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الدليل ـ برلين 

اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  العامة  األمانة  رفعت 
تقريرها الدوري الصادر عن مرصد اإلسالموفوبيا 
وزراء  لمجلس   48 الدورة  إلى  للمنظمة  التابع 

الخارجية لدول منظمة التعاون اإلسالمي.
ووضع التقرير وباء كورونا المستجد، كوفيد – 19 
من ضمن أهم العوامل التي أدت إلى انتشار ظاهرة 
عام  خالل  العالمي  المستوى  على  اإلسالموفوبيا 
2021، جنبا إلى جنب مع أجندات اليمين المتطرف، 
التي  واالعتداءات  والالجئين،  المهاجرين  وأزمة 
عن  فضال  وإرهابية  متطرفة  جماعات  بها  قامت 

خطاب الكراهية الذي تتبناه بعض وسائل اإلعالم.

وفي الفترة ما بين نهاية 2020، وحتى بداية 2022، 
خلص التقرير إلى أن اإلسالموفوبيا سوف تستمر، 
الظاهرة  أن  كيف  أظهر  الذي  المؤشر  مع  خاصة 
الخمس  السنوات  مدى  على  االزدياد  في  أخذت 
على  ثابتة  الزيادة ظلت  هذه  أن  بدا  فيما  الماضية، 
مدى الشهور األربعة عشر التي مضت منذ ديسمبر 
انخفاض  باستثناء   ،2022 يناير  وحتى   2020
ملحوظ جرى بشكل متفاوت على طول عام 2021.

وجد  الظاهرة،  انتشار  حجم  قياس  يخص  وفيما 
المرتبة  قد استحوذت على  قارة أوروبا  التقرير أن 
بينما  الشمالية،  أمريكا  ثم  آسيا ومن  األولى، وتليها 
أوضح المرصد أن كال من فرنسا وبريطانيا شملتا 
من  خاصة  باإلسالموفوبيا،  المتعلق  األبرز  النشاط 
خالل السياسات الحكومية التي بدت أنها تخدم بشكل 
تقرير  والحظ  المتطرف.  اليمين  توجهات  متزايد 
المرصد كذلك، أن ثمة نموذج مشابه في آسيا خاصة 
فيها  تعاظمت  التي  وسريالنكا  بالهند  يتعلق  فيما 
الظاهرة جراء التوترات القائمة مع الرهبان البوذيين 

في ميانمار واالحتقان مع مسلمي الروهينغيا.

التي  والحوادث  االعتداءات  أن  التقرير  وأوضح 
قد  المتطرف  اليمين  من  عناصر  عادة  يقترفها 
مناطق  أن  موضحا  أمريكا،  منطقة  في  انحسرت 
ظاهرة  في  زيادة  شهدت  العالم  من  مختلفة 
حيث   ،19 كوفيد  وباء  تفشي  خالل  اإلسالموفوبيا 
مسؤولية  المسلمين  ميديا،  السوشيال  مواقع  حملت 
انتشار المرض بزعم إصرار بعض المسلمين على 
خالل  من  أو  المساجد،  في  الجماعة  صالة  أداء 
نشر  تعمدوا  بأنهم  المسلمين  بعض  طالت  اتهامات 
هجمات  عن  أسفر  الذي  األمر  الناس،  بين  الوباء 

عديدة تعرض لها المسلمون بسبب قصص مزورة 
جرى ترويجها بين العامة.

وأوضح التقرير أن تغيرا في أساليب الصور النمطية 
خالل  من  طرأ  قد  المسلمين  ضد  الموجهة  السلبية 
والمسيئة  الجاهزة  النمطية  الصور  حجم  انخفاض 
حكومية  سياسات  إلى  تحولها  مقابل  للمسلمين، 
وضغوط سياسية تمارسها حركات اليمين المتطرف 

وجماعات الضغط على الحكومات.

وأشار التقرير إلى أن هناك بالفعل تراجعا في حوادث 
االعتداء على المساجد والمصاحف والتحريض على 

السوشيال ميديا أو اإلساءة للرسول الكريم.

)غطاء  البرقع؛  أو  الحجاب  ارتداء  يخص  فيما  أما 
والذي   ،2020 عام  أن  التقرير  أظهر  فقد  الوجه( 
تزامن مع انتشار وباء كورونا قد شهد تراجعا في 
حدة مواجهة هذا الزي بسبب انتشار األقنعة الطبية 
الواقية، لكن ما لبثت ظاهرة رفض الحجاب والبرقع 

أن عادت إلى الظهور مجددا مع انحسار الوباء. 
الدول  من  والهند  والنمسا  وسويسرا  فرنسا  وكانت 

مرصد “التعاون اإلسالمي”: 

في  الرأس  غطاء  أو  الحجاب  ارتداء  التي حظرت 
الدوائر الحكومية والجامعات والمدارس، باإلضافة 
ضد  حدة  أقل  سياسات  الدول  بعض  انتهاج  إلى 
وهولندا  والنرويج  بلجيكا  في  الحجاب  ارتداء 
وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك وبلغاريا والتفيا 

وكوسوفو وسريالنكا.

عالمية  جهودا  هناك  أن  التقرير  أكد  ذلك،  ومع 
ملحوظة بغية تعزيز الوئام والتسامح، باإلضافة إلى 
المسلمة على صعيد كل  الجماعات  لدعم  إجراءات 
أن  مضيفا  األوروبي،  واالتحاد  المتحدة  األمم  من 
تم  قد  المتطرف  اليمين  لجماعات  مناهضة  جهودا 
بذلها في كل من الواليات المتحدة والبرازيل وكندا 
فيما شرعت  وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا، 
األمم المتحدة في تجسيد استراتيجيتها وخطة عملها 

المناهضة لخطاب الكراهية. 
المتحدة  لألمم  التابعة  العامة  الجمعية  اعتمدت  وقد 
لمناهضة  عالميا  يوما  يوم 15 مارس من كل عام 

اإلسالموفوبيا.
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أكثر من ربع السكان في ألمانيا من أصول مهاجرة، 
بحسب ما أعلن مكتب اإلحصاء االتحادي األلماني. 
األشخاص  عدد  يزيد  أن  اإلحصاء  مكتب  ويتوقع 
في  كبير  بشكل  أجنبية  أصول  من  المنحدرين 

المستقبل بسبب التدفق األخير لالجئين األوكران.
أن  اليوم  األلماني  االتحادي  اإلحصاء  مكتب  أعلن 
أجنبية  أكثر من ربع األلمان منحدرون من أصول 
يعتبر  اإلحصائي  التصنيف  هذا  ووفق  مهاجرة،. 
لم  والديه  أحد  كان  إذا  أجنبية  أصول  من  الشخص 

يكن يحمل الجنسية األلمانية عند الميالد.
وبحسب البيانات، بلغ عدد األشخاص المنحدرين من 
أصول أجنبية في ألمانيا العام الماضي 22.3 مليون 
نسمة، ما يعادل 27.2 في المئة من إجمالي السكان، 
وهي أعلى قيمة يتم تسجيلها منذ بدء اإلحصاء في 

عام 2005.
أصول  من  المنحدرون  كان   ،2020 عام  وفي 
مهاجرة يشكلون 26.7 في المئة من السكان، وفي 

عام 2019 كانت نسبتهم 26 في المئة.
لـ  المنشأ  بلد  هي  تركيا  فإن  لإلحصاءات،  ووفقا 
12 في المئة من األشخاص المنحدرين من أصول 
أجنبية في ألمانيا تليها بولندا )10 في المئة( واالتحاد 
الروسي )6 في المئة(، و1 في المئة أو 308 آالف 

شخص من أوكرانيا.
للتدفق  "نظرا  اإلحصاء:  مكتب  بيان  في  وجاء 
األخير لالجئين )من أوكرانيا(، فإن عدد األشخاص 
يزيد  قد  أوكرانية  مهاجرة  أصول  من  المنحدرين 

بشكل كبير في المستقبل".

معهد  أجراه  تحليال  أن  شبيغل"  "دير  مجلة  ذكرت 
المزيد  أن  أظهر  األبحاث  في  المتخصص  "إفو" 
سلعها  أسعار  لزيادة  تخطط  األلمانية  الشركات  من 

وخدماتها في األشهر الثالثة المقبلة.
وأشارت المجلة األلمانية إلى أن عدد الشركات في 
البالد التي تعتزم رفع األسعار وصل حتى اآلن إلى 
رقم قياسي، وذلك يعني أن ألمانيا ينتظرها مستوى 
نفسه  الوقت  في  سترتفع  كما  التضخم،  من  مرتفع 

األسعار بشكل خاص في القطاع االستهالكي.
األسعار  ارتفاع  بشأن  التوقعات  هذه  وظهرت 
معهد  جمعها  التي  التحليالت  خالل  من  بوضوح 
 54.6 عند  ذروتها  بلغت  وقد  المتخصص،  "إفو" 
المؤشر  هذا  ارتفع  السابق،  بالشهر  ومقارنة  نقطة، 
المزيد من  فإن  وبالتالي،  نقاط.  إلى سبع  بما يصل 
الشركات تنوي رفع األسعار في ألمانيا أكثر من أي 

وقت مضى.
وأوضح تيمو فولمرشيوزر، الخبير في معهد "إفو" 
يتجاوز  أن  المرجح  التضخم من  أن  يعني  أن "هذا 
5 في المئة هذا العام.. آخر مرة ُسجل فيها مثل هذا  
الحدث في ألمانيا كان قبل أكثر من 40 عاما، عندما 
ارتفع معدل التضخم إلى 6.3 بالمئة بعد أزمة أسعار 

