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الدليل ـ برلين 

عدت يا رمضان .. فأهال بك ضيفا عزيزا .. ليت 
ما  يتعلمون  يا رمضان  العام  هذا  ألمانيا  في  أهلنا 

معنى التضامن .. 

إنساني  وواجب  و شعور  أخالقية  قيمة  فالتضامن 
إال  بخصاله  ويتحلّى  به  يؤمن  أن  يمكن  ال  نبيل 
وبالحّس  باإلنسانية  مفعمة  شخصية  له  كانت  من 
ورباط  اجتماعية  عالقة  وهو  المرهف  االجتماعي 
بين األفراد ، وهو عالقة حضارية بين المجموعات.

حسب  كل  والجماعات،  األفراد  مسؤولية  التضامن 
التضامن   روح  عن  والتخلي  وإمكانياته،  موقعه 
تخلي عن روح اإلنسانية. وال يتأتى ذلك إال بالتعاون 
الحاالت  مختلف  في  والتآزر  والتكافل  والتآخي 
مطلقة  إنسانية  قيمة  التضامن  إن  والوضعيات.  
تتقيد بدين أو لون أو عرق أو لغة بقدر ما هي  ال 
إنسانيته  توكيل  يستحث صاحبه على  شعور سامي 
وإثبات ارتباطه باآلخر.  فطاقة الفرد ال ترقى أبدا 
الدعم  إلى  محتاجا  يظل  حيث  الجماعة  قدرات  إلى 

والمساندة في مواجهة ما يتخطى حجم إمكانياته.
الطاقة،  تجديد  و  الخير  تحقيق  التعاون:   ثمار  من 
الهمم، ويضوي  الحماس وتضعف  يخمد  ما  فكثيراً 
التجديد، ويكل الفكر، ويقل اإلنتاج، وتتأخر النتائج، 
الهمم من  انبعثت  الواحد  الهدف  فإذا ما تالقى أهل 
جديد وتجددت الطاقة وعادت الحيوية مرة أخرى ، 
واإلنتاج  التقدم  إلى  يؤدي  التسابق  إلى  الهمم  فشحذ 

والتفوق. 
والتضامن في الحقيقة هو ما ينقص الجالية العربية 
في ألمانيا  ... ال ينقصها العدد أو العدة، ال ينقصها 
لقد  المواهب.  أو  األهداف  أو  األفكار  أو  األموال 
التي  الحالة  إلى  والمجموعات  األفراد  أنانية  أدت 
أن  يعلم  الكل  بأكملها.  العربية  الجالية  إليها  وصلت 
هناك خطأ ما في طريقة إدارة األمور داخل الجالية، 
التوجهات  وصراع  كثيرة،  الشخصية  فالصراعات 
السياسية في البالد األم أتت معنا إلى هنا لتزيد حالة 
ترنح وتخبط الجالية في إدارة شؤونها، أو على األقل 

الحفاظ على حد أدني مشترك في العمل والتعامل. 
مفيد  هو  بما  يهتمون  أفرادها  و  الجالية  تعد  لم 
في  وأنانية  ضيقة  نظرة  لديهم  أصبحت  للجميع، 
حساب األمور، كل يريد استفادة شخصية ومباشرة. 
واألمثلة على هذه الحالة المرضية من داخل الجالية 

كثيرة.

االنفتاح على اآلخر
لإلسالم  سلبية  نظرة  هناك  أن  نعرف  أن  علينا 
والمسلمين في المجتمع، جانب كبير منها ناجم عن 
عدم فهم اآلخر بسبب االنعزال عن الحياة في مجتمع 

جديد أو لضعف الجهد في شرح طبيعة منظومة القيم 
واألخالقيات التي تحكم حياة المسلم بأسلوب يتفهمه 

اآلخر ويحترمه حتى وإن اختلف معه. 
خوف  دون  الغربي  بالمجتمع  االختالط  نموذج  إن 
احترام  المسلم  يكسب  ما  وهو  النماذج،  أفضل  هو 
اآلخرين ويعطي دلياًل على مدى قوة وثبات المعتقد 
أو  اضمحالل  أو  انهيار  من  خوف  دون  والهوية 
ذوبان في ثقافة ، وما أضاع هيبة العرب والمسلمين 
أمام اآلخر فضاًل  بتخاذلنا وضعف حجتنا  إال نحن 
عن رضانا بالذل والمهانة وتهميشنا في اتخاذ القرار 

حتى داخل بالدنا.
كعرب  نحن  فينا  المشكلة  بأن  نعترف  وأن  البد 
تشهدها  التي  القمع  لحالة  نظراً  فنحن  ومسلمين، 
كافة الدول العربية وأغلب الدول اإلسالمية لم نعتد 
على قبول، بل ونتعجب من مثل هذه القرارات التي 
تصويت  على  بناء  الحكومات  وتعتمدها  تتخذها 
المواطن، حتى وإن تسببت لها في أزمات دبلوماسية 
الحق  صاحب  هو  هنا  فالمواطن  اقتصادية،  أو 
من  يشاء  ما  إرساء  في  واألخير  األول  والقرار 
قوانين أو اتفاقات هامة تمس حياته دون أن تمارس 
ناضج  "غير  باعتباره  عليه  أبوية  سلطة  أي  الدولة 
أنه  أو  العرب،  يقول بعض حكام  كما  ديمقراطيا"، 
غير مستعد بعد التخاذ قرارات حاسمة تتعلق بحياته 
اليومية كما يقول السادة  خبراء  تزوير االنتخابات 
.. أي انتخابات مهما كانت صغيرة حتى وإن كانت 

لنادي أعضاء هيئة تدريس !!

لماذا يخاف رجل الشارع األوروبي من اإلسالم ؟
ال توجد إجابة على ذلك سوى أن التيارات اليمينية 
األوربي يخشى على  المواطن  قد نجحت في جعل 
ما يسمى ثقافته أو منجزاته الحضارية والدستورية 
والحقوقية من هجمة ظالمية تدعو إلى ختان اإلناث 
الحدود  وإقامة  اآلخرين  وذبح  السارق  يد  وقطع 
عليهم في الشوارع ، وهذا لألسف فهمهم لإلسالم.  

الجاليات  وضعف  اإلسالمي  العالم  صمت  أن  كما 
الدين  هذا  حقيقة  توضيح  في  واإلسالمية  العربية 
كما  رموزه،  ويسب  يسبه  من  وجه  في  والوقوف 
من  يقترب  من  كل  في  اليهودية  الجاليات  تفعل 
من  المزيد  أمام  المجال  فتح  الهولوكوست"،   "
معارك  من  المزيد  ليخوضوا  لهؤالء  المكتسبات 
الترهيب والتخويف من اإلسالم وهم مطمئنون إلى 
ضعف الرد الذي لن يتجاوز بعض "الجعجعة" هنا 
أو هناك، ودعوة إلى مقاطعة منتجات دولة ال تستمر 
إال لعدة أيام،  يعود بعدها إخواننا " األثرياء العرب" 
إلى السفر ألوروبا لقضاء األوقات الممتعة أو ترك 

ودائع مالية في بنوك هذه الدول.

أين زعماء الجالية؟
العربية  الجاليات  على  بجديدة  ليست  المشكلة 
والمسلمة التي تعيش في أوروبا أو حتى في أمريكا، 
كيانات  إقامة  على  العمل  أو  االتحاد  عدم  وهي 
والذود  مصالحهم  رعاية  على  تقوم  قوية  شرعية 
ما  وإنما  انتهاكات،  ألي  تعرضهم  حال  في  عنهم 
بتأمين  االهتمام  هو   - أغلبهم  أو   - فقط  يجمعهم 
بتصحيح  االهتمام  دون  أوالدهم  ومستقبل  مستقبلهم 
ألخذها  مستعداً  الغرب  كان  التي  السلبية،  الصورة 
تعليم  دون  أو  والمسلمين،  اإلسالم  عن  البداية  من 
أوالدهم كيف يختلطون باآلخر ويبقون على ثقافتهم 

مع احترام عقيدته وقوانين تلك الدولة.
من  حفنة  جانب  من  يبذل  جهد  هناك  أن  صحيح 
المنظمات لكنه لألسف ومن الواضح أنه ليس بكاٍف، 
الشعارات  بانتشار  السماح  هو  ذلك  على  والدليل 
أنها رؤوس صواريخ  على  المآذن  إلى  ترمز  التي 
مهين  باعتباره  قضائياً  األمر  تصعيد  محاولة  دون 
لمشاعر المسلمين، أو محاولة عمل شعارات مضادة 
أو دون وجود جهد قوي  المتطرف،  اليميني  للتيار 
ومنظم لشرح أن الحجاب ليس مجرد رمز لديانة، أو 
محاولة التصدي ألقوال التمييز وتعقبها قانونيا، ال .. 
لقد انتظرت الجالية من يقوم بهذا العمل !! وقد فعلته 

منظمات حقوقية ألمانية، ولم تحرك الجالية ساكناً.
على  بينهم  فيما  يتبارون  العربية  الجالية  زعماء 
محاضرة  لتلقي  معروفة  شخصية  أية  استضافة 
عن  تتحدث  أنها سوف  تبدأ  أن  قبل  الجميع  يعرف 
وأن  إسرائيل،  هو  العدو  وأن  الفلسطينية،  الحقوق 
العرب والمسلمين في ضياع.  كما يتبارى الزعماء 
على مسمي مثل " اتحاد الجاليات العربية المتوحدة"، 
أو " اتحاد المؤسسات العربية الموجد" أو " االتحاد 
أو  الموحدة"  العربية  للجاليات  األلماني  العربي 
والمؤسسات  والروابط  للجاليات  العام  "االتحاد 
العربية" ، وكلهم فاشلون حتى في عمل اتحاد واحد 

لجاليات دولتهم.

عن  لندافع  نتضامن  كيف  رمضان  علمتنا  فهل 
حقوقنا ؟ ...
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حث وزير الزراعة األلماني جيم أوزدمير المواطنين 
األلمان على تناول كميات أقل من اللحوم لمحاربة 
الغذائية  اإلمدادات  تستخدم  إنها  يقول  التي  روسيا 

كسالح.
"شبيغل"  صحيفة  مع  حوار  في  أوزدمير  وقال 
لن  نباتي،  أنني  حقيقة  من  الرغم  "على  األلمانية: 
أعظ الجميع بأن يصبحوا نباتيين. ولكن دعونا نقول 
إن تناول كميات أقل من اللحوم سيكون مساهمة ضد 
بوتين". وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية 

في أوكرانيا.
ووفقا له، يجب أن يتم "التسوق بوعي ورمي الطعام 

بشكل أقل".
عما  الصحيفة  سؤال  على  األلماني  الوزير  وأجاب 
إذا كانت روسيا تستخدم اإلمدادات الغذائية كسالح 

بـ"نعم، من الواضح أنها كذلك".

الروسية  الحرب  من  تعاني  التي  الدول  أكثر  من 
االسعار  ارتفاع  من  الحالية  واألزمة  األوكرانية 
تقارير  ألمانيا، حيث كشفت  العالمي، هي  ولتضخم 
على  الروسية  األوكرانية  الحرب  تأثير  إعالمية 

الشركات األلمانية.
والصناعة  التجارة  غرفة  أن  التقارير،  وأضافت 
الشركات،  أغلب  على  دراسة  أجرت  األلمانية 
مهددة  الشركات  من   %10 أن  إلى  وخلصت 
مهددة  األلمانية  الشركات  أن  أشارت  باإلفالس.  
سالسل  وكذلك  الطاقة،  أسعار  الرتفاع  باإلفالس 

التوريد والمواد الخام.
إن  الدولية،  شؤون  في  الباحث  قال  جانبه،  ومن 
الروسية  بالحرب  تأثرت  الدول  أغلب  اقتصاديات 
األوكرانية، خاصة دول االتحاد األوروبي وتلك التي 
تعتمد على سوق الطاقة الروسية في تلبية استهالكها 
أو الستخدامات  الصناعي  لالستخدام  المحلي سواء 

األفراد.
وأضاف، أن ألمانيا من الدول التي تضررت كثيرا 
كبيرة  بنسبة  تعتمد  وأنها  خاصة  الحرب،  هذه  من 
على الغاز الروسي الذي ارتفع سعره داخل ألمانيا 
الشركات من عدم  بسبب نقص اإلمدادات وتخوف 

توفره بالكميات المناسبة.

االستثمار في خط نورد ستريم 2
لديها  أوروبية،  شركات  هناك  أن  إلى  ولفت 
استثمارات كبيرة في خط أنابيب "نورد ستريم 2" 
الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، ويعد عنصرا 
حيويا وهاما في منظومة الطاقة، وتم إنشاءه بتكلفة 
تبلغ نحو 11.5 مليار دوالر بهدف مضاعف حجم 

تصدير الغاز، وهو ما تستغله روسيا لتحقيق مكاسب 
في  منذ  الغاز  تدفقات  انخفاض  مع  خاصة  سياسية 
ست  في  لها  مستوى  أدنى  إلى  الماضي  نوفمبر 

سنوات.
وذكر أن شركة "غازبروم" الروسية للنفط المملوكة 
للدولة، هي المساهم الوحيد في خط "نورد ستريم 2" 
إذ تمتلك حصة رئيسية فيه، باإلضافة إلى الشركاء 
ومجموعة  الفرنسية  "انجي"  شركة  مثل  الممولون 
الهولندية  شل  وشركة  النمساوية  في."  أم.  "أو. 
األلمانيتين،  ديا"  و"وينترشال  "يونيبر"  وشركتي 
بشروط  غازبروم  التزمت  ما  إذا  أنه  موضحا 
التمويل، فقد تضطر هذه الشركات االستحواذ على 
حصتها، دون معرفة مصير تشغيل الخط ما يجعلها 

استثمارات معطلة.
تدابير  اتخاذ  إلى  تتجه  قد  ألمانيا  أن  الخبير  ورأى 
للحد من تداعيات الحرب الروسية األوكرانية على 
االقتصاد والتي منها محاولة تعويض نقص الوقود 
النووية والوقود األحفوري،  الطاقة  بإعادة استخدام 

واالتجاه إلى مصادر بديلة لتوفير الغاز.
اإلجراءات  من  حزمة  اتخاذ  إلى  تلجأ  قد  وأيضا 
تخفيض  ومنها  االقتصادية  بالقطاعات  المتعلقة 
الرسوم الحكومية وضريبة الكهرباء ووضع تدابير 
توفير  جانب  إلى  والخدمات  السلع  بأسعار  تتعلق 
قروض منخفضة الفائدة أو حتى مدفوعات طوارئ 

مباشرة من بنك التنمية األلماني.
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أغلقت مدينة بريمن "مركز المصطفى" التابع لحزب 
الله، بتهمة "دعمه لإلرهاب ضد إسرائيل"، بحسب 

مجلس الشيوخ في بريمن.
ونقلت الصحف عن أولريش مورير، عضو مجلس 
"مركز  إن  قوله  بريمن،  في  الداخلية  عن  الشيوخ 
جسيمة  ألعمال  أو  للعنف  يروج  كيان  المصطفى 
دولة  ضد  اإلرهاب  مثل  الدولي،  للقانون  مخالفة 

إسرائيل". 
وأشار بيان مورير، إلى أنه "ثبت أيضا وجود كتب 
وكتابات معادية إلسرائيل في مقر المركز، بما في 
ذلك على سبيل المثال، نشرة كتبها الزعيم السياسي 
والديني إليران تحتوي على رسائل تهدف فقط إلى 
إنكار شرعية وجود دولة إسرائيل، واستخدام العنف 

لمقاومة إسرائيل"، حسب قوله!

لوكالة  تقرير  قال   2018 عام  في  أنه  يذكر 
المصطفى  "مركز  أن  بريمن  في  االستخبارات 
من  السيما  لبنان،  في  الله  حزب  يدعم  المجتمعي 

خالل جمع التبرعات".
جميع  األلمانية  الداخلية  وزارة  حظرت  وقد  هذا 

أنشطة حزب الله في عام 2020. 

أعلنت وزيرة الخارجية األلمانية، أنالينا بربوك، أن 
ألمانيا ستطور استراتيجية جديدة على النسق الصيني 
في األشهر المقبلة، حيث استشهدت بربوك بمبادرة 
الحزام والطريق الصينية، قائلة إنها أوضحت سبب 
كما  باألمن،  التحتية  البنية  في  االستثمارات  ارتباط 
والقانون  األراضي  ووحدة  السيادة  قضايا  أن  قالت 
إفريقيا  دول  في  متزايد  بشكل  بارزة  كانت  الدولي 
في  بكثافة  الصين  استثمرت  حيث  آسيا،  وجنوب 
التأكيد  وتابعت  الطاقة،  ومحطات  المحلية  الشبكات 
المقابل،  في  للسيادة،  األوروبي  المفهوم  أن  على 
والحكم  ممكًنا  ذلك  كان  حيثما  "التعاون  يفترض 

الذاتي عند الضرورة"، مضيفة أن الدول "ال يمكنها 
بشكل  تعتمد  ال  عندما  مستقل  بشكل  إال  التصرف 

كامل على اآلخرين".

استراتيجية  أوسع عن  البيان جزًءا من إعالن  كان 
األمن القومي الجديدة أللمانيا، مما ال يثير الدهشة، 
فالعمل العسكري الروسي ضد أوكرانيا قد برز إلى 
حيث  بربوك،  خطاب  خالل  المقدمة  في  كبير  حد 
الذين  األلمان  المسؤولين  من  أيا  إن  الوزيرة  قالت 
أن  يتخيل  يكن  لم  االستراتيجية  على  يعملون  كانوا 
الرئيس الروسي "سيهاجم جاره"، واتهمت موسكو 
بخرق "نظام السالم في أوروبا" وكذلك "ميثاق األمم 
المتحدة" معلنة أنه في ضوء ذلك، يجب على ألمانيا 
األساسية  المبادئ  بعض  أكثر حزًما  بشكل  تنفذ  أن 

"التي تقودنا".

أيضا، حثت وزيرة الخارجية على أن تدافع برلين 
وحلفاؤها عن قيمهم ومواقفهم على الصعيد العالمي، 
مشيرة إلى أن هذا ال ينبغي أن يمنعهم من التحدث 
الدبلوماسية  كانت  وبينما  االستبدادية،  األنظمة  إلى 
نفس  في  ألمانيا،  على  يجب  كبيرة،  أهمية  ذات 
الوقت، أال تسمح لمثل هذه األنظمة بإسكاتها لمجرد 

أنها كانت "معتمدة من حيث االقتصاد أو الطاقة". 
بربوك هو  الذي حددته  الثاني  المبدأ األساسي  كان 
يسير  إنه  قالت  والذي  العمل،  على  القدرة  تحسين 
داخل  السيما  الدولية،  الوحدة  مع  جنب  إلى  جنًبا 
االتحاد األوروبي وبين الدول األعضاء في مجموعة 

السبع وحلف شمال األطلسي. 

نطاق  األمنية  السياسات  تتجاوز  أن  يجب  أخيًرا، 
ألمانيا،  في  والخارجية  الدفاع  وزارتي  اختصاص 
كما قالت بربوك. وأكدت أن مجاالت مثل االستثمار 
أمن  في  أيًضا  ساهمت  والتجارة  التحتية  البنية  في 
األمن،  لضمان  أنه  إلى  وخلصت  األلمانية.  الدولة 
إبداًعا وواقعية وقادرة  أكثر  يجب أن تصبح برلين 

على "التفكير خارج المعتاد"

االستراتيجية  على  األوروبي  االتحاد  مجلس  اتفق 
الدفاعية الجديدة لالتحاد للفترة حتى عام 2030.

الرد  قوات  تشكيل  الجديدة  االستراتيجية  وتتضمن 
عدد  سيبلغ  والتي  األزمات،  مع  للتعامل  السريع 

عناصرها 5 آالف شخص.
وتؤكد الوثيقة أن قدرات االتحاد األوروبي في مجال 

الدفاع واألمن ستمثل "تكملة" لقدرات حلف الناتو.
وحسب االستراتيجية، فإن "االتحاد األوروبي األكثر 
قوة في ما يخص الدفاع واألمن سيساهم في تعزيز 
األمن العالمي والعابر للمحيط األطلسي" الذي تشكل 

قدرات الناتو "أساسه".
ويخطط االتحاد األوروبي كذلك لوضع استراتيجية 

لألمن السيبراني وأمن الفضاء.
رسميا  الجديدة  االستراتيجية  إقرار  المتوقع  ومن 
في  األعضاء  الدول  لزعماء  القمة  اجتماع  خالل 

االتحاد في بروكسل.
وكانت صياغة االستراتيجية تجري منذ عام 2020 
بإشراف المفوض األعلى للشؤون الخارجية واألمن 

جوزيب بوريل.

ذكرت صحيفة "هاندلسبالت" نقال عن رئيس شركة 
الطاقة األلمانية RWE ماركوس كريببر، أن فرض 
حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية قد يؤدي 

إلى تداعيات ال يمكن التنبؤ بها بالنسبة أللمانيا.
وأوضح الخبير قائال إن "انقطاع اإلمدادات لفترات 
طويلة سيضر بالقدرة الصناعية أللمانيا، في حين أن 
التوقف الكامل لواردات )الطاقة من روسيا( ستكون 

له عواقب غير متوقعة على التدفئة المنزلية".
وبحسب كريببر فإنه عند فرض العقوبات يجب أن 
تكون الدولة مستعدة لتحمل التداعيات المحتملة لهذه 
عن  ألمانيا  تتخلى  أن  المستحيل  من  لذلك  الخطوة، 

إمدادات الطاقة الروسية.
في  الحاد  االرتفاع  أن  إلى  الصحيفة  أشارت  كذلك 
أسعار الغاز والفحم أجبر بعض الشركات األوروبية، 
وتحديدا Uniper وVNG وLeag، على الحصول 

على قروض كبيرة للحفاظ على السيولة.
عدة  الغرب  العسكرية فرض  العملية  انطالق  ومنذ 
حزم من العقوبات على روسيا، وأعلن عن إغالق 
مجاله الجوي أمام الطائرات المدنية الروسية وتجميد 

احتياطيات روسية في بنوكه.
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عادل فهمي

قطاعات  اعتبرته  طالما  الذي  الغربي  اإلعالم 
والمهنية  الحياد  أيقونة  العربي  العالم  في  عريضة 
وندرة السقوط في عوالم العنصرية والتمييز والصور 
النمطية سابقة التجهيز لم يعد كذلك. وعلى الرغم من 
صدمة أحداث سبتمبر، وما يمكن أن تحدثه الصدمة 
من ردود فعل غاضبة قد تأخذ الصالح بالطالح لبعض 
بنفسها  وتنأى  وتتعقل  النفوس  تهدأ  أن  قبل  الوقت 
إرهاب  سلة  في  والمسلمين  العرب  كل  وضع  عن 
ولو  بالطالح  الصالح  أخذ  استمرار  أن  إال  وحدها، 
في ما بين السطور، معضداً بتفاقم األحداث الدموية 
واللجوء  النزوح  وموجات  المسلحة  والصراعات 
في عديد من  الطعن  لتواتر حوادث  إضافة  عربياً، 
الدول األوروبية التي ارتكبها "متشددون" مسلمون، 
إما عائدون من مناطق الصراع في الشرق األوسط، 
وتطرفوا  أوروبا  في  ونشأوا  ولدوا  مسلمون  أو 
جميعها   "  Homegrown"بـ يسمى  ما  أو  محلياً 
الغربية  الكاميرات  أمام  تبلور في "لحظات صدق" 
أثناء تغطية الحرب في أوكرانيا، مراسل "سي بي 
أس" نيوز األميركية تشارلي داغاتا حين قال معلقاً 
ليس مكاناً  النازحين األوكرانيين "هذا  على مشاهد 
سوريا،  أو  أفغانستان  أو  العراق  مثل  االحترام  مع 
حيث نشهد نزاعات منذ عقود. هذا مكان حضاري 
نسبياً وأوروبي إلى حد ما"، لم يبذل جهداً أو يقدح 
زناد فكره من أجل جرح مشاعر أهل هذه المنطقة 
تحدث  لكنه  ونازحيها والجئيها،  العالم  الملتهبة من 
بما يجول في عقله وقلبه، وهو بكل تأكيد ليس وحده 

من يؤمن بما قال.

هؤالء مثلنا
األميركية  بي سي"  "أن  فعلت مراسلة شبكة  كذلك 
الحدود  من  تغطيتها  في  قالت  التي  كوبييال  كيلي 
إلى  أوكرانيا  من  الالجئون  تدفق  حيث  البولندية، 
ليسوا من سوريا، هؤالء  الالجئون  بولندا، "هؤالء 
العرق  إلى  ينتمون  مسيحيون،  إنهم  أوكرانيا.  من 

األبيض، ويبدون شبيهين جداً بنا".
تشبيه آخر "بنا" وليس "بهم" جاء من عقر دار"نا"! 
مذيع قناة الجزيرة اإلنجليزية. البريطاني بيتر دوبي 
"الثياب  األوكراني  النزوح  مشهد  من  مندهشاً  قال 
التي يرتدونها توضح أنهم من طبقة متوسطة ميسورة 
الحال. هم حتماً ليسوا الجئين فارين من مناطق تشهد 
حروباً في الشرق األوسط. إنهم يشبهون أي عائلة 

أوروبية قد تقطن الحي الذي تعيشون فيه".
وكذلك فعل مراسل قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية 
فيليب كوربيه الذي علق مندهشاً على مشاهد الحرب 
عن  هنا  نتحدث  "ال  بقوله،  األوكرانية  والنزوح 
سوريين هاربين من قصف النظام السوري المدعوم 
يهربون  أوروبيين  عن  بل  بوتين،  فالديمير  من 

بسياراتهم التي تشبه سياراتنا".
ولم يخرج نائب المدعي العام السابق األوكراني ديفيد 

ساكفارليدزي عن السياق ذاته أثناء لقاء أجرته معه 
هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( قبل أيام أيضاً 
حين أعرب عن تأثره مما يجري في بالده بقوله "إنه 
بالنسبة لي، ألنني أرى أوروبيين  للغاية  أمر مؤثر 

بعيون زرقاء وشعر أشقر يُقتلون كل يوم".

العنصرية  اتهامات  وراء  ما  في  اإلبحار  فرصة 
وعواملها التاريخية واالجتماعية والنفسية ال تتوافر 
أوكرانيا وفرت  في  الروسية  الحرب  لكن  يوم.  كل 
ما يكفي لمعاودة البحث والتنقيب، اللذين ال يستويان 
منهجان  األعماق  وفي  باألعماق.  اإللمام  دون 
بأن  للتصديق  يروج  وما  من  فهناك  متناقضان. 
مثل  لكلمات  مرادفات  والعرب  والمسلمين  اإلسالم 
وأن  و"همجية"  و"تخلف"  و"إرهابيين"  "إرهاب" 
الصراعات المستمرة واالقتتاالت المستدامة والفكر 
يدعو  وما  من  وهناك  بهم.  تليق  لآلخرين  الرافض 
أوتار  على  تدق  وإعالمه  وأجهزته  الغرب  أن  إلى 
ولصق  المسلمين  ومعاداة  اإلسالم  كراهية  صناعة 
صفات وسمات العنف والجهل والشهوانية ورفض 
في  عليهم  لإلبقاء  بهم  والبربرية  اآلخر  ونبذ  العلم 

قاعدة هرم الحضارة والتقدم.

ال لتسييس الرياضة
الحاكمة  الدولية  الكيانات  ظلت  طويلة،  لسنوات 
األولمبية  اللجنة  رأسها  على  عالمياً،  للرياضة 
الدولية، واالتحادات الدولية لأللعاب المختلفة، تُنادي 
بإبعاد السياسة عن الرياضة، وتتخذ مواقف متشددة 
في  رياضياً  ذلك، مستغاًل حدثاً  يُخالف  من  مع كل 
أو  سياسية  قضية  لنُصرة  أو  محددة  رسائل  توجيه 

قومية.
على  األولمبي  الميثاق  من   50 المادة  وتحظر 

الرياضيين اتخاذ موقف سياسي في مجال اللعب.
وال تدخر اللجنة األولمبية الدولية، 
وهي المظلة الكبرى للرياضة، أي 
بإبعاد  الرياضيين  تذكير  في  جهد 
الرياضة،  ساحات  عن  السياسة 
تصرف  كل  كثب  من  وتراقب 
غير  دالالت  له  تكون  أن  يُمكن 

رياضية أو تبعث على االنقسام.
العام  وخالل األشهر األخيرة من 
منافسات  انطالق  قبيل  الماضي، 
الصيفية  األولمبية  األلعاب 
طوكيو،  اليابانية  العاصمة  في 
الرياضيين  آالف  اللجنة  حذرت 
الحدث من توجيه  المشاركين في 
كانت  لو  أي رسالة سياسية حتى 
من  المرفوعة  القبضات  عبر 
تومي  األميركيين  العدائين  قبل 
سميث وجون كارلوس في ألعاب 

مكسيكو سيتي عام 1968، بل أطلقت قبل البطولة 
من  الرياضيين  لتحذير  ورقات  ثالث  من  وثيقة 

اإلجراءات التأديبية في طوكيو.
لكن منذ اليوم األول للغزو الروسي للجارة أوكرانيا، 
تجاهلت المؤسسات الدولية الحاكمة للرياضة، الميثاق 
وتحّولت  الرياضة،  تسييس  عدم  ومبدأ  األولمبي، 
لوسائل ضغط على روسيا، عبر  المختلفة  األلعاب 
تكاد  وفردية غير مسبوقة،  إقرار عقوبات جماعية 

أن تمحو الرياضة الروسية من المشهد.

