أكل الحزن من حشاشة قلبي
والبقايا تقاسمتها النساء

تعاطف العراقيون مع القباني ومنهم الرئيس العراقي الراحل أحمد حسن البكر فتوسط 
الكمالي ووكيل وزارة  الشباب شفيق  لنزار حيث أرسل لخطبة بلقيس كل من وزير 
عام  في  فتزوجوا  ذلك,  بعد  والدها  فوافق  شاعران,  وكالهما  طاقة  شاذل  الخارجية 
1969 ليعيشوا بعد ذلك أجمل ايام حياتهم .قبل ان تغتال عام 1981 عندما تم تفجير 

السفارة العراقية في بيروت حيث كانت بلقيس تعمل في الملحقية الثقافية للسفارة.

السودوكو لعبة يابانية تتكون من 81 خانة مكونة من 9 
مربعات كبيرة يحتوي كل منها على 9 خانات صغيرة.

عليك استكمال الشبكة  بأرقام من 1 إلى 9 بشرط عدم تكرار 
أي رقم في أي خط أفقي أو رأسي.
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ما تفكر به اليوم قد يحدث أمامك على الرغم من أنه شيء غير متوقع. 
تصرفت  النهاية  وفي  ما،  بشيء  للقيام  معينة  بطريقة  تخطط  كنت  ربما 
بصورة مختلفة تماما. حاول أوال أن تفكر بطريقة عقالنية بغض النظر 

عن النشاط الذي تقوم به حاليا.

عندما يقترب من حولك إليك، سيشعرون بحبك وجودك وكرمك وتعاونك. 
أما إذا كنت وحيدا، ستشعر أنك منبوذ من اآلخرين. من الصعب جدا عليك 
عدم  في  تكمن  المشكلة  الواقع  في  ولكن  حولك،  من  تصرفات  تفسر  أن 

التفكير في األمور بطريقة موضوعية.

في  ويقفون  يعارضك من حولك  ربما  ولذلك  اليوم،  مختلفة جدا  أفكارك 
طريقك. ربما يحقد عليك هؤالء ويخافون من أن تكتشف شيئا جديدا أو 
فكرة جديدة. ال تنس أنك الوحيد المسؤول عن تصرفاتك وأنك الوحيد الذي 

تخطط لمستقبلك وليس أي شخص آخر.

تحاول  ال  اليوم.  هذا  أسوأ  إلى  سيئ  من  المادي  وضعك  يتدهور  ربما 
إليقاف  أموال  من  تمتلك  ما  كل  استخدم  اليوم.  المشاكل  هذه  تعالج  أن 
الكارثة التي أوشكت على الحدوث. حاول ان تكون هادئا عند التعامل مع 

الشخصيات العنيدة. ال تعتمد على اآلخرين.

إذا حاول أحد األصدقاء أو المقربين أن يعطيك بعض النصائح التي تتعلق 
بالمال أو االستثمار، فال تهتم بها! ربما يكون الشخص الذي يسدي إليك 
النصيحة ال خبرة له في مجال االستثمار والبورصة وقد تؤدي نصائحه 

إلى كارثة. ال ننصحك بالمشاركة في األنشطة الجماعية اليوم.

انفراجة كبيرة على المستوى الشخصي والعاطفي. ستعيش أياما جميلة 
تمتع  نفسك وواضحا  في  واثقا  تكون  أن  ولكن عليك  الفترة،  خالل هذه 

باللحظات الجميلة واستغل الظروف الجيدة التي تمر بها اآلن.

ستنعم بحياة عاطفية هادئة اليوم. ربما تلتقي ببعض األشخاص واألصدقاء 
وستالحظ ترابطا بينكم لم تالحظه من قبل. األسابيع المقبلة تتميز بالهدوء 

واالستقرار.
الموسيقى هي سر سعادتك وهدوئك. استمع إليها في أي مكان. عليك أن 

تهتم بصحتك هذه األيام حتى تستمتع بأوقاتك خالل الفترة المقبلة.

تميل إلى تفويض شريك حياتك في كل أمورك وقضاياك. ربما تدرك اليوم 
أن هذا األمر غير جيد بالنسبة لك. ستشعر أنك تدني نفسك دون مقابل. 
في الحقيقة، ستشعر أنك ال وجود لك في الحياة. عليك أن تستقل بنفسك 

عن اآلخرين. اتخذ كل قراراتك بنفسك.