النفط الثانية في عام 1981".
ووفقا لمعلومات معهد "إفو" فمن المتوقع أن ترتفع 
األسعار بشكل خاص في الصناعات المتعلقة بالقطاع 
االستهالكي. وفي تجارة المواد الغذائية، على سبيل 
أن  يعني  ما  نقطة،   94 بلغت  القيمة  هذه  المثال، 
الغالبية العظمى من المشاركين في هذا القطاع خالل 

هذا المسح تخطط  لزيادة األسعار.
ارتفاع  قيمة  احتساب  يتم  أنه  من  الرغم  وعلى 

رفع  في  ترغب  التي  الشركات  األسعار من حصة 
األسعار مطروحا منها حصة الشركات التي ترغب 
في خفض األسعار، إال أن المؤشر عرضة للتعديل 

بحسب التأثيرات الموسمية.
المؤشر  ارتفع  فقد  التجزئة،  لبقية قطاع  بالنسبة  أما 
إلى 68.2 نقطة، وفي قطاع خدمات المستهلك إلى 
أيًضا  األسعار  ضغط  يستمر  حين  في  نقطة،   64
من  القطاعات  تلك  في  ملحوظ  بشكل  التكثيف  في 
االقتصاد التي هي عند مستوى أعلى من االستهالك 

الخاص.
إلى  األسعار  توقعات  ارتفعت  الجملة،  تجارة  وفي 
78.1 نقطة، وفي الصناعة إلى 66.3 نقطة، وفي 
تقدم  التي  الشركات  وبين  نقطة،   48.9 إلى  البناء 

الخدمات إلى 42.7 نقطة.
عملية  أن  إلى  فولمرشيوزر  تيمو  الخبير  ويشير 
في  زيادة  إلى  "تؤدي  أوكرانيا  في  الخاصة  روسيا 
ولكن  الطاقة،  لشركات  بالنسبة  فقط  ليس  األسعار 
تتوقع   حين  في  الزراعية"،  السلع  من  للعديد  أيضا 
مرتفعا  أسعار  نمو  أيضا  العالمية   التجارة  منظمة 
بشكل خاص في مجاالت أخرى من تجارة التجزئة 

وخدمات المستهلك وتجارة الجملة والصناعة.
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عدد  بتقليل  مواطنيه  األوروبي  االتحاد  يطالب 
من  والعمل  الهواء  مكيفات  وإغالق  السيارات، 
المنزل ثالثة أيام في األسبوع، لتقليل االعتماد على 

الطاقة.
مع  باالتفاق  وضعها  تم  التي  اإلجراءات،  وستوفر 
وكالة الطاقة الدولية، نحو 450 يورو سنويا لألسرة 

الواحدة.
ويساعد شراء الطاقة من روسيا في دعم اقتصادها 

وتمويل الحرب في أوكرانيا.
على  العثور  تستطيع  ال  إنها  قالت  أوروبا  لكن 
إمدادات بديلة، لذا فهي تطلب من المواطنين تعديل 

أنماط حياتهم.
وتحث الخطة المكونة من تسع نقاط، بعنوان "القيام 
السيارة،  قيادة  تقليل  على  المواطنين  بدوري"، 
واستخدام وسائل النقل العام، أو العمل من المنزل 

ثالثة أيام في األسبوع.
كما تدعو المواطنين إلى:

مكيفات  وإطفاء  الشتاء،  في  أقل  منازلهم  تدفئة 
الهواء في الصيف.

السريعة،  الطرق  أبطأ على  السيارة بصورة  قيادة 
استهالك  من  يقلل  مما  السيارة  تكييف  وإيقاف 

الوقود
استخدم القطار بداًل من الطيران

السفر بالمواصالت العامة أو المشي أو الدراجة
من  الخالية  األحد  أليام  للترويج  المدن  تدعو  كما 

السيارات، كما يفعل البعض بالفعل.
وتقول وكالة الطاقة الدولية أنه إذا اتبع كل مواطن 
من  برميل  مليون   220 توفير  فيمكنها  توصياتها، 
ناقلة   120 لملء  يكفي  ما  وهو  عام،  كل  النفط 
متر مكعب من  مليار  أنه سيوفر 17  كما  عمالقة. 
الغاز، وهو ما يكفي لتدفئة ما يقرب من 20 مليون 

منزل.
وفي مارس/آذار، أعلن االتحاد األوروبي عن خطة 
بحلول  الروسية  الطاقة  واردات  مستقال عن  تجعله 

عام 2030.

المواطنين األلمان  إلى أن  الغاز والكهرباءـ  المسؤولة عن تنظيم  ـ  الشبكة االتحادية األلمانية  أشار رئيس 
سيتعين عليهم إعادة التفكير في االستحمام بشكل يومي في حال تم حظر استيراد الغاز الطبيعي من روسيا.
وردا على سؤال حول احتمال فرض حظر على واردات الغاز الروسي وتداعيات الخطوة، قال كالوس 
مولر، رئيس الشبكة: "على المرء أن يسائل نفسه مجددا، عما إذا كان بحاجة لالستحمام بمياه ساخنة سبع 

مرات في األسبوع في حال تسخين المياه بالغاز".
وأشار المسؤول األلماني إلى أن احتياطيات الغاز األلمانية ستكفي حتى أواخر الصيف على األقل إذا تم وقف 

إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، لكن "مستودعات الغاز ستصبح فارغة بعد ذلك".
الوقود  الماضي، ويتم تداول عقود  الربيع  بالصعود بشكل صاروخي منذ  الغاز في أوروبا  وبدأت أسعار 

األزرق اآلجلة اآلن عند مستوى 1100 دوالرا لكل ألف متر مكعب.
وبلغت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أعلى مستوى في التاريخ لها في 7 مارس الماضي، حينها بلغت 

3892 دوالرا لكل ألف متر مكعب.
ويرتبط ارتفاع أسعار الغاز بعدة عوامل منها: ارتفاع الطلب على الغاز المسال في آسيا، وعدم كفاية العرض 

من الموردين الرئيسيين وانخفاض معدل إشغال الغاز في مرافق تخزين الغاز األوروبية.

ترى صحيفة "Handelsblatt" أن المستشار األلماني، أوالف شولتس، سيواجه صعوبات فيما يخص تنفيذ 
خطته لزيادة النفقات العسكرية.

أضافي  يورو  مليار  وتخصيص 100  تحول"  "نقطة  في خطابه عن  )شولتس(  "أعلن  الصحيفة:  وكتبت 
لألغراض الدفاعية، وقال إنه سيستثمر ألغراض الدفاع  أكثر من 2% من الناتج المحلي اإلجمالي".

وعبرت الصحيفة عن شكوكها في أن االئتالف الحاكم سينفذ وعوده حقا، مذكرة أن المصادقة على تخصيص 
هذا المبلغ لم تتم بعد. ودققت أن مشروع الميزانية األلمانية لعام 2022 ال يضم بندا حول تخصيص أموال 
إضافية. واألكثر من ذلك، فتقضي الخطة المالية الموجودة للسنوات المقبلة بأن الميزانية الدفاعية للبالد قبل 

عام 2025 ستبلغ 50 مليار يورو سنويا، أي أقل من 2% من الناتج المحلي اإلجمالي .
وتابعت الصحيفة أنه في الوقت ذاته يؤكد الحزب االشتراكي الديمقراطي أن تعزيز الميزانية الدفاعية يأتي 

من الصناديق الخاصة.
وفي هذا الصدد قال عضو لجنة البوندستاغ في الميزانية، سيباستيان شيفر، إن هدف رفع النفقات الدفاعية 
إلى 2% من الناتج المحلي اإلجمالي ال يجب أن يكون أهم قضية، مضيفا أن امتالك ألمانيا القدرات الدفاعية 

التي وعدت بتقديمها لشركائها سيكون عامال رئيسيا في هذا المجال.
حملته  وخالل  العسكري.  اإلنفاق  زيادة  فكرة  عام  بشكل  ينتقد  الخضر  حزب  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 

االنتخابية دعا الخضر إلى نزع السالح التدريجي. 
وتابعت أن المستشار أوالف شولتز سيحتاج لتنفيذ خطة األموال اإلضافية للدفاع إلى تعديل الدستور. وهذا 
يتطلب ثلثي أصوات البرلمان، وبالتالي سيعتمد شولتز على أصوات المعارضة التي ستحدد شروطها، كما 

أنها وجهت مؤخرا انتقادات شديدة للمستشار.
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عادل فهمي

منذ نهاية الحرب الباردة، حرصت الواليات المتحدة 
سياسة  استخدام  على  الغربيين،  حلفائها  جانب  إلى 
االحتواء االقتصادي للخصوم، في مسعى إلى جعلهم 
يخافون من اإلقدام على مغامرات تعرض مصالحهم 
الحيوية للخطر، لكن جدوى هذه "الصيغة الُمهادنة" 

صارت مثار نقاش، خالل اآلونة األخيرة.