وماذا عن فلسطين؟!
وتسبب هذا الحصار الدولي للرياضة الروسية بعد 
لتذكير  كثيرة  أصوات  تعالي  في  أوكرانيا،  غزو 
قضايا  عن  بصمتها  لأللعاب  الحاكمة  المؤسسات 
دولية عدة، لكن الرسالة األكثر وضوحاً جاءت من 
اإلسكواش،  في  العالم  بطل  فرج،  علي  المصري 
الذي توج يوم 11 مارس بلقب بطولة أوبتاسيا في 
انتشر  فيديو  في  قال  ثم  لندن،  البريطانية  العاصمة 
أنا  التواصل االجتماعي، "اآلن  سريعاً عبر وسائل 
في ورطة، جميعنا نرى ما يحدث في العالم خالل 
أوكرانيا وال  في  يحدث  ما  الراهن، ونشاهد  الوقت 
أحد سعيد بذلك، وال ينبغي ألحد أن يقبل أي عمليات 

قتل في العالم".
بالحديث عن  أبداً  لنا  يُسمح  يكن  لم  "لكننا  وأضاف 
السياسة في الرياضة، وفجأة أصبح مسموحاً بذلك، 
لذا آمل في أن ينظر الناس أيضاً إلى االضطهاد في 
يعانون  الفلسطينيين  أن  أعني  العالم،  في  مكان  كل 
منذ 74 سنة، لكن ما يتعرضون له ال يتناسب مع 
يُمكننا  ال  لذلك  الغرب،  في  اإلعالم  وسائل  رواية 
أننا اآلن يمكننا الحديث عن  التحدث عنه، لكن بما 

أوكرانيا، فلنتحدث أيضاً عن الفلسطينيين".
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سامي عيد
للعلوم  مساعد  أستاذ  ميسينسكي،  نيكوالس  يتساءل 
السياسية والشؤون الدولية بجامعة ماين األمريكية، 
أزمة  مع  األوروبي  االتحاد  استجابة  كانت  لماذا 
من  عدد  مع  تعامله  عن  مختلفة  أوكرانيا  الجئي 
االتحاد  أن  مؤكًدا  لالجئين،  السابقة  األزمات 
أفضل  بصورة  للتعاون  فرصة  أمامه  األوروبي 
إلدارة أزمات الهجرة. يأتي ذلك في تحليله المنشور 

في صحيفة »واشنطن بوست« األمريكية.
واستهل الكاتب مقاله باإلشارة إلى أنه في األسابيع 
فرَّ  ألوكرانيا  الروسي  الغزو  أعقبت  التي  األولى 
واستجابًة  أوروبا.  إلى  أوكراني  ماليين   3 حوالي 
مرة  ألول  األوروبي  االتحاد  مجلس  ل  فعَّ لذلك 
 .»)TPD( المؤقتة  بالحماية  المتعلق  »التوجيه 
ويسمح هذا التوجيه لجميع األوكرانيين بالسفر إلى 
دول االتحاد األوروبي دون تأشيرة، ويمنحهم الحق 
الصحية،  والرعاية  والسكن،  والتعليم،  العمل،  في 

لمدة عام واحد.

إن توفير الحماية المؤقتة لالجئين األوكرانيين على 
مستوى االتحاد األوروبي ال يُمثِّل سوى أحدث نتائج 
الهجرة  سياسات  بشأن  األوروبية  الكتلة  نقاشات 
دة. وخالل العقدين الماضيين استخدم االتحاد  الموحَّ
لَتوسيع  وتكراًرا  مراًرا  الهجرة  أزمات  األوروبي 
وإدراج  فيها،  والتحكم  الهجرة  تنظيم  في  سلطاته 
وكاالت جديدة معنية بشؤون الهجرة، وتنفيذ عمليات 
مشتركة مع كل دولة على حدة، باإلضافة إلى توفير 

تمويل إقليمي.
لكن على الرغم من الجهود المبذولة إلنشاء أنظمة 
لجوء أكثر عداًل نالحظ أن القرارات المتعلقة بالذين 
يتلقون الحماية في االتحاد األوروبي تعتمد اعتماًدا 
الجغرافية  واالعتبارات  والدين،  الِعرق  على  كبيًرا 

السياسية، وقدرة الدولة على استضافة الالجئين.

ازدواجية المعايير في أوروبا
على  غريبة  ليست  والالجئين  الهجرة  أزمات  إن 
الماضي  )آب(  أغسطس  وفي  األوروبية.  القارة 
حاول اآلالف من طالبي اللجوء العبور إلى االتحاد 
قوات  لكن  البيالروسية،  الحدود  عبر  األوروبي 
حرس الحدود البولندية تصدت لهم. وعلى النقيض 
من  كاًل  األوروبي  االتحاد  دعم  اآلن  يحدث  مما 
هؤالء  احتجازها  في  وليتوانيا،  والتفيا،  بولندا، 

الالجئين، ومنع حصولهم على أي حقوق.
وبعد انتفاضات الربيع العربي التي اندلعت في عام 
2011 طلب أكثر من 40 ألف شخص اللجوء إلى 
ومالطا  إيطاليا  أشهر. وطلبت  إيطاليا خالل بضعة 
تحصال  لم  لكنهما  المؤقتة،  بالحماية  التوجيه  تفعيل 
على دعٍم كاٍف من مجلس االتحاد األوروبي. وفي 
للهجرة«،  صيف  »أطول  شهد  الذي   2015 عام 

االتحاد  يسمح  لم  المراقبين،  بعض  عليه  أطلق  كما 
بالحماية  التوجيه  بتفعيل  اإلطالق  على  األوروبي 

المؤقتة.
نظام  األوروبي  التكتل  أنشأ  ذلك  عن  وعوًضا 
الحصص إلعادة توطين حوالي 160 ألف الجئ من 
اليونان وإيطاليا في مختلف الدول األعضاء باالتحاد 
النظام فشل فشاًل ذريًعا عندما  األوروبي، لكن هذا 
وجمهورية  وسلوفاكيا،  والمجر،  بولندا،  رفضت 

التشيك، استقبال الالجئين المسلمين.

بالحماية  التوجيه  األوروبي  االتحاد  ل  فعَّ لماذا 
المؤقتة اآلن؟

السبب األوضح وراء تفعيل توجيه الحماية المؤقتة 
هو التمييز؛ إذ ُنالحظ مدى سخاء االتحاد األوروبي 
المسيحيين  األوكرانيين  أمام  حدوده  فتح  في 
المماثلة  الحماية  توفير  يأبى  لكنه  البيض، 
من  الالجئين  من  وغيرهم  واألفغان،  للُسوريين، 
غير البيض. كما أن بعض الصحافيين والسياسيين 
باألوكرانيين  ُيرحبون  عندما  تحيُّزهم  ُيخفون  ال 
ما«  نوًعا  وأوروبيون  نسبيًّا،  »متحضرون  ألَنهم 

أو بسبب أوجه التشابه الثقافي أو الديني بينهم.
الوقت  في  جيوسياسي:  فهو  الثاني  السبب  أما  ـ 
الراهن يحتاج أعضاء االتحاد األوروبي الذين منعوا 
تفعيل التوجيه بالحماية المؤقتة عام 2015 )بولندا، 
والمجر، وسلوفاكيا( إلى المساعدات. ويشترط نظام 
األوروبي  االتحاد  دول  بين  قانونية  )اتفاقية  دبلن 
في  اللجوء(  طلب  فحص  عن  المسؤول  البلد  تُحدد 
االتحاد األوروبي من طالبي اللجوء التقدم بطلباتهم 
إليها  وصل  األوروبي  االتحاد  في  دولة  أول  في 
عام  في  كان  كما  به  ُعمل  إذا  الذي  اللجوء،  طالب 
2015، فهذا يعني أن بولندا، والمجر، وسلوفاكيا، 
ستكون مسؤولة عن جميع طلبات اللجوء األوكرانية 
البالغ عددها 3 ماليين طلب، ومسؤولة عن توفير 

السكن، والتعليم، والمساعدة لهم.
نظام  سياسات  عارضت  قد  الدول  هذه  وكانت 
عندما  األوروبي  باالتحاد  الخاص  د  الموحَّ الهجرة 
لكنها  تأثيًرا مباشًرا،  فيها  السياسات  لم تؤثر هذه 
غيَّرت موقفها عندما بدأ األوكرانيون في الوصول 

إلى محطات قطاراتها الخاصة.
قدرة  أو  الدولة،  قدرة  في  يكمن  الثالث  السبب  ـ 
تدرس  إذ  الهجرة.  سياسات  تنفيذ  على  الحكومات 
قدرات  األوروبي  والمجلس  األوروبية  المفوضية 
الدول، مثل عدد حرس الحدود، والموظفين المعنيين 
االستقبال،  ة في مراكز  باللجوء، واألطباء، واألسرَّ
ألزمات  االستجابة  كيفية  بشأن  قراًرا  اتخاذها  عند 
الهجرة. كما تبحث عن مدى إمكانية الوثوق بأعضاء 
هو  كما  السياسات  هذه  لتنفيذ  األوروبي  االتحاد 

مستهدف.

المليارات  يرصد  أن  األوروبي  لالتحاد  ويمكن 
غرار  على  لالجئين،  اإلنسانية  المساعدات  لصالح 
ما فعله عام 2015، لكن من غير المرجح أن يثق 
قوَّضت  أنها  الشرقية، خاصًة  أوروبا  في حكومات 
يمكن  ذلك  عن  وبداًل  األوروبي.  االتحاد  قيم  بشدة 
لالتحاد مرًة أخرى إسناد كثير من إجراءات مساعدة 
الالجئين إلى األمم المتحدة أو غيرها من المنظمات 

اإلنسانية غير الحكومية.

دروس مستفادة من أزمة عام 2015
ه الكاتب إلى بعض الدروس التي بإمكان االتحاد  يُنّوِ
األوروبي استخالصها من تجربته عام 2015، ومنها 
م فيه نظام  على سبيل المثال أنه في الوقت الذي ُصّمِ
الحصص الخاص باالتحاد األوروبي لتقاسم األعباء 
الحكومات  فرضت  األوروبي،  التكتل  أعضاء  بين 
المحلية كثيًرا من اإلجراءات البيروقراطية للحيلولة 
األنظمة  تكون  وعندما  عمليًّا.  النظام  تنفيذ  دون 
خالل  من  الناس  يتحرك  التعقيد،  شديدة  الرسمية 
الراهن  الوقت  وفي  الخاصة.  االجتماعية  شبكاتهم 
وأصدقاء  عائالت،  مع  األوكرانيين  من  العديد  يُقيم 
في مختلف دول االتحاد األوروبي التي تضم جالية 

كبيرة من الشتات األوكراني.
ب  ُترّحِ أوروبا  معظم  أن  من  الرغم  وعلى 
الوضع  بأن هذا  ُتوحي  التجربة  باألوكرانيين، فإن 
المشاعر  وجدت   2015 عام  وفي  يستمر.  لن 
وتقديم  النية،  بحسن  المفعمة  الفياضة  األولية 
التبرعات، وإرسال المتطوعين، ردود فعل عكسية. 
وحَظرت بعض الحكومات منظمات المجتمع المدني، 
يساعدون  الذين  المتطوعين  من  عدًدا  واعتقلت 
الالجئين، وفقد السياسيون الذين رحبوا بالالجئين 

شعبيتهم في االنتخابات الالحقة.

األزمة  استخدام  بمقدوره  األوروبي  االتحاد  إن 
األوكرانية بوصفها فرصة لمواصلة إضفاء الطابع 
ع التوجيه  األوروبي على سياسات الهجرة. وسيُشّجِ
بالحماية المؤقتة، الذي يعد ضروريًّا لألزمة الراهنة، 
وكاالت الهجرة في االتحاد األوروبي يجب أن تكون 
الميثاق  األزمة ستضفي زخًما على  أن  كما  أنشط. 
وتُظهر  واللجوء،  الهجرة  بشأن  المقترح  الجديد 
على  األوروبي  االتحاد  قدرة  األوكرانية  األزمة 
األمر،  الهجرة حال رغب في  إدارة  بشأن  التعاون 

ومع ذلك تُحدد السياسات الداخلية هذا األمر.
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تقديم د. أمير حمد

نشرت مجلة »ذي أتالنتك« األمريكية مقااًل للكاتب 
الصحافي توم ماك تاجو، أكد فيه أن الغرب سيكتفي 
إقدامها على شن  العقوبات ضد روسيا بعد  بفرض 
هجمات ضد أوكرانيا، مشيًرا إلى اآلثار والتداعيات 
على  سواًء  العقوبات  تلك  عن  الناجمة  الخطيرة 

روسيا أو على الغرب. 

الغرب أمام اختبار صعب
في  األزمة  أن  إلى  باإلشارة  مقاله  الكاتب  استهل 
أوكرانيا تظل من وجهة نظر عديد من األمريكيين، 
غريبة  حرًبا  الغرب،  في  رغدة  حياة  يحيون  الذين 
القادة  أعلن  البداية،  ومنذ  نطاقها،  فهم  يصعب 
األمريكيون بوضوح أنه لن يقاتل جندي غربي واحد 
يمكن  ثمَّ  ومن  األوكراني،  االستقالل  عن  للدفاع 
بدرجة كبيرة القول إن فالديمير بوتين قد غزا أراٍض 
تنازل عنها الغرب بالفعل؛ أضاف الكاتب: »يتمثل 
الخطر بوضوح في إيهام أنفسنا أننا أفضل بمناشدة 
حكوماتنا بالقتال حتى آخر نفس وحتى سقوط آخر 
العاصمة األوكرانية كييف  أوكراني، وتسليح  قتيل 
ال  ولكنه  الصراع،  أمد  إطالة  يضمن  كافًيا  تسليًحا 
يكفي للتأثير في تداعيات الصراع تأثيًرا جوهريًّا«.
من  القتال  رفض  إلى  بالنظر  أنه  الكاتب  ويوضح 
أجل أوكرانيا، أو تزويدها بأي شيء يفوق األسلحة 
وتكبيده  بخصمها  الضرر  إللحاق  »الدفاعية« 
هو  المتبقي  المهم  الوحيد  السالح  فإن  الخسائر، 
السالح االقتصادي؛ إذ يهدد القادة الغربيون روسيا 
بأنها ستدفع ثمًنا ال يمكنها تحمله بإقدامها على غزو 
أوكرانيا واحتاللها؛ ومع ذلك، فإنهم سيتورطون في 

حرٍب اقتصادية مع عدو لديه ترسانة خاصة به.

الغربي  العالم  يواجه  الذي  االختبار  يتمثل  ولذلك، 
الذي  النحو  على  يُصبح  لم  واقعه  أن  إثبات  في 
وفاسد  تماًما  وعاجز  سطحي  بوتين:  اعتقده  طالما 
ومتخاذل، وأنه لم يعد قادًرا على ممارسة ذلك النوع 
من القوة والتصميم المطلوَبْين لهزيمة الخصم الذي 

لديه إصرار وعزيمة.

ما هو الوقت الذي ُتستخَدم فيه العقوبات؟
يؤكد الكاتب أن العقوبات، من وجهة نظر الغرب، 
هي السالح المستخدم عند مواجهة خصم ال يستطيع 
الغرب فرض إرادته عليه من خالل الدبلوماسية، أو 
في الوقت الذي ال يكون فيه الغرب لديه االستعداد أو 
القدرة على استخدام القوة ضد هذا الخصم. وصحيٌح 
ا، لكنه في أغلب األحيان  أن العقوبات تعد سالًحا حادًّ
يُلحق الضرر بالمواطنين العاديين عوًضا عن قادة 

المستهدف عقابهم، وبمجرد أن تطبق هذه  األنظمة 
العقوبات، يصبح من الصعب إزالتها، ألنها تتطلب 
من أحد الطرفين فقدان كرامته وخسارة ماء وجهه.

للتعايش  طرًقا  أيًضا  الدول  بعض  تجد  وربما  بل 
تُستخدم بوصفها وسيلًة من  العقوبات، وقد  مع هذه 
عادلة  غير  )عقوبات  البالغية  الخطابية  الوسائل 
يفرضها الغرب الغادر( إلحكام سيطرة الحاكم على 
أيًضا  العقوبات  مشكلة  من  جزء  ويكمن  السلطة، 
تخضع  التي  إيران،  مثل  دول  في  تطبيقها  أن  في 
النووي،  برنامجها  بسبب  العقوبات  من  لمجموعة 
يتالشى تأثيرها في حياة الناس يوًما بعد يوم تقريًبا 
وهكذا  وبريطانيا،  المتحدة  الواليات  مثل  دول  في 
يحدث  ما  وهو  نسيانها  المواطنون  هؤالء  يستطيع 

بالفعل.

غير أن روسيا ليست إيران… إن استخدام العقوبات 
سالًحا اقتصاديًّا ضد بوتين سيكلف الغرب تكاليف 
هل  مفاده:  للقلق  مثيًرا  سؤااًل  يطرح  مما  حقيقية، 
لدى الحكومات اإلرادة لفرض العقوبات بأي طريقة 
تحمل  على  القدرة  لديها  هل  أم  بها،  لتبدأ  مجدية 
المثال،  سبيل  فعلى  الطويل؛  المدى  على  تداعياتها 
»نورد  أنابيب  خط  بتعليق  ألمانيا  قرار  سيؤدي 
زيادة  إلى  مباشرة  بصورة  روسيا  مع   »2 ستريم 
إثارة  أن  ناهيك عن  مواطنيها،  على  الطاقة  أسعار 
االضطرابات بوجه عام سيؤدي إلى دفع األوروبيبن 
تحديًدا فواتير التدفئة المتزايدة في الوقت الذي تكون 

ا. فيه أسعار الغاز بالفعل مرتفعة ارتفاًعا حادًّ

اإلرادة السياسية هي األهم
يلفت الكاتب إلى أن الغرب يعاني من نقطة ضعف 
أحد  ص  لخَّ وقد  العقوبات،  حرب  في  منهجية 
فرض  في  شارك  الذي  األوروبيين،  المسؤولين 
التي  الصعوبات  حجم  روسيا،  سابقة ضد  عقوبات 

يواجهها الغرب فيما يلي:

أواًل: بحسب هذا المسؤول، تبدو بعض دول الغرب 
في  للنظر«  الفتة  بصورة  »مقيدة  بريطانيا،  مثل 
لندن  تحاول  وقد  تفعله،  أن  يمكن  وفيما  تصرفاتها 
الحاكمة  النخبة  تدَّخرها  التي  األصول  مصادرة 
)األوليجارشيين  الروس  األعمال  ورجال  الروسية 
قادرة  الروسية  الدولة  لكن  بريطانيا،  في  الروس( 
على استخدام قوة النظام القضائي في لندن لتعقيد هذه 
العملية، والنتيجة هي أنه، نظًرا لكونه اقتصاًدا مفتوح 
يتمتع بقوة سيادة القانون، »ينتهي بك المطاف إلى 
أن تكون بالدك أنت المكان المناسب بصورة مثالية 

إلخفاء األموال المكتسبة من خالل طرق ملتوية«.
يد أن هناك ما هو أهم من ذلك وهي مسألة اإلرادة 
تدور  ال  الغرب،  دول  أنحاء  جميع  وفي  السياسية، 
أي  تحققه  قد  الذي  التأثير  بشأن  الشعوب  نقاشات 
أيًضا  يناقشون  بل  فحسب،  روسيا  في  عقوبات 
مكشوًفا،  الغرب  يُترك  أال  تضمن  التي  الطريقة 
مزيج  عبارة عن  النتيجة  ستكون  حتمية،  وبصورة 
من التدابير التي ال تؤثر بدرجة كافية، فعلى سبيل 
المثال، طمأنت إدارة بايدن الشعب األمريكي بالفعل 
في  قفزة  إلى  تؤدي  لن  روسيا  ضد  العقوبات  أن 
أوروبي  مسؤول  الكاتب عن  وينقل  الطاقة،  أسعار 
أخبره أنه نادًرا ما تكون الحكومات الغربية منفتحة 
للحد  ما  أزمٍة  استغالل  تكاليف  بشأن  الناخبين  مع 
من العالقات المعقدة الفاسدة مع أنظمة حاكمة فاسدة 

جِشعة، ولوال ذلك لتضاعفت هذه األزمة.

لتداعيات  الغربية  الدول  مواطنو  يتصدى  كيف 
األزمة؟

أن  مشكلة  من  الرغم  على  أنه  إلى  الكاتب  ه  يُنّوِ
وتعتمد  ا،  هشًّ يظل  فإنه  روسيا،  من  أغنى  الغرب 
وكان  الروسي،  والغاز  النفط  على  أوروبا  معظم 
على  ميدفيديف،  ديميتري  السابق  الروسي  الرئيس 
سبيل المثال، قد حذر من أن قرار برلين بتعليق خط 
روسيا  بين  يربط  الذي   »2 ستريم  »نورد  أنابيب 
الغاز في أوروبا؛  تفاقم أسعار  وألمانيا سيؤدي إلى 
زيادة سريعة  بالفعل  األسعار  تشهد  بريطانيا،  وفي 
سوق  واضطرابات  اإلمدادات  سلسلة  قيود  بسبب 
في  االرتفاع  من  مزيًدا  فإن  لذلك،  العالمية،  الطاقة 

األسعار سيكون مؤذًيا من الناحية السياسية.
أن روسيا  المحللون  اقترح  والغاز،  النفط  وبخالف 
يُمكنها تقليص حجم تصدير المواد الخام مثل الحبوب 
واألسمدة والتيتانيوم والبالديوم واأللومنيوم والنيكل، 
كما يمكنها حظر حقوق التحليق في األجواء لشركات 
ح  الطيران الغربية التي تسافر إلى قارة آسيا، ويُرجَّ
أيًضا أن يرد الغرب على كل خطوة تتخذها روسيا، 

مما قد يخلق دوامة من التصرفات االنتقامية.

فيه  سيتعرض  الذي  الوقت  في  أنه  الكاتب  وأبرز 
منها،  رد  أي  بعد  كبيرة  لخسائر  روسيا  اقتصاد 
ستلحق  العقوبات  أن  هي  هنا  الحاسمة  النقطة  فإن 
زيادات  إلى  يؤدي  مما  أيًضا،  بالغرب  أضراًرا 
محتملة في التضخم والضغط على سالسل اإلمدادات 
جائحة  كبيرة خالل  لضغوط  بالفعل  تعرضت  التي 
المجتمعات  مواطنو  سيتصرف  فكيف  كوفيد-19؛ 

الحرة والديمقراطية حيال ذلك؟
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اختبار المواطن الغربي
بوتين،  روسيا  عكس  على  أنه  إلى  الكاتب  يشير 
م شخصيات المعارضة أو تُسَجن، وحيث  حيث تُسمَّ
الفكرة الشائعة عن الديمقراطية أنها خدعة، تجري 
في الدول الغربية انتخابات حقيقية ومنتظمة يعاقب 
معايير  من  تنتقص  التي  الحكومات  الناخبون  فيها 
رئاسية  انتخابات  فرنسا  وتُجري  الكريمة،  حياتهم 
هذا العام بوجود مرشحين موالين لروسيا من اليمين 
المتطرف، ومع أنه من غير المرجح أن ينتصروا، 
الواليات  وفي  اضطرابات؛  يسببون  قد  ولكنهم 
فرصة  النصفي  التجديد  انتخابات  تقدم  المتحدة، 
أولى، وبال تكلفة تقريًبا لمعاقبة إدارة بايدن والحزب 

الديمقراطي قبل االنتخابات الكبرى في 2024.
وألول مرة منذ عقود، يواجه مواطنو الغرب احتمال 
يتطلب  قد  الذي  الجيوسياسي،  للنظام  تهديد  وجود 
تضحية مادية من جانبهم هم، وليس من أي طرف 
آخر، ولكن هل لدى عامة الناس اإلرادة أو الوحدة 
أو اإليمان بهذا النظام لتقديم تضحية كهذه؟ أم أنهم 
كالتي  أنانية  سطحية  كاريكاتورية  شخصيات  فعاًل 
رها بوتين، وال يمكنهم تحمل انخفاض ولو بسيط  صوَّ
في ثروة البالد أو مستوى المعيشة، ناهيك عن تحمل 
الذي من  تبعات أي نوع من الضغط على روسيا؛ 
الممكن أن يعمل رادًعا لها ضد مزيد من العدوان؟ 
فاالستجابة الفورية للغزو ليست بالضرورة مشجعة 
كما توحي العناوين الرئيسة األوليٍة إذ علَّقت ألمانيا 
المصادقة على خط أنابيب الغاز الجديد مع روسيا 
بريطانيا  في  جونسون  بوريس  وضع  بينما  فقط؛ 
سلسلة من اإلجراءات التي ُرفضت على الفور ألنها 

»فاترة«.

أسئلة لم ُتطرح
في  تحفر  الجماعية  إرادتنا  مسألة  أن  الكاتب  يرى 
الغرب  في  المواطنون  يتمتع  هل  إذ  أعمق:  قضايا 
بالتماسك االجتماعي والسياسي الضروري لاللتفاف 
كانت؟  مهمة  أي  الواقع،  في  أو  كهذه،  مهمة  حول 
بهذه  الناس  سيؤمن  فهل  نعم،  الجواب  كان  وإذا 
المهمة بما يكفي لحماية النظام الدولي والحفاظ عليه 

كما هو قائم اليوم؟

نحن ال نعرف حقًّا اإلجابة عن هذه األسئلة، ألننا لم 
نضطر للتعامل معها بجدية منذ نهاية الحرب الباردة، 
ويمكنك أن تجادل بأن أحداث 11 سبتمبر )أيلول( 
كانت مجرد لحظة للنظر في هذه القضية، وهي التي 
قوبلت في بدايتها بوحدة غربية ساحقة؛ ومع ذلك، 
الحدث  ذلك  أعقاب  في  اندلعتا  اللتين  الحربين  فإن 
كارثيتين،  كانتا  وأفغانستان،  العراق  في  الزلزالي، 
ثم اختُبر عزم الغرب على فرض قواعد الحرب في 
سوريا، ولكنه رفض التدخل، وفي األيام التي تلَت 
ذلك، انتُخب دونالد ترامب رئيًسا للواليات المتحدة 
وهو  الدولي،  للنظام  مضادة  واضحة  أرضية  على 

يمتدح الرئيس الروسي اآلن ويصفه بـ»الذكي«.

يرى  روسيا،  في  الحال  عليه  هو  ما  عكس  على 
الكاتب أن المجتمعات الغربية، لمواطنيها الحق في 
التساؤل عما إذا كانوا يهتمون ألمر دونباس أم ال؛ 
السالم  ترجح  التي  للحكومات  التصويت  يمكنهم  إذ 
وخفض التصعيد، واإلعادة السريعة لضبط العالقات 
مع موسكو، بل ربما عقد صفقة جديدة تعمل على 
استقرار الوضع، األمر الذي يسمح باستمرار مبادلة 

غازها بأموالهم.

نكون  أن  حتى  علينا  يتعين  »وال  الكاتب:  يضيف 
على الصورة الكاريكاتورية التي وصفنا بوتين بها، 
إلجراء مثل هذه الحسابات، ويمكننا بزيارة لجداتنا 
المسنات أو جيراننا الُمعِسرين أن نستنتج من حديثنا 
معهم أننا ال نستطيع تحمل المزيد من االرتفاعات في 
أننا لم نعد  أسعار الطاقة، ويمكننا أن نستنتج أيًضا 
أغنياء كما كنا، وأننا بحاجة إلى تقبل العالم كما هو، 
وأن نفصل التجارة عن المسائل األخالقية، وقد فعلنا 
إلى  نصل  وربما  المطاف،  نهاية  في  لسنوات  ذلك 
استنتاج آخر، كما فعل جو بايدن مع أفغانستان، وهو 
أشخاًصا  نكون  وقد  العناء،  يستحق  الصراع ال  أن 

صالحين ونجري هذه الحسابات مع أنفسنا«.

عالم األمس وعالم اليوم
أن  لالعتقاد  كثيرة  أسباًبا  هناك  أن  الكاتب  يوضح 
تكاليف  لدفع  مستعدة  الديمقراطية  المجتمعات 
لعالمنا،  التأسيسية  واألسطورة  الجماعية،  التضحية 
الحرب  في  كان  الذي  البقاء  أجل  من  الكفاح  هي 
السوفيتي(، وفي  الطغيان  )بمساعدة  الثانية  العالمية 
أنه أقوى من  أثبت »العالم الحر«  الباردة،  الحرب 

العالم الذي كان بوتين جزًءا منه.
ومع ذلك، ال ينبغي ألحد أن يخلط بين هذه اللحظة 
الباردة؛  الحرب  أو  الثانية  العالمية  الحرب  وبين 
فاليوم، نحن نعيش في العالم االقتصادي نفسه الذي 
تعيش فيه روسيا، وليس في عالم معارض، وتشترك 

الغربي  العالم  أنحاء  جميع  في  المحافظة  الحركات 
في بعض عناصر نظرة بوتين للعالم، متعاطفة مع 
رؤيته للدول القومية الدولية الُمهددة من ِقبل التعددية 

الثقافية الليبرالية المنبثقة من الواقع.