صعبة  بمرحلة  تمر  ربما  األشخاص؟!  مع  التواصل  اليوم؟  تخاف  مما 
جدا تربطك بالماضي. عالقاتك الفاشلة ربما تجرح مشاعرك وتؤثر على 

حياتك عموما. تخلص من الهواجس التي تشغل تفكيرك.

خطوة حاسمة تحدد مستقبلك المهني اليوم، وفي حال تخطيت الموضوع 
فإن القادم سيكون أفضل وأكثر إشراقا. فترة متوترة مع الشريك، ومن 
الرأس  في  ألم خفيف  انتابك  إذا  لتخطيها.  تنازالت طفيفة  تقديم  األفضل 

عالجه بنفسك لكن إذا عاودك باستمرار فاألمر يتطلب معالجة طبية.

على  والقدرة  الكفاءة  لديك  ألن  الطارئة،  القضايا  حل  اليوم  باستطاعتك 
منطقي.  وأسلوب  هادئة  بأعصاب  الحالي  والوضع  المستجدات  تحليل 
لكنك  بالحبيب،  عالقتك  بسبب  األهل  من  المضايقات  لبعض  تتعرض 
الضغوط  كثرة  بسبب  اليوم  باإلرهاق  تشعر  لذلك.  ما تضع حدا  سرعان 

المحيطة بك.

أنت عاطفي جدا اليوم وربما تبتعد عن الواقع وتسرح في عالمك الخيالي. 
ننصحك بالراحة التامة حتى تستطيع التعامل مع القضايا الجادة. استعد 
وكن قويا حتى تستطيع إدارة المشاريع القادمة. أنت شخص متميز ولكن 

بحاجة إلى إدراة شؤونك بطريقة موضوعية.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مين؟
عائشة بن أحمد

أنا فين؟
الصين / بكين / شي جين بينغ

فكر شوية!
1-   صحيفة الوقائع المصرية. / 2-  هي المرأة التي كانت تستطيع الرؤية لمسافة تصل إلى 

مسيرة 3 أيام. / 3-   نهر النيل. / 4-   من الرمال.  / 5- أطلق على الشعراء الجاهليين الذين 
عاصروا العصر اإلسالمي.  / 6- االمبراطوري. / 7-  درب التبانة. / 8- األخطبوط.   

9- اإلسفنج البحري. / 10- النعام. / 11- الُمدرع. / 12- هي مجموعة األفاعي ذات األجراس.  
13- الكائنات البحرية. / 14- سمك األنشوجة. / 15- الخنزير المائي.  / 16-  التشيك.  

17- جزر القمر.  / 18-  سورة طه. / 19- شجرة الزيتون. /20- فوزية وهي الشقيقة األصغر 
للملك فاروق.  / 21-  ثالث مرات. / 22- الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان.  
23- القلب. / 24- الضفدع.  /  25-  مدينة المالئكة. / 26-  الحضارة اإلغريقية.  

27- الثعبان. / 28- إندونيسيا. / 29-  رحلة اإلسراء والمعراج. 

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

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

Sprüche                 أقوال مأثورة

 جالل عامر )25 سبتمبر 1952 - 12 فبراير 2012(
الحربية الكلية  في  تخرج  مصرى  صحفي  و   كاتب 
ضباط أحد  وكان  مصرية  حروب  ثالث  في   وشارك 
 حرب أكتوبر، يُعد أحد أهم الُكتاب الساخرين في مصر
 والعالم العربي ، توفي يوم 12 فبراير سنة 2012 أثر
 أزمة قلبية أثناء مشاركته في مظاهرة مناهضة للنظام ،
 قامت محافظة اإلسكندرية بتكريمه بإطالق اسمه على
رأسه مسقط  الجمرك  بحي  »بحري«  بمنطقة  شارع 
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• Zertifikat in deutsch und englisch
• Labortest mit QR-Codeلللللللل
• für internationale Flugreisen anerkannt

PCR - EXPRESS

 • شهادة في اللغة األلمانية و اإلنجليزية.
QR اختبار معملي مع رمز • 

• شهادة معتمدة للسفر الجوي الدولي.

نتيجة الفحص في  
خالل 4-8 ساعات

ايضا يوم األحد

Ergebnis in 
4-8 Std.

auch am Sonntag 45€

Sonnenallee 7 • 12047 Berlin



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