تشجيع  نحو  ألمانيا  سارت  السياسة،  هذه  إطار  في 
رغم  عقد،  من  ألكثر  روسيا،  من  النفط  واردات 
زادت  فيما  موسكو،  مع  سياسية  خالفات  استمرار 
التي  الصين  التجاري مع  تعاونها  المتحدة  الواليات 

تحولت إلى أكبر مصدر في العالم.
وطيلة عقود من الزمن، بدا كما لو أن الغرب راض 
الذين  الخصوم  أن  اعتقد  ألنه  األمور،  سير  عن 
مغامرات  على  يقدموا  لن  تجاريا،  شركاء  صاروا 
صائبا  يكن  لم  التقدير  هذا  لكن  مصالحهم،  تنسف 
إلى حد كبير، أو ذاك ما ظهر على األقل بعد بدء 
العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من 

فبراير الماضي.

ونشر الباحث واألستاذ في العالقات الدولية بجامعة 
في  تحليال  ألدين،  إدوارد  واشنطن"،  "ويسترن 
سياسة  "إخفاق"  حول  تايمز"  "نيويورك  صحيفة 
الدورة  في  إدماجهم  خالل  من  الخصوم،  احتواء 
االقتصادية، وذلك عبر االعتقاد بأن العولمة تجلب 

السالم.
من األمثلة على ذلك، أن الرئيس الروسي، فالديمير 
العسكري  خياره  في  قدما  المضي  قرر  بوتن، 
موسكو  بعزل  غربية  تحذيرات  رغم  بأوكرانيا، 
الخيارات  بكافة  والتلويح  العالم،  عن  اقتصاديا 

المتاحة من أجل خنقها اقتصاديا.

"فشل كارثي"
لم  بدورها  الصين  أن  األميركي  األكاديمي  يشرح 
مصالحها  على  كثيرا  تخش  ولم  االستكانة،  تقرر 
االقتصادية مع الغرب، ألنها تحركت في هونغ كونغ 
الرسائل  تتزايد  فيما  هناك،  سياسيا  واقعا  وفرضت 

العسكرية من بكين إلى تايوان.
وأردف الباحث أن الصين دخلت أيضا في "تحالف" 
النظام  طريق  في  الوقوف  أجل  من  روسيا،  مع 

العالمي الذي تقوده الواليات المتحدة.
جناها  التي  األموال  أن  إلى  ألدين  إدوارد  وأشار 
بفضل  المتحدة،  للواليات  المناوئون  القادة  هؤالء 
كانت  االستثمارات،  وتدفق  التجاري  التعاون  زيادة 
تساءل  ثم  الغرب،  يتحدوا  حتى  لهم  حافز  بمثابة 
فشل  بمثابة  االقتصادي  اإلدماج  كان  "هل  الباحث 

كارثي ؟".

المصالح  أن  على  الرأسمالي"  "السالم  فكرة  وتقوم 
عن  االبتعاد  إلى  طبيعي  بشكل  تؤدي  االقتصادية 
بحسب  متفائال،  كان  االعتقاد  هذا  لكن  الحرب، 

الباحث األميركي.
"الحيوية  تؤدي  أن  يأملون  الغربيون  القادة  وكان 
االقتصادية" مع الخصوم، إلى نشوء طبقة متوسطة 
لديهم، وعندئذ، ستطالب بإصالحات سياسية تؤدي 
األلمان  عليه  أطلق  المسار  وهذا  الديمقراطية،  إلى 

عبارة "التغيير عن طريق التجارة".

ونمت التجارة بين ألمانيا وروسيا، بنحو 6 في المئة 
وصلت  بينما  و2021،   1995 سنتي  بين  سنويا، 
 2828 إلى  الصين  مع  األوروبي  االتحاد  تجارة 

مليار دوالر، خالل السنة الماضية.
بين  القائمة  التجارة  أن  االقتصادية  األرقام  وتظهر 
أكبر  صارت  الصيني،  والتنين  األوروبي  االتحاد 
األوروبي  االتحاد  بين  المسجل  التجارة  رقم  من 

والواليات المتحدة.
كان  الذي  زوليك،  روبرت  قال  سنة 2005،  وفي 
بوش  جورج  إدارة  خالل  الخارجية  لوزير  نائبا 
االبن، إن توجه إدماج الصين في االقتصاد العالمي 
ترى  أن  هو  المفترض،  ألن  ملحوظ،  بشكل  نجح 
من  واشنطن،  مع  التعاون  في  لها  مصلحة  بكين 
أجل صون مصالحها الوطنية ورسم مستقبل النظام 

العالمي.

وسرى االعتقاد لفترة أن الصين وروسيا قررتا فعال 
أن تحدثا تغييرا في نهجهما، فبدا في التسعينيات أن 

الصين تسير نحو إصالحات، بينما رحب فالديمير 
رئيسا  انتخابه  عقب  األجنبية  باالستثمارات  بوتن 
يظل  لم  االقتصادي  النمو  لكن   ،2000 سنة  للبالد 
بمثابة األولوية القصوى لدى كل من بوتن ونظيره 
الصيني، تشي جين بينغ، بحسب الباحث األميركي.

ويرى الخبير األميركي، أن رئيسي الصين وروسيا 
صارا يعتقدان أنهما في مهمة تاريخية ألجل استعادة 
بكين  أن  الغرب  قادة  اعتقد  فيما  البلدين،  عظمة 

وموسكو لن تستطيعا كبح جماح الرأسمالية.

وإذا كانت روسيا قد تكبدت خسائر اقتصادية فادحة 
سيكون  الوضع  فإن  الغربية،  العقوبات  جراء  من 
مختلفا على األرجح إزاء الصين التي تقوت بفضل 
ألن  نزاع،  نشوب  حال  في  الغرب،  مع  التعاون 
في  هائلة  استثمارات  ولها  اقتصاديا  أقوى  الصين 

الدول الغربية.
ويرى الباحث أن بوسع الصين أن تكون أكثر إيالما 
التنين  استهداف  جرى  إذا  الغرب،  على  الرد  في 
أكثر  اقتصادها  أن  السيما  االقتصادية،  بالعقوبات 
في  ومتقدمة  حيوية  أجزاء  صناعة  ويشمل  تنوعا 

التقنية.

السوق  إلى  الغرب  يحتاج  ذلك،  عن  فضال 
البلد  لكون  الصين، نظرا  الضخمة في  االستهالكية 
مع  تحديدا  وهذا  العالم،  في  سكانا  األكثر  اآلسيوي 
من  ضغط  ممارسة  إلى  األميركية  الشركات  دفع 
إدخال بكين لمنظمة التجارة العالمية في سنة 2001.
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سامي عيد

واجهت الحكومات األوروبية معضلة كبيرة بعد أن 
قالت مذكرة داخلية للمفوضية األوروبية الخميس إن 
قيام المشترين من االتحاد األوروبي بالدفع بالروبل 
"خرقا"  يمثل  أن  شأنه  من  الروسي  الغاز  مقابل 
موسكو،  األوروبي على  االتحاد  عقوبات  لمنظومة 
يتبناها  التي  الحالية  للقيود  "انتهاكا  اآللية  معتبرة 
وحكومتها  بروسيا  يتعلق  فيما  األوروبي  االتحاد 

والبنك المركزي في روسيا ووكالئهم”.

الغاز مقابل الروبل
وفي مارس آذار، اقترحت موسكو أن يفتح مشترو 
منتجات الطاقة حسابات في بنك غازبروم، حيث يتم 
روبل.  إلى  الدوالر  أو  باليورو  المدفوعات  تحويل 
وحذر الرئيس الروسي فالديمير بوتين أوروبا حينها 
لم  إذا  عنها  الغاز  إمدادات  بقطع  "تخاطر  أنها  من 
فيه  الذي يسعى  الوقت  الروسية"، في  بالعملة  تدفع 
موسكو  غزو  بسبب  الغربية  العقوبات  بعد  لالنتقام 

ألوكرانيا.
وهّددت موسكو بقطع إمدادات الغاز عن الدول "غير 
بالروبل، وهي خطوة  الدفع  التي ترفض  الصديقة" 
من شأنها أن تؤثر خصوصا على االتحاد األوروبي 

الذي يعتمد بشدة على الغاز الروسي.

تحذير من التحايل
بالعملة  الدفع  للمشترين  يمكن  العملية،  الناحية  من 
الصعبة األصلية المحددة في العقد، ولكن يتم تحويل 
إلى روبل قبل  الدوالر بعد ذلك  أو  اليورو  عمالت 

إتمام الدفع.
مخطط  أن  هو  بروكسل  من  أطلقته  الذي  التحذير 
تبديل العملة هذا قد يتعارض مع العقوبات المفروضة 
دول  يجبر  أنه  يعني  ألوكرانيا.  روسيا  غزو  بعد 
يمكنها  اتخاذ خيار صعب:  األوروبي على  االتحاد 
إما إخبار شركاتها التي تشتري الغاز برفض التوقيع 
بوتين ومواجهة توقف مفاجئ محتمل  على شروط 
إلمدادات الغاز لديها أو المخاطرة بتحدي عقوباتها 

الخاصة.
الروسي  بالموقف  التنديد  إلى  أوكرانيا  وسارعت 
االتحاد  على  اقتصادية"  فيه"حربا  رأت  الذي 
األوروبي، وبمساعي روسيا لـ»تقوية عملتها«. كما 
الغاز  لقاء ضخ  الدفع  أن حصر  ألمانيا من  حّذرت 
الروسي إلى أوروبا بالروبل يشكل خرقا للعقد. قبل 
من  تستورد  ألمانيا  كانت  الروسي ألوكرانيا  الغزو 
روسيا 55 بالمئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

مبلغ  أي  دفع  األخرى  األوروبية  الدول  رفض  مع 
لدعم  الطريقة  بهذه  تسعى  التي  لموسكو  بالروبل 
عملتها، أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، 
لروسيا  للدفع  مستعّدة  بالده  أن  سابق،  وقت  في 

بالروبل مقابل واردات الغاز إذا لزم األمر، ما يضع 
المجر في خالف مع نظرائها في االتحاد األوروبي 

الذين استبعدوا القيام بذلك.