وبالنسبة لكثيرين، من بينهم تاكر كارلسون ومارين 
لوبان وفيكتور أوربان، يُعد بوتين مالًذا ضد كل ما 
يزدرونه، بما فيها التعددية القومية لالتحاد األوروبي 
سيادة  عن  الدفاع  تتطلب  التي  األمريكية  والهيمنة 
الواليات  في  أنه  ننسى  أال  ويجب  األخرى،  الدول 
المتحدة، المركز اإلمبراطوري للعالم الغربي، ُعزل 
أجل  من  أوكرانيا  ابتزاز  لمحاولته  السابق  الرئيس 

غاياته السياسية. 

الماضية  القليلة  األيام  كانت  »وإذا  الكاتب:  أضاف 
أن  بوتين  على  فيجب  به،  يُهتدى  شيء  أي  تحمل 
من  العالم  في  والضعف  القوة  ويرى  حوله  ينظر 
جانب، وقوته هو والضعف المثير للشفقة للمتملِّقين 
الذين يأتمرون بأمره؛ هل هو حقًّا خائف من قوتنا، 
األحيان؟  من  كثير  في  أنفسنا  نطمئن  أن  نحب  كما 
الشخصية  ضعف  ويرى  الغرب  إلى  يتطلع  أنه  أم 
اإلنسانية الذي يظهره جميع َمْن يتجسسون لصالحه، 
والتي قد تتضاعف وتؤثر في ديمقراطيتنا؟ إنه يرانا 
محلية  مكتسبات  على  للحصول  بيننا  فيما  نتحارب 
تافهة، ونأخذ منه الغاز والدعاية، وَتفسد أنفسنا في 

خضم هذه العملية«.

ويختم الكاتب بالقول: إن السؤال األهم بين كل هذه 
األسئلة هو: هل بوتين على حق في رؤيته لنا على 

هذا النحو؟ 
الواحد  القرن  من  كبير  وجزء  التحدي،  بدأ  لقد 
اآلن  نقدمها  التي  اإلجابة  على  سيعتمد  والعشرين 

وفي المستقبل.
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األمريكية  االستراتيجية  في  تاريخية  ركائز  ثمة 
النزاعات مع خصومها أو  إلى تفجير فتيل  الرامية 

أعدائها االستراتيجيين وفي مقدمتهم روسيا.
مصالحها  تتقاطع  محلية  بقوى  الزج  خالل  من 
البعيد، مستفيدة من  الهدف األمريكي  ورغباتها مع 
غياب اإلرادة السياسية األوروبية المستقلة، أو على 
الغرب  قدرة  عدم  في  انعكس  الذي  تشتتها  األقل 
عن  المستقل  االستراتيجي  والتخطيط  التفكير  على 
الدولية  القضايا  من  عدد  حيال  المتحدة  الواليات 
وحتى بعض القضايا األوروبية ذات الطابع األمني 
بشكل خاص، ويوغسالفيا عقد التسعينيات مثاٌل على 

ذلك.
خلف  واسع  حشد  إلظهار  ذلك  واشنطن  استغلت 
نهجها وسياستها وخططها حيال األزمة األوكرانية، 
الركائز  آخر خطبه، من  في  بايدن  الرئيس  وأكدها 
األزمة  في  مساراتها  تلّمس  يمكن  التي  األمريكية 
إدارة  وضعته  قد  كانت  ما  الراهنة؛  األوكرانية 
الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون في تسعينيات 
منسقة”  “استراتيجية  مسمى  تحت  الماضي  القرن 

تحسباً لروسيا صاعدة.

برأي المسؤولين األمريكيين الذين بدؤوا باإلفصاح 
عنها؛ فإن االستراتيجية المنسقة تمثل نموذجاً رئيسياً 
للصراع الجيوسياسي حول النظام العالمي الجديد بعد 
الصعود الصيني، وإرهاصات التحول في ديناميكية 
“االستراتيجية  ترمي  الشرق.  إلى  الغرب  من  القوة 
“تقليص حجم روسيا  إلى  بنظر واضعيها  المنسقة” 
الواليات  تعامل  يسبق  الذي  للوضع  أساسي  كشرط 
المتحدة مع الصين بشكل شامل”، ويعتقد العديد من 
واالستراتيجيين  السياسيين  والمفكرين  المنظرين 
التي  النظرية في األساس هي  أن هذه  األمريكيين، 
المستمرة  العالية  مكانتها  المتحدة  الواليات  أكسبت 

خالل العقود األربعة الماضية.
ابتكار  من  تكن  لم  المنسقة  االستراتيجية  نظرية 
ُعرف  مما  مستخلصًة  كانت  كلينتون؛  إدارة  طاقم 
بـ”عقيدة وولفويتز” الدبلوماسي والسياسي األمريكي 
الشهير خالل ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، 
والذي شغل منصب مساعد وزير الدفاع األمريكي 
األمريكي،  للتفوق  بحماسه  وعرف  سنوات  لعدة 
والسياسية  العسكرية  أمريكا  “مهمة  أن  وملخصها 
يجب أن تضمن عدم السماح ألي قوة عظمى أخرى 
منافسة بالظهور”، ويعتقد بأن على أميركا أن تقود 
العالم، وأن لها حق التدخل في أي مكان وأي وقت 

تراه مناسبا أو ضروريا.

فترة  بعد  وولفويتز  ذهن  في  تبلورت  العقيدة  هذه 
 ،1992 عام  الباردة  الحرب  نهاية  من  قصيرة 
المعسكر  ومعه  السوفييتي  االتحاد  انهيار  بعد  أي 
أيضا  ما تضمنته  وارسو.  وتفكك حلف  االشتراكي 
من مبادئ أخرى تركز على عدم السماح ألي قوة 

إقليمية بالخروج بالقوة والموارد الكافية “لتوليد قوة 
عالمية” سواء في أراضي االتحاد السوفييتي السابق، 
أو في أي مكان آخر، مع وجوب المحافظة على آلية 
لردع المنافسين المحتملين على المستويين اإلقليمي 

والعالمي.
استنادا إلى حيثيات هذه العقيدة وتجلياتها عمليا اليوم 
في محيط روسيا، يمكن فهم وتفسير أمرين؛ األول 
متعلق بالحاضر؛ وهو دأب معظم النخب األمريكية 
الموجهة  االنتقادات  إطالق  على  اإلعالم  ووسائل 
البيت  في  بايدن  عهد  بداية  منذ  ولروسيا  للصين 
المطرد  الزحف  وهو  تاريخي؛  والثاني  األبيض، 
الحرب  نهاية  منذ  شرقا  األطلسي  شمال  لحلف 
الشكل  حيث  من  تكتيكا  يمثالن  وكالهما  الباردة، 

ويضمران أهدافا بعيدة.

ببعديه،  وروسيا  أوكرانيا  بين  الناشب  النزاع 
داللة  العالمات  أكثر  يمثل  والسياسي،  العسكري 
على دوافع الواليات المتحدة األمريكية غير المعلنة 
إلى  جذورها  تعود  أزمة  نار  على  الزيت  لصب 
إلى  ينتميان  البلدان  كان  حيث  الوسطى،  العصور 
“كييف  وقتذاك  المعروفة  الشرقية  السالفية  الدولة 
روس”، األمر الذي قد يفسر حديث الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين، المسكون بهاجس التاريخ كما يبدو، 

عن “شعب واحد”.
الدعاية التي أطلقها المسؤولون األمريكيون ومعهم 
دول حلف شمال األطلسي بشأن تقديم الدعم للجانب 

األوكراني وما يحتاجه عسكريا واقتصاديا لم تنعكس 
على أرض المواجهات بأي تأثير يذكر، ولم تقدم أي 
أو  لتعديل  األرض  اآلن على  ملموسة حتى  إضافة 
األمريكية  الدعاية  تدعي  كما  القوى  موازين  تغيير 
والغربية المشتركة، اللهم إال كونها عناوين رئيسية 

لماكيناتهم اإلعالمية.

ال يخفى على موسكو جميع هذه النوايا والمخططات، 
لها،  ترتيبه  يجري  لما  العميق  إدراكها  أن  ويبدو 
شكل أحد حوافزها االستباقية بهدف تحويل عوامل 
الحقا.  بيدها  تفاوضية  خيارات  إلى  عليها  الضغط 
واشنطن كما هو معروف عنها “تقود من الخلف”، 
أما الرئيس األمريكي بايدن فهو أكثر الشهود دراية 
بحقيقة عقم العقوبات االقتصادية على روسيا منذ أن 
أزمتي جزيرة  إبان  أوباما  باراك  للرئيس  نائبا  كان 

القرم ودونباس عام 2014.
تسوقه  ما  تتخطى  األوكراني  الروسي  النزاع  أبعاد 
طارئة  ورغبات  هواجس  حول  جميعها  األطراف 
يرتبط  إنه  آخر وحسب؛  لطرف  ونزعات  لطرف، 
محلية،  سياسية  تاريخية  بجذور  وثيقا  ارتباطا 
أدوار  تخفي  تكتيكات  إلى  تستند  راهنة  وبسياسات 
تتحين  التي  الكامنة  وخططها  الخارجية  القوى 
من  كثير  اليوم  تؤكده  لما  وفقا  لتأجيجها  الفرص 
أمريكي  كاتب  يقول  والغربية.  األمريكية  المواقف 
“الحرب   : المستعرة  األوكرانية  األزمة  تعليقا على 
في أوكرانيا تكتيكات، وبوتين يفّعل االستراتيجية ” .

عبد الحميد توفيق 
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السبعيني  )الناتو(  األطلسي  شمال  حلف  يبدو  بينما 
األمن  منظمة  تبسط  المقابل،  في  ومتعًبا؛  منهًكا 
والتعاون في أوروبا )OSCE( عضالتها بالتصدي 
لقضايا األمن األوروبي، فهل آن أوان تقاعد الناتو؟ 
يجيب عن هذا السؤال الدكتور إعجاز حسين، محلل 
أمني مقيم في لندن، في مقال نشره موقع »جلوبال 

فيليدج سبيس«.
يقول حسين إنه كما كان متوقًعا، استخدمت روسيا، 
العضوية  الخمس دائمة  الدول  بصفتها أحد أعضاء 
قرار  أي  ضد  الفيتو  في  حقها  المتحدة،  األمم  في 
إلى معاقبة  يهدف  الدولي  األمن  محتمل في مجلس 

الكرملين لشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا.

فيتو  قوة  وهي  الصين،  ظلت  فقد  الكاتب،  بحسب 
أخرى في األمم المتحدة، كعادتها بعيدة عن النادي 
األمن،  مجلس  في  المتحدة  الواليات  تقوده  الذي 
دائًما  مخلًصا  أمريكًيا  حليًفا  بصفتها  بريطانيا،  أما 
االتحاد  من  طالقها  من  الرغم  وعلى  أوروبا،  في 
ألوامر  االنصياع  على  حريصة  فهي  األوروبي، 

واشنطن – لكن مثل هذه األوامر لم تصدر أبًدا.
تاريخية  دروًسا  تعلمت  أن  بعد  فرنسا،  وأخيًرا 
ضد  النابليونية  المغامرة  من   – بالفعل  كافية 
 ،)1856-1854( القرم  وحرب   ،)1812( روسيا 
والحرب العالمية األولى )1914-1918(، والثانية 
(1939-1945( والحرب الباردة – التزمت الهدوء 
 25 في  األمن  مجلس  اجتماع  في  اإلستراتيجي 

فبراير )شباط( الماضي.

الناتو ضعيف أمام روسيا
خالل لقائه األخير مع فالديمير بوتين في موسكو، 
أكد الرئيس ماكرون أن فرنسا قد تسعى إلى الحياد 
اإليجابي في حالة تحول األزمة األوكرانية إلى نزاع 
مسلح. نتيجة لذلك، انقسم مجلس األمن مرة أخرى 
بوضوح بين الواليات المتحدة والمملكة المتحدة من 
جهة وروسيا والصين من جهة أخرى. ومن هنا، فإن 
خطة الواليات المتحدة بأكملها للقيام بعمل عسكري 
بتفويض من األمم المتحدة وبقيادة الناتو ضد روسيا، 
ُمنيت بالفشل، والنتيجة النهائية هي أن الرئيس بايدن 
عالوة  روسيا،  بمهاجمة  أبًدا  للبنتاجون  يصرح  لن 
يقوم  لن  إذ  أكثر؛  مقيًدا  أنه سيبقي ستولتنبرج  على 

الناتو بعمل أحادي الجانب أيًضا.
الرئيس  أن  هو  الكاتب،  بحسب  قريًبا،  سنراه  ما 
أو  قيد  دون  يستسلم  سوف  زيلينسكي  األوكراني 
شرط والهجوم الروسي لحماية الديمقراطية والدفاع 
عنها في دونيتسك ودونباس ولوجانسك، سينتهي في 

غضون أيام قليلة بعدها. 
معنوًيا  نصًرا  التاريخ  في  يُدرج  سوف  المرة  هذه 
الواليات  لهيمنة  قاسية  وضربة  بشرف،  روسًيا 
أوروبا  على  والناتو  المتحدة  والمملكة  المتحدة 
هذا  حسين  يسمي  األخرى.  المجاورة  والمناطق 
هائل  استياء  ومصدر   )1823( مونرو  مبدأ  بنهاية 
خالل  من  أمريكا  أعداء  مكافحة  قانون  لواضعي 
الكونجرس  العقوبات )2017( و517 من أعضاء 

األمريكي الذين صوتوا لصالحه.

يؤكد حسين مرة أخرى، وكما كان متوقًعا، ال يمكن 
لبايدن وحلفائه أن يذهبوا إلى أبعد من مجرد فرض 
عقوبات على بوتين، لكن هذه المرة، بداًل من التأثير 
بمنطقة  العقوبات  هذه  ستضر  بوتين،  روسيا  في 
وسياسًيا.  اقتصادًيا   – بأكملها  األوروبي  االتحاد 
من  عدد  إغالق  شهًرا   12-6 غضون  في  سنشهد 
العمل،  العاطلين عن  والعمال  األوروبية،  المصانع 
التيار  انقطاع  تواجه  التي  العمل  وأماكن  والمنازل 
الطرق  على  تسير  التي  والمركبات  الكهربائي، 
من  والسياسية  االجتماعية  واالضطرابات  الوعرة، 

بولندا إلى إسبانيا وفنلندا وحتى إيطاليا.
ويلفت الكاتب إلى العقوبات التي فرضتها الواليات 
المتحدة لم تحقق النتائج المرجوة في حاالت إيران 
الشمالية  وكوريا  وأفغانستان  وسوريا  والعراق 
بالنسبة  كارثية  ستكون  أنها  وستثبت   – والصين 
لفترة  روسيا  ضد  استمرت  إذا   – ككل  ألوروبا 

طويلة.

بداية النهاية للهيمنة األمريكية
لبايدن  تام  بوضوح  أظهر  بوتين  فالديمير  إن 
شمال  وحلف  األوروبي  االتحاد  وقادة  وجونسون 
األطلسي، أن الوقت قد حان لتغيير نهجهم القسري 
تجاه البلدان التي تختلف مع أسلوب الحياة األمريكي.

الزمن  من  عقدين  إلى  الروسي  الزعيم  احتاج  لقد 
إلعادة بناء بالده التي فقدت مجدها بعد انهيار االتحاد 
السوفيتي في عام 1990. وكان عليه التراجع عن 
والدبلوماسية  السياسية  اإلجراءات  من  مجموعة 
جورباتشوف  اتخذها  التي  والعسكرية  والصناعية 
بدون  أنه  مقتنًعا  كان  التسعينيات.  خالل  ويلتسين 
معالجة المجاالت األربعة المذكورة أعاله، لن تتمكن 
واالزدهار.  االقتصادي  التقدم  تحقيق  من  روسيا 
األمن  وخبراء  اإلستراتيجيين  كبار  يدرك  اليوم، 
العالمي على جانبي المحيط األطلسي القوة العسكرية 

الروسية – التقليدية والنووية على حد سواء.

ألفه  الذي  القرار«  كتاب »جوهر  قراءة  أعادوا  قد 
عالم السياسة األمريكي جراهام أليسون حول أزمة 
بندي  ماكجورج  اتبع  وكيف  الكوبية  الصواريخ 
وماكنمارا ودين راسك ضبط النفس المفرط لتجنب 
حرب نووية على أعتاب بلدانهم، يقول الكاتب إنهم 
لقنبلة  التدميري  النطاق  من  مذعورين  كانوا جميًعا 
التي  الرعب،  شديدة  النووية  كورتشاتوف  إيجور 
النووي  الوحش  القيصر«،  »قنبلة  باسم  عرفت 

الحراري في ذلك الوقت.

القدرات العسكرية الروسية
من  أكثر  روسيا  لدى  يزال  ال  أنه  إلى  حسين  ينوه 
أكثر من %45  يمثل  ما  6400 رأس نووي، وهو 
من إجمالي 14 ألف سالح نووي في العالم، وكشف 
أثناء   – بالضبط  سنوات  أربع  قبل  بوتين،  الرئيس 
)آذار(  األمة في 1 مارس  إلقاء خطابه حول حالة 
الجديدة  اإلستراتيجية  العقيدة  النقاب عن   –  2018
لروسيا  النووي  الخطاب  ضبط  أعاد  لقد  لروسيا. 
إذا  النووية  أسلحتها  أن »موسكو ستستخدم  بإعالن 
قبل خصومها«،  التخويف من  أو  للتهديد  تعرضت 
كان هذا، بحسب الكاتب، ردًّا صارًخا وواضًحا على 

قانون مواجهة أعداء أمريكا من خالل العقوبات.

تمتلك  العسكري،  التوازن  إحصائيات  آلخر  فًقا 
روسيا أربعة مكونات رئيسية في ترسانتها النووية 

المحدثة:
 PC-28 القوة  فائق  حراري  نووي  صاروخ  أ( 
CopMaT MIRV، يمكنه إصابة أي هدف بدقة في 
نطاق 16 ألف كيلو متر تقريًبا – تغطي كل شبر من 

أمريكا الشمالية وأستراليا.
)بيلجورود  الفائقة  النووية  الطوربيد  منصة  ب( 
طن،  ميجا   100 رأسها  يبلغ  التي  وخاباروفسك(، 
يمكن أن تسبب أمواج تسونامي بارتفاع 500 متر 
حول أي مدينة ساحلية في المحيط الهادئ، والمحيط 
األطلسي، والهند، وكذلك القطب الشمالي واألطلسي، 
النيل من جميع حامالت طائرات الحلفاء  وتستطيع 

البالغ عددها 18.
انزالقية   AVANGARD آفنجارد  صواريخ  ج( 
 7 سرعة  بمتوسط  الصوت،  من  أسرع  نووية 
كيلومترات في الثانية )20 ضعف سرعة الصوت(. 
دفاع صاروخي على هذا  نظام  أي  اختراق  يمكنها 

الكوكب.
صاروخ   ،BUREVESTNIK بورفتشنيك  د( 
يمكنه   ،)9M730( النووية  بالطاقة  يعمل  كروز 
القضاء تماًما على أي هدف بحجم مدينة نيويورك 

عبد الرحمن النجار
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أو لندن، في نطاق 10 آالف ميل.
مع هذه الحقائق المخيفة التي ال يمكن تصورها، لن 

تهاجم الواليات المتحدة روسيا أبًدا.

ال مزيد من الحروب بالوكالة
قد  األوكراني،  الفادح  الخطأ  بعد  أنه  حسين  يعتقد 
ال تشن الواليات المتحدة حرًبا بالوكالة ضد روسيا 
أيًضا، لقد أصبح بايدن بين مطرقة روسيا من جانب 
أخرى  ناحية  من  القوية  الصين  وسندان  )أوروبا(، 

)آسيا والمحيط الهادئ(.

الكافي  الدعم  المتحدة في حشد  الواليات  وقد فشلت 
من حلفائها السابقين الذين يمكنهم القتال في أوروبا، 
البنتاجون، ضد روسيا. وبداًل من ذلك،  إلى جانب 
في غضون  بايدن،  الرئيس  يقدم  أن  الكاتب  يرجح 
عدد  برفع  إليران،  جوهرية  تنازالت  قليلة،  أيام 
أيًضا  يعلن  قد  أنه  كما  االقتصادية.  العقوبات  من 
المستمرة  االقتصادية  المشكالت  حدة  من  التخفيف 

في أفغانستان.
أما بريطانيا، يقول الكاتب إن مواردها شحيحة، إذ 
إن جيشها سيئ التجهيز قوامه 86 ألف جندي بدوام 
الملكية  البحرية  جزئي، و33 ألف بحار مسالم من 
و33 ألف طائر بال أجنحة في سالح الجوي الملكي، 

متآكلة،  وغواصات  وسفن  الكاتب،  تعبير  بحسب 
وقيادة سياسية ضعيفة، وبالتالي فلن تتحرك بريطانيا 
ضد القوات الروسية، إرضاًء لحلفائها على الجانب 

اآلخر من المحيط األطلسي.
من ثم، بالنسبة للواليات المتحدة وحلفائها الطموحين، 
الحرب  من  الثانية  المرحلة  متابعة  إمكانية  فإن 
الباردة – ضد الصين وروسيا – تتضاءل بسرعة. 
الجنوبية  وكوريا  تايوان  تعد  لم  أخرى،  بعبارة 
إلى  بالوقوف  لها  يسمح  وضع  في  والهند  واليابان 
جانب األمريكيين ضد الصين تحت بند أي معاهدة، 
سواء كان تحالف كواد الرباعي أو معاهدة أوكوس. 
ودول  أوكرانيا  مثل  الصغيرة  البلدان  فإن  وبالمثل، 
في  بريطانيا  وحتى  التشيك،  وجمهورية  البلطيق، 

عهد جونسون لن تصمد أمام روسيا عسكرًيا.

أوروبا  في  والتعاون  األمن  لمنظمة  الوقت  حان 
لتأكيد قوتها

أوروبا  في  والتعاون  األمن  أن منظمة  يؤكد حسين 
فيينا  في  الخرسانية  الجدران  من  للخروج  جاهزة 
أوروبا.  في  قوية  جديدة  عصبة  بمثابة  لتكون 
لمنظمة  الحالي  العام  األمين  هيلجا شميت،  السفيرة 
إستراتيجي  لديها نضج  أوروبا  في  والتعاون  األمن 
أمني  بديل  لتقديم  بشرية  وقدرة  عملياتي  ووضوح 

أفضل لألوروبيين مما يمكن أن يوفره ستولتنبرج. 
إنها حازمة وواسعة المعرفة ومقنعة.

قابل حسين السفيرة هيلجا ألول مرة في صيف عام 
1997 عندما رافقت رئيسها األلماني آنذاك كالوس 
كنكل، الذي جاء إللقاء محاضرة في المعهد الدولي 
عام  مجدًدا  والتقاها  بلندن.  اإلستراتيجية  للدراسات 
من  عدًدا  عندما حضرت  وجنيف  فيينا  في   2013
ميركل  أنجيال  لمساعدة  النووي  االتفاق  جلسات 
دوًرا  شميدت  السيدة  ولعبت  موجيريني،  وفيديريكا 
في  اإليراني  النووي  االتفاق  إلنجاز  بالثناء  جديًرا 
يوليو 2015، بحسب الكاتب، الذي عبر عن شعوره 
مايو  في  منها  ترامب  دونالد  انسحب  بالفزع عندما 

.2018

يعتبر الكاتب أن منظمة األمن والتعاون في أوروبا، 
ومقرها فيينا، قادرة تماًما على التعامل مع القضايا 
المتعلقة باألمن لجميع األعضاء الـ57 في أوروبا، 
قوي  أوروبي  تحالف  إلى  األوروبيون  يحتاج  إذ 
الزمن،  عليه  عفا  الذي  الناتو  حلف  من  للتخلص 
مساهمات  يقدمون   1949 عام  منذ  ظلوا  والذي 
 – وضمانات  وبشرية  مالية   – ومتساوية  منتظمة 

لكنهم ال ينعمون بفوائده على قدم المساواة.



Workforce and Care
القوى العاملة والرعاية

Workforce and Care UG
   Wittestraße 26c

13509 Berlin
رقم الهاتف:

مكتب: 03053058762         
موبايل: 017620732486 

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

الساعة 10.00 إلى 18.00

جهات التواصل

زورونا في موقعنا على االنترنت:         

البديل لخدمات الرعاية و طريقك إلى الوظيفة الجديدة

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

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

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

إنجاز عقود العمل واألمور اإلدارية.

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

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

 أقاربك أو أصدقائك لرعايتك وتوظيفهم
 ودفع رواتبهم في إطار ميزانيتك 

الشخصية تمامَا مثل صاحب العمل.  

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

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

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

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

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

           www.workforceandcare.de

فريق العمل

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

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

نحن نتحدث: 
األلمانية واإلنجليزية والتركية والعربية

اتصل بنا للحصول على معلومات مفصلة 
واستشارة مجانية.

يسرنا أن نقدم لك المشورة والمساعدة

كيف تجدنا : في برلين – راينيكيندورف
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أحمد صقر

نفسها  الفوضى  تمزقها  التي  ليبيا  تجد  أخرى،  مرًة 
أمام شخصين يطالبان بحقهما في السلطة، رئيسان 

للوزراء.

نشرت صحيفة »اإلندبندنت« تقريًرا أعدَّه مراسلها 
شؤون  يُغطي  والذي  دراجاهي،  بورزو  الدولي 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا، 
التي  السياسية  االضطرابات  الضوء على  فيه  سلَّط 
 – الليبي  النواب  مجلس  انتخاب  بعد  ليبيا  تنتظرها 
ا له – رئيًسا جديًدا  الذي يتخذ من شرق البالد مقرًّ
بقاء  ظل  وفي  انتخابات  إجراء  دون  من  للوزراء 

رئيس الحكومة المؤقتة في منصبه.

محاولة اغتيال لرئيس الحكومة المؤقت واستبداله 
المزعوم!

استهل المراسل تقريره باإلشارة إلى أن ليبيا انزلقت 
في مزيد من الفوضى السياسية واالضطرابات بعد 
انتخاب مجلس النواب الليبي – الذي يتخذ من شرق 
بعد مرور  للحكومة  رئيًسا جديًدا  له –  مقًرا  البالد 
الليبية  الحكومة  رئيس  تعرض  من  فحسب  ساعات 
المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، لمحاولة اغتيال فاشلة.

يوضح التقرير أن مجلس النواب الليبي اختار فتحي 
باشاغا، الذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة 
الوفاق الوطني السابقة في طرابلس، رئيًسا للوزراء 
بعد جلسة عاصفة للبرلمان الموجود في شرق البالد، 
حتى على الرغم من رفض الدبيبة، رئيس الوزراء 
وقٍت  وفي  محله،  آخر  شخص  يحل  أن  الحالي، 
سابٍق، زعمت مصادر مقربة من الدبيبة أن مسلحين 
أطلقوا النار على سيارته المدرعة، وهرب المعتدون 
أن  المصادر  وأفادت  أذى،  بأي  الدبيبة  يُصب  ولم 
المدعي العام الليبي فتح تحقيًقا في محاولة االغتيال.

ويؤكد التقرير أن اختيار مجلس النواب الليبي، الذي 
انتكاسة  يُعد  لباشاغا  له،  مقًرا  ليبيا  من شرق  يتخذ 
أجل  لسنوات عديدة من  كافحت  التي  للبالد،  كبيرة 
مرًة  منقسمة  فجأة  حالًيا  أصبحت  لكنها  توحيدها، 

أخرى، في ظل التنافس على قيادتها.

وكانت األمم المتحدة قد أشرفت على عملية اختيار 
قبل  المؤقت  الوزراء  رئيس  منصب  لتولي  الدبيبة 
االنتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر 
ذلك،  بعد  لت  أُّجِ ولكنها  الماضي،  األول(  )كانون 
وحثَّت األمم المتحدة الليبيين على االحتشاد والتجمع 
دعًما إلجراء االنتخابات والتصويت بداًل من تولي 

سلطة مؤقتة مقاليد الحكم.

البالد على موعد مع االنقسام من جديد
من  حالًة  تعيش  كانت  ليبيا  أن  إلى  التقرير  يشير 
 2011 انتفاضة  منذ  المستمرة  واألزمات  الفوضى 
بالنظام  أطاحت  والتي  الناتو،  حلف  دعمها  التي 
الديكتاتوري لمعمر القذافي الذي استمر أربعة عقود، 
وكانت البالد منقسمة بين حكومة وسلطة في شرق 
البالد بقيادة أمير الحرب خليفة حفتر، وبين حكومة 
مدن  في  المتمركزة  الميليشيات  من  مفككة  ائتالفية 

غرب البالد وقبائلها.

القانون،  انعدام سيادة  العنف وحالة  استمرار  وأدَّى 
إلى  الرئيسة،  الصراعات  من  عديد  إلى  باإلضافة 
إلى  الليبيين  ودفع  البالد،  في  النفط  صناعة  تدمير 
يسفر  أن  المحتمل  ومن  البالد،  خارج  إلى  الفرار 
اختيار مجلس النواب الليبي في شرق البالد باشاغا 
الجزء  تقسيم  إلى  الوزراء  رئيس  منصب  لتولي 
البالد والمساعدة في دعم موقف حفتر  الغربي من 
أو عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب والرجل الذي 

أصر على التصويت الختيار رئيٍس للوزراء.

ومن جانبه، تعهد الدبيبة، رجل األعمال الذي يشغل 
)آذار(  مارس  منذ  المؤقت  الوزراء  رئيس  منصب 
االنتخابات،  حتى  منصبه  في  سيظل  بأنه   ،2021
ح الدبيبة في خطاب أدلى به قائاًل: »لن أسمح  وصرَّ
الوحدة  حكومة  وستستمر  جديدة،  انتقالية  بفترة 

الوطنية حتى تسليم السلطة إلى إدارة منتخبة«.

من  كالًّ  أن  إلى  بالتنويه  تقريره  المراسل  ويختم 
عقيلة صالح والدبيبة وباشاغا وحفتر وسيف اإلسالم 
جميًعا  يتطلعون  الراحل،  الزعيم  نجل  القذافي، 
االنتخابات  في  الوزراء  رئيس  لمنصب  للترشح 

المؤجلة حالًيا.

المحك  على  القضايا  من  كثير  وجود  ظل  وفي 
حل،  دون  يزال  ال  مما  وكثير 
أبدت المليشيات استياءها، وأغلقت 
بتأجيل  المطالبة  المليشيات 
من  أجزاء  في  الطرق  االنتخابات 
من  تحذيرات  أثار  مما  طرابلس؛ 
بأن  ليبيا  في  المتحدة  األمم  بعثة 
أعمال  إلى  تنفجر  قد  التوترات 

عنف.

االنقسام  في  جانب  كل  ويظل 
الرئيس بين الشرق والغرب مستعًدا 
الذين  بالمرتزقة  مدعوًما  للقتال، 

يقدمهم مؤيدوهم األجانب الذين لم ينسحبوا بعد، وفي 
المرتزقة غير معروف،  الحالي من  العدد  أن  حين 
تُقدر األمم المتحدة أن عددهم بلغ 20 ألًفا، من بينهم 

سوريون وروس وسودانيون في البالد.
ما التالي؟

في  االنتخابات  إجراء  عدم  أن  الوكالة  أضافت 
إذ  سياسي؛  فراغ  بخلق  يهدد  له  المخطط  موعدها 
جادل المشرعون بأن مدة تفويض الحكومة المؤقتة 
انتهت في 24 ديسمبر، ويقولون إن الحكومة فشلت 
في مهامها األساسية المتمثلة في إعداد البالد إلجراء 
االنتخابات وتوحيد مؤسساتها وتفكيك المليشيات أو 

إدماجها في قوات األمن النظامية.

للشؤون  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وكيلة  وحذرت 
وجود  مغبة  من  ديكارلو،  ماري  روز  السياسية 
حكومتين موازيتين في ليبيا، إذا لم يتم تحديد موعد 

إلجراء االنتخابات.
وخالل جلسة لمجلس األمن حول »الحالة في ليبيا«، 
دعت ديكارلو إلى »إحراز تقدم في الجهود الرامية 
إلى سحب المرتزقة والمقاتلين األجانب من ليبيا«. 
االنتخابات  جدولة  إعادة  تتم  لم  »إذا  إنه  وقالت 
تهديدات  هناك  فإن  ليبيا،  في  بسرعة  الموعودة 

بوجود حكومتين متوازيتين«.
الليبية  الرسمية  المؤسسات  بين  خالفات  وجراء 
العملية  في  القضاء  ودور  االنتخاب  قانوني  بشأن 
ديسمبر/ انتخابات في 24  إجراء  تعذر  االنتخابية، 
األمم  ترعاها  خطة  ضمن  الماضي،  األول  كانون 

المتحدة.
المواجهة  استمرت  »طالما  ديكارلو  وأضافت 
انتخابات  الليبية، فإن احتماالت إجراء  القيادة  حول 
تتسع  أن  المرجح  ومن  تتضاءل  وسلمية  نزيهة 
مرحلة  اآلن  تواجه  »ليبيا  مضيفة  االنقسامات«، 
جديدة قد تعكس المكتسبات التي تحققت في العامين 

األخيرين«.
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السعودية  تعيشها  التي  السياسية  التوترات  وسط 
صحيفة  نشرته  خبر  أثار  المتحدة،  والواليات 
بين  محادثات  وجود  حول  جورنال  ستريت  وول 
لبكين  النفطية  مبيعاتها  لتسعير  والصين  الرياض 
باليوان الصيني بداًل من الدوالر، حفيظة المتعاملين 
بالدوالر، خاصة مع ارتفاع قيمة اليوان عقب انتشار 

الخبر مباشرة.

المسار ال  لهذا  السعودية  البعض أن خوض  ويرى 
يتعدى كونه محاولة استفزازية من قبل المملكة تجاه 
األمريكي  االهتمام  عودة  بغرض  المتحدة  الواليات 
بالرياض، فيما يرى البعض اآلخر أنها بداية لخلق 
يقوده  الذي  العالمي  المالي  للنظام  مواٍز  مالي  نظام 
العملة  تحييد  في  الراغبة  الدول  قبل  من  الدوالر 

األمريكية.
رئاسة  بايدن  جون  األمريكي  الرئيس  تولي  ومنذ 
من  كل  مع  األمريكية  العالقات  تراجعت  الدولة، 
الذي  األمر  اإلمارات،  ودولة  السعودية  المملكة 
أحدث حالة من الجفاف، حيث يشعر السعوديون بأنه 
إعادة  بايدن  قرار  إنه  يقولون  ما  بسبب  إهمالهم  تم 
السعودي  الصحفي  مقتل  إثر  بأكملها  العالقة  تقييم 

جمال خاشقجي عام 2018.
يُضاف إلى ذلك عدم اكتراث السعودية بالمطالبات 
اإلنتاج  زيادة  بضرورة  األمريكي  للرئيس  العديدة 
النفطي خالل هذه الفترة بهدف خفض أسعار النفط 
شوارع  في  السيارات  سائقي  تنهك  أصبحت  التي 

واشنطن.
بغير  النفط  تسعير  إلى  الذهاب  خطوة  تظل  لكن 
الدوالر خطوة قد تضع المملكة السعودية في مأزق 
كبير، نظراً ألن ذلك يعني العبث في النظام المالي 
الماضي  القرن  الذي وضعته أمريكا منذ سبعينيات 
مختلف  بين  الوسيطة  العملة  هي  عملتها  لتجعل 

الدول.

كيف تحول النظام المالي العالمي إلى الدوالر؟
بداية  مع  وتحديداً   1970 سنة  أوائل  إلى  بالعودة 
التحول نحو مفهوم "البترودوالر"، إذ اتفقت منظمة 
الدول المصدرة للنفط "أوبك" مع الواليات المتحدة 
النفطية  "أوبك"  منظمة  استعمال  على  األمريكية 

للدوالر كعملة وحيدة في تسعير وبيع نفطها.
إال أنه في عام 1971 ومع التراجع الكبير في سعر 
الدوالر عالمياً وفك ارتباطه بالذهب، خسرت الدول 
النفطية الكثير من قيمة إيراداتها النفطية، وطرحت 
غير  أخرى  بعملة  النفط  تسعير  أوبك  في  أطراف 

الدوالر.

النفط في  الكبير في أسعار  أنه وعقب االرتفاع  إال 
النفط  تسعير  ليثبتوا  األمريكيون  عاد   ،1973 عام 
بالدوالر عبر اتفاقات مباشرة مع السعودية في عام 

1974، قادها وزير الخارجية األمريكي كيسنجر.
استمرارية  ضمان  ضمنياً:  االتفاقات  تلك  وشملت 
تسعير النفط بالدوالر، واستخدم فوائض الدوالر في 
االقتصاد األمريكي سواء عبر االتفاقيات االقتصادية 
مع الشركات األمريكية لشراء السلع من تكنولوجيا 
تدوير  إعادة  عبر  أو  وغيرها،  وأسلحة  وصناعات 
السوق  في  لتستخدم  السعودية  البترودوالر  فوائض 

المالية األمريكية وسندات الخزينة الحكومية.
العسكرية  الحماية  أمريكا  تأمين  مقابل  ذلك  ويأتي 
والدعم التقني للسعودية تحديداً ودول أوبك عموماً، 
علماً بأن السعودية تستحوذ على المركز األول في 
حجم اإلنتاج في المنظمة، ولديها تأثير فاعل وواضح 

في صوغ سياسات المنظمة االقتصادية.

هذه  خالل  من  المتحدة  الواليات  تمكنت  وبذلك 
بالهيمنة على  تغطية طباعة دوالرها  االتفاقات من 
تجارة النفط الدولية، كما ساهمت الدول النفطية في 
تعزيز استقرار الطلب على الدوالر في العالم، حيث 
الذهب  لشراء  الدوالر  شراء  على  الدول  تدافعت 
األسود، ما أدى إلى استمرارية الطلب العالمي على 
الدوالر األمريكي واألوراق المالية المقومة بالدوالر 

كسندات الخزينة منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا.

إلى  تؤدي  أن  يمكن  السعودية  الخطوة  أن  يعني  ما 
تقليص هيمنة الدوالر األمريكي على النظام المالي 
من  لعقود  واشنطن  عليه  اعتمدت  الذي  الدولي، 
الزمن لطباعة أذون الخزانة التي تستخدمها لتمويل 

عجز ميزانيتها.

في  تغير  أي  خطورة  مدى  المعطيات  تلك  لتعكس 
النظام المالي الذي عملت عليه أمريكا خالل الـ 50 
الماضية، وأنها لن تتهاون أو تتنازل عن أي  عاماً 
تالعب في هذا النظام العالمي الذي تقوده في حال 
بتغيير  جدية  خطوة  اتخاذ  على  الرياض  عزمت 

العملة األمريكية الوسيطة للذهب األسود.

الفعل  ردود  تعكس  حية  وقائع  التاريخ  ويسطر 
األمريكية تجاه أي دولة عزمت على اتخاذ خطوات 
مشابهة، ففي العراق عندما شرعت واشنطن بغزو 
كانت  شامل  دمار  أسلحة  امتالكه  بذريعة  العراق 
صدام  السابق  الرئيس  إعالن  ذاكرتها  في  تحمل 
حسين عن نيته بيع النفط باليورو بداًل من الدوالر، 

البالد  مقدرات  على  أمريكا  باستيالء  الغزو  لينتهي 
من النفط والذهب.

هذا  في  فعلية  خطوات  اتخذت  التي  إيران  كذلك 
تباع  التي  النفط  حجم صادرات  بلغ  حيث  المسار، 
عام  في   %85 نحو  الدوالر  غير  أخرى  بعمالت 
2007، لم تنَس لها أمريكا ذلك في عام 2013 عند 
بسبب  طهران  على  فرضتها  التي  عقوباتها  تشديد 
بالدرجة  استهدفت  والتي  النووي  برنامجها  تطوير 

األولى خفض صادراتها من النفط إلى النصف.
وظلت العقوبات على طهران تتوالى عاماً بعد عام، 
حتى بلغت صادراتها من النفط في 2022 نحو 1.2 
برميل  مليون   3.2 من  بداًل  يومياً،  برميل  مليون 

يومياً.
أيضاً تأتي فنزويال ضمن تلك الدول التي سعت إلى 
تغيير عملتها الوسيطة بغير الدوالر لصادراتها من 
إيراداتها،  من  يزيد على %90  ما  تمثل  التي  النفط 
حيث أعلن الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو في 
عام 2017 عن أن حكومته ستبيع النفط وعدداً من 
السلع بعمالت غير الدوالر في محاولة لاللتفاف على 

العقوبات األمريكية التي كانت مفروضة بالفعل.
بفنزويال  النفط  صادرات  في  تراجع  ذلك  ليعقب 
يومياً  برميل  و387  ألفاً   416 نحو  لتبلغ  تدريجياً 
برميل خالل  مليون  من 2.035  بداًل  في 2022، 

عام 2017.

النفط  تسعير  خطوة  السعودية  اتخذت  لو  ماذا 
باليوان الصيني؟

نفطها  تسعير  إلى  السعودية  توجه  الحديث عن  يعد 
الموجه إلى الصين باليوان ليس بجديد على الساحة 
تناول  الماضية  الست  السنوات  فخالل  السياسية، 
اإلعالم هذا األمر مراراً بين مسؤول يقول ومصادر 

تتحدث وهكذا.
تنتهجها  السياسة  تلك  أن  األمر  في  الشاهد  أن  إال 
التوتر  من  حالة  تشهد  التي  األوقات  في  السعودية 
بينها وبين الواليات المتحدة، لكن السعودية تعلم تمام 
العلم أن تلك الخطوة تعد مجازفة كبيرة لن تستطيع 

أن تتحمل عواقبها.
حيث تشتري الصين أكثر من 25% من النفط الذي 
تصدره السعودية، وإذا تم تسعيرها باليوان، فإن هذه 
يعني  ما  الصينية،  العملة  مكانة  ستعزز  المبيعات 
الريال  سيتأثر  وبالتالي  سلباً،  سيتأثر  الدوالر  أن 

السعودي بالسلب نظراً الرتباطه بالدوالر.
تسعير  خطوة  أن  يرون  المحللين  بعض  أن  كما 
صادرات المملكة لبكين باليوان الصيني، البالغة نحو 
أمريكا  على  تؤثر  قد  يومياً،  برميل  مليون   1.76

طارق الشال
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ولكن بشكل نسبي نظراً ألن استخدام اليوان الصيني 
المرن، فيكفي  الدوالر  مقابل تداول  ما زال ضعيفاً 
أن مبيعات النفط العالمية التي تتم بالدوالر األمريكي 

تبلغ حوالي %80.
الدول  إحدى  تعد  اليوم  أمريكا  أن  ذلك  إلى  يُضاف 
في  فعااًل  دوراً  لها  أن  يعني  ما  للنفط،  المصدرة 
على  للضغط  نسبيا  ولو  النفط  أسعار  على  التأثير 
النفط  على  يعتمد  الذي  الريعي  السعودي  االقتصاد 

الذي يشكل نحو 70% من صادرات البالد.
منطقة  في  أمريكا  تلعبه  الذي  الفعال  الدور  أن  كما 
الشرق األوسط التي يشوبها الكثير من النزاعات قد 
المحاطة  للسعودية  كبير  إزعاج  إحداث  إلى  يؤدي 

بجماعة الحوثي وغيرها من األطراف.

ويقابل الحديث عن بدائل للنظام المالي الحالي بنوع 
من القبول في الوقت الحالي لدى البعض؛ نظراً ألن 
العقوبات األمريكية التي فرضتها على روسيا بسبب 
التفكير  إلى  الدول  العديد من  الغزو الروسي دفعت 

في بدائل تجعلهم خارج سيطرة النظام األمريكي.
لجميع  وفطناً  بارزاً  األمريكي  الدور  يظل  لكن 
تمكنه  تحالفات  العالمية، ويتحرك ضمن  التحركات 
من الضغط بل وإخضاع األطراف العاملة الساعية 

للتأثير على هيمنته.
للنظام  مواٍز  جديد  مالي  نظام  إلى  الذهاب  أن  كما 
الذي تهيمن عليه واشنطن يتطلب العديد من القوى 
الرئيسية الفاعلة وليس السعودية وحدها، كما أن هذا 

األمر سيتطلب العديد من السنوات.  

هل اليوان الصيني قادر على إخضاع الدوالر؟
وطنية  عملة   180 قرابة  الحالي  الوقت  في  يوجد 

منها  قلياًل  ولكن  العالم،  في 
بالفعل  المستخدم  هو  فقط 
في  واسع  نطاق  على 
كسداد  الدولية  المعامالت 
فاتورة الواردات، أو إصدار 
أو االستثمار  الدين،  سندات 
في الخارج، وهذه العمالت 
األمريكي،  الدوالر  هي 
الين  أقل  وبدرجة  واليورو، 
الياباني والجنيه اإلسترليني، 
العمالت  من  قليل  وعدد 

األخرى.
العمالت  هذه  بين  يأتي 
الصيني  اليوان  األخرى 
إلى  رسميا  انضم  الذي 
الرئيسية  العمالت  سلة 
بجانب  الدولي  لالحتياطي 
والجنيه  واليورو  الدوالر 
البريطاني  اإلسترليني 
خالل  من  الياباني،  والين 
اندماجه في الوحدة الحسابية 

لصندوق النقد الدولي في عام 2016.
وبحسب منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، 
النقد  احتياطيات  من   %10 حالياً  اليوان  تبلغ حصة 

األجنبي للبنوك المركزية.
وتناولت نتائج المسح التي أجراها المنتدى، أن %20 
من  حيازاتها  لتقليص  تخطط  المركزية  البنوك  من 
الدوالر األمريكي خالل نفس الفترة، و18% تخطط 

لتقليص حيازات اليورو.
في  أنه  إلى  الدولية  التسويات  بنك  بيانات  وأشارت 
اليومي  التداول  متوسط  بلغ   ،2019 أبريل/نيسان 
باليوان حوالي 285 مليار دوالر، وهو رقم حافظت 
عليه الصين في عام 2020 أيضاً على الرغم من 
تداعيات األزمة االقتصادية والمالية العالمية الناجمة 

عن جائحة "كوفيد-19".
التعامالت  في  لليوان  اليومي  التداول  حجم  وبلغ 
الداخلية للعمالق اآلسيوي خالل عام 2020 حوالي 
45 مليار دوالر، وهو أعلى رقم مسجل منذ ديسمبر/

كانون األول 2018.
ولكن في ظل اتساع تداول اليوان الصيني يوماً بعد 
يوم في التعامالت الثنائية مع البلدان األخرى، سواء 
مع مع جيرانها اآلسيويين، ودول أمريكا الالتينية، 
والبلدان األوروبية، ال يمكن الحديث عن أن اليوان 
قادر على القضاء على هيمنة الدوالر في ظل إطاره 

البيني الضيق.
كاتازونوف  فالنتين  الروسي  االقتصاد  أستاذ  ويرى 
التجارية  العالقات  في  اليوان  استخدام  يزال  ال  أنه 
واالقتصادية مع أطراف ثالثة أمراً شاذاً جداً، مشيراً 
إلى أنه ال يتجاوز هذا النوع من الصفقات الخارجية 
التي تتم باليوان 1% )أو 2 : 3% على أقصى تقدير( 

من إجمالي صفقات الصين الخارجية باليوان.

دور  مع  صارخ  بشكل  يتناقض  ذلك  أن  وأوضح 
الدوالر العالمي الذي يتم تداول نحو ثلثي المعروض 
كيانات  بين  صفقات  في  األصلي  بلده  خارج  منه 
قانونية وأفراد في بلدان أخرى، ما يعني أنه ال ينبغي 
الخارجية عبر  المعامالت  نطاق  تقدير  في  المبالغة 
مراكز اليوان، فالغالبية العظمى من اليوان الموجود 

هناك موجود بصفة ودائع مصرفية.
ما يعني أن اليوان يسافر خارجاً من الصين إلى البلد 
األجنبي ليدفع مقابل الواردات، ويسافر خارجاً من 

البلد األجنبي إلى الصين لالستثمار.
إيداعات  كافة  من   %90 إلى   %80 أن  على  وأكد 
اليوان الصيني العابر للحدود تتركز في هونج كونج 
بعض  حتى  أن  إلى  مشيراً  وسنغافورة،  وتايوان 
"محافظات  المراكز  هذه  الصناعيين سموا  الخبراء 

الصين المالية".
تواضع  مدى  يعكس  ما  أن  االقتصاد  أستاذ  وذكر 
يكفي  أنه  هو  الودائع،  حسابات  في  اليوان  تدويل 
من  الودائع  تبلغ  الذي  األمريكي،  بالدوالر  مقارنته 
حوالي  المتحدة  الواليات  خارج  الخضراء  ورقته 

30% من إيداعات الدوالر داخل الواليات المتحدة.
تجاري  بميزان  تحتفظ  الصين  أن  ذلك  إلى  يضاف 
الفائض يساوي  إيجابي، ففي عام 2014 كان ذلك 
وصل   2021 عام  وبحلول  دوالر،  مليار   384
لمستوى 676 مليار دوالر، وهو األمر الذي يمثل 

إحدى العقبات أمام تداول اليوان.
وذلك نظراً ألنه ال يمكن أن تتدفق كمية كبيرة من 
الخارج، حيث  اليوان إال بميزان تجاري سلبي مع 
الدوالر  كون  ثمن  أن  االقتصاديين  من  كثير  يرى 

عملة دولية كان تقلص التصنيع بأمريكا.
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في  العربية  المرأة  تقف في طريق  كثيرة  تحّديات   
ألمانيا، أقلّها على صعيد العمل واإلبداع.

العربيّات  النساء  من  لعدٍد  التالي  بالسؤال  توجهنا   
المقيمات هنا ومن بلدان عربيّة مختلفة، هّن بالتأكيد 
وجهة  منهّن  ولكّل  الُمضيف،  المجتمع  في  فاعالت 
نظرها وتجربتها الخاّصة، تسردها هنا ..مع الشكر 

الجزيل لتفاعلهن .  
 

بلد  أو  المنفى  أو  الهجرة  أّن  سائدٍة،  فكرٍة  ثّمة 
الرؤى  جديدًة من حيُث  آفاقاً  للمرأة  يخلُق  اللجوء 
والموضوعات وطريقة التفكير أو أساليب تقديم هذا 

اإلبداع.
هل تنطبق هذه المقولة على تجربتِك الشخصّية أم 

جزئياً أم تختلف عنها؟

أسماء بنت محمد البكر: دبلوماسّية / قطر
من خالِل التجارب التي مررُت بها سابقاً والتي أمّر 
التي  األولى  المّرة  ليست  وأنّها  خاّصة  حالياً،  بها 
الدراسة،  العمل أو  اغترب فيها عن وطني، بسبب 
فقد كان لي عّدت تجارب، صقلْت شخصيتي وَبنْت 

مستقبلي الدراسّي والمهنّي.
إعادة  للمغترب  توّفر  الغربَة  أن  على  تماماً  أوافق 
الثقافاِت  اختالُف  حيُث  وتجريبي،  عقلّي  بناٍء 
يحتّم  والتفكير،  الحياة  وأنماط  وأساليِب  والشعوب 
لُه\ يتيُح  مما  وثقافتِه  اآلخر،  تقبّل  الُمغترب  على 
لها توسيَع مداركَه ومعارفه وخاّصة أننا نعيُش في 
عصِر العولمِة أو القريِة الصغيرة. ومما يُستفاد في 
االغتراب أيضاً أنّه ومن خالل تجربتي الخاصة في 
أساسيات  من  أنّه  تعلمت  الدبلوماسي  العمل  مجال 
نجاح الدبلوماسي هو الُقدرة على التأثير في اآلخر 

وتقريِب وجهاِت النّظر بين البلدين.

آمنة األمين الشفيع أستاذة جامعية / السودان
ناتج  هو  واإلبداع  اإلبداع  أساس  هي  المعرفة 
تصبح  باإلبداع،  المعرفة  تتوج  لم  فإذا  المعرفة، 

خاملة وقابلة لالندثار.
بالنسبة للمرأة فإّن الحياة في بالد المغترب تفتح لها 
للمعرفة والعمل، حيث هنالك الفرص  مجااًل واسعاً 
األمر  واقع  في  المعوقات،  وبالتأكيد  والخيارات 
الهجرة تتيح للمرأة أسلوب وطريقة جديدة في طرح 

إبداعها ليرى النور.

أّما أهم األسباب التي تتيح للمرأة ذلك هنا فهي حريّة 
والرأي  الرأي  تقبّل  على  منفتح  مجتمع  في  التفكير 
يرسم  والذي  التقليدي  المجتمع  من  والتحرر  اآلخر 
للمرأة صورة نمطيّة للمرأة وخاصة داخل المجتمع 
األخذ  مع  وغيره  العمل  مجال  في  فيه  تعيش  الذي 
الدينية  والتعاليم  الهويّة  على  الحفاظ  باالعتبار 

السمحة.
من تجربتي الشخصيّة لم تتح لي الفرصة لاللتحاق 
االقتصاد  مجال  في  تخصصي  مجال  في  بالعمل 
الُمضيف  البلد  في  والتمويل(  )التسويق  الزراعي 
على الرغم من مؤهالتي الُمعتبرة والخبرة في مجال 
العمل األكاديمي، باعتقادي يُعزى ذلك لعّدة أسباب، 
لألجانب  الفرص  توزيع  على  بالتحّفظ  ُمتعلّق  منها 
خاّصة إذا كان المشرف األكاديمي له نظرٌة ُمخالفة 
فيها  تمت  التي  الدولة  في  األكاديميين  مكوث  في 
بالعودة  لهم  وتشجيعه  دراستهم  إكمال  بعد  الدراسة 
للخدمة في البلد األم. على الرغم من ذلك لم تثنني 
في  للعمل  مقارب  بمجال  لاللتحاق  المعوقات  هذه 
مجال دراستي حيث سعيت جاهدة للعمل في مجال 
المحاسبة المالية في إحدى السفارات في برلين. أما 
مشاركاتي  فلي  والطوعي  العام  العمل  على صعيد 
الدائمة في أنشطة وفعاليات الجالية التي أنتمي إليها 
في  السودانية  المرأة  مجموعة  في  أنني عضو  كما 
برلين والتي انشأت منُذ عّدة سنوات لعكس األنشطة 
المختلفة للمرأة والطفل من خالل الفعاليات المقامة 

سنوياً.

سارة شحرور: طالبة دراسات عليا/ لبنان 
درست  ثم  برلين  في  الحّرة  الجامعة  من  تخّرجت 

ماجستير في علوم الشرق األوسط.
آفاقاً جديدًة من حيث  الغربة تخلُق في بالد الهجرة 
العربيّة  للشعوب  البعيدة  والنظرة  العلميّة  الرؤية 

وثقافتها.
كانت األساليب التي تقام بها األبحاث العلميّة بالنسبة 

لي هي الدافع األكبر للتمّسك بالثقافة العربية.
عن  البعض  يتكلّم  حينما  باالستفزاز  أشعُر  كنُت 
عدم  من خالل  أو  لها  يسيء  بشكٍل  العربية  الثقافة 
فهمه لهذ الثقافة، لكنني في نفس الوقت كنُت أحياناً 
أشعُر بالخجل بسبب عدِم إمكانيّة الدفاع عن ثقافتي 

العربيّة.
القرار ألصبَح  اتخذ  جعلتني  وغيرها  األسباب  هذه 

باحثًة في المجاالت األدبيّة، الدينيّة والثقافيّة.
الواسعة  آفاقها  لي  الجامعة  ففتحِت  برلين  في   
أّن  والمتنوعة، حيث  المختلفة  الموضوعات  لتناول 
سياقاً  الجامعي  النقاش  يعطي  باآلراء  االختالف 
الشرقيّة  األفكار  بين  للتقارب  المجال  ويفتح  جديداً 
التي  الغربة هي  أّن  أعتقد  لي ال  بالنسبة  والغربيّة، 
حيث  عربيّة،  كامرأة  الجامعة  في  مصيري  سهلت 
النظرة  عن  تختلف  ال  للمرأة  الغربيّة  النظرة  أّن 
الشرقيّة في غالب األحيان، بالتأكيد هناك الكثير من 
األبحاث والنقاشات حول حقوق المرأة ودورها في 

المجتمعات، ولكن ال يتّم تطبيقها بشكل فعلي.
حيث  من  واسعة  آفاقا  للمبدع  الغربة  تخلق  بالتأكيد 
ما  وهذا  المختلفة،  التفكير  وطريقة  الموضوعات 
زاوية  من  األصلية  ثقافته  آفاق  في  يغوص  يجعله 

جديدة و رؤيا مختلفة.

 سارية المرزوق: أستاذة جامعية وباحثة في وراثة 
الخيول /سوريا

حول  والتجّول  الخيول،  علوم  دراسة  دائماً  أردُت 
وغادرُت  عام 2007،  حقائبي  لهذا حزمت  العالم، 
أحد  في  باحث  مساعدَة  كنُت  برلين.  إلى  دمشق 
مبتعثوها  يزيد  والتي  السورية،  البحثيّة  المراكز 
الرجال على النساء، كما أّن اهتمامي بالخيول أثاَر 
حكراً  الميدان  هذا  يعتبرون  ممن  الكثيرين  حفيظة 
في  هنا  هيّناً  األمر  يكن  لم  يكن،  أيّاً  الرجال.  على 
ألمانيا، حتى مع منحة دراسيّة سخيّة، ألكتشف الحقاً 
ترسلهم  الذين  جميع  من  بالمائة  عشرة  من  أقل  أّن 

الشركات والجامعات إلى الخارج هم من النساء.
من  هنا،  أتحّدث  الشخصيّة  تجربتي  وعن  بالطبع، 
واستثنائي،  مثيٍر  بعمٍل  القيام  في  االستمرار  يريد 
سينتهي به األمُر حتماً في الخارج. وال بّد أن اإلقامة 
في الخارج أضافت لي الكثير، وهيئت لي ظروف 
تقّدمي العملّي، ألّن السقف الزجاجّي لم يعد موجوداً 
قيامي  ويكفي  كان،  كما  قوياً  يعد  لم  أو  ببساطة، 

ببعض الجهد لتهشيمه.
بالضرورة،  النجاح  يعني  ال  العملي،  التقدم  ولكن 

فالنجاح في الخارج أمٌر صعٌب. 
من  واسعة  مجموعة  مع  تدريجياً  طريقي  شققُت 
األنشطة، ومررُت بتجارب مريرة بسبب علّو الجدار 
االختالفات  بأحجار  المبني  للغرباء،  المرئي  غير 
العالية.  اللغويّة  والحواجز  المتطّرفة،  الثقافيّة 

المرأة العربية في ألمانيا
)تحّديات االغتراب واإلبداع(
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اكتشفُت أن ّالجوانب العلمية، والتقنية ال تلعب دوراً 
رئيسياً في النجاح كما كنت أعتقد، بل كان ال بّد من 
تطوير المهارات التي تساعدني على التنقل برشاقة 
بين الثقافات، واللغات. ساعدتني المصادر المتاحة، 
واألنشطة  والمؤتمرات،  والفعاليّات،  والمكتبات، 
المفتوحة على اختراق الجدار في كثير من األحيان، 

غير أنّي لم أغفل أّن للجدار قدرًة على التوالد....
وأحاوُل  أتلّمس طريقي،  زلُت  األحوال، ال  كّل  في 
على  تعينني  التي  األدوات  من  المزيد  اكتشاَف 
ال  التي  بالطريقة  وهضمها  المنظومة  استيعاب 
تجعلني أشعر بخيبة األمل، أو تدفعني لالنزواء. أمأل 
وقتي بالعمل، و ال أحاول كثيراً العودة إلى الماضي، 
والتفكير بمزايا أن أكون "باحثة في علوم الخيل" في 
من  والمزيد  وتعلّمه،  الكتشافه  الكثير  هناك  بلدي. 