آلية الدفع بالروبل
ووفقاً لموسكو سيتعين على المشترين األجانب للغاز 
الروسي استخدام حسابات خاصة في غازبروم بنك 
ملزماً  وسيكون  الروسي،  الغاز  استيراد  ثمن  لدفع 
اآلن بتحويل العملة األجنبية إلى حساب خاص واحد 
يسمى ) K(". وجاء به أن غازبروم بنك ستشتري 
لتحويل  الغاز  مشتري  عن  نيابة  الروبل  ذلك  بعد 
الروبل إلى حساب )K( خاص آخر.وبعد ذلك فإن 
غازبروم بنك ستحول أموال الروبل من حساب من 
حساباتها  إلى  األجنبي  الغاز  لمشتري   )K( النوع 
ويمكن لها فتح مثل هذه الحسابات من دون حضور 

ممثل المشتري األجنبي.
فإن  األوروبية  المفوضية  من  قانوني  لتقييم  ووفًقا 
من خالل  العقوبات  بخرق  يخاطر  هذا  الدفع  نظام 
تحويل  ومعدل  توقيت  على  السيطرة  روسيا  منح 
العمالت األجنبية. وقالت أيضا إن شركة غازبروم 
بنك ربما تكون قد انتهكت العقوبات المفروضة على 

"حيازة وإدارة العمالت واألدوات المالية".

قرار موسكو يهدف إلى تعزيز قيمة الروبل
البنك  إعاقة  إلى  األوروبي  االتحاد  عقوبات  تهدف 
ضد  الحرب  تمويل  عرقلة  و  الروسي  المركزي 
أوكرانيا. كما يعد طلب موسكو على مدفوعات الغاز 
بالعملة المحلية أحد مجموعة من اإلجراءات لتعزيز 
الفائدة  وأسعار  المال  رأس  ضوابط  مثل  الروبل 
المرتفعة للغاية. وكانت بروكسل اعلنت مؤخرا أنها 
بمقدار  الروسي  الغاز  من  وارداتها  تقليص  تعتزم 
فرض  في  تبحث  كما  العام،  نهاية  بحلول  الثلثين 

حظر على النفط الروسي.
وقال متحدث باسم المفوضية األوروبية إن 97 في 

تحدد  روسيا  مع  األوروبية  الغاز  عقود  من  المائة 
"الشركات  وأن  بالدوالر،  أو  باليورو  المدفوعات 
التي لديها مثل هذه العقود يجب أال تستجيب للمطالب 
على  ونحن  الجديد  المرسوم  نحلل  نحن  الروسية، 
التي  الطاقة في االتحاد األوروبي  اتصال بشركات 

ستتأثر بالقرار وكذلك الدول األعضاء ".
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  اتهم  جانبه،  من 
الغاز  قيمة  سداد  بعدم  الغرب  في  البنوك  من  عددا 
السداد  عن  تخلف  "هناك   : بوتين  وقال  الروسي، 
بشأن توريدات موارد طاقة روسية" موضحا "بنوك 
من تلك الدول غير الصديقة تماما تحجم عن تحويل 

المبالغ".
ونصحت هولندا شركاتها بعدم توقيع العقود الجديدة 
مع غازبروم، وقالت إنها لن تسمح لشركاتها بقبول 

طلب موسكو لدفع ثمن الغاز بالروبل.
منخفضة  هولندا  إلى  الروسي  الغاز  تدفقات  وتعد 
تزيد  قد  الخطوة  هذه  لكن  اإلقليمية،  للمعايير  وفقاً 
كي  األخرى  األوروبية  الدول  على  الضغط  من 
القدرة  لمضاعفة  هولندا  تخطط  ذاته.  بالنهج  تلتزم 
على استيراد الغاز الطبيعي المسال، وأطلقت حملة 
الحكومية واألسر على  والهيئات  الشركات  لتشجيع 

تقليل استهالك الطاقة.

الروسي  االحتياطي  من  دوالر  مليار   ٣00 تجميد 
الموجود في الخارج

وفرضت الدول الغربية عقوبات مشددة على موسكو 
الغربيون  وجّمد  ألوكرانيا.  غزوها  بدأت  أن  منذ 
الروسي  االحتياطي  من  دوالر  مليار  حوالى 300 
وزير  وصفها  خطوة  في  الخارج،  في  الموجود 
الخارجية الروسي سيرغي الفروف بانها "سرقة". 
كما قال بوتين، "من الواضح أن تسليم بضائعنا إلى 
االتحاد األوروبي والواليات المتحدة وتلقي الدوالر 
واليورو والعمالت األخرى، لم يعد له معنى بالنسبة 

لنا".
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بدأ  أوكرانيا،  على  الروسي  الهجوم  يبدأ  أن  قبل 
المتحدة حشد قواته في  الواليات  بقيادة  الناتو  حلف 
شرق أوروبا، فهل ستنسحب تلك القوات بعد انتهاء 

الحرب؟ وهل يجعل وجودها أوروبا أكثر أمناً؟
وال تزال الواليات المتحدة تواصل إرسال مزيد من 
القوات والمعدات العسكرية إلى الدول األعضاء في 
أوروبا،  شرق  في  )الناتو(  األطلسي  شمال  حلف 
الواقعة  العسكرية  كوغالنيتشيانو"  "ميهايل  فقاعدة 
لم  األسود  البحر  من  بالقرب  رومانيا  حدود  على 
تكن، حتى وقت قريب، سوى محطة توقف للقوات 
أنها اكتسبت أهمية بارزة  العابرة أو نحو ذلك، إال 
الخطوط  على  عسكرية  قاعدة  وصارت  اآلن 
ضد  )الناتو(  األطلسي  شمال  حلف  لدفاع  األمامية 
 The Wall Street روسيا، بحسب تقرير لصحيفة

Journal األمريكية.
ستولتنبرغ  ينس  الناتو  لحلف  العام  األمين  وانتهز 
بوتشا  مدينة  في  حدث  ما  حول  المثارة  الضجة 
في  الناتو  استمرار  على  التأكيد  ليعيد  األوكرانية، 
على  والعمل  ألوكرانيا  العسكرية  المعدات  تقديم 
النزاع خارجها. وتابع: "سنواصل دعم  امتداد  منع 
بوتشا"،  مدينة  في  حدث  ما  بعد  السيما  أوكرانيا 

بحسب وكالة األناضول.

تتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون، وبخاصة الواليات 
"جرائم حرب"  بارتكاب  الروسية  القوات  المتحدة، 
في بوتشا، وترفض روسيا تلك االتهامات وترد بأنها 
"تزييف متعمد" هدفه تشويه صورة موسكو وزيادة 
الضغط عليها، ومن الصعب التحقق من مدى صدق 

أي من الروايتين.
فتح  إلى  أوروبية  ودول  المتحدة  الواليات  دعت  إذ 
بارتكاب  الروسية  القوات  اتهام  في  دولي"  "تحقيق 
"إبادة جماعية" في بوتشا، غداة العثور على عشرات 
الجثث عقب خروج القوات الروسية منها. بينما تنفي 
روسيا ادعاءات قتلها مدنيين في بوتشا، وتقول إن 
صور القتلى في المدينة األوكرانية كانت "بأوامر" 
من الواليات المتحدة في إطار مؤامرة لتوجيه اللوم 

إلى موسكو.

الناتو يدافع عن أعضائه؟
األمريكية  القوات  استخدمت  سنوات،  مدار  على 
كمحطِة  الرومانية  للقاعدة  المتقادم  الطائرات  مهبط 
عبور لعمليات اإلمداد في أفغانستان، بيد أن أحواله 
القوات  نشرت  فقد  األخيرة،  األسابيع  في  تغيرت 
ومئات  فرد   1800 من  أكثر  وحلفاؤها  األمريكية 

المركبات والمعدات العسكرية األخرى في الحقول 
التي كانت مهجورة تعبث بها الرياح، بحسب تقرير 

وول ستريت جورنال.
ركناً  ألن  المكان  هذا  في  اآلن  القوات  احتشدت 
أساسياً من القواعد الحاكمة لحلف الناتو ينص على 
يعادل  الثالثين  الحلف  دول  إحدى  على  الهجوم  أن 
غزت  أن  ومنذ  الحلف.  دول  جميع  على  هجوماً 
فبراير/شباط،  في  األوكرانية  األراضي  روسيا 
تزايدت المخاوف من امتداد الصراع إلى ما وراء 

حدود أوكرانيا.

جديدة  قوة  قائد  مينغوت،  فينسينت  الكولونيل  قال 
فرنسي و300  نحو 500 جندي  للناتو تضم  تابعة 
واضحة  رسالة  إلرسال  هنا  "نحن  بلجيكي:  جندي 
إلى روسيا: حذاِر أن تتجاوز قدمك الحدود بخطوة 

واحدة".
العسكرية  كوغالنيتشيانو  ميهايل  قاعدة  وأصبحت 
الناتو  لحلف  الجديد  المواجهة  خط  في  ضلعاً  اآلن 
في رومانيا، فاألخيرة تشارك أوكرانيا حدوداً طولها 
الكولونيل مينغوت العسكرية  644 كيلومتراً. وقوة 
نشرها  جديدة  قتالية  مجموعات  أربع  من  واحدٌة 
والمجر  وبلغاريا  رومانيا  في  مؤخراً  الناتو  حلف 

وسلوفاكيا.
لقوات  تعزيزاً  هناك  إلى  القوات  تلك  ذهبت  وقد 
أخرى أرسلها الناتو إلى بولندا ودول البلطيق بعد أن 
استولت روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا 

في عام 2014.