الجدران الختراقها.

سلمى مصطفى: اختصاصية اجتماعية / السودان
العليا  الكلية  ألمانيا في  منذ سنة 1994 درسُت في 
للعلوم االجتماعية في برلين وتخصصت في العمل 
األعمال  من  مختلٍف  عدٍد  في  وعملت  االجتماعي 
شخصيتي  صقلت  الغربة  هذه  وبعد،  تخّرجي  قبل 
المجتمع  مع  والتواصل  والعمل  الدراسة  خالل  من 
األلماني و القادمين من بلدان أخرى والذين عملت 
معهم بشكل مباشر، بالتأكيد بعد أن عشت هنا سنين 
طويلة تغيّرت شخصيتي وصقلت مهنياً ومعرفياً من 
خالل الدورات الموازية لعملي ومن خالل ورشات 
مجال  في  جديد  هو  بما  دائماً  ترفُد  والتي  العمل 
المعرفة  هذه  نقل  حاولت  جهتي  من  االختصاص، 
األسرة  وزارة  مع  وتواصلت  السودان  بلدي  إلى 
العوائق  لكن  باألسرة،  يُعنى  افتتاح مركز  أجل  من 

الكثيرة هناك منعت ذلك.
على العموم لي نشاطي المكثف والدائم مع الجالية 

السودانية في برلين.
على الصعيد الشخصي ولدت في بيئة حّرة وأسرة 
منفتحة فمنذ صغري مارسُت األنشطة الشبابيّة من 
خالل رحالت الكّشافة وغيرها ربما لذلك لم أشعر 
لم  أخر  بمعنى  ألمانيا،  في  كثيراً  تبّدلت  حياتي  أّن 
أشعر بهذا االنتقال المفاجئ إلى الّضفة األخرى من 

العالم الحّر كما يُقال. 
على صعيد العمل بالتأكيد قضايا الضمان بشكٍل عاٍم 
تشعر الفرد إلى حّد ما بالطمأنينة وهو بحّد ذاته دافع 

لمواصلة العمل واإلبداع. 
في اآلونة األخيرة عندما أسافر إلى السودان بدأت 
أشعر "باالغتراب" بعض الشيء ربما بسبب عامل 
الزمن أو التغيرات السياسية واالجتماعية الحاصلة 

هناك.  

نجاة عبد الصمد: طبيبة وروائّية / سوريا 
حتى اللحظة الحاضرة: ال أعرف الجواب، فإقامتي 

في ألمانيا ألربع سنوات ال تكفي بعد لجواٍب أكيد.. 
كنُت أؤمن أّن عالمي الداخلّي هو مناخي اللصيق، 
ويبقى  التفكير  في  عقلي  طريقة  يصنع  الذي  وهو 
واختلف  أّي فضاء.  كنُت وفي  أرٍض  أية  في  معي 
األمر منذ أول وصولي، أقله أنني أتعّذُب في تحديد 
الجهات من حولي، بغياب الشمس ال أستطيع رصد 
مكان الشروق، والشمس هنا شحيحُة الظهور بخيلُة 
الحضور، كأنها ليست هي نفسها التي تمنح النهار 
في بلدي قّوة الضياء المفقودة هنا في نهارات برلين 
الهنا،  بين  مشطوراً  تكون  أن  ملعون  قدٌر  الكابية.. 
كامل  في  أختين  كعينين  البلد،  والهناك،  المنفى، 
األولى  تشتهي  قاّرة..  في  كّلٍ  مرميّتين  صحوهما، 
كفايتها من الضوء وتشتهي الثانية حقها في األمان. 
هذا المكان الجديد الذي أعطاني األمان اللوجستّي، لم 
يصر بعد أحد ينابيع الكتابة، فقد حرمني، بالمقابل، 
التي خبرت تضاريسها واستجلب األلم  من أرضي 
أصابعي،  أطراف  من عمق روحي حتى  كلي  إلّي 
وما أزال أمشي عليها بقدمين متألمتين رغم السالمة 
الحثيث  الخطو  وأحاول  أجّرب  أزال  ما  الجسدية، 
بالنظر  ألمي  على  وأستعين  الغريبة،  األرٍض  على 
جهات..  من  سواهما  إلى  وال  وفوق،  أمام  إلى 
وبالمقابل؛ أدين لهذا المنفى بأنّه رحلتي إلى اكتشاف 
نفسي  أمام  الحقيقية  اختباراتي  عايشُت  فقد  ذاتي، 
فيه  أتعلم  أزال  وما  بلدي،  في  وليس  هنا  والحياة 
حتى  صخراً  والهالم  والماء  السراب  أُحيل  كيف 
تستقيم وقفتي، وأكتب في القضايا التي شغلتني وما 
هو  حقاً  تغيّر  ما  مكاني.  عن  النظر  بصرف  تزال 
طريقتي في النظر إلى األشياء! ربما هو االغتراب 
في المكان واالقتراب أكثر من الذات، أو هو النضج 
التجريبي،  يزال في طوره  الذي يحكون عنه، وما 
التغيّير  لهذا  إلى وقت.. وإلى حينه أستسلم  ويحتاج 

وال أفّكر بمقاومته ..

وعد محفوظ: فّنانة ورياضّية/ سوريا 
والمبدعون  االجتماعي،  للظلم  نتيجة  هو  االغتراب 
الُمحيطة  العوامل  يلتقطون  االغتراب  هذا  في  عادة 
والناتجة عن هذا الظلم بحساسيّة عالية وبطرٍق مختلفٍة 

رصد  على  قادرون  هم  وبالتالي  غيرهم  من  أكثر 
التغيرات المحيطة بهم من هنا يختلف المبدعون في 
وقدراتهم  حساسيتهم  لدرجة  نظراً  إبداعاتهم  درجة 
ومهاراتهم في التقاط الحدث وتجسيده فنيّاً وإبداعياً. 
فالمبدع المغترب يرسم لوحات الوجود كما يحلم أن 

يراه، ومن خالل أحالمه وتطلعاته
اغتراب  الذات  اغتراب  إلى  أضافت  الحرب  وهذه 
المكان واألهل أيضاً، هذا االغتراب يجعل منك في 
البؤس  هذا  لكن  معنى،  دون  صغيراً  كائناً  البداية 
تشعر  ما،  لحظة  في  شرساً  محارباً  منك  سيصنُع 
وكأن الزمن قطار مسرٌع أمامك و المطلوب منك أن 
تلحقه راكضاً، كّل ذلك يجعلك تتخيل نفسك نجماً وقد 
اخترق الكثير من الطبقات في زمن قياسّي ليصير 
في مرحلة األلماس، كّل هذه التجارب التي مررُت 

بها في المحصلة جعلتني أقوى. 
 في األصل أنا رياضيّة وبطلة جمهوريّة في سباق 
الدراجات وحاصلة على الحزام األسود في الكارتيه 
عملت  فقد  مختلفة،  أعمال  عّدة  مارسُت  بلدي  في 
ُمحاسبة ومساعد صيدلي، هنا أحاول هنا كسر هذا 
االغتراب بتكثيف الصور والمشاهد المكانيّة الثقافية 
لبلدي من خالل عملي على الفنون السوريّة القديمة 
مثل فّن الموزاييك و فّن "إيبرو" وهو لوحات فنية 

خلفيتها مائية.
إاّل من ذاق وعرف نشوتها  الفنون ال يدركها  فهذه 
السكينة  إلى  تقود  التي  فهي  وطنه،  في  وحرارتها 

والنشوة الروحيّة.
هو  ونبضي  الداخلي  للنبض  فنّي  انعكاس  فالرسم 
هذه  ثلج  يكسر  شيء  أفضل  لهذا  وتراثي  أرضي 
االغترابات دفء هذه الفنون التي تعيد عبق الماضي 

معّشقة بنكهة الحاضر.
على العموم أنا في ألمانيا منذ سنتين ونصف تقريباً، 
معرضي  على  وأعمل  األلمانية  اللغة  أتعلم  مازلت 
في المنزل وراسلت الكثير من المؤسسات وأنا في 
نادي  إلى  االنضمام  أنوي  كذلك  و  اإلجابة  انتظار 
تدريبي  أهمل  لم  ذلك  ورغم  الرياضي  زاور(  )باد 
الشخصية  الحريّة  صعيد  على  اليومي،  الرياضي 

أعتقد أنني عشت كّل ما أتمناه في بلدي.
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تتَبع الموضة مع أنها ال تليق بها!
عن  صادراً  واحداً  تصميماً  ليست  الموضة  أن  بما 
اختيار ما  المرأة  مختلف دور األزياء، وباستطاعة 
يناسبها ويبرز مواطن الجمال فيها، فمن الطبيعّي رّد 
أسباب اتّباع الموضة غير المتجانسة إّما إلى الرغبة 
بالسأم،  المرأة  شعور  أو  التقاليد،  من  التحّرر  في 
فتعمد إلى التغيير كنوع من تجربة جديدة، أو محاولة 
إثبات الذات، أو لتؤّكد على انسجامها مع جسدها وإن 
تحويل  بهدف  وذلك  والشوائب،  بالعيوب  مليئاً  كان 
األنظار إلى فكرها أو نضجها أو جماليّة روحها، أو 

لمجّرد التعبيرعن حداثتها ومجاراتها للموضة.

قولي لي ماذا ترتدين أقول لِك من أنت..
يرى علم النفس أّن المالبس تساهم بشكل كبير في 
تطّور الشخصية بشكل إيجابي كونها شديدة الصلة 
باإلنسان وتؤثّر إلى حّد كبير في نفسيته، ألنها تزيده 
ثقة بنفسه وترضي غروره ورغبته في االنتماء إلى 

غير طبقته االجتماعية. 
عن  معبّر  أفضل  الخارجي  الشكل  يُعتبر  كذلك 
القائل  المثل  إليه  يرمي  ما  وهذا  الفرد،  شخصية 
هذا  وفي  أنت(  من  لك  أقل  ترتدي  ماذا  لي  )قل 
بل  الموسميّة،  الموضة  اتّباع  إلى  فقط  ليس  إشارة 
إلى الذوق الفردّي في اختيار المالبس التي تتناسب 
وشخصيّة الفرد وشكل جسمه بحيث يستطيع إبراز 
أّن  وبما  العيوب  بعض  وإخفاء  فيه  الجمال  مكامن 
الفرد مفطور على التجّدد والتغيير أصبحت الموضة 
متنّفساً ليتخلّص من الملل والسأم ما يساهم، بشكل أو 

بآخر، بإحداث بعض التوازن النفسّي.

إقبالك على التقليعات والصرعات
المشاهير  تقليد  منها  متعّددة  تفسيرات  اإلقبال  لهذا 

صراعهم  يعكس  ما  يحاكونه  نموذج  إلى  لحاجتهم 
مع ذواتهم ومع محيطهم؛ أو معاناتهم اإلحباط الذي 
بالمظهر  باالنشغال  شرنقته  من  للخروج  يدفعهم 
المألوف  عن  والخارج  النافر  واعتماد  الخارجّي 
لنسيان مرارة الواقع، أو رغبتهم في التميّز الفتقادهم 
إلى المجاالت لتحقيق هذه الرغبات؛ أو التمّرد على 
اإلقبال  فيكون  الذات  إلثبات  السائدة  والقيم  التقاليد 
هذا  أوجه  من  وجهاً  والتقليعات  الصرعات  على 

التمّرد.

علم النفس وعالقة المرأة بالموضة
يعطي علم النفس تفسيرات مختلفة لهذه العالقة منها:
ـ الموضة توّفر للمرأة التي تشعر بعقدة نقص مجال 
التخلّص منها من خالل اقتنائها العديد من المالبس 
وإن كانت بكلفة بسيطة، إذ إن مجّرد التغيير اليومي 

يعطي عنها االنطباع الذي تريده لتتخّطى عقدتها.

في  النساء  بعض  بين  عامة  الشائع  الغيرة  عامل   -
الشراء واألناقة، إشارة إلى عقدة نقص واقع المرأة 

األنوثة  بين  يربط  الذي  التربوّي 
الجمال  وبين  ومضموناً  شكاًل 
واإلغواء لتكوين عالقة مع الرجل 

على أساس إغرائه المتالكه.

ـ َيعتبر الرجل أن المرأة التي تجيد 
اختيار ثيابها امرأة عصريّة منفتحة، 
وحّب  واإلغراء  الجسد  لغة  تتقن 

الظهور ألسباب نفسية مختلفة.
إلى  يؤّدي  اإلعالم  وسائل  تأثير  ـ 
عن  الصور  بهذه  الذاكرة  تشبّع 

الجمال واألناقة .

لمواكبة  سعيهّن  أثناء  السيدات  بها  تقوم  أخطاء 
الموضة:

لذا  أناقتها  يفسد  ما  اللون  موّحدة  مالبس  ارتداء   -
يجب الخلط بين األلوان، وإضافة األكسسوارات.

- الكثير من األلوان تؤدي إلى إفساد األناقة ، لذا ال 
يجب ان يزيد األمر عن ثالثة ألوان.

- تطبيق الماكياج أو تعديله في أي مكان أمام الجميع، 
رغم وجود أماكن كالحّمامات.

- ألوان الشعر الغريبة التي قد تجعل شكله سخيفاً، 
لذلك يجب االهتمام بلون الشعر بشكل يالئم الوجه 

والمناسبة.
أن  يجب  فاألناقة   ، المريحة  غير  األحذية  ارتداء  ـ 
تسير مع الراحة حتى ال تسبّب احمراراً وأضراراً 

في القدم.
ـ ارتداء مالبس تشبه المالبس التي ترتديها النجمات، 
على  تساعد  التي  المالبس  اختيار  محاولة  من  بداًل 

إخفائها.
ـ سوء تركيب المالبس، فاختاري المالبس المالئمة 

لمقاسِك أو األكبر من مقاسك برقم أو اثنين.

الموضة واقع اجتماعي ُيفرض مع تحّوالت المجتمع، تتبّدل وتتجّدد باستمرار لمواكبة تغّيرات العصر كطبيعة الحياة وإيقاعها، إضافة 
الى النشاطات المختلفة وتنّوع ميادين العمل وثقافة كّل مجتمع بما تتضّمن من قيم ومفاهيم .. وهذا يعني أن الموضة من الرموز الدالّة 

على الجمال والذوق الفردّي، وإشارة إلى قبول اإلنسان لجسده أو رفضه، لذا تحّولت إلى تّيار فلسفّي ونفسّي.
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أول  وهو   ، المرأة  لحياة  منغص  أكبر  "النكد" 
مسمار يدق نعش الحياة الزوجية المستقرة ، بعض 
الزوجات يعتبرن أن النكد شطارة أو وسيلة لتأديب 
الرجل ، ولكنه على العكس تماماً ، ألنها بذلك تهدد 
حياتها إما بالطالق أو “طفشان” الزوج من البيت 
وارتمائه في أحضان زوجة أخرى تحتويه بكل حب 

وحنان.

وبالرغم من إلصاق تهمة النكد بالمرأة العربية ونشر 
التعيسة إال أن األمر مشترك أحيانا ، وقد  األجواء 
يساهم الزوج في تحول زوجته لشخص كئيب أحياناًُ  
الزوجة من ذلك  بتبرئة  قامت  أثبتته دراسة  ما  هذا 
مشيرة إلى عدم صحة اتهام الزوجة بأنها ” نكدية ”، 
وأنها السبب فى تحول عش الزوجية الهادي إلى بيت 

ال تعرف البسمة الطريق إليه .
وأوضحت دراسة أن الزوج بالرغم من تعلم زوجته 
دائما  يريد  أنه  إال  العمل،  مجاالت  لكل  وخروجها 
البيت وبين أفراد أسرته،  أن يظل “سي السيد” في 
ومن هذا المنطلق ، يعتبر أن زوجته أصبحت ملكية 
خاصة به عقب عقد القران ، وعليها أن تقوم بأداء 
البيت،  البيت وخارج  واجباتها علي أكمل وجه في 
بل تساهم في مصروف األسرة في بعض األحيان، 

وتكون “المرأة المعيلة في أحيان أخري.
وأثبتت الدراسة أن في العالم العربي أكثر من %30 
من النساء تعولن األسرة والزوج ، هذه المعاملة من 
جانب الزوج والضغوط التي تحاصر الزوجة سواء 
في البيت أو في العمل قد تحولها في بعض االحيان 
وصفها  لذلك   ، الشكوي  كثيرة  عبوس  امرأة  إلي 

بعض األزواج بالمرأة النكدية.
وفي هذا الصدد، أجمع علماء النفس علي أن المرأة 
بصفة عامة قادرة علي تحمل المسئوليات والصعاب، 
تنتظره  ما  وكل  أنواعها  بجميع  المشاكل  ومواجهة 
“كلمة  كان  ولو  حتى  المناسب  التقدير  الزوج  من 
حلوة”، ولكن الزوج العربي عادة بخيل في مشاعره 
ويعتقد أن “كلمة الحب”، التي تصدر منه للزوجة قد 
منه،  بأنها ضعف  تفهم  وربما  خاطئا  تفسيرا  تفسر 
جانب  من  النفسي  المقابل  الزوجة  تجد  ال  وعندما 
الزوج تتحول في معظم األحيان إلي زوجته النكدية.

لكن مع منطق الدراسة تبقى هناك نسبة صغيرة من 
النساء يلجئن إلى النكد كوسيلة لتدليل الزوج بطريقة 
خاصة جداً ، ولكن احرصي أيها الزوجة فقد يتسبب 
النكد في إصابتك وإصابة زوجك باألمراض واآلالم 

المزمنة، وهذا ما أكدته مجموعة من الدراسات.

خلي بالك من قلبك
تلعب  الزوجية  العالقة  أن  طبية  دراسات  وأفادت 
دورا مهما في المحافظة على صحة القلب والشرايين 

أو تدهورهما.
فقد اكتشف العلماء وجود ارتباط مباشر بين الحياة 
األوعية  وضعف  الدم  ضغط  وارتفاع  الزوجية 
من  الناجحة  غير  العالقة  تزيد  حيث  الدموية 
مستويات التوتر في الجسم مما يؤثر سلبا على صحة 
القلب. ووجد الباحثون أن جدار القلب أقل سمكا عند 
األزواج الذين يتمتعون بحياة مستقرة وسعيدة مقارنة 
في  ويعيشون  الحياة  لهذه  يفتقرون  الذين  باألزواج 

حالة نكد وتوتر دائم.
بحلوها  الزوجية  الحياة  أن  إلى  الخبراء  أشار  كما 
الدم  ضغط  على  إيجابياً  أو  سلبياً  تأثيراً  ومرها 
الحياة  هذه  نوعية  على  اعتمادا  لإلنسان  الشرياني 
والتوافق بين الزوجين فإذا كان الزواج جيدا وناجحا 
ضغط  كان  ومثالية  طبيعية  الزوجين  بين  والعالقة 
ومخيبة  سيئة  العالقة  كانت  إذا  أما  منخفضا  الدم 
لآلمال فإنه من األفضل االبتعاد عن الشريك وتجنب 

قضاء الوقت معه.

النكد وراثة
في الطب النفسي يطلق على الشخص العاشق للنكد 
الناس  من  نوعية  هناك  إن  االكتئابية .  الشخصية 
عديدة  مسئوليات  وجود  في  أكثر  بالحياة  يشعرون 
وبذلك  يشغلهم،  فيما  دائما  ويرغبون  عليهم  ملقاة 
الشعور  سيطرة  أن  إال  لحياتهم ،   بمعني  يشعرون 
فيه  الدائم  واستغراقه  اإلنسان  علي  والكآبة  بالحزن 
هو أمر غير طبيعي ،  ويعد نوعا من االضطراب في 
استعداد  الشخص  لدي  يكون  ما  وغالبا  الشخصية ، 

وراثي تجاه ذلك . 

يقول األطفال أغرب األشياء في أي وقت، فجميع 
تفعلين  ماذا  لكن  بذلك،  واآلباء على علم  األمهات 

عندما يقول طفلك ألفاظا سيئة أو بذيئة؟
يتعرض األطفال الصغار لسماع األلفاظ السيئة من 
عدة مصادر مثل األخ األكبر، أو التليفزيون أو حتى 
من ذويه كزلة لسان، عادة ال يعلم الطفل إن كانت 
بترديد  يقوم  فقط  هو  »جيدة«،  أو  »سيئة«  الكلمة 
مهاراته  وينمي  االجتماعي  الحوار  ليتعلم  يسمع  ما 
انتباهك »سواء بالتشجيع  اللغوية، فإذا لفتت الكلمة 
يقوم  أنه   - الطفل  عند   - يعني  فذلك  الرفض«،  أو 
بشيء صحيح، وسيقوم بتكرارها للفت انتباهك ثانية.

ماذا يمكنك أن تفعليه حيال ذلك؟
معينة،  مواقف  في  أللفاظك  انتبهي  قدوة:  كوني  ـ 
أو  غاضبة  وأنِت  منِك  تخرج  قد  السيئة  فالكلمات 

محبطة.
تجنبي  التليفزيون:  على  يشاهد طفلك  ماذا  راقبي  ـ 
حوارات  أو  ألفاظ  على  تحتوي  قد  التي  العروض 

سيئة، أو محتوى سيئ حتى ال يكتسبها طفلك.
لفظاً  ينطق  عندما  لطفلك  زائداً  انتباهاً  تعيرين  ـ ال 
بترديد  طفلك  سيقوم  قبل..  من  ذكرنا  فكما  سيئاً: 
الكلمة السيئة فقط للحصول على انتباهك مرة أخرى، 
عرفي طفلك أنها كلمة سيئة وبهدوء، لكن في حزم، 
أو  الحالة،  نفس  في  ليستخدمه  آخر  بدياًل  وعرفيه 

عندما يشعر بنفس شعور اإلحباط أو الضيق مثاًل.
وتؤذي  تجرح  كلمات  هناك  أن  طفلك  عرفي  ـ 
اآلخرين: حاولي أن تفهميه أن تلك الكلمات تسيء 

وتحزن اآلخرين.
ـ ال تنعتين طفلك بـالقول "أنت طفل سيء" إذا تكلم 
بكالم سيء: يجب أن توضحين أن الكالم هو السيئ 
كلمة  اعطيه  البدائل،  لطفلك  اعطي  طفلك،  وليس 
بديلة يستخدمها، لكن تذكري دائما أن طفلك في طور 
التعلم، فهو يتعلم اآلن ماذا يجب أو ال يجب أن يفعله.
ـ ال تبالغين في ردة فعلك: فاألطفال دائما يكررون ما 
يسمعون بدون معرفة المعنى، فترديد الكلمات السيئة 
بالنسبة لهم مثل ترديد الجيد منها، والهدف هو شد 
انتباهك، فال تعاقبينه وال تصرخين في وجهه، فذلك 
سيجعله يركز أكثر على تلك الكلمة السيئة، عرفيه 

أن ذلك يلفت انتباهك، لكن بشكل سيئ.
بها  يقوم  التي  الجيدة  واألفعال  الكلمات  امدحي  ـ 
أيضاً،  األمر  في  تبالغين  أن  مطلوبا  ليس  طفلك، 
فاالبتسامة أو قول "هذا شيء لطيف" يكفي، وسيعلم 
يقوله  أو  يفعله  ما  وأن  الصحيح،  الطريق  أنه على 

يلقى تشجيعا واستحسانا منِك.
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القوية.  واإلرادة  الثقة،  الغموض،  لون  األسود: 
محبات اللون األسود يردن أن يحترم الغير حياتهن 
الخاصة، وهن يعرفن كيفية احترام حياة اآلخرين. 
الدعابة  تحب  و  مرحة  فهي  األسود  تكره  من  أما 
والطبيعة. يحظى هذا اللون بالشعبية األكثر في عالم 

األزياء ألنه يظهر رقة المرأة وأناقتها.  
األحمر: هو لون األشخاص الذين يتصفون بالحيوية 
والرشاقة، فان كنت تفضلينه فمعنى ذلك أنك قوية، 
أنك ودودة  المغامرات كما  وجريئة، تحبين خوض 
وتتمتعين بخيال واسع، متفائلة، واجتماعية. أما إذا 
كنت تكرهين اللون األحمر فأنت ال تخافين الوحدة.

البرتقالي: لون الطموح. لديك كفاءة وقدر كبير من 
لفت  تحبين  كما  مبتغاك،  هو  والنجاح  اإلحساس، 
إذا  أما  حولك…  من  على  نفوذك  وفرض  األنظار 
شخصيتك  أن  ذلك  فيعني  اللون  هذا  تكرهين  كنت 

تميل للجدية.
دالالت  في  الباحثة  الدراسات  تجدد  بعد  األصفر: 
االلوان تأكد أن األصفر هو لون األذكياء، وليس لون 
تفضلين  كنت  إذا  الماضي.  في  وصف  كما  الغيرة 
هذا اللون ويشعرك بالراحة فهذا يعني انك خجولة، 
أنك موضوعية  يعني  فذلك  نفرت منه  أما في حال 

وعملية.
األخضر: من تحب اللون األخضر تتميز بعاطفيتها 
الشديدة و حبها لمساعدة اآلخرين، كما تتميز بحنانها 
انها ال تحب االعتراف  الكبير. غير  الفائق ولطفها 
بأخطائها، ولكن إن كنت تكرهينه فإنك تبحثين دائًم 

عن األصدقاء المخلصين ألن الوحدة تخيفك.
األزرق : قراراتك أحياناً غير صائبة وال تستطيعين 

ومخلصة  رقيقة  لكنك  بسهولة،  ترغبين  ما  تحديد 
كرهت  إذا  اما  الفلسفية،  األفكار  تبني  الى  وتميلين 
اللون االزرق فمعنى ذلك أنك تميلين الى االستقالل.
البنفسجي: البنفسجي هو لون العظمة، عاشقات هذا 
الفن واالبتكار،  إلى  اللون سيدات مثاليات، مياالت 
واثقات جداً من أنفسهن، أما إذا كنت تكرهين اللون 
تحديد  في  صعوبة  تجدين  يعني  فهذا  البنفسجي 

شخصيتك الحقيقية.
البني: عاشقات البني نساء بمزاج خاص، ويمتلكن 
يتغاضين  وال  ماديات  وهن  قوية،  حازمة  شخصية 

عن عيوب اآلخرين، كما أنهن يتقن فن التوفير.
شديد  بانتباه  يتمتعن  األبيض  محبات  األبيض: 
أن  في  عميقة  رغبة  ولديهن  وواردة،  شاردة  لكل 
على  حريصات  وهن  اإلعجاب،  على  يتسحوذن 
اللواتي ال يفضلن االبيض فهن  النساء  النظافة. أما 

يكرهن السذاجة والمظاهر البراقة.
مهما  كذلك  سيبقى  المفضل  المرأة  لون  النهاية  في 
كانت دالالته وانعكاساته، ولكن عند االلتقاء برجل 
يهتم بتلك التفاصيل ال يسع المرأة إال التركيز على 

األلوان ذات الصفات األجمل.
على  حريصات  وهن  اإلعجاب،  على  يتسحوذن 
اللواتي ال يفضلن االبيض فهن  النساء  النظافة. أما 

يكرهن السذاجة والمظاهر البراقة.
مهما  كذلك  سيبقى  المفضل  المرأة  لون  النهاية  في 
كانت دالالته وانعكاساته، ولكن عند االلتقاء برجل 
يهتم بتلك التفاصيل ال يسع المرأة إال التركيز على 

األلوان ذات الصفات األجمل.

تختلف اختيار المرأة لأللوان في مالبسها على حسب األذواق والمناسبات ورغم أن المرأة 
بالمعتاد يطغى لون مفضل على أغلب مالبسها. ونذكر أن  أنه  ترتدي أغلب األلوان إال 

اللون له معطيات تكشف شخصية صاحبه مثل:

ـ أجمل عشر سنوات في حياة المرأة بين 20 و 25.
أناقتها  المرأة  تستعرض  األزياء  عروض  في  ـ 

ويستعرض الرجل حافظة نقوده.
ـ تتحدث الفتاة للشاب قبل الزواج بقلبها وبعده بلسانها

ـ ال تطعن في ذوق زوجتك .. فقد اختارتك أواًل.
فإنها  عمرها  من  أعواما  المرأة  تختصر  عندما  ـ 

تضيفها إلى أعمار األخريات.
ـ ال تجادل األحمق .. فقد يخطئ الناس في التفريق 

بينكما.
ـ  الزواج هو الترجمة النثرية لقصيدة الحب.