تغير الحالة األمنية في أوروبا
تعزيز  مهمة  القتالية  المجموعات  هذه  على  يقع 
روسي  عدوان  أي  وردع  الشرقية  الناتو  دفاعات 
عليها، ال سيما أن أوكرانيا تجمعها حدود برية مع 
رومانيا والمجر وسلوفاكيا، وتقابلها بلغاريا بمدخٍل 

إلى البحر األسود، بحسب وجهة النظر الغربية
قمة  بعد  ستولتنبرغ،  ينس  قال  الماضي،  والشهر 
استثنائية لزعماء دول الناتو في بروكسل: "إن غزو 
غيَّر  ألوكرانيا  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس 
الحالة األمنية للحلف على المدى الطويل. إنه واقع 

جديد، وحلف الناتو يتعامل معه".
بأنه  الذي تصفه موسكو  الروسي،  الهجوم  دفع  فقد 
عملية عسكرية خاصة هدفها منع عسكرة أوكرانيا 
بينما يصفه الغرب بأنه غزو ألوكرانيا دون مبرر، 
حلف الناتو إلى وضع عدٍد غير مسبوق من القوات 

والطائرات والمركبات العسكرية في حالة تأهب.

ونشر التحالف 40 ألف جندي على حدوده الشرقية 
إلى جانب ما أرسله من معدات جوية وبحرية. ولفت 
ستولتنبرغ إلى أن بوتين قال إنه يريد انسحاب الناتو 
الشرق، إال أن غزوه أوكرانيا دفع  من مواقعه في 
عدداً أكبر من قوات التحالف إلى االحتشاد عند عتبة 

داره بداًل من االنصراف عنها.

الذي  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وقال 
"موتاً  يعاني  الناتو  بأن   2019 عام  في  ح  صرَّ
دماغياً"، إن الحلف قد بُعث إلى الحياة مرة أخرى، 
أعادته  كهربائية"  صدمة  للتو  تلقى  قد  "الناتو  وإن 

إلى وعيه.

 3 نحو  اآلن  كوغالنيتشيانو  ميهايل  قاعدة  تضم 
أمريكي،  جندي   1900 نحو  منهم  جندي،  آالف 
انتقل بعضهم للتو من ألمانيا. وتضم القاعدة مكتب 
بريد ومسرحاً ومخازن. ووصفها ماركوس فيشتل، 
المتحدث باسم الجيش األمريكي والمتمركز حالياً في 
ح مسؤولون أمريكيون  رومانيا: بـ"أنها مدينة". ورجَّ
وفرنسيون انتقال المزيد من الجنود إلى القاعدة في 

األشهر المقبلة.

األسبوع  بدأ  الناتو  إن  مينغوت  الكولونيل  وقال 
الماضي في نشر قوات في أنحاء أخرى من رومانيا 
أن  كما  النطاق،  واسعة  عسكرية  مناورات  ضمن 
بعض القوات قد تتمركز في قواعد عسكرية أخرى 

في جميع أنحاء البالد.

في بلدة ميهايل كوغالنيتشيانو القريبة، انقسمت آراء 
القاعدة؛  في  الجنود  احتشاد  بشأن  المحليين  السكان 
يرى بعضهم أن روسيا لطالما كانت خطراً بعيداً، إال 
أن غزوها أوكرانيا المجاورة استدعى مخاوف من 

هجوم وشيك على األراضي الرومانية.

مستبشرة  إنها  البلدة،  في  بقالة  متجر  مالك  وقالت 
لكان  هنا،  القاعدة  تكن  لم  "لو  إذ  الناتو؛  بحماية 

الخطر أشد".

هذا  يعارضون  آخرين  مواطنين  فإن  ذلك،  ومع 
إن  الطلبات،  بتوصيل  يعمل  شاب  ويقولو  الرأي. 
ج التوتر وصبَّ وقوداً  الحضور العسكري الجديد أجَّ
على النار. على الجانب اآلخر، قال جندي فرنسي 
الناتو:  قوات  إلى  لالنضمام  المنطقة  إلى  استُدعي 

"نحن هنا لنبقى".
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هل أصبحت أوروبا أكثر أمناً؟
قبل اإلجابة عن هذا السؤال من المهم الرجوع إلى 
األزمة األوكرانية، التي تحولت بالفعل إلى الحرب 
األكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، فتلك 
تلخيصها  يمكن  جيوسياسية  أزمة  باألساس  األزمة 

في وضع أوكرانيا الجغرافي.

أوكرانيا  حصلت  السوفييتي،  االتحاد  تفكك  فبعد 
استفتاء  إجراء  بعد   ،1991 عام  استقاللها  على 
لمواطنيها لالختيار بين البقاء ضمن االتحاد الروسي 
االستقالل  أو  وأوكرانيا(  البيضاء  وروسيا  )روسيا 
لصالح  السكان  من   %90 وصّوت  أوكرانية،  كأمة 
االستقالل. وفي عام 2004، اندلعت ثورة البرتقال 
يانكوفيتش لصالح  بالرئيس  أوكرانيا، وأطاحت  في 
أقرب  والثاني  لروسيا  أقرب  )األول  يوشتشنكو 
إلى الغرب(. وبدأت مرحلة جديدة من التقارب في 
وحلف  األوروبي  واالتحاد  أوكرانيا  بين  العالقات 

الناتو.

لكن انتخابات 2010 أعادت يانكوفيتش إلى رئاسة 
مع  التعاون  لوقف  إجراءات  يتخذ  وبدأ  أوكرانيا، 
االتحاد األوروبي، في ظل وجود انقسام واضح داخل 
أوكرانيا بشأن مستقبل البالد بين فريقين، األول يميل 
وقاعدته  الناتو  لحلف  االنضمام  ويريد  الغرب  إلى 

الرئيسية في األقاليم الغربية من البالد، والثاني يريد 
وقاعدته  لها رسمياً  واالنضمام  مع روسيا  التقارب 
في األقاليم الشرقية التي يتحدث أغلب سكانها اللغة 

الروسية كلغة أولى.

الرئيس  ضد  ثورة  اندلعت   2014 عام  ومطلع 
كانت  التي  البرتقال  ثورة  غرار  على  يانكوفيتش، 
أيضاً داعمة للتقارب مع الغرب، لكن الرئيس وقوات 
األمن األوكرانية استخدموا العنف- عكس ما حدث 
في ثورة البرتقال- فسقط نحو 100 قتيل برصاص 
قناصة تابعين لألمن األوكراني، وفي النهاية هرب 

يانكوفيتش من العاصمة كييف واتجه نحو الشرق.

ليانكوفيتش  خلفاً  الحكم  المعارضة  زعماء  وتولى 
قتل  بتهمة  ومحاكمته  باعتقاله  أوامر  وأصدروا 
الجديدة  السلطة  اعتبرت  موسكو  لكن  المتظاهرين، 
في كييف "تمرداً مسلحاً" واستدعت سفيرها للتشاور. 
في المقابل، وجدت السلطة الجديدة في كييف دعماً 

متواصاًل من أوروبا الغربية والواليات المتحدة.

وأعلنت األقاليم الشرقية في أوكرانيا عدم اعترافها 
بالحكومة المركزية في كييف، ومن تلك األقاليم شبه 
القتال في  القرم ودونباس وغيرهما. واشتد  جزيرة 
من  األوكرانية  الحكومية  القوات  بين  األقاليم  تلك 

جهة والقوات االنفصالية من جهة أخرى، وأعلنت 
وإعالن  أوكرانيا  االنفصال عن  القرم  إقليم  حكومة 
إلى  االنضمام  ثم  ومن  المستقلة،  القرم  جمهورية 

االتحاد الروسي.

من  روسيا  طلبت  الحالية،  الحرب  اندالع  وقبل 
بأن  مكتوبة  قانونية  ضمانات  المتحدة  الواليات 
أوكرانيا لن تنضم أبداً إلى حلف الناتو، إضافة إلى 
الهجومية  أسلحته  الغربي  العسكري  الحلف  سحب 
من دول شرق أوروبا كبولندا والمجر، على اعتبار 
أن وجود تلك األسلحة يمثل تهديداً لروسيا ال يمكنها 

قبوله.

األمريكيين  تقديم  حقيقة  من  بوتين  موقف  وينطلق 
وعداً قبل أكثر من ثالثين عاماً بأن حلف الناتو لن 
يتمدد في شرق أوروبا، وهو ما لم يحدث بالطبع؛ إذ 
ضم الحزب دواًل كثيرة من أوروبا الشرقية والباب 

مفتوح النضمام أوكرانيا أيضاً.