ـ المرأة متقلبة كريشة في مهب الريح.
عنه  يتكلمون  كثيرون  كاألشباح  الحقيقي  الحب  ـ 

وقليلون منهم رأوه.
ـ المرأة لغز مفتاحه كلمة واحدة هي الحب.

ـ الحُب في األرض . بعٌض من َتَخيُّلِنا . . إن لم نجده 
عليها الخترعناُه.

ـ وأحبها وتحبني . . ويحب ناَقتها بْعيِري.
ـ في وسعنا أن نحكم على المرأة من ضحكتها كما 

نحكم على العملة من رنينها.
ـ لم تعد مرآة الحب عمياء بعد أن تقدم طب العيون 

في العالم.
ـ آخر ما يموت في الرجل قلبه .. وآخر ما يموت 

في المرأة لسانها.
ـ المرأة الفاضلة صندوق مجوهرات يكشف كل يوم 

عن جوهرة جديدة.
ـ يقول الرجل في المرأة ما يريد .. لكن المرأة تفعل 

في الرجل ما تريد.
ـ ال تختار زوجتك بعينيك بل اخترها بأذنيك.

ـ وراء كل عظيم امرأة خصوصاً إذا كانت محفظته 
في جيبه الخلفي.

ـ أول أغراض الحب الصادق في الرجل هو الخجل 
.. وفى المرأة الجرأة.

ـ تضحك المرأة عندما تستطيع .. وتبكي عندما تريد.
إلى  االستماع  في  حليماً  كن  المرأة  تكسب  لكي  ـ 

كلماتها ، حالماً في الحديث إليها.
بيتا  يشتري  كمن  جمالها  امرأة ألجل  يتزوج  من  ـ 

لجمال طالء واجهته.              
والمرأة  المرآة  في  وجهها  ترى  القبيحة  المرأة  ـ 

الجميلة ترى وجهها في وجوه اآلخرين.
ـ أول أغراض الحب الصادق في الرجل هو الخجل 

.. وفى المرأة الجرأة.
ـ تضحك المرأة عندما تستطيع .. وتبكي عندما تريد.

ـ ال تطعن في ذوق زوجتك .. فقد اختارتك أواًل.
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طروب فنانة لبنانية من أصل شركسي اشتهرت في الستينات والسبعينات من القرن الماضي كممثلة سينمائية 
ومغنية. 

اسمها الحقيقي أمل إسماعيل جركس وهي من مواليد عام 1937. ترعرعت في عائلة فنية فقد كانت لوالدتها 
صوت جميل كما كانت عازفة جيدة على آلة العود، وشقيقتها مطربة كذلك عرفت أوج شهرتها في الستينات 
وكانت تدعى "ميادة" كان لها لون خاص وهو االستعراضي الخفيف حققت به بعض النجاح. انطلقت مسيرة 
أمل الفنية وهي طفلة من خالل إذاعة الشام وبرنامج "ألوان" الذي قدمها للجمهور من خالل الغناء، وبعد 

هذه التجربة األولى غيرت اسمها من أمل إلى طروب.
عرفت طروب شهرتها خاصة بفضل الثنائي الغنائي والتمثيلي الذي كونته مع زوجها الفنان 
محمد جمال، حيث كانا يعرفا بـ"جمال الطروب" وكانت أول أغنية لهما "قول كمان"، أما 
السينمائية  الطروب" عام 1963. وتواصلت نجاحاتهما  أول عمل سينمائي فكان "األرملة 
لمدة 15 سنة قبل أن ينفصال بسبب غيرة محمد الشديدة عليها لتكون لها من بعده عدة قصص 

حب وعالقات.
وتعاملت طروب خالل مشواره مع ألمع األسماء في مجال السينما والموسيقى نذكر منهم : فريد األطرش 
في أغنية "ع الكرنيش"، إسماعيل يس في فلم "العقل والمال"، دريد لحام في بعض األفالم الغنائية منها فلم 
"المزيفون"، سعاد حسني من خالل فلم "ه 3" عام 1961 وكانت أدتا مع بعضهما أغنية "أحنا الثالثة وهم 
الثالثة" في الفيلم، كما كانت طروب من السباقات في الساحة الغنائية العربية بالغناء بلغات مختلفة، فقد كانت 
تجيد اللغة التركية نظرا ألصولها وقد غنت بهذه اللغة العديد من األغاني لعل أشهرها أغنية "كوربان"، كما 

كانت كثيرا ما تضيف ألغانيها باللغة العربية مقاطع بالتركية.
بسبب  لكنها  المزرعة  الظريف وكورنيش  في منطقتي  بيروت وتحديداً  أقامت طروب سنوات طويلة في 
أحداث لبنان الدامية كانت تتنقل بين تركيا ومصر وأميركا إلى أن باعت كل ما تملكه في لبنان لتستقر نهائيا 
في القاهرة، قبل أن تعتزل الفن بداية من التسعينات وهي في رصيدها مئات األغاني الناجحة وعشرات 

األفالم التي تبقى في الذاكرة. 
من أغانيها :

"أبو احمد"، "أبو زيد الهاللي"،"أبو شامة االسمراني"،"اسمح لي أقولك"،"اعملي إشارة"،"أقول أنت السبب"
"البوسة عالخد"،"الجرح األول"،"الحب من الله"،"ألف مرة قولتلك"،"الدنيا عروسة"،"الرزق على الله"،"أنا 
مسافرة ودعوني"،"آه يا ريت"،"أهال و سهال"،"أيوب .. نياله أيوب"،"بحبك بحر"،"بص األفندي"،"بكتبلك 
على نجم الليل"،"بالش الغيرة بالش الشك"،"بلدي يا بلد الحبايب"،"بيشوفني بيعمل ناسي"،"تيك تك تيك تك"
"جود عليا بنظرة"،"حب جديد"،"حبيبي سافر"،"راح التعب"،"زينوا ليلها"،"سكر.. سكر"،"شمع العرايس"
"شوق بحبك شوق"،"طيرت العصفور"،"عالصالحية يا صالحة"،"عالكورنيش"،"عايزة قلبي"،"عثمان آغا"
سعيد"،"غندرة  طبعك"،"عيد  فرعون"،"علمني  يا  هامان  المسيب"،"على  جسر  والله"،"على  بالي  "على 
سنين  الساعة"،"قولولوه  المياس"،"قدمت  تسلميلي"،"قدس  قدري"،"قالي  يا  العرايس"،"فاور  مشي 
العداب"،"قضايمي يا قضايمي"،"كوربان"،"محتارة محتارة"،"مسيطر ع الحارة"،"مواكب الصبح"،"والنبي 
يا  ست  خطبوني"،"يا  ختي  غره"،"يا  اعملي  حالق  مرة"،"يا  ألف  حبيبي  وحوي"،"يا  يا  لكشه"،"وحوي 

ختياره"،"يا صبابين الشاي"،"يا صبرية"،"يا عمي يعقوب"،"يا قشر البندق"،"يا مال الشام"
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قائمة مسلسالت رمضان 2022 المصرية

يشارك في قائمة مسلسالت رمضان 2022 المصرية، الجزء الثالث من مسلسل 
االختيار، من بطولة كوكبة من النجوم وعلى رأسهم كريم عبدالعزيز وأحمد 
عز وأحمد السقا وخالد الصاوي باإلضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف 

الشرف، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

االختيار 3 والمشوار 
وسيضم الموسم الرمضاني أيًضا، مسلسل »المشوار« للفنان محمد رمضان، 
من بطولة دينا الشربيني وبيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل وندى موسي وأحمد 
مجدي وخالد أنور وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد فريد وإخراج 

محمد ياسين.
الرمضاني، بمسلسل »جزيرة  السباق  الفنان طارق لطفي فى  كذلك سيشارك 
غمام« والذي سيشهد تواجد عدد من النجوم بجانبه منهم فتحي عبدالوهاب ومي 
كمال  الرحيم  عبد  تأليف  من  وهو  أمين،  وأحمد  البزاوي  ومحمود  الدين  عز 

وإخراج حسين المنباوي.
وتمكنت الفنانة يسرا، من حجز مكانها فى السباق الرمضاني، عبر مشاركتها في 
مسلسل »أحالم سعيدة« ويشارك في بطولته غادة عادل ومى كساب وانتصار 

وشيماء سيف وعماد رشاد، وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.
وتشارك الفنانة نيللي كريم في السباق الرمضان للعام الجاري، بمسلسل »فاتن 
أمل حربي«، من بطولة شريف سالمة وهالة صدقي وفادية عبد الغني ومحمد 

الشرنوبي، وتأليف إبراهيم عيسى 
وإخراج ماندو العدل.

خالد النبوي في السباق الرمضاني 
رمضان  دراما  إلى  وينضم 
النبوى  خالد  الفنان   ،2022
والذي يشارك بمسلسل »راجعين 
بطولته  في  ويشارك  ياهوى«، 
وهنا  عامر  ووفاء  وأنوشكا  نور 
مأخوذ  وهو  بدير،  وأحمد  شيحا 
أنور  أسامة  للكاتب  قصة  عن 
محمد  وحوار  وسيناريو  عكاشة، 
سليمان عبد الملك، وإخراج محمد 

سالمة.

في  ياسين  آسر  الفنان  ويشارك 
 2022 رمضان  مسلسالت  قائمة 
»سوتس  بمسلسل  المصرية، 
من  مأخوذ  وهو  بالعربي«، 
مسلسل أمريكي، ومن بطولة أحمد 
داود وريم مصطفى وصبا مبارك 
محمد  تأليف  ومن  عماد،  وتارا 

حفظي وإخراج مريم األحمدي.

ومن أبرز مسلسالت رمضان 2022، »يوتيرن« وهو من بطولة الفنانة ريهام 
حجاج، وتوفيق عبدالحميد وعبير صبري وصفاء الطوخي وكريم قاسم، ومن 

تأليف أيمن سالمة وإخراج سامح عبد العزيز.

ملف  بمسلسل  المقبل  الرمضاني  السباق  فى  فيشارك  سالمة  هاني  الفنان  أما 
وإيهاب  المصري  وماجد  أحمد  بن  وعائشة  بجانب  فيه  يشارك  والذي  سري 

فهمي، وهو من تأليف محمود حجاج وإخراج حسين البالسي.
ويخوض الفنان مصطفي شعبان السباق الرمضاني، من خالل مسلسل »دايما 
لبلبة وعمرو عبدالجليل وميرنا نور  القديرة  الفنانة  البطولة  عامر« ويشاركه 

الدين، وهو من إخراج مجدي الهواري.

»الكبير أوي« ضمن مسلسالت رمضان 
أما على الصعيد الكوميدي، فستشهد قائمة مسلسالت رمضان 2022 المصرية، 
أحمد  فيه  يشارك  والذي  أوي«،  الكبير  السادس من »مسلسل  الجزء  عرض 
مكي وبيومي فؤاد ومحمد سالم وهشام إسماعيل، باإلضافة إلى عرض الجزء 
الثاني من مسلسل »فى بيتنا روبوت«، بطولة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال 

وطه دسوقي وشيماء سيف، ومن إخراج وليد الحلفاوي.
عمرو  البطولة  ويشاركه  عليا«،  »مكتوب  مسلسل  حسني  أكرم  الفنان  ويقدم 
عبدالجليل وآيتن عامر وهنادي مهنا، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد 

الحلفاوي.
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مسلسالت رمضان السورية 2022

المنافسة  ضمن  حاضرة  تكون  قد  التي  السوريّة  الدرامية  األعمال  خارطة 
الرمضانية.

على قيد الحب
وتواجه  أربعة عقود،  تمتد صداقتهما ألكثر من  العمل قصة شخصين  يحكي 

عالقة الصداقة هذه اختباراً كبيراً بسبب أبنائهم والماضي.
إيمار  السلكا، وإنتاج شركة  باسم  تأليف فادي قوشقجي، إخراج  المسلسل من 

الشام. ومن أبطاله: أسامة الروماني، دريد لحام، سلوم حداد.

كسر عضم
يعيد هذا العمل رشا شربتجي إلى الدراما االجتماعية السوريّة بعد غيابها عن 

هذا النوع لعدة سنوات.
على  الصراع  حول  السوريّة،  األزمة  ضمن  أحداثه  تدور  معاصر  العمل 
السلطة والمال  اجتماعية )أصحاب  بين ثالث طبقات  الحرب  البقاء في زمن 

والمتوسطة والفقراء(.
المسلسل من تأليف علي معين الصالح، وإنتاج "فيرجن ميديا"، ومن أبطاله: 

كاريس بشار، محمود نصر، نادين تحسين بيك.

مع وقف التنفيذ
أنهكتهم  الذين  النفسية ألبطاله  العوالم  يدخل ضمن  إنساني،  اجتماعي  مسلسل 
الصراعات واألزمات المتعاقبة في المنطقة، ويبيّن كيف آلت بهم إلى السقوط 

من عدة نواٍح.
من أبطال العمل: سالف فواخرجي، شكران مرتجي، غسان مسعود. وهو من 
تأليف يامن الحجلي وعلي وجيه، وإخراج سيف السبيعي، وإنتاج  شركة "إيبال 

الدولية".

مقابلة مع السيد آدم2
من المقرر أن يُعرض أيضاً الجزء الثاني من مقابلة مع السيد آدم هذا الموسم، 
استمراراً  الفائت، وستكون قصته  العام  الرمضانية  المنافسة  بعد خروجه من 
ألحداث الجزء األول، الذي انتهى نهاية غامضة، وسيشهد الجزء الجديد بعض 
لجين  )بديل  خليل  يزن  وهم  فيه،  المشاركين  الممثلين  صعيد  على  التغيرات 

إسماعيل(، فاديا خطاب )بديلة ضحى الدبس(، ترف التقي )بديلة يارا قاسم(.
العمل من إخراج فادي سليم وتأليفه بالتعاون مع شادي كيوان، وإنتاج شركة 

فونيكس غروب. من أبطاله: غسان مسعود، محمد األحمد، 
رنا شميس.

رد قلبي
واإلثارة  األكشن  أجواء  المسلسل  أحداث  على  تغلب 
زفاف،  حفلة  في  تحدث  قتل،  بجريمة  تبدأ  إذ  والغموض، 

وتتشابك فيها الخيوط، فال يُعرف من هو القاتل.
وإنتاج  تميم،  عمار  إخراج  مرعي،  فهد  تأليف  من  العمل 
شركة شاميانا. من أبطاله: جوان خضر، رواد عليو، جيني 

اسبر.

جوقة عزيزة
يجمع هذا العمل ما بين أجواء البيئة الشامية والغناء، حيث 

تدور أحداثه بشكل أساسي حول فرقة غنائية تمتلكها عزيزة، ويقدم كاتبه خلدون 
قتالن من خاللها أعمااًل توثيقية لحقب زمنية مختلفة في تاريخ سوريا.

أبطاله:  ومن  الين،  غولدن  وإنتاج شركة  إسحاق،  تامر  إخراج  من  المسلسل 
سلوم حداد، نسرين طافش، أيمن رضا.

حارة القبة2
أُنجز الجزء الثاني من حارة القبة مع الجزء األول، لذا فهو من أول المسلسالت 
التي تأكد حضورها ضمن موسم رمضان 2022، وستكون قصته استمراراً 
ألحداث الجزء األول الذي انتهى عند فتح صندوق األمانة، دون الكشف عما 

بداخله.
المسلسل من تأليف أسامة كوكش، إخراج رشا شربتجي، وإنتاج شركة عاج. 

من أبطاله: سالفة معمار، خالد القيش، عباس النوري.

الكندوش2
الكندوش، سيكون  أثاره الجزء األول من مسلسل  الذي  الكثير من الجدل  بعد 
الجمهور على موعد مع الجزء الثاني للعمل، والذي صّرح العديد من صناعه 

أنه سيكون أفضل من الجزء السابق.
وإنتاج شركة  بيك، وإخراج سمير حسين،  تأليف حسام تحسين  المسلسل من 

MB. من أبطاله: أيمن زيدان، صباح الجزائري، سالف فواخرجي.

بقعة ضوء 15
تعود سلسلة بقعة ضوء للحضور على المائدة الرمضانية هذا العام، بعد أن تعثر 
إنتاج جزء جديد منها على مدار الموسمين الماضيين، وحضر الجزء الرابع 

عشر في رمضان 2019.
اللوحات  إخراج  بشكل مختلف، حيث سيتولى  المرة ستكون  هذه  العودة  لكن 
أكثر من مخرج، وهم )رامي ديوب، عمرو حاتم علي، مجيد الخطيب، ورد 
حيدر، علي المؤذن ومحمد مرادي(، وذلك بهدف "النهوض بحلة وشكل جديد 

للسلسلة"، حسب ما صرحت شركة سما الفن المنتجة للعمل.

الفرسان الثالثة
نجح هذا المسلسل في إعادة الفنان أيمن زيدان إلى الكوميدية التلفزيونية بعد 

غيابه عنها لعدة سنوات.
السن،  في  الكبار  الرجال  بعض  معاناة  عن  كوميدي  بإطار  المسلسل  يتحدث 
نتيجة الوضع االقتصادي في سوريا، فيلجأون مع عائالتهم لتأمين قوت يومهم 

بطرق مختلفة وأحياناً ملتوية. 
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باستخدام مهارات البرمجة الجديدة، يمكن للمبرمجين األطفال إنشاء ألعابهم الخاصة، 
مع تعزيز مهارات حل المشكالت لديهم، وممارسة التفكير المنطقي، والرياضيات، 
يرتبط  شيء  كل  تعلم  على  أطفالك  التطبيقات  هذه  تساعد  أيًضا.  القراءة  ومهارات 
بالبرمجة من األوامر البسيطة، إلى البرامج المعقدة. تتميز تطبيقات البرمجة المذكورة 
أدناه بأنها تتضمن مجموعة من التنسيقات المصممة لمختلف األعمار، والقدرات الذهنية.

تطبيق أكاديمية كود سبارك
البرمجة  كيفية  تعليم  بمجال  جوائز  عدة  على  حاز  تطبيق  هو   CodeSpark Academy
لألطفال. واجهة هذه التطبيق شبيهة باأللعاب، تجعل البرمجة ممتعة لألطفال وال يدركون حتى 
أنهم يتعلمون. يتعلم األطفال البرمجة باستخدام شخصيات محبوبة تسمى The Foos. يستخدم 

األطفال التفكير المنطقي، ومهارات حل المشكالت لمساعدة The Foos على إنجاز المهام.

يمّكن التطبيق المفكرون الصغار من إنشاء قصصهم، وألعابهم التي تمهد لهم الطريق كي يصبحوا 
صنّاع تطبيقات ماهرين بالمستقبل. تسمح األلغاز المصممة بعناية لألطفال بالتعلم دون المساعدة 
من اآلباء، مما يعزز لديهم الشعور بالثقة عند حل المشكالت. يتيح هذا التطبيق لألطفال إمكانية 
 KidSafe برمجة ألعابهم الخاصة، ومشاركتها مع مجتمع المبرمجين األطفال. التطبيق معتمد من
وال يحتوي على إعالنات، أو عمليات شراء داخل اللعبة، وهو متاح للتثبيت على أجهزة أندرويد، 

.iosو

تطبيق الديناصور ديزي
 ،iPad هو تطبيق لألطفال الذين يريدون تعلم البرمجة يعمل على أجهزة Daisy the Dinosaur
وهو مجاني يساعد أطفالك على تعلم مفاهيم برمجة الكمبيوتر األساسية بطريقة يمكن للذين تقل 
واألوامر  الحلقات،  مثل  البرمجة  مفاهيم  ديزي  الديناصور  يعلّم  فهمها.  سنوات   4 أعمارهم عن 
ممتعة وسهلة  البرمجة  تجعل  القصيرة  اللعبة  هذه  المعقدة.  المصطلحات  استخدام  دون  الشرطية 
لألطفال. تم تصميم هذا التطبيق ليقدم لألطفال لمحة عن إمكانيات البرمجة، ويمكنك تحميله مجاًنا، 

وهو ممتع، ويعتبر أفضل طريقة إلثارة إهتمام األطفال بإمكانيات البرمجة.

تطبيق لعبة القفز
متاًحا بشكل  فهو  البرمجة،  أطفالك  تعليم  أجل  Hopscotch من  االستفادة من تطبيق  يمكنك 
مجاني على أجهزة iPad، و iPhone وهو مصمم لألطفال من 7 إلى 13 عاًما، ولكن يمكن 
ألي شخص استخدامه مهما كان عمره. تطبيق لعبة القفز يساعد أطفالك على إنشاء األلعاب، 
أطفالك  يريدونه. سيشعر  آخر  أو أي شيء  بهم،  الخاصة  المتحركة  والتطبيقات، والرسوم 
يحتوي  التطبيق.  يوفرها  التي  لألطفال  المالئمة  األدوات  استخدام  عبر  البرمجة  بسهولة 
مثل  شهيرة  ألعاب  إنشاء  عبر  البرمجة  طفلك  تعلم  تعليمية  فيديو  مقاطع  على  التطبيق 

Pokemon Go و Geometry Dash وتطبيقات الرسوم والمزيد.

تطبيق سكراتش
أعوام.   7 إلى   5 من  الصغار  لألطفال  مجاني  برمجي  تطبيق  هو   ScratchJr
يساعدهم على برمجة القصص، واأللعاب التفاعلية الخاصة بهم، ومن خالل هذه 



38

التطبيق يتعلمون حل المشكالت، وتصميم المشاريع، والتعبير عن أنفسهم بشكل 
إبداعي على الكمبيوتر. يقوم األطفال بتجميع كتل البرمجة الرسومية مًعا لجعل 

الشخصيات تتحرك، وتقفز، وترقص، وتغني.
 يمكن لألطفال تعديل الشخصيات في محرر الرسوم، وإضافة األصوات إليهم، 
وحتى إدراج صورهم الخاصة، ثم استخدام قوالب البرمجة لجعل شخصياتهم 
تطبيق  باستخدام  بالبرمجة  الصغار  األطفال  يقوم  عندما  بالحياة.  تنبض 
وليس  الكمبيوتر،  باستخدام  أنفسهم  التعبير عن  كيفية  سيتعلمون   ScratchJr
فقط التفاعل معه. من خالل هذا التطبيق سيتمكن أطفالك من تطوير مهاراتهم 
والكتابة  والقراءة،  الحساب،  تنمية مهارات  يدعم  واللغة مما  الرياضيات،  في 
البرمجة  أطفالك  يتعلم  ScratchJr ال  باستخدام  المبكرة.  الطفولة  في مرحلة 
فحسب، بل يمارسونها للتعلم أيًضا. يعمل هذا التطبيق بشكل مجاني على أجهزة 

.iosأندرويد، و

تطبيق كارجو بوت
Cargo-Bot هو تطبيق برمجة مجاني متاًحا على أجهزة ios، وهو مناسب 
لألطفال من سن 10 سنوات وما فوق. يتخصص هذا التطبيق في تعليم األطفال 
مهام  بأداء  يقوم  كي  برمجته  يجب  آلي  بذراع  ترتبط  التي  األلغاز  حل  على 

مختلفة، مثل نقل الصناديق الملونة إلنشاء تصميم، أو رسمة معينة.
تم إنشاء تطبيق Cargo-Bot في البداية على أجهزة iPad بإستخدام تطبيق 
ترميز يعمل باللمس يسمى Codea الذي يعتمد على لغة البرمجة LUA مما 
يعني أن الهدف من تطبيق Cargo-Bot هو تعلم لغة LUA التي تعتبر مناسبًة 

للمبرمجين الصغار.

Code Adventures تطبيقات مغامرات البرمجة
تطبيق Code Adventures: Coding Puzzles for Kids فريد من نوعه 
مناسب لألطفال من عمر 6 سنوات وما فوق، يعمل على أجهزة أندرويد، و
ios. يركز التطبيق على ألغاز البرمجة الحاسوبية المالئمة لألطفال، ويتميز 
بتصميمه الجميل. سيتعلم أطفالك كيفية برمجة العناصر المرئية، واألصوات 
المرحة، والشخصيات المحبوبة عبر حل األلغاز المعقدة. الهدف من التطبيق 
من  مستوى   30 إكمال  من خالل  المنزل  إلى   Aurora الشخصية  إعادة  هو 
ابتداًء من األساسيات وصواًل إلى الحلقات  األلغاز. يتضمن مستويات مختلفة 
بالترتيب  األوامر  وضع  إلى  األطفال  يحتاج  الشرطية.  األوامر  و  البرمجية، 
الصحيح، و سيكتشفون أيًضا إن كانت هناك حاجة إلى تكرار األوامر لتحريك 
الشخصية حول الشاشة، ألن كل حركة تأخذها خطوة واحدة فقط في أي اتجاه. 
يتم إدخال عناصر األلغاز المختلفة مثل المنصات الطائرة، والجسور المتحركة، 
أطفالك  سيحل  متعة.  أكثر  البرمجة  يجعل  مما  تدريجًيا  والبوابات  والساللم، 
رائعًة  فرصًة  يعد  التطبيق  وهذا  البرمجة،  كيفية  تعلم  أثناء  الصعبة  األلغاز 
لتعزيز تواصل اآلباء مع أطفالهم، وإثارة اهتماماتهم في الموضوعات المرتبطة 

بالعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.

خالصة
بشكل عام، يعد تعليم البرمجة ألطفالك حاًل رائًعا إن كنت تجد أن طفلك مهتًما 
بمعرفة المزيد عن علوم الكمبيوتر، باستخدام التطبيقات المذكورة أعاله تسمح 

ألطفالك بأن يصبحوا أفضل بمجال البرمجة، وتعلم كل جانب من جوانبها.

توشك غوغل على إصدار ترقية ضخمة لتطبيق المراسلة الخاص بها، والتي 
ستوفر مجموعة كبيرة من الميزات التي ال يمكن لمستخدمي "واتس آب" إال 

أن يحلموا بها.
وأعلنت شركة التكنولوجيا األمريكية العمالقة للتو عن إصالح شامل لخدمة 
العصور  من  وكأنه  يبدو  آب"  "واتس  سيجعل  قريبا  سيأتي  وما  "أندرويد"، 

المظلمة.
ويتضمن اإلصدار، الذي سيصل إلى األجهزة في األسابيع المقبلة، طرقا جديدة 
 - تلقائيا  فصلها  يتم  التي  الشخصية  والرسائل  األعمال  مع  الدردشات  لتنظيم 
تماما مثل عدد المستخدمين الذين يديرون صندوق بريدهم اإللكتروني. ومن 
خالل عالمات التبويب الموجودة في الجزء العلوي من التطبيق، ستتمكن من 

التبديل بسرعة بين الدردشات من زمالئك والمحادثات من المكتب.
واحدة  لمرة  المرور  كلمة  رسائل  بتعيين  للمستخدمين  أيضا  غوغل  وتسمح 
والتي سيتم حذفها تلقائيا بعد 24 ساعة للمساعدة في تقليل الفوضى اإلضافية 

وغير المرغوب فيها.
رسائل  إرسال  عند  بكثير  أفضل  األمر  أن  قريبا  "أندرويد"  مالكو  وسيجد 
 ،thumps up مثل  أفعال،  مع ردود  "آيفون"  يمتلكون  الذين  األصدقاء  إلى 
ردود  وتوفر  المتنافسة.  األساسية  األنظمة  هذه  عبر  بسالسة  اآلن  ويعملون 
الفعل، التي أطلقت ألول مرة على نظام iOS، طريقة أسرع وأكثر تفاعلية 
للرد في المحادثات، ومن الرائع أن نرى هذه التقنية تعمل اآلن على كل من 

الهواتف الذكية من آبل و"أندرويد".
وقالت غوغل: "اليوم، يتيح معيار RCS لألشخاص الذين يستخدمون أجهزة 
بعضهم  مع  الجودة  وعالية  جميلة  فيديو  ومقاطع  صور  مشاركة  "أندرويد" 
البعض. ولكن لسوء الحظ، من دون RCS، تبدو ضبابية عند مشاركتها مع 
الخاصة  الفيديو  مقاطع  مشاهدة  للجميع  يمكن  اآلن  "آيفون".  على  أصدقائك 
بك بنفس الدقة التي تستخدمها نظرا ألننا نجلب صور غوغل إلى الرسائل. 
ويمكنك إرسال مقاطع الفيديو الخاصة بك كروابط صور غوغل داخل المحادثة 

مباشرة، مع الحفاظ على وضوحها". 
وهناك ميزة أخرى من المؤكد أنها سترضي المستخدمين وهي قدرة غوغل 
على إعطاء تنبيه لطيف عندما يحين وقت إرسال رسالة. ويتضمن هذا الوقت 
الذي يوافق فيه عيد ميالد شخص ما أو إذا تم تلقي رسالة ولكن لم يرّد عليها 
أيام قليلة. وسيظهر تنبيه في الجزء العلوي من التطبيق يوضح  في غضون 

المدة التي مضت على تلقي الرسالة وطريقة سريعة للرد.
تعبيرية  رموز  إرسال  يحب  شخص  ألي  رائع  جديد  تحديث  هناك  وأخيرا، 
باستخدام غوغل، ما يتيح للمستخدمين إنشاء رموز تعبيرية خاصة بهم عبر 
طابع  التعبيرية إلضفاء  الرموز  من  اثنين  دمج  ذلك  ويتيح  المزج.  تطبيقات 

شخصي أكثر.
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يلجأ المستخدم إلى الكتابة على لوحة المفاتيح الصغيرة أو االفتراضية كأحد 
الحلول االضطرارية أثناء التنقل والتجول. ولكن الباحثون بمعهد كارلسروهه 
) ألمانيا( للتكنولوجيا  يطرحون تساؤاًل ؛ لماذا ال يتمكن المستخدم من كتابة 

رسائله النصية في الهواء ؟.
يقوم  بمستشعر  ُمزود  قفاز  بتطوير  األلمان  العلماء  قام  الهدف  لهذا  وتحقيقاً 
الحركة  على  التعرف  برنامج  إلى  السلكياً  وينقلها  األيدي  حركات  بتسجيل 

بالجهاز المعني، لتظهر النصوص بعد ذلك على شاشته.
الهواء  على  الكتابة  تقنية  مكونات  لتطوير  حالياً  األلمان  العلماء  ويسعى 
Airwriting، بحيث يمكن تركيبها في سوار حول المعصم، وال تكون ملفتة 
الهواتف  الجديدة في  التقنية  أنهم يخططون لدمج هذه  إلى  لألنظار. باإلضافة 
من  مباشرة  الجهاز  على  النصوص  كتابة  من  المستخدم  يتمكن  حتى  الذكية، 

خالل تحريك األيدي في الهواء. 
ويفكر العلماء أيضاً في تطوير نظارات خاصة تشتمل على شاشة صغيرة في 

مجال رؤية المستخدم لتظهر عليها النصوص المكتوبة.
وبالطبع ال تقوم تقنية الكتابة على الهواء Airwriting بتسجيل جميع حركات 
مثل  الكتابة،  لحروف  المماثلة  غير  الحركات  جميع  تتجاهل  إنها  حيث  اليد؛ 

التلويح والمصافحة والحركة والتوجيه. 