وبالتالي فإن حشد حلف الناتو للمزيد من قواته في 
أوروبا الشرقية بالقرب من حدود روسيا قد ال يكون 
الحل األمثل لضمان االستقرار واألمن في أوروبا، 
بحسب  الشاملة،  الحرب  من خطر  أكثر  يقربها  بل 

الخبراء االستراتيجيين.
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أحمد الجمال

بونش  “كاونتر  األمريكية  الصحيفة  نشرت 
بشدة  ينتقد  معمقا  تحليال   ”Counter Punch
اساسيات االستراتيجية العسكرية االمريكية الجديدة 
ان  التحليل  يرى  و   ، الماضي  الشهر  اعلنت  التى 
أن  الى  تشير  لإلستراتيجية  العريضة  الخطوط 
خالل  من  العالم  حكم  ستواصل  المتحدة  الواليات 
الدفاع  )وزارة  البنتاجون  أن  و   ، العسكرية  القوة 
خالل  من  مصالحه  لتحقيق  يسعى  األمريكية( 
الحرب، مكرسا العدوان كسبيل للحفاظ على الهيمنة 

االمريكية و ادارتها لشئون العالم .
االمريكية  الدفاع  وزارة  نشرتها  التى  االستراتيجية 
التقرير  لغة  أن  حين  وفي  صفحة،   24 فى  تأتى 
مماثلة  وثائق  من  تحريضا  وأقل  دهاء  اقل  جاءت 
المتحدة  الواليات  لعزم  تشير  انها  اال  الماضي،  في 
على  الحفاظ  على  واحد  جانب  من  المواصلة  على 
مصالحها من خالل العنف الشديد الذى مازال يمثل 

“حجر الزاوية” في االستراتيجية الجديدة.
و من يقرا االستراتيجية لن يجد حتى تلميحا واحدا 
في  الخسائر  وكم  الواسع  الدمار  على  الندم  حول 
في  المتحدة  الواليات  تدخل  عن  الناجمة  األرواح 
بلدان ال تشكل أدنى تهديد لألمن القومي األمريكي. 
وبدال من ذلك، نجد أن التقرير يعكس عزم فوالذي 
من جهة مؤلفيه وعناصر النخبة العسكرية االمريكية 
الدماء ضد  وإراقة  المجازر  ارتكاب  على مواصلة 
عليهم،  القضاء  يتم  حتى  المحتملين  المنافسين  كل 
وإلى أن يحين الوقت الذي تشعر فيه واشنطن بالثقة 
غير  العالمية  السلطة  مقاليد  على  سيطرتها  أن  من 

قابلة للطعن عليها .

خدعة األمن القومي
العسكرية  االستراتيجية  تخفى  متوقع،  هو  وكما 
الجديدة النوايا العدائية وراء اللغة المخادعة و تحت 
ان  تفصح  فاإلستراتيجية ال   ، القومي”  “األمن  اسم 
كون الواليات المتحدة تشرع فى الحروب العدوانية 
الموارد  من  كبيرة  كميات  تمتلك  بريئة  دول  ضد 
الطبيعية ، بل تقول ان استراتيجية الواليات المتحدة 
و  األمنية”  “التحديات  لمواجهه  سياسة  مجرد  هى 
 ، الوطنية”  مصالحنا  “تعزيز  و  الوطن”  “حماية 
لذا كيف يمكن ألي شخص أن يجد خطأ في ذلك، 
السالم  إحالل  فقط  تحاول  كانت  المتحدة  فالواليات 
والديمقراطية في فيتنام وكوريا وأفغانستان والعراق 

وليبيا وسوريا واآلن أوكرانيا !!
األركان  هيئة  رئيس  كتبها  التى  المقدمة  فى  و 
المشتركة الجنرال “مارتن ديمبسي” نجد انه يحاول 
مليء  مستقبل  أجل  من  األمريكي  الشعب  إعداد 
بالحرب التي ال نهاية لها ، فيقول : ستأتي”الصراعات 

أطول،  لفترة  وستستمر  أسرع،  بشكل  المستقبلية 
وستتضمن معارك تشهد تحديا تقنيا كبيرا … يجب 
أن نكون قادرين على التكيف بسرعة مع التهديدات 
الجديدة مع الحفاظ على ميزة نسبية فى الحروب ذات 
السمة التقليدية … على ان يكون لدينا القدرة على 
الدول  تهديدات  العسكرية ضد  القوة  وسائل  تطبيق 
و الحكومات، و هو الذى يختلف تماما عن تطبيق 
القوة العسكرية ضد التهديدات غير الحكومية. ونحن 
من المرجح أن نواجه حمالت من النزاعات طويلة 
االمد اكثر من النزاعات التي يتم حلها بسرعة … 
أكثر  أصبح  النزاعات  تصعيد  على  فالسيطرة  لذا 

صعوبة وأكثر أهمية “.
هى  هذه  الحروب..  من  والمزيد  والحرب  الحرب 

رؤية وزارة الدفاع األمريكية للمستقبل.

ال  و  للمستقبل،  استراتيجية  لديها  ليس  واشنطن 
رؤية لعالم أفضل. هناك فقط الحرب ، الحرب غير 
المتكافئة، والحرب التكنولوجية، الحرب االستباقية.. 
والطبقة السياسية برمتها ومموليها من النخبة تدعم 
وهذا  السالح.  قوة  خالل  من  العالم  حكم  باإلجماع 
التى  الوثيقة،  الذي ال مفر منه من هذه  المعنى  هو 
على  الحفاظ  المتحدة  الواليات  اعتزام  تستعرض 
خالل  من  العالمية  السلطة  على  الضعيفة  قبضتها 

تعظيم االستفادة من أعظم األصول؛ وهو جيشها.
فنجد  المحتملين،  االعداء  او  الشر،  محور  عن  أما 
ان االستراتيجية سمت على وجه التحديد ثالثة بلدان 
باعتبارها  الشمالية،  وكوريا  وروسيا  إيران   : هى 
ذكرت  فيما   .. العالمي  للسالم  عدوانية  تهديدات 
بالقول  تبدأ  فقرت  ضمن  لكن  و  ايضا  الصين”   ”
الصين  صعود  دعم   “ تريد  المتحدة  الواليات  ان 
الدولي”،  األمن  لتعزيز  شريكا  لتصبح  وتشجيعها 
مع االستمرار في ضبط الخيط الفاصل بين الصين 

كحليف اقتصادي والصين كمنافس اإلقليمي.

الى إن  بعبارة أخرى، نجد ان االستراتيجية تشير 
أيا من هذه الدول ال تريد محاربة الواليات المتحدة، 
لكنها تشير الى ان الواليات المتحدة هى من تريد 

محاربتهم. 

والواليات المتحدة عموما تشعر ان شن حرب ضد 
الدول  هذه  من  واحدة  ألن  مبرر،  أمر  الدول  هذه 
تسيطر على موارد هائلة، او ان لديها قدرة صناعية 
اهتمام  تثير  العالم  من  منطقة  وتحتل  ضخمة، 
السياسية،  الجغرافية  الناحية  من  المتحدة  الواليات 
استقاللهم  على  الحفاظ  ببساطة  يريدون  ألنهم  أو 

وسيادتهم، وهذا، بالطبع، يعد جريمة.

أمنية  مخاوف  “تشكل  جملة  فى  بإمعان  بالنظر  و 
خطيرة”بالنسبة للواليات المتحدة، نجد انها تعني أن 
المهيمن  المتحدة  الواليات  دور  تقوض  الدول  هذه 

كقوة عظمى وحيدة في العالم.
العسكرية  االستراتيجية  ان  ايضا  المالحظ  فمن 
الجديدة ، تكرس اهتماما خاصا بروسيا، و تصنفها 
بأنها اصبحت عدو لواشنطن بعد ان واتت موسكو 
أوكرانيا  في  األمنية  مصالحها  عن  للدفاع  الجراءة 
فى  .. و  تعاقب  أن  لذلك، موسكو يجب  المجاورة. 
لمحاولة  االستراتيجية  تسعى  حينما  الوقت  نفس 
مراجعة الجوانب الرئيسية في النظام الدولي، نجدها 
تقول أن روسيا “ساهمت في مجاالت أمنية مختارة، 

مثل مكافحة المخدرات ومكافحة اإلرهاب”.
 ” فتقول  روسيا  مثالب  لذكر  االستراتيجية  تعود  ثم 
أثبتت مرارا أنها ال تحترم سيادة جيرانها  أنها  كما 

وأنها مستعدة الستخدام القوة لتحقيق أهدافها.
وهكذا نجد ان روسيا فاسقة ألنها رفضت الوقوف 
التى  المتحدة  الواليات  عينتها  التى  الحكومة  جانب 
اطاحت بالحكومة األوكرانية المنتخبة، وهو ما أدى 
وصعود  الفصائل،  مختلف  بين  أهلية  حرب  إلى 
األجهزة  في  السلطة  مراكز  إلى  الجدد  النازيين 
ان  لذا يجب  االوكرانى،  االقتصاد  تعثر  األمنية، و 

تعاقب روسيا على دورها فى هذا الشأن .
وتقول االستراتيجية ” انه على مدى العقد الماضي، 
تركزت الحمالت والعمليات العسكرية االمريكية في 
العنيفة، ولكن  المتطرفة  الشبكات  المقام األول ضد 
اليوم، وفي المستقبل المنظور، يجب أن نولي اهتماما 
الحكومية.  الجهات  تفرضها  التي  للتحديات  أكبر 
فلديهم على نحو متزايد القدرة على الحركة و تقييد 
القلق  يثير  وما  وطننا.  تهدد  وقد  اإلقليمية  الحرية 
الباليستية  الصواريخ  انتشار  هو   ، خاص  بشكل 
الضربات  امكانات  توفر  التى  والتكنولوجيات 
الفضائية  القدرات  طيار،  دون  من  نظم  الموجهة، 
واإلنترنت، وأسلحة الدمار الشامل )WMD(، وهى 
العسكرى  التفوق  لمواجهة  صممت  التي  التقنيات 

االمريكى “.
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المتابع  يلحظ  للحروب،  العلمي  التأريخ  عن  بعيدا 
من  عنها  يترتّب  وما  الكبرى  السياسيّة  لألحداث 
كبديل  العسكريّة،  القّوة  إستعمال  توتّرات تصل حّد 
يتسّن  لم  التي  اإلشكاليات  لفّض  حاسم  و  حتمي 
يلحظ  المناسبين،  والمكان  الزمان  في  فيها  الحسم 
الدمويّة  العالم يخوض منذ سبعة عقود، حروبه  أّن 
تثير  مريبة  تواقيت  وفق  حرب،  إثر  حربا  القذرة، 
التساؤل  على  يبعث  سريع  وبنسق  اإلستغراب، 

والحيرة والخوف من المجهول. 