وتتخطى تقنية الكتابة على الهواء النهج السابق الخاص باإليماءات المرتبطة 
بفئات األوامر، وتتعرف هذه التقنية الجديدة على الحروف األبجدية مع مراعاة 

الفروق الفردية في الكتابة.
وأوضح الخبراء األلمان أن نسبة الخطأ تبلغ 11 %، لكنها تنخفض إلى 3 % 

بمجرد أن يتعرف النظام على طريقة الكتابة الخاصة بالمستخدم.

في أحدث مثال على ما يسمى "التوالد العذري"، قالت دراسة حديثة إن أنثى 
فأر معدلة وراثياً تمكن لوحدها ودون حاجة إلى ذكر من وضع مواليد جدد.

 Proceedings of the National Academy في الدراسة التي نسرتها مجلة
of Sciences األمريكية، قام العلماء بتعديل أنثى فأر وراثياً بحيث ال تعود في 

حاجة إلى ذكر لوضع مواليدها.
وتعتمد تقنية "التوالد العذري" المستخدمة في التكاثر من بيض غير مخصب 
أجرتها مجموعة من الباحثين الصينيين، على تعديل جينات أجنة الفئران غير 

المخصبة لتتمكن من وضع مواليد دون حيوانات منوية ذكورية.
ويمكن للتوالد العذري أن يحدث بشكل طبيعي في بعض األنواع القادرة على 
هذه هي  لكن  المثال(،  سبيل  الضفادع على  أنواع  )بعض  ذكر  بدون  التكاثر 

المرة األولى التي تنجح فيها التجارب على الثدييات.

دقات  على  الماضي،  الشهر  ليلة  نومهم  من  فيينا  مدينة  وسط  سكان  استيقط 
جرسي كاتدرائية القديس ستيفن بسبب هجوم الكتروني على الكاتدرائية وجعل 

األجراس تقرع في غير موعدها.
رابط  استغل  اإللكترني  الهجوم  منفذ  إن  فابر  توني  بالكاتدرائية  القس  وقال 
في  الجرسين  يجعل  لكي  األجراس  وشركة  القوطية  الكاتدرائية  بين  إنترنت 

برجي الكاتدرائية بفيينا يدقان.

والهدف في نهاية المطاف هو توفير عناصر جديدة في إنشاء عالجات ضد 
في  جديدة  فرصاً  توفر  "الدراسة  أن  الباحثون  أكد  حيث  الرجال  عند  العقم 

الزراعة واألبحاث والطب".
ومع ذلك، فإن األبحاث ما تزال في بدايتها، وال يعرف الفريق العلمي حتى اآلن 

كيف ستتأثر الفئران الصغيرة بالتالعب الجيني.

واستمر الهجوم نحو 20 دقيقة حتى تمكن فابر من التدخل بجهاز الكمبيوتر 
الخاص به إلعادة الهدوء لفترة الليل.
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يفضل بعض المستهلكين شراء السيارات المستعملة 
بداًل من الجديدة توفيرا للنفقات، ولعدم خسارة مبالغ 
الخبرة  وجود  لعدم  لكن  البيع،  إعادة  عند  كبيرة 
فخ  في  يقعون  قد  فإنهم  منهم  البعض  لدى  الالزمة 
خداع عدد من التجار الفاسدين، وحينها تصبح صفقة 

السيارة المستعملة أكثر تكلفة من السيارة الجديدة.
واليوم نقدم لكم عدد من النصائح الهامة للمقبلين على 
شراء السيارات المستعملة للتأكد من حالتها وكفائتها، 

ومناسبتها للسعر المطلوب فيها، وهي كالتالي:

فحص أوراق السيارة
تاريخها،  ومعرفة  السيارة  أوراق  فحص  يجب 
السابقين،  السيارة  مالك  معرفة  إلى  باإلضافة 
وهل هو مالك واحد أم تعدد مرات بيعها، وهل تم 
لتجنب  وذلك  تأجير،  أو  أجرة  كسيارة  استخدامها 

اقتناء سيارات رديئة بسعر مرتفع.

تقرير الحوادث السابقة
قم بطلب تقرير بالحوادث التي تورطت فيها السيارة 
قبل إمتالكك لها، باإلضافة إلى اإلطالع على وثائق 
صيانة وتصليح السيارة وما إن تم تغيير أجزاء هامة 

بها، وإذا كانت القطع المستخدمة أصلية أم ال.

فحص المحرك
يعتبر المحرك من أبرز أجزاء السيارة على اإلطالق 
مع مالحظة  لذا يجب فحصه جيداً  وأغالها سعراً، 

هذه النقاط أثناء الفحص، وهي ما يلي:
– أبحث عن أي تسرب من أي زيوت أو تآكل أو 
صدأ في المحرك، حيث يشير ذلك إلى وجود أعمال 

صيانة مكلفة في المستقبل.

بالمحرك، والتأكد  المتصلة  – قم بفحص الخراطيم 
من عدم وجود أي كسور أو تشققات بها.

أنظمة السيارة الهامة
يجب التأكد من عمل أنظمة السيارة الهامة المتاحة 
وأزرار  تكييف  من  بالمقصورة  يتعلق  ما  وكل  بها 
بكفاءة تامة دون أي أعطال تستدعي التصليح، فذلك 

قد يخفض من قيمتها.

فحص مقصورة السيارة
قم بفحص داخلية السيارة مثل المقاعد والتنجيد بحًثا 
السيارة  أبواب  أي شكل من أشكال الضرر، وأفتح 
أي  وجود  عدم  من  للتأكد  السيارة  قوائم  وأفحص 
أو  جديدة  طالء  عالمات  أو  لحامات  أو  صدمات 

صدأ.

قيادة السيارة
يجب اختبار قيادة السيارة للتعرف أكثر على كفاءتها 
وللتأكد  ممهدة،  غير  طرق  على  خاصة  السير  في 
من سالمة أجزاء التعليق الهوائي بها، وعدم صدور 
يجب  كما  مختلف،  أي صوت  أو  طقطقة  أصوات 
المرتفعات  صعود  في  أيضاً  السيارة  قيادة  تجربة 

للتأكد من قوة عزم المحرك.

أعلنت شركة "موسايكل" “Mocycle” عن تطوير 
سروال مزود بنظام وسادة هوائية لقائدي الدراجات 

النارية.
الجديد  السروال  أن  السويدية  الشركة  وأوضحت 
يتكون من نسيج عالي المتانة مع نظام وسادة هوائية 

يغطي منطقة الورك ومعظم منطقة الفخذ.
يعرف  ما  عبر  الهوائية  الوسادة  هذه  تحرير  ويتم 

"بحبل السحب"، والذي يتم توصيله بالدراجة.
وتتحرر الوسادة الهوائية عن طريق قيام خرطوشة 
جسم  في  المنتشر  الهواء  خرطوم  بنفخ   CO2
السروال، وذلك في غضون أجزاء من الثانية. وإذا 
إعادة  فيمكن  الحادث،  جّراء  السروال  يتضرر  لم 
خرطوشة  باستخدام  الهوائية  الوسادة  نظام  تجديد 

CO2 جديدة.
موعد  اآلن عن  حتى  السويدية  الشركة  تكشف  ولم 

طرح أو سعر السروال الجديد.
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اللمبات  التي تصيبها على  األعطال  الكشف عن  في  الحديثة  السيارات  تعتمد 
التحذيرية والتي تتواجد في طبلون السيارة، حيث ترتبط هذه اللمبات باألجزاء 
الحيوية والسوائل الهامة من خالل حاسوب السيارة، وذلك من أجل اكتشاف 

األعطال مبكراً قبل أن تتفاقم، ومن ثم تحذير السائقين لصيانتها.
السيارة،  في  التحذيرية  الضوئية  اإلشارات  إهمال  عدم  السائق  على  ويجب 
أحد  في  خطيرة  مشاكل  إلى  تشير  قد  التحذيرية  اللمبات  من  عدد  أن  خاصة 
األجزاء الحيوية في السيارة، لذا نستعرض لكم اليوم أبرز اللمبات التحذيرية 
هذه  وعالج  لفحص  بالسيارة  والتوقف  إضاءتها،  حال  لها  اإلنتباه  يجب  التي 

المشكلة. 

تبريد  إلى أن حرارة سائل  اللمبة  تشير هذه  المحرك:  ارتفاع حرارة  لمبة   –
حرارة  درجة  ارتفاع  يعني  مما  األقصى،  الحد  تجاوزت  قد  سيارتك  محرك 
المحرك، لذا يجب عند إضاءتها إيقاف تشغيل محرك سيارتك على الفور وفتح 

غطاء المحرك في محاولة لتسريع تبريد المحرك، ثم اطلب المساعدة. 
الى  المحرك  زيت  مستوى  انخفاض  يؤدي  قد  المحرك:  زيت  لمبة ضغط   –
أضرار ميكانيكية كبيرة، لكن إضاءة هذه اللمبة ال يعني بالضرورة أن سيارتك 
أو  المضخة  في  مشكلة  هناك  تكون  فقد  الزيت،  مستوى  انخفاض  من  تعاني 
الفلتر، لذا يجب عند اضاءتها البحث على الفور عن مكان آمن للتوقف، وغلق 

تشغيل المحرك، ومن ثم طلب المساعدة.
– لمبة فحص المحرك: إذا كانت إضاءة اللمبة ثابتة، فإن هذا يدل على وجود 
مشكلة في انبعاثات المحرك، وهو أمر ال يدعو للقلق، ويجب في هذه الحالة 

التوجه لمركز الصيانة للكشف عن سبب المشكلة.
أما إذا كانت اللمبة تومض وليست ثابتة، فهذا يدل إلى وجود مشكلة خطيرة 
محتملة قد تُلحق الضرر بسيارتك أو تشكل خطراً على سالمتك، لذا يجب هنا 

أخذ سيارتك إلى أقرب وكيل على الفور لفحص المشكلة وإصالحها. 
– لمبة تحذير نظام المكابح: تشير إضاءة هذه اللمبة إلى وجود خلل أو تلف 
في أحد أجزاء منظومة المكابح، وهو ما يمثل خطورة شديدة على أمان وسالمة 

السيارة، ويجب في هذه الحالة التوقف أيضاً وبحث سبب المشكلة وعالجها.
– لمبة ضغط الهواء باإلطارات: تحتوي السيارات على نظام مراقبة ضغط 
يعني  فهذا  البداية،  ثابتة من  اللمبة  باإلطارات، وإذا كانت إضاءة هذه  الهواء 
أن أحد اإلطارات ضغطه منخفض، لذا ابحث عن أقرب مضخة هواء لملئه 

بالهواء.
أما إذا كانت اللمبة تومض قبل أن تظل مضاءة، فإن المشكلة في نظام مراقبة 
إلى وكالتك  الذهاب مباشرة  الحالة  باإلطارات، ويجب في هذه  الهواء  ضغط 

للتعرف على سبب المشكلة وحلها.

يعتبر ناقل الحركة األوتوماتيكي من أهم القطع الحيوية التي تساعد على عمل 
السيارة بكفاءة عالية، لذا يجب العناية به والحفاظ عليه من التلف، لكن نتيجة 
األعطال  من  للعديد  يتعرض  فإنه  السيارة  قائد  من  األخطاء  بعض  إلرتكاب 

والمشاكل.
ومن خالل السطور التالية يمكنك التعرف عدد من النصائح الهامة للحفاظ على 

ناقل الحركة األتوماتيكي من األعطال، وهي:

الصيانة الدورية
عدم إهمال إجراء الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة، والتحقق من زيت 
القير وتغييره مرة كل عام على األقل، ويفضل تغيير الزيت مرة كل 6 أشهر 

في حالة االستهالك الكبير للسيارة مع درجات الحرارة الشديدة.

فلتر زيت
يجب تغيير فلتر زيت ناقل الحركة في كل مرة يتم فيها تغيير الزيت حتى ال 

تتراكم الشوائب والترسبات في ناقل الحركة.

ناقل الحركة
عدم تغيير وضعيات ناقل الحركة من D إلى P أو من D إلى R أثناء السير، 

ألن تغيير وضعيات الناقل أثناء السير قد يدمره مع مرور الوقت.

األوزان الزائدة
السيارات  تحميل  أو  سيارتك،  بواسطة  األخرى  السيارات  تجنب سحب  يجب 
بأوزان زائدة عن الحد، حيث أن هذا األمر قد يلحق الضرر بمحرك السيارة 

والقير في نفس الوقت.

فرامل اليد
التوقف المؤقت في اإلشارات مثاًل، يجب عدم االعتماد على فرامل  في حال 
اليد فقط إليقاف السيارة، حيث يجب الوقوف على الوضع N، بعد ذلك تجعل 

.P وضعية ناقل الحركة على وضع

تجنب استخدام الوضع P قبل التوقف
عدم استخدام الوضع P قبل توقف السيارة عن الحركة، حيث أنها من الممارسات 
الخاطئة التي يقوم بها بعض قائدي السيارات، والتي قد تدمر ناقل األوتوماتيك.
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الشركات  لها  توجه  التي  التقنيات  أهم  من  الطريق  على  السيارة  ثبات  يعتبر 
القيادة  أثناء  السيارة  ثبات  بالغاً، حيث يعد  أهتماماً  السيارات  العالمية لصناعة 

من أكثر العوامل المؤثرة على تصنيف السيارات من حيث األمان والسالمة.
وهنالك العديد من العوامل التي تتحكم بثبات السيارة على الطريق وتؤثر بها، 

نستعرضها لكم خالل السطور التالية، وهي كالتالي:
– مركز ثقل السيارة

أكدت الدراسات على أنه كلما أبتعد مركز ثقل السيارة عن المقدمة كانت السيارة 
أكثر ثباتاً، ولكن هناك مشكلة وهي أن المحرك هو أثقل جزء في السيارة وغالباً 

ما يكون في المقدمة.
المقدمة  عن  االبتعاد  إلى  األخيرة  السنوات  في  السيارات  شركات  تعمدت  لذا 
بقدر اإلمكان عند وضع المحرك في تصميم شاسية السيارة، لذا نجد في بعض 
السيارات المتطورة أن جزء كبير من المحرك موضوعاً تحت طبلون السيارة 

أي أنه اقترب من منتصف السيارة.
– مدى ارتفاع جسم السيارة عن األرض

كلما ارتفع جسم السيارة عن األرض فإنه يتسبب في عدم ثبات السيارة، حيث 
أن ارتفاع السيارة يزيد من كمية الهواء الداخلة أسفل السيارة، مما يؤدي إلى 

رفع الهواء للسيارة ألعلى مما يقلل من ثباتها على الطرق.
– وزن السيارة

يؤثر وزن السيارة بشكل طردي مع ثبات السيارة على الطريق، حيث أنه كلما 
زاد وزن السيارة زاد من ثباتها على الطريق.

– انخفاض مقدمة السيارة عن خلفيتها
يساعد انخفاض مقدمة السيارة على خفض كمية الهواء الداخلة تحت السيارة، 
ومع إرتفاع السيارة من الخلف يزداد حجم الفراغ فيحدث خلخلة في الضغط 
أسفل السيارة ما يسمى بـ” الفاكيوم “وهو انخفاض الضغط أسفل السيارة، فيقوم 

بجذب جسم السيارة ألسفل مما يساعد على ثباتها.

قائدي  تواجه  قد  التي  الشائعة  المشاكل  من  للهواء  اإلطارات  فقد  يعتبر 
تسرب  أسباب  السيارات حول  قائدي  لدى  تساؤل  يثار  ما  ودائما  السيارات، 

الهواء من اإلطار، لما يشكله من خطورة على أمن وسالمة القيادة.
يفقد  التي تجعل اإلطار  العوامل  العديد من  أن هناك  السيارات،  أجاب خبراء 
كمية من الهواء من داخله، ليست جميعها مرتبط بعيب في اإلطار نفسه بل أيًضا 

بأمور متعلقة بطريقة تكوينه وبعوامل الطريق.

تغير حالة الطقس
عندما يكون الطقس أكثر برودة تفقد اإلطارات الهواء بداخلها، حيث أنه كلما 
حدث انخفاض لدرجات الحرارة بمقدار 10 درجات يزيل حوالي 2% من ضغط 
اإلطار، ويرتفع الضغط أيًضا بنسبة 2% مع كل زيادة في درجة الحرارة بمقدار 

10 درجات.
صمام ضغط اإلطارات

للمواد  الدائم  التعرض  بسبب  للتلف  الصمامات  تتعرض  قد  الوقت  مرور  مع 
الكيميائية، أو نتيجة االصطدامات والمطبات، مما يؤدي إلى فقدان الهواء، لذا 

يوصى عادًة بتغيير الصمام عند شراء إطارات جديدة.
تآكل الجنوط

يعد تآكل الجنوط من العوامل المؤثرة أيضاً على معدل فقدان إطارات السيارات 
التي تم تركيب اإلطار  إذا تآكلت حافة الجنوط  الوقت، خاصة  للهواء بمرور 

فيها.

إنحناء اإلطار
في حال فقد الجنط شكله المستدير جزئًيا يسمح ببعض الهواء من التسرب خارج 
اإلطار، وذلك اعتماًدا على شدة الضرر، وقد ينحني الجنط بسبب اإلصطدام 

برصيف الطريق أو بحفرة.
أضرار اإلطارات

يؤدي تلف اإلطارات إلى خروج الهواء مباشرة، مهما كان صغيراً، وبعض 
أنواع الضرر األكثر شيوًعا التي من المحتمل أن تتسبب في تسرب الهواء مثل 

دخول مسمار في اإلطار.
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أهمية الصيام وفوائده في شهر رمضان حديث يتكرر 
دائماً على لسان الجميع ، وظهر ذلك بشكل واضح 
إلى  العودة  كتاب  في  األجانب  الخبراء  لسان  على 
حياة سليمة بالصوم ترجمة الدكتور طاهر إسماعيل 

ورد أهم فوائده ، ومنها:

1 ـ الصوم راحة للجسم .
في  المتبقية  المواد  امتصاص  عملية  يوقف  ـ   2
األمعاء ويعمل على طرحها، فبقاؤها يمكن أن يؤدي 
إلى تحولها إلى نفايات سامة ، كما أنه الوسيلة الفعالة 
لطرد السموم المتراكمة في البدن واآلتية من المحيط 

الملوث ، حسب ما ورد بجريدة " القبس " .
الطرح واالفراغ  ـ بفضل الصوم تستعيد أجهزة   3
تنقية  في  الوظيفي  أداؤها  ويتحسن  وقوتها  نشاطها 
الجسم، مما يؤدي إلى ضبط الثوابت الحيوية في الدم 
وسوائل البدن ، ولذا نرى إجماعاً طبياً على ضرورة 
إجراء الفحوص الدموية على الريق وأنت صائم ، 
فإذا حصل أن تغير مستوى عامل من هذه الثوابت 

فيكون ذلك دلياًل على أن هناك خلاًل ما.
4 ـ بفضل الصوم يستطيع الجسم تحليل الترسبات 

والمواد الزائدة داخل األنسجة المريضة.
إلى  والحيوية  الشباب  يعيد  أن  يمكن  الصوم  ـ   5

الخاليا المختلفة في الجسم.
6ـ  يضمن الحفاظ على الطاقة الجسدية وعلى ترشيد 

توزيعها حسب حاجة الجسم.
االمتصاص  ويسهل  الهضم،  وظيفة  يحسن  ـ   7

ويسمح بتصحيح فرط التغذية .
8 ـ يفتح الذهن ويقوي اإلدراك.

يفعل  كما  تماماً  الجلد،  على  مهمة  تأثيرات  له  ـ   9
مرهم التجميل، يجمل وينظف الجلد.

10 ـ عالج فعال لكثير من أمراض العصر ، فهو 
الدسم  نسبة  ويقلل  الدوري،  الجهاز  عبء  يخفف 
الدم، فيقي من اإلصابة بتصلب  البول في  وحمض 
أمراض  من  وغيرها  النقرس،  وداء  الشرايين، 

التغذية والدوران وآفات القلب.

وأخيراً ، أكدت دراسات أجنبية أجريت على مجموعة 
من الصائمين أن كفاءة األداء العضلي لهم تحسنت 
بنسبة 20% وأن آالم الساقين انخفضت بنسبة %11، 

فيما تحسنت ضربات القلب بنسبة %20.

صحح عاداتك الغذائية الرمضانية  
في  الخاطئة  العادات  من  الكثير  البعض  يمارس 
يدرون  وال   ، الكريم  رمضان  شهر  خالل  التغذية 
الفائدة  لزادت  العادات  تغييرهذه  إذا استطاعوا  أنهم 

من الصيام . 
لذا يحدثنا عن بعض هذه العادات د .  رشاد الشقراوي 
 " بجريدة  ما ورد  ، حسب  التغذية وهي  استشاري 

األهرام "  : 
ـ بدء االفطار بشرب كوب من الماء البارد في حالة 
العطش الشديد خطأ قد يؤدي إلي حدوث مغص حاد 
يجب  لذلك  المعدة ,   وجدار  في عضالت  وتقلصات 
شرب الماء المعتدل البرودة ,  أيضاً من الخطأ شرب 
العطش  لتفادي  السحور  وقت  كبيرة  بكميات  الماء 
الغرض  يؤدي  لن  ذلك  ألن  النهار ,   خالل  المتوقع 
وتأثيره مؤقت واألفضل تناول الخضراوات الورقية 
الطازجة مثل الخس ذات المحتوي العالي من الماء . 

ـ كثرة األغذية المقلية في الزيت خطأ ألنها قد تؤدي 
طرق  استخدام  يمكن  وبالمقابل  مشاكل صحية  إلي 
أخري في طهي بعض الوجبات بدون االعتماد علي 

الزيوت مثل استخدام الفرن أو البخار . 
بالفيتامينات  الجسم  المداد  السلطة  طبق  إهمال  ـ 
التغذية  سوء  من  الحد  الغذائية ,   واأللياف  والمعادن 

ونقص هذه العناصر الحيوية . 
ـ االعتماد علي وجبة غذائية كبيرة واحدة هي وجبة 
اإلفطار خطأ واألفضل تقسيم الوجبات بحيث يكون 
هناك وجبة افطار خفيفة ووجبة بعد صالة التراويح 

ووجبة السحور . 
بشكل  والمعجنات  الحلويات  تناول  من  االكثار  ـ 
مكثف بعد االفطار خطأ يؤدي إلي عدة مشاكل مثل 
والشعور  الصيام  ساعات  خالل  والتعب  االرهاق 
الدهون واالصابة  بالعطش ,  كذلك يؤدي إلي تراكم 

بالسمنة وارتفاع سكر الدم . 
الوجبات خطأ  جميع  في  الطعام  ملح  من  اإلكثار  ـ 
ألنه قد يسبب ارتفاع ضغط الدم وقد يؤدي إلي سوء 
توزيع السوائل داخل الجسم مما يؤدي إلي االرهاق 

لبعض األعضاء مثل القلب والكلي . 
ـ واالعتقاد بأن الجوع الشديد خالل ساعات الصيام 
فرصة إلنقاص الوزن خطأ النه يؤدي إلي مشاكل 
العناصر  بعض  في  ونقص  الهضمي  الجهاز  في 
واالرهاق  الدم  فقر  إلي  تؤدي  قد  التي  األساسية 

الشديد فالحرص علي الغذاء المتوازن أمر مطلوب . 
ويذكر د .  رشاد أن الصائم يستطيع أن يحقق بعض 
الفوائد الصحية خالل الصيام وذلك بالحرص علي 
تطبيق العادات الغذائية الصحية والحد من األخطاء 

والعادات السيئة . 
  

في رمضان .. تغلب على العادات الغذائية السيئة  
الصحية  الفوائد  من  يستفيدون  ال  األشخاص  معظم 
الفضيل ، وذلك  التي يقدمها الصوم لهم في الشهر 
 ، يتبعونها  التي  الخاطئة  الغذائية  للممارسات  نتيجة 

ونذكر هنا أهمها:
1 ـ اإلسراف في األكل

تختلف األصناف وتتعدد األلوان على موائد اإلفطار، 
لكنها تتفق في قاسم مشترك هو اإلسراف في األكل 

الذي يعتبر أهم عامل يؤدي إلى المرض.
فمن العادات السيئة للصائمين ملء المعدة إلى حدها 
في  يندفعون  حيث  مباشرة،  اإلفطار  بعد  االقصى 
مضاعفة  كميات  وشرب  المختلف،  الطعام  إلتهام 
المشبعة بالسكر ، وفي  من المشروبات الرمضانية 
النهاية يطفئون لهيب المعدة التي تشكو بالمشروبات 
المثلجة ، حسب ما ورد بجريدة  بالمياه  أو  الغازية 

" القبس " .
2 ـ إهمال الفواكه والخضار

السلطة  تحظى  ال  الرمضانية،  األطباق  كثرة  مع 
أثره  له  وهذا  األطباق،  تلك  بين  بمكانة  والفواكه 
السلبي على صحتنا حيث نصاب باإلمساك، ونحرم 

الجسم من بعض الفيتامينات المهمة.
3 ـ اهمال مجموعة الحليب

من  ومشتقاته  الحليب  به  يتمتع  مما  الرغم  على 
أعراض  من  والوقاية  قوية،  عظام  بناء  في  أهمية 
هشاشة العظام، إال أن البعض يهمل في تناول هذه 

المجموعة المهمة.
4 ـ تناول كميات كبيرة من الماء

الصائم  يتناول  الصيام  ساعات  عطش  لتعويض 
 ، االفطار  وجبة  على  الماء  من  ممكنة  كمية  أكبر 
مما  الشاي،  من  كبيرة  كميات  البعض  يشرب  كما 
يؤدي إلى إدرار البول بشكل كبير ويفقد الجسم كمية 
تناول  ان  كما  له.  الضرورية  األمالح  من  كبيرة 
الهضم ومشاكل  يسبب عسر  الماء  كبيرة من  كمية 
والسوائل  الماء  تناول  يفضل  ولذا  أخرى،  هضمية 
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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« .

على فترات وبين وجبتي اإلفطار والسحور.
5 ـ نوعية الوجبة وكميتها

تفوق  حرارية  سعرات  الصائمين  معظم  يتناول 
من  وذلك  اليوم،  في  يحتاجه  وما  الجسم  متطلبات 
بالدهون  الغنية  المأكوالت  على  االعتماد  خالل 
والنشويات،  الغذائية  باأللياف  والقليلة  والسكريات 
إضافة إلى عدم المعرفة الصحية بكيفية اإلفطار وما 
يترتب عليها من مضاعفات تتضح في الخمول بعد 

األكل، أو في االصابة برجفة برد.
6ـ إهمال وجبة السحور

أنها  منه  اعتقاداً  السحور  وجبة  يتناول  ال  البعض 
اإلفطار  وجبة  بتناول  ويكتفي  أهمية  ذات  ليست 
تكون  يتناولها ولكن  ، والبعض اآلخر  فقط  الدسمة 
وجبات  حلويات،  )مقليات،  صحية  غير  محتوياتها 
سريعة( وفي وقت مبكر ، لكن يجب مراعاة تأخير 
أن  ويجب  اإلمساك،  وقت  ليقارب  السحور  وقت 
تحتوي وجبة السحور على ألياف غذائية وبروتينات، 

أي أن تكون وجبة كاملة ألنها وجبة الطاقة لليوم.