فبين كل حرب وحرب نسّجل حربا جديدة - وربّما 
أكثر  األعّم  األغلب  في  تكون  سيأتي-  كما  إثنتين 
قذارة وكلفة في االرواح البشريّة من سابقتها نظرا 
للتقّدم الذي تسّجله الصناعة الحربيّة في فترة ما بين 

الحربين. 
الصدد  هذا  في  نسّجلها  التي  الصارخة  والمفارقة 
أنّه رغم بعث منّظمة األمم المتّحدة كترجمان لتطلّع 
العالم الحّر وغير الحّر على حّد السواء إلى الّسالم 
وأوجاعها  الحروب  ألهوال  تجنّبا  الّدائم  العالمي 
في  طبخت  التي  الحروب  رياح  فإّن  ومآسيها، 
دراسات  ومراكز  اإلستخبارتيّة  الدوائر  مختبرات 
العالميّة  االستكبار  لقوى  اإلستراتيجيّة  السياسات 
سفن"  تشتهي  ال  "بما  جرت  لألسلحة  المصنّعة 
المنتظم األممي. إذ لم تمض إاّل سنة واحدة وشهور 
حتّى  الثانية،  العالميّة  الحرب  انتهاء  على  قليلة 
ظهرت في نهاية )1946( إرهاصات أولى الحروب 
التي عقبتها، وهي حرب فيتنام التي اشتعلت أوارها 
الخالي  القرن  سبعينات  منتصف  إلى  لتستمّر  الحقا 
(9 مارس 1975 (، حين انسحبت قوات الواليات 
كما  الخاطر-  منهزمة ومكسورة  األمريكيّة  المتحدة 
به  اتسمت  مّما  الرغم  قبلها- على  من  فرنسا  فعلت 
فظاعة  و  بشاعة  من  األمريكي  الجيش  ممارسات 

ووحشيّة حيال المواطنين الفيتناميين العّزل.
 

واحد على خمود  أكثر من شهر  يمضي  يكد  لم  ثّم 
حروب  أطول  اندلعت  حتّى  الفيتناميّة،  الحرب 
اللبنانيّة، في  الحرب األهليّة  العشرين، وهي  القرن 
(13أبريل1975 ( لتتواصل على مدى أكثر من 15 

سنة وتنتهي في )13 أكتوبر1990 ). 
تضارب  أفرزه  دموي،  لصراع  نتاجا  كانت  وقد 
واإلثنيات  الطوائف  كل  بين  فقط  ليس  المصالح، 
بل  المتنّوع،  اللبناني  الديموغرافي  للنسيج  المكّونة 
وكذلك بين أطراف خارجيّة، هي الواليات المتحدة 

واالتحاد السوفيتي، إضافة إلى إسرائيل وسوريا و 
البلد.  هذا  في  مواقعهم  لتعزيز  والفلسطينيين  إيران 
بما يعني أّن هذه الحرب، لم تكن حرب اللبنانيين فيما 
أيضا حرب اآلخرين  كانت  أنّها  بل  بينهم وحسب، 

على أرض لبنان.

يستوجب  والذي  الصدد،  هذا  في  لإلنتباه،  الاّلفت 
عدم المرور عليه مرور الكرام ، بل الوقوف عنده 
أّن  أهميته، الستخالص دالالته، هو  والتشديد على 
-1975( اللبنانيّة  والحرب  فيتنام  حرب  قيام  بين 

1990(، كان العالم قد شهد، باإلضافة إلى التدّخل 
السوفيتي السافر في أفغانستان في نهاية )1979)- 
اإلسالميّة  الثورة  انتصار  مع  تقريبا  المتزامن 
تواصل  والذي  داللة-  من  أكثر  ذلك  وفي  اإليرانيّة 
أخرى  حرب  قيام  شهد  سنوات،  عشر  من  ألكثر 
غيّرت جذريّا موازين القوى في الشرق األوسط، و 
ال تزال تبعاتها الجغراسياسيّة وآثارها الكارثيّة على 
العربيّة  الشعوب  كافة  على  و  بل  المنطقة،  شعوب 
دون استثناء ماثلة أمامنا بوضوح وجالء إلى اليوم. 
إنّها حرب أو نكسة )1967( التي اشتهرت بحرب 
األيام الستّة. وهي حرب نشبت بين إسرائيل وكل من 
مصر وسوريا واألردن، و أّدت كما هو معلوم، إلى 
احتالل إسرائيل لسيناء وقطاع غّزة والضّفة الغربيّة 
مزيد  بالضرورة  يعني  بما  السوريّة.  والجوالن 
تعقيد القضيّة الفلسطينيّة باستفحال توطين الصهاينة 
"المسخ"  السرطاني  الصهيوني  الكيان  نفوذ  وتقوية 

في المنطقة العربيّة التي طالتها شظايا الحرب.

أّما حرب الخليج الثانية أو عمليّة عاصفة الصحراء، 
الجيش  لهزيمة  الزمن  في  قصيرة  حرب  وهي 
العراقي بالكويت، فمن مهازل القرارات، المتسّرعة 
وذات العالقة، للجامعة العربيّة أن باركت مشاركة 
العراق  على  الحرب  في  العربيّة  الدول  بعض 
بقيادة  المتكّونة من 34 دولة  التحالف  قوات  ضمن 
و  يناير   17( بين  فيما  األمريكيّة  المتحدة  الواليات 
28 فبراير1991( ، أي بعد 3 اشهر فقط من إنتهاء 

الحرب اللبنانيّة.
 

و لكن ما إن خمدت حرب الخليج الثانية حتّى عقبتها 
التي  يوغسالفيا،  حرب  شهر  من  أقل  بعد  مباشرة 
اندلعت بحرب البوسنة والهرسك في مارس 1991، 
لتنتهي بحرب كوسوفو التي خمدت نارها في )21 
يونيو 1999(. وكان من نتائج هذه الحرب، تفكيك 

االتحاد اليوغسالفي وتقسيمه إلى جمهوريات مستقلّة 
ليس لها وزن سياسي وال دور يذكر كالعب وفاعل 
مهّم في الساحة الدولية بمثل ما كانت عليه جمهوريّة 
عندما  الحرب، والسيما  قبل  االشتراكيّة  يوغسالفيا 
الفضل  له  كان  الذي  تيتو  الماريشال  يرأسها  كان 

األكبر في توحيدها.
والاّلفت لالنتباه، مّرة أخرى، هو أّن بين قيام الحرب 
الثانية  الخليج  حرب  من  كّل  و   1975 اللبنانيّة 
سّجل  قد  العالم  كان  اليوغسالفيّة1991،  والحرب 
اإليرانيّة  العراقيّة  الحرب  هي  جديدة،  حرب  قيام 
شراراتها  اندلعت  وقد  األولى.  الخليج  حرب  أو 
بقادسيّة  العراق  قي  وعرفت  سبتمبر1980،  في 
المقّدس.  الدفاع  باسم  إيران  في  عرفت  فيما  صّدام 
سنتي )1980- بين  فيما  نشبت  التي  الحرب  وهي 
الصراعات  أكثر  جدال،  دون  وكانت،   )1988
أطول  بالتأكيد،  شّكلت،  أنّها  كما  دمويّة.  العسكريّة 
نزاع عسكري بين دولتين في القرن العشرين- إذا ما 
استثنينا الحرب األهليّة اللبنانيّة التي كانت أطرافها 
مرتبطة بأكثر من دولتين - ذلك أّن الحرب العراقيّة 
اإليرانيّة قد امتدت على مدى ثماني سنوات وخلّفت 
نحو مليون قتيل. وكان من تداعياتها المباشرة قيام 
كّل من حرب الخليج الثانية التي تواطأ فيها بعض 
صّدام  أسقطت  التي  الثالثة  الخليج  وحرب  العرب، 

حسين.