نصائح تخلّصك من سوء التغذية في رمضان 
ينتج عن تناول ما لّذ وطاب من المأكوالت بعد صوم 
يوم كامل نتائج سلبيّة على الصحة والرشاقة. لتجنّب 
السليم  غير  الغذاء  عن  الناتجة  الصحية  العوارض 
والنصائح  اإلرشادات  أبرز  إليك  الصيام،  فترة  في 

في هذا المجال:
الفترة  خالل  في  السوائل،  شرب  من  اإلكثار  ـ 
الممتدة بين اإلفطار والسحور، على أن تشمل هذه 
أو  الحليب  الطبيعية،  العصائر  المياه،  السوائل: 
نقيع  الحساء،  الدسم،  من  الخالي  )الزبادي(  اللبن 
األعشاب كالزهورات والبابونج واليانسون والشاي 

األخضر...
بأربع  اإلفطار  وجبة  على  الخبز  استبدال  يمكن  ـ  
حبّات صغيرة من المعجنات المخبوزة بالفرن، مع 

قليل من الزيت.
تمّد  التي  بالسكر  الغنيّة  الفاكهة  من  التمر  يعتبر  ـ  
غناه  إلى  باإلضافة  سريع،  بشكل  بالطاقة  الجسم 
تعّدد  ورغم  للجسم.  الضرورية  المعدنية  باألمالح 
أنواعه، يحتوي التمر »الخضري« على أقل كميّة 

من السكر.
الطعام  وكميّة  نوعيّة  إلى  االنتباه  بالصائم  يجدر  ـ  
وتجنّب  المناعة  جهاز  لتحفيز  وذلك  المتناولة، 
وااللتهابات  والمعدية  المعوية  باألمراض  اإلصابة 
المتكّررة. ومن الضروري أن تحمل الئحة طعامه 

كاًل من الخضر والفاكهة والبروتينات، مع الحرص 
على عدم تفويت وجبة السحور.

ـ  يجب أن يكون اإلفطار المثالي منّوعاً وقليل الدسم. 
يستهّل بحبّة من التمر وكوب من الماء الفاتر أو اللبن 
الخالي من الدسم أو أي نوع من العصير الطبيعي 
غير المعلّب، يليه كوب من الحساء وطبق من السلطة 
على أن تتضّمن ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. أّما 
الطبق الرئيسي فيجب أن يكون قليل الدسم ، ويمكن 
الدجاج  أو  الدسم  قليل  اللحم  من  قطعة  يتضّمن  أن 
المنزوع جلده أو السمك المشوي، مع بعض الخضر 
المطهوة بدون دهون. ويفّضل االنتظار عشر دقائق 

بين تناول السلطة والطبق الرئيسي.
ـ  يسبّب اإلفطار غير المثالي مضاراً عّدة، أبرزها: 
العطش،  اإلمساك،  الحرقة،  الهضم،  التخمة، عسر 
الدهنيات  السكري،  الدم،  ارتفاع ضغط  عن  فضاًل 

في الدم وزيادة الوزن.
ـ  يجب أن تكون وجبة السحور منّوعة وبكّمية قليلة، 
وهي تحمل أهميًّة بالغًة ألنها تمّد الجسم بما يحتاجه 

من غذاء وطاقة بشكل فّعال خالل ساعات الصيام.
ـ  للمصابين بالسمنة: يجب تجنّب الدهون، الزيوت 
من  واإلكثار  الفاكهة  بتناول  واإلعتدال  والحلويات 
تناول الخضر واللحوم الخالية من الدهون كلحم البقر 
التونة  السمك،  الدجاج،  الدهون، صدر  من  الخالي 

المعلّبة بالمياه، كمصدر هام للبروتين يؤّمن الشبع.
تجنّب  يجب  الدم:  ضغط  بارتفاع  للمصابين  ـ  
المقالي  الدهون،  الزيوت،  الملح،  السوس،  شراب 
والحلويات. كما يجدر بهم تفادي تناول عصير كّل 
مع  فروت(  )الغريب  الهندي  والليمون  التفاح  من 

دواء الضغط.
ـ  للمصابين بفقر الدم: يجب اإلكثار من تناول اللحوم 
الحمراء والخضروات ) البندورة  والحمضيات التي 
امتصاص  في  الهام  »سي«  فيتامين  على  تحتوي 
وحساء  السلطات  عن  فضاًل  الجسم(،  في  الحديد 

العدس، مع عدم إغفال قرص الحديد.
شهر رمضان،  اإلمساك خالل  مشكلة  من  للحّد  ـ  

ولتر  لتر  بين  تناول  يجب 
المياه،  من  اللتر  ونصف 
األبيض  الخبز  استبدال 
بالخبز المصنوع من القمح 
األبيض  واألرز  الكامل 
والمعكرونة  الكامل  باألرز 
العادية بالمعكرونة الكاملة، 
والفاكهة  الحساء  تناول  مع 

الكاملة لما تحويه من ألياف.
ـ  للرياضيين: يجب التخفيف من ممارسة الرياضات 
السوائل.  من  الكثير  الجسم  يخسر  ال  كي  العنيفة 
ويفّضل ممارسة الرياضة بعد وجبة اإلفطار بثالث 
فينصح  العاديين  لألشخاص  أما  ساعات.  أربع  أو 
بممارسة رياضة المشي لمدة 40 إلى 60 دقيقة بعد 
اإلفطار بساعة أو ساعتين أو بعد السحور مباشرًة، 

يومياً أو ثالث مّرات في األسبوع على األقل.

راقب وزنك في رمضان 
أوزانهم  لتقليل  حمية  بنظام  الملتزمين  أن  لوحظ 
يخشون شهر رمضان لعلمهم بأن الحمية لن تكون 
الشهر  خالل  ستزداد  أوزانهم  وأن  الفعالية  بنفس 

الكريم. 
لمدة  الصوم  من  فبالرغم  غريبة،  تبدو  قد  مفارقة 
شهر كامل والذي يفترض أن ينقص األوزان إال أن 
تبدو هذه  قد  تزداد خالل شهر رمضان! و  أوزاننا 
الظاهرة غريبة نوعا ما لمن لم يعش في مجتمعنا. أما 
الذي يعيش في المجتمع فإن لديه وبدون شك بعض 
التفسيرات. وقد أثبتت هذه الظاهرة عدة أبحاث على 
عينات من الصائمين فقد أظهرت زيادة الوزن عند 
رمضان،  شهر  خالل  الصائمين  الشباب  من  عينة 
واظهر باحثون من مدينة جدة نتائج مماثلة في بحث 
سابق. وتعزي هذه الظاهرة لعدة أسباب أهمها زيادة 
السعرات الحرارية المتناولة في رمضان. ففي شهر 
الصيام يفضل المجتمع المأكوالت الدهنية والحلويات 
النوعية من  لسبب غير واضح ألن زيادة أكل هذه 
الطعام في الليل يسبب اضطرابات الهضم وقد يؤدي 
فقد  الوزن.  لزيادة  الثاني  السبب  وهو  السهر  إلى 
يؤثر  النوم  في  الحاد  النقص  أن  األبحاث  أظهرت 
على عملية األيض في الجسم ويسبب زيادة الوزن 
. أخيرا وجدنا في بحث سابق أن ممارسة الرياضة 
للخمول  الناس  ويميل  رمضان  في  حاد  بشكل  تقل 

والكسل وهذا سبب آخر لزيادة الوزن. 
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تحت رعاية سفارة دولة قطر في ألمانيا، حيث نّظم 
الجلسة  هذا  فعاليّات  الديوان  العربي/  الثقافي  البيت 
المرأة  عيد  مع  تزامناً   2022 10آذار  في  وذلك 

العالمي الذي يصادف في 8 آذار من كّل عام.
العربيّات،  النساِء  من  عدٌد  الجلسة  في  شارَك 
الِفكر  أو  العمل  مجاِل  في  الفٌت  لهّن حضوٌر  ممن 
واإلبداع وكان من بين الحضور أيضاً نساء ألمانيات 
وأوربيّات ممن لهّن تجربة في العمل والتواصل مع 

المحيط العربي. 
بُدأت الجلسة بكلمِة ترحيب من السيّدة / أسماء بنت 
محمد البكر، سكرتير أّول ومسؤول الشؤون الثقافيّة 
بسفارة دولة قطر في برلين، نيابة عن سعادة السفير/ 
الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء 
البيت الثقافي العربي الديوان، شكرت فيها السيدات 
الحضور  والسادة  النقاشية،  الجلسة  في  المشاركات 
باالحتفال  المشاركة  أجل  من  الدعوة،  تلبية  على 
األمم  منظمة  تخلده  الذي  للمرأة،  العالمي  باليوم 

المتحدة في آذار من كّل عام. 
وفي بداية الجلسة، قّدمت الدكتورة سارية مرزوق، 
مديرة الجلسة، نُبذة تعريفية عن السيدات المشاركات، 
عمار،  بو  فرح  السيدة/  إلى  سؤالها  بتوجيه  وبدأت 
بمؤسستها  عّرفت  حيث   ،Lost Film مؤسس 
المستوحاة  القصيرة،  األفالم  إنتاج  في  المتخصصة 
من قصٍص واقعيّة، والتي تُعد من أّول المؤسسات 
أنّها  وخاّصة  سيّدة،  تديرها  والتي  النوع  هذا  من 

وإنتاج  إخراج  في  ُمتخصصة 
أفالم الّرعب، كما تحّدثت عن 
المرأة  تواجه  التي  التحديات 
بيئة  في  أجنبية،  أصول  من 
في  وُمخرجة،  كمنتجة  العمل 

ألمانيا.
تحّدثت  الثانية،  المداخلة  في   
الدكتورة سارة ناصر، الطبيبة 
بمستشفى  النسائية  والجّراحة 
عن  برلين،   Charité
أصول  من  كامرأة  تجربتها 
خالل  من  وأوروبية،  عربيّة 
ميدان  في  الدراسي  مسارها 
العوائق  بعض  عن  الطّب، 

العاّمة  المجتمع  ثقافة  خالل  من  الُمسبقة،  واألحكام 
كطبيبة  بالعمل  وكذلك  األسرة،  من  صادفتها  التي 
طرحت  كما  بالمهنة،  زمالئها  طرف  من  نسائية 
تم  والتي  المشاركات،  السيدات  بعض األسئلة على 

التفاعل معها. 
وفي أخر الجلسة، قّدمت الدكتورة مرزوق، السيدة 
دبلوماسية  امرأة  كأّول  البكر،  محمد  بنت  أسماء 
السيدة  تطّرقت  حيث  ببرلين،  قطـر،  دولة  بسفارة 
الدبلوماسي،  السلك  في  العمل  في  لتجربتها  البكر، 
ومحاولتها التوفيق بين مهام العمل واألسرة، كذلك 
في  واجهتها  التي  التحديات  بعض  عن  تحدثت 
أيضاً،  والتحاقها  والعملي،  الدراسي  مسارها  بداية 
كدبلوماسية إلى برلين في ظّل انتشار الوباء العالمي 

.19 Covid
كما قالت إن دعم القيادة القطرية وأسرتها وزمالئها 
تجربتها،  صقل  في  كبير  دور  له  كان  العمل،  في 

كدبلوماسية.
السيدات  أسماء،  السيدة  الفعاليّة، كّرمت  نهاية  وفي 
الُمشاركات، في الجلسة النقاشية، كما شكرت السادة 
أسئلة  مع  تفاعلهم  على  والمشاركين  المدعوين 
عشاء  مأدبة  إلى  دعتهم  الختام  وفي  المتحدثين، 
العملي،  ولمسارهن  لهن  وتقديراً  احتفاال  مفتوحة، 
في  العربي  للمجتمع  كسفيرات  الفاعل  ولدورهن 

أوربا.

سيدي قرأت رسالتك التي أرسلتها منذ ثالثة أيام...
وليلتين وشتاء...

سألتني كيف أنت ؟ كيف أنا ؟! .... 
في هذه السطور المتأرجحة ال أعلم إن كنت أجيبك 

على سؤالك أم أجيب نفسي...
شعور  لك  أنقل  كيف  أو  أقول  ماذا  حتى  أعلم  ال 

يصعب وصفه بثمان وعشرين حرفاً...
أخرج  مجتمعة حتى  العالم  لغات  إلى  أحتاج  سيدي 
الهزات من ذاكرتي  العاصفة من داخلي وتلك  تلك 

التي بلغت درجتها العاشرة على مقياس ألم..... 
إن الحرائق التي تتسع في حشائش حقلي تدمي قلمي 
الذي ما عاد يقوى على مصارعة جفاف تربتي....

في  الضجر  أريكة  الحرف على  ممددة  اآلن  أجلس 
انتظار نهاية فصل لم يبق مني إال فتات روح على 

شرفة القدر.... 
أحاول أن أنتشل صوتي من فوهة قلم مكسور على 

قارعة حلم .... 
هل تسألني كيف أنا ؟ وأنا لم أعد كما أنا كأن خريف 

ورق سقط في مالمحي وعيناي .... 
لم يعد يعرفني وال يحفظني عن ظهر  الزمان  كأن 

فصل ...
نبض  أعماق  في  تالشت  األبجديات  كل  كأن 

وتصاعدت ابخرة المداخن من فوهة حبر .... 
مريم الشكيلية /سلطنة ُعمان

خاطرة بعنوان /آخر الشتاء 
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المشاركة في فعاليات افتتاح طريق في حي نويكولن                                 
بالتعاون مع عدد من الفعاليات االجتماعية وإدارة  High-Deck-Siedlung تم االنتهاء من رصف طريق 
فرعي يصل بين الحي والمدرسة، والذي كان يشكل معاناة لألطفال في فصل الشتاء، وذلك بعد أن تقّدم أحد 
سكان الحّي بطلب لرصف الطريق، تمت مناقشة الطلب بين المركز األلماني العربي DAZ ولجنة إدارة 
الحي، التي يضم عدد ال بأس به من العائالت العربية ونائب عمدة المدينة السيد يوشن بيدرمان  ليصار بعد 

ذلك تعبيده ورصفه..
المركز األلماني العربي DAZ كان حاضراً ومشاركاً في فعالية افتتاح الطريق.







Parkplätze Wi-Fi Restaurant
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Parkplätze

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

- إمكانية الدفع بالتقسيط.

صالة تتسع لغاية ٢٥٠ شخصاً



٢٥ دقيقة من الكودام

Strasse des Friedens 78, 
14552 Langerwisch/ Michendorf

Ausfahrt Saarmund

Tel.: 033  205 7 25 28 7 
        0173 9444 544
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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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شھرأبریل/ نیسان ۲۰۲۲
Gebetszeiten für Berlin / April 2022
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Fahrschullehrer gesucht 
30€/Stunde.

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

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

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

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

المقابر اإلسالمية وشواهد القبور
ـ مقابر فردية حسب رغباتك

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

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

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

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

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

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

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

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



   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





  

58

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

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

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

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

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



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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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
Centrum für Gesundheit der AOK Nordost 

Ostender Str. 1, 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



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
es

ig
ne

d 
by
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al

il.
de

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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                    د. خالد الشرايف
        د . أمساء دباح

د.سوسن مهيوب     
 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. Sawsan Mahyoub

أخصائيني باطنية
Fachärzte für Innere Medizin

أخصائيني اجلراحة التجميلية
Fachärzte für Plastische und Schönheitschirurgie

Grüntaler Str. 1/ Badstr. 12, 13357 Berlin

 Gynäkologie und Geburtshilfe   



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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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.
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■ 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



 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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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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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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ne
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by
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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



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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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



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

ـ اة/ نجاة أبوقال

ـ ا/أحمد عابد

ـ ا/أحمد شحرور

ـ ا/ حسام ابراهيم

ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

ـ ا/ طارق العبيد

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

SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,

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

- د/ عبد هللا

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

   ـ أميركو
للتجارة      

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

- شركة برلين للنظافة

- شركة لحام

Anwälte, Optiker, Reinigung  محامون، نظارات، أعمال النظافة

21 Jahre Dalil Magazin



86

Montag  -  Freitag: 
09:00 Uhr - 16:00 Uhr
030 246 299 10
info@global-tca.de
www.global-tca.de

Kurfürstenstr.
Bülowstr.
M48, M85, 106

GLOBAL 
    TRAVEL  
     CONSULTING 
AGENCY
&
Dienstleistungen: 
• Flugtickets, Pauschalreisen, FlixBus/Train  
• Pass-Antragsservice (Jordanien, Ghana, Nigeria) 
• Visa-Antragsservice (Jordanien,Ghana, Nigeria,   
   Türkei, VAE) 
• Ausfüllservice u.a. bei: WBS, Wohngeld, ALG I/II 
• Strom- & Gasanbietervergleich

 خدماتنا:
FlixBus/Train ،تذاكر الطيران، رحالت شاملة •

 • خدمة تقديم طلب جواز السفر )األردن ، غانا ، نيجيريا(
 • خدمة تقديم طلب التأشيرة )األردن، غانا ، نيجيريا ، تركيا ، اإلمارات(

Jobcenter, Wohngeld, WBS خدمة تعبئة الطلبات لـ • 
• مقارنة مّورد الكهرباء والغاز

Pohlstr. 44, 10785 Berlin - Tiergarten
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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

April  2022

ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDE-
RUNGEN KOMMEN
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1. FC Union Berlin
SC Freiburg
Arminia Bielefeld
Bayer Leverkusen
1899 Ho�enheim
Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
FC Augsburg
Mönchengladbach
VfB Stuttgart
SGreuther Fürth
1. FC Köln
Bayern München
VfL Wolfsburg
Hertha BSC
VfL Bochum
Eintracht Frankfurt
RB Leipzig
Borussia Dortmund
1. FSV Mainz 05
FC Augsburg
SC Freiburg
Mönchengladbach
Arminia Bielefeld
1. FC Union Berlin
1899 Ho�enheim
Bayer Leverkusen
Bayern München
Greuther Fürth
RB Leipzig
SC Freiburg
Hertha BSC
Eintracht Frankfurt
VfL Wolfsburg
VfL Bochum
1. FC Köln
1. FSV Mainz 05
Mönchengladbach
VfB Stuttgart
Bayer Leverkusen
1899 Ho�enheim
Arminia Bielefeld
FC Augsburg
Borussia Dortmund
1. FC Union Berlin

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



أفقي
مطرب لبناني

الحلول في الصفحة 98

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

01 - كليم هللا - أخذ قهرا - للتعليل.

02 - تعبان ضخم - مدينة بانجلترا.
03 - طائش - ميناء على البحر األحمر.

04 - ملك الكرة )معكوسة( - حروف متشابهة - رجع عن المعصية.
05 - زوج - أخفى - طليق - مطلوب )معكوسة(.

06 - حي بالجيزة - وسيلة انتقال هوائية )معكوسة(.
07 - مدينة بلبنان )معكوسة( - ممثلة مصرية راحلة.

08 - مدينة باألردن - أداه نصب - والد - اعترف.
09 - من الحلويات - قصص.

10 - رجع - عاصمة قديمة ألمراء السند - بخل )معكوسة(.
11 - زعيم روسي راحل - حرف ندبة.

12 - للتمني - أنثى الحمار - يستمر.
13 - أغلق - رقدوا - غرض.

14 - عاصمة ارمينيا - بلد اوروبي.
15 - لقب رئيس وزراء مصري راحل - هز وحرك.

01 - مسرحية لموليير - شدة وقوة.   
02 - ذنب - أغنية لمحمد حمام.

03 - برنامج إذاعي مصري قديم - بلد آسيوي.
04 - يرتكب معصية - يجري - بصق.

05 - ضبع صغير )معكوسة( - يعوزان.
06 - نوع من الحرير - قادمات - رمز رياضي.

07 - طائر - قبع - يتصاعد من النار.
08 - تجس - خجول - أعتقناها.

09 - حنفية - جزيرة بآسيا - عصى غليظة )معكوسة(.
10 - وجيب )مبعثرة( - أغنية لمحمد منير )معكوسة( - مضى.

11 - بنونة )معكوسة( - يلوذان.
12 - حروف متشابهة - تجدها في كروم - مدينة بأسوان - لآللئ.

13 - دور للعالج - أثار.
14 - قبلنا )معكوسة( - نغلق.

15 - أداة إيقاع )معكوسة( - من أحياء القاهرة.

رأسي

بين الصورتين توجد سبعة فوارق حاول أن تجدها في دقيقتين

- يزن اإلنسان عند وصوله إلى القمر ُسدس وزنه 
  على كوكب األرض؛ وذلك ألّن مقدارالجاذبيّة عليه 

  يساوي ُسدس الجاذبيّة األرضيّة.
- ينتج اإلنسان 946 ملليلتراً من اللعاب يومياََ وهو 

  ما يساوي علبتين من الّصودا.
- تُعد تمارين األيروبيك أفضل أنواع التّمارين     

  للمحافظة على شكل الجهاز الهضمي.
- يحتوي دماغ اإلنسان على مئة مليار خلية 

  عصبيّة، وتنتقل المعلومات بين الخاليا العصبيّة 
   بسرعة قد تصل إلى 250 ميالََ في الّساعة.

- يُعد الكولسترول مفتاحاً للتّعلم والذّاكرة، إل أّن 
  تأثير ارتفاعه على صحة اإلنسان يعتمد على عدة 

  عوامل منها عمر اإلنسان.
- يُصاب بعض األشخاص الذين بُترت أطرافهم 

  بمتالزمة ألم األطراف الوهمية، وهو وهم بأّن 
  أطرافهم المبتورة ل تزال متصلة بالجسم وتسبب 

  لهم األلم.

7x
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العاصمة



1-   من هو صاحب قصيدة نهج البردة ؟
2-   من الذي قام بتأليف علم النحو؟ 

3-   ما معنى كلمة األخطل في اللغة العربية؟
4-   ما هو الحيوان الذي يُستخرج منه  

      المسك؟ 
5-   ما هو معنى كلمة العراق؟ 

6-   ما الحيوان الذي يتصف بقوة الذاكرة ؟ 
7-   ما هو الحيوان الذي يقوم  الذكر بالحمل 

      بدًل من األنثى؟ 
8-   كم الفترة التي يقضيها العقرب دون أن 

      يأكل أو يشرب دون أن يصاب بأذى؟
9-   ما أصل كلمة أطلس التي تطلق على 

      كتاب الخرائط؟ 
10- ما عدد الدول العربية الموجودة في 

      قارة أفريقيا؟
11- في أي عام كانت غزوة خيبر؟ 

12- في أي عام تم تحويل القبلة من بيت 
      المقدس إلى الكعبة؟

13- اذكر اسم صوت الضفدع؟ 
14- اذكر اسم المعدن الذي يمتاز بخفته؟  

15- ما هو أول البنوك التي مارست نشاطها    
      المصرفي السعودية؟ 

16- ما هو آخر صحابي توفي من العشرة 
      المبشرين بالجنة؟

17- ما هي آخر سور القرآن التي نزلت 
      في مكة؟

18- كم يبلغ عدد األحبال الصوتية لدى 
       اإلنسان؟

19- من هو الحيوان الذي ل يشرب الماء؟ 
20- من هو العالم الذي أكتشف الدورة 

      الدموية؟
21- في عصر أي ملك تم بناء تمثال 

      أبو الهول؟ 
22- ما هي الدولة التي ينبع منها نهر النيل؟ 

23- ما هي الدولة الخليجية األولى التي 
      ظهر بها البترول؟ 

24- ما هو لون الرئة السليمة؟
25- ما هو األسم الذي يُطلق على صغير 

      الضفدع؟ 
26- ما هو أذكى الحيوانات في العالم؟ 

27- ما هى الغدة التي تفرز هرمون النمو؟ 
28- ما هو الحيوان الذي إذا فتح فمه أكثر 

      من دقيقة يموت في الحال؟
29- ما هى األشعة التي تخترق مادة الفولذ؟ 

سؤال يحتاج جواب ...

Sprüche أقوال	مأثورة											

Mostafa Mahmoud
(مصطفى محمود )

 ليس المطلوب أن يكون في جيبك
 مُصحف، ولكن المطلوب أن تكون

في أخالقك آية

الموناليزا االفغانيه...
الصورة لفتاة أفغانية من الباشتون كان عمرها التقديري وقت إلتقاط الصورة 12 عاماً.. الفتاة 
أجبرت على ترك وطنها في أفغانستان أثناء الحرب السوفيتية إلى مخيم لجئين في باكستان.

إلتقط الصورة المصور الصحفي األميركي "ستيف ماكوري" للفتاة في بيشاور بباكستان عام 
1984، لفتت الصورة اإلنتباه بعد نشرها للمرة األولى على غالف مجلة ناشينوال جيوجرافيك 
اإلعجاب  يزداد  الوقت  يمر  وكلما  واسعة  عالمية  شهرة  إكتسبت  يونيو 1985،و  شهر  في 
واإلفتتان بها، للدرجة التي أجهدت الكثيرين في البحث عن الفتاة صاحبة الصورة حيث أصبح 

لزاما بعد تلك األهمية الكبيرة التي حققتها الصورة معرفة صاحبتها.
بعد 17 سنة من إلتقاط الصورة وبالتحديد في يناير عام 2002 شكلت ناشيونال جيوجرافيك 
وكانت  بباكستان،  الالجئين  معسكر  بإغالق  معرفتهم  بعد  أفغانستان  إلى  سافر  بحث  فريق 
المعلومات المضللة كثيرة وإدعت كثيرات للفريق كذباً أنهن صاحبة الصورة، وأخيراً بعد عام 
كامل من البحث عثر عليها الفريق في منطقة نائية في أفغانستان، وظهرت "شربات جول" 
صاحبة الصورة الحقيقة كانت في عمر الثالثين، وتم إستخدام مايسمى بالتكنولوجيا البيومترية 
للتأكد أنها صاحبة الصورة من خالل قزحية العين وهي أهم مايميزها، تذكرت شربات لحظة 
إلتقاط الصورة ولتدري عنها شيئاً ول عن شهرة الصورة عالمياً عندما رأتها للمرة األولى 
في حياتها في يناير 2003، وقد أصدرت ناشيونال جيوجرافيك فيلم تسجيلي عن البحث عنها 

بعنوان البحث عن الفتاة األفغانية قبل العثور عليها في مارس 2002.

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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اجتماعيا: تتمتع بروح مرح وانطالق وتعبر عن نفسك بحرية.
عاطفيا: تميل لالنفتاح وااللتقاء بأشخاص تحبهم وتقترب منهم.

عاطفيا: عليك بالمرونة وحافظ على ما لديك من روح صبورة.
عائليا واجتماعيا: يجب أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.

اجتماعيا: تتبادل الحوار واألفكار وتبدو حاضر الذهن منفتحا.
عاطفيا: تمدك الكواكب بالسحر والتألق وتتحدث ببراعة وطالقة.

اجتماعيا: حاول أن تحافظ على اللباقة والدبلوماسية في تعامالتك.
ماليا: تحقق اليوم مكاسب وفوائد وقد تتوصل لنتائج تهمك وتسعدك.

عاطفيا: ال تضن اليوم على شريك حياتك بكلمات حلوة تكسبه بها.
عائليا واجتماعيا: ابتعد عن التشوش وتجنب الصدام مع من حولك.

مهنيا: تتحلى اليوم باللياقة وتبدو مشرقا ومتحمسا للحياة والعمل.
عاطفيا: انتبه لعالقتك بشركاء الحياة وتحمل مسئولياتك برضا.

اجتماعيا: اليوم مثالي لتعرض آراءك وأفكارك بلباقة ووضوح.
عاطفيا: تمتلئ بالمشاعر اإليجابية وتتواصل مع من حولك بحب.

عائليا: نزاع عائلي محتمل وعليك أن تقوم بخطوة نحو اإلصالح.

اجتماعيا: تشعر بالقلق ألمر يخصك أو يخص أحد المقربين منك.

عاطفيا: تدفعك األفالك للدخول في مغامرة أو قصة حب جديدة.
اجتماعيا وعائليا: قد تعيش اليوم حياة صاخبة ومليئة باألحداث.

مهنيا وماليا: راجع جيدا األمور المهنية والمالية تفاديا لألخطاء.
اجتماعيا: معلومات تفيد مسيرتك وعليك أن تحسن التصرف.

ماليا واجتماعيا: القمر في برجك.. يمنحك قدرة على اإلقناع.

عاطفيا: اليوم تحصل على إعجاب الجنس اآلخر بكل بساطة.

عاطفيا: قم بواجبك كي ترضى عن نفسك وتعيش في سالم.
اجتماعيا: الوقت مناسب للتأمل ولمراجعة النفس في صمت.

الكلمات المتقاطعة

الختالفات السبعة

أنا مين؟
مروان خوري

أنا فين؟
اليابان / طوكيو 

فكر شوية!
2-  أبو األسود الدؤلي  / 3-  كلمة تُطلق على طويل األذنين 1-  الشاعر أحمد شوقي  / 

4-  الغزال  /  5-  معناها الماء  /  6-  الجعل  /  7- حصان البحر   8- أربع أسابيع
9-  )يونانية(  / 10- 9  /  11- )في العام التاسع من الهجرة النبوية(

12- )السنة الثانية من هجرة الرسول( /  13- )نقيق(. / 14- )معدن الليثيوم(.
15- البنك الهولندي. / 16- الصحابي سعد بن أبي وقّاص رضي هللا عنه.

17- سورة الروم. /  18- 4 أحبال صوتية  /  19- الكنغر البري. / 20- وليام هارفي.
21- الملك خفرع. /  22- دولة أوغندا في جنوب أفريقيا. /  23- البحرين.

24- وردي. /  25- شرغوف. /  26- الدولفين. /  27- الغدة النخامية.
28- الضفدع. / 29- اشعة الليزر 

س     العقرب     الميزان      العذراء      األسد      السرطان    الجوزاء      الثور       الحمل
الحوت       الدلو       الجدي      القو
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• Zertifikat in deutsch und englisch
• Labortest mit QR-Codeلللللللل
• für internationale Flugreisen anerkannt

PCR - EXPRESS

 • شهادة باللغة 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