ولم يهدأ العالم من نار الحروب ويستعّد أنفاسه لبعض 
واألسبوع  يونيو1999  أواخر  بين  ما  إاّل  الوقت، 
األّول من أكتوبر2001 ، حيث دّقت طبول الحرب 
على أفغانستان، كرّدة فعل على هجمات 11 سبتمبر 

التي تبنّتها القاعدة المصنّفة كتنظيم إرهابي. 
األمريكي  الثنائي  جيوش  قادتها  حرب  وهي 
أنهكته  قد  كانت  الذي  أفغانستان  على  البريطاني 
عيش  نمط  إلى  وأعادته  ذلك  قبل  والقاعدة  طالبان 
المعلنة  األهداف  بين  من  كان  و  الوسطى.  القرون 
وزعيمه  القاعدة  تنظيم  على  القضاء  الحرب،  لهذه 

وعلى نظام طالبان.
بالتوازي مع خوض  أنّه  التذكير به ، هو  ما يجدر 
وبريطانيا  أمريكا  كانت  األفغانية،  الحرب  غمار 
تستعّدان على قدم وساق لشن الحرب على العراق 
بحجة امتالكه ألسلحة الدمار الشامل. وهو ما أّدى 
الحقا إلى اندالع حرب الخليج الثالثة، أو باألحرى 
المتحدة  الواليات  قبل  من  عسكريّا  العراق  احتالل 
وخاصة  معها  المتحالفة  الدول  وبعض  األمريكيّة 



17

منها بريطانيا وأستراليا. وقد أمتّد أوار نار الحرب 
و االحتالل فيما بين )20 مارس 2003( و ) 15 
ومآسيها  المدّمرة  آثارها  لكّن   .)2011 ديسمبر 
التي ال تحصى وال تعّد على أفراد الشعب العراقي 
 - ستمتّد  و  اليوم  أمامنا  ماثلة  تزال  ال  األشاوس، 
فقد  قرون.  الى  وربّما  أخرى  عقود  الى  لألسف- 
كانت هذه الحرب كارثيّة بقّوة الزلزال الذي قّوض 
تام  تجاهل  في   ، العظيم  العراق  توازن  و  أركان 
منذ  اإلنسانية  الحضارات  بناء  في  التاريخي  لدوره 
السياسية  المعادالت  أنّها قّوضت  التاريخ. كما  فجر 
لكل منطقة الشرق األوسط، بل ودول العالم قاطبة. 
وما انتشار اإلرهاب السلفي الذي بات يضرب بقّوة 
هنا وهناك في كل بالد العالم، وبروز داعش كتنظيم 
إرهابي إلى الوجود، إاّل نتاج من نتاجات االحتالل 

األمريكي الهمجي للعراق.

وكان  ومطلع2011،   2010 سنة  أواخر  في 
العراق،  على  جاثما  يزال  ال  األمريكي  االحتالل 
تفاؤال  سّمي-  ما  شرارة  تونس  من  انطلقت 
واستبشارا- بثورات الربيع العربي، لتخترق الحدود 
وتقرع  العربي  الوطن  ربوع  في  سريعاً  وتنتشر 
لعقود  موصدة  كانت  حديديّة،  عربية  أنظمة  أبواب 
 25 مصرفي  من  كّل  العاتية  رياحها  فتبلغ  خلت. 
الذي  اليوم  ذات  )وهو  11فبراير  في  واليمن  يناير 
سقط فيه نظام حسني مبارك( وليبيا في 17 فبراير 
ثم ّسوريا في15 مارس. ولئن ظلّت ثورتي تونس 
الداخليّة  المعوقات  رغم  ونجحتا  سلميتين،  ومصر 
والخارجيّة، في إسقاط النظامين البوليسيين، التونسي 
والمصري، فإّن الثورات في غيرهما، رغم تفكيكها 
لللبنية الّداخليّة ألنظمتها، فإنّها ُسرعان ما انتكست و 
تحّولت إلى ثورات مسلّحة في ليبيا واليمن وسوريا 
ليبيا  إّن  بل  ال  اليوم.  إلى  جارية  أطوارها  تزال  ال 
وبصفة أخّص سوريا تعيش حربا ضروسا منذ أربع 
سنوات أتت على األخضر واليابس وتخلّف كل يوم 
باآلالف  ومهّجرين  بالمئات  وضحايا  هائال  دمارا 
يتحّولون قسرا إلى الجئين داخل سوريا أو خارجها. 
ضّد  وحسب  السوريون  يخوضها  ال  حرب  وهي 
لهم  انتصارا  إّما  بالوكالة،  يخوضها،  بل  نظامهم، 
أو انتصارا للنظام، كّل من السعوديّة وقطر وتركيا 
وحزب الله وإيران في ظل الصراع الشيعي السنّي 
بهدف الهيمنة اإلقليمية. وللغرض ذاته فقد أنضّمت 
أخيرا إلى الصراع العسكري المباشر كّل من روسيا 
باتت  الحرب  هذه  أّن  يعني  بما  وبريطانيا.  وفرنسا 
هي األخرى حرب اآلخرين على األرض السوريّة . 
ما جعلها أكثر الثورات والحروب دموية ودمارا في 

القرن الواحد والعشرين.

غير أّن ما يقتضي منّا اإلشارة إليه في نهاية التحليل، 
اندالعها  وتواقيت  الحروب  هذه  أنساق  أن  هو 
وتوزيعها الجغرافي غير بريء. وهو موّجه بالتحديد 
العربيّة رغم ما تعانيه من اهتزازات و  ضّد األّمة 

اضطرابات وتحّوالت عميقة. 
حيث أّن جميع هذه الحروب، باستثناء حربي فيتنام 
مناطق  في  وقعت  قد  أنّها  إّما  كانت  وأفغانستان، 
من  طرفا  العربيّة  الدول  بعض  كانت  أو  عربيّة 
أو  اإلسرائيليّة  العربية  كالحرب  المتنازعة  أطرافها 

الحرب العراقيّة اإليرانيّة. 
العدوان  ذلك،  إلى  يضاف  بل  فقط،  هذا  ليس 
غزة  قطاع  على  المتكرر  الوحشي  االسرائيلي 
و   -2012-  2008  ( سنوات  المدنيين  واستهداف 
 ( سنة  لبنان  على  االسرائيلية  والحرب   ،)2014
2006( . وهي الحروب التي تعّمّدت عدم الخوض 
في تفاصيلها الرتباطها الوثيق بالقضيّة الفلسطينيّة، 
تراجع  والتي  للعرب،  المركزيّة  القضيّة  هي  التي 
التداعيات  جّراء  جانبيّة  وأصبحت  بها  االهتمام 

السياسيّة األليمة للثورات العربيّة.

الذين  موقف  تعّزز  المعطيات  هذه  فإّن  وبداهة، 
المؤامرة  نظريّة  إلى  الحروب  هذه  قيام  يعزون 
فحسب، دون محاولة نقد السياسات العربيّة التسلّطيّة 
ذلك،  أّدى  ولو  حتّى  الديمقراطيّة،  وغير  المتخلّفة 
في أقصى الحاالت، إلى شكل من أشكال جلد الذات 
في رفق، ألجل إعادة الوعي الغائب للعرب، حّكاما 
ونخبا مثّقفة. ألّن كّل مآسي الشعوب و الدول العربيّة 
إنّما مرّدها كذلك وبدرجة كبيرة إلى هؤالء الحّكام 

ولدرجاتها  لها  مهينة  بذلّة  لهم  المنبطحة  والنخب 
العلميّة.

وبعد كل ذلك تأتي الحرب الروسية األوكرانية لتعيد 
المواجع العالمية جراء الحروب !!

التاريخ  أّن  التحليل،  نهاية  في  القول  وخالصة 
نفسه كما  يعيد  لها وله، وهو ال  نهاية  صيرورة ال 
وليس  مستقيم  خّط  وفق  يتشّكل  مساره  ألّن  يشاع. 
وفق خّط دائري يسمح بالعودة إلى نقطة البداية. إنّه 
يتوّقف عند محّطات مهّمة دون المكوث فيها طويال، 
ثّم يرنو على عجل إلى المحّطة القادمة التي تختلف 

جوهريّا عن سابقاتها. 
بهذا المعنى لم ينته التاريخ عند هيغل ولم ينته بنهاية 
تاريخ االضطهاد اإلنساني وال بنهاية الحرب الباردة 
الليبرالية  وانتشار  اإليديولوجي  الفكر  تأثير  وغياب 
الحضارات  بحلول  وال  الغربية،  الديمقراطية  وقيم 
محّل الدول في لعب األدوار السياسيّة األساسيّة. كما 
الشعوب  زعامة  عند  بالتأكيد  يتوّقف  لن  سوف  أنّه 
للثورات بدال من الزعامات الفكريّة والميدانيّة التي 
التاريخ  نهاية  الماضي. ألّن حقيقة  في  كانت سائدة 
كتابه  في  هيغل  إليه  ذهب  ما  أيضا  عليها  ينطبق 
»تجّسد الروح« من أّن التاريخ شيء حّي و طبيعة 

كل شيء حّي، هي دوام التغير والتبّدل.
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)١( الحرب االستباقية االمريكية دوافع 
ومالمح وأهداف

بل  ال  االوروبي  األمن  تهدد  حرب  تقوم  أيام  منذ 
التي  العسكرية  بقوتها  روسيا  تقودها  والعالمي 
يعززها سالحها النووي الملوح به، والتي قد تنفلت 
الى حرب عالمية يصعب تقدير دمارها. بيد ان هذه 
حدودية  خالفات  على  سذاجة،  تقتصر،  ال  الحرب 
من  لشريحة  اثنية  حقوق  على  ثقافية  اعتداءات  أو 
ال  ذلك  ان  الرسمية.  بحدودها  اوكرانيا  مواطني 
يشكل سوى قمة جبل الجليد الغاطس في مياه البحر 
ولها  وقرون،  عقود  الى  تمتد  حرب  إنها  األسود! 

حساباتها في مستقبل الزمان.
وألسباب سياسية واقتصادية وأمنية وأحياناً لعوامل 
شخصية تقوم الحروب بين الدول والشعوب، اقليمية 
من  الماليين  أرواح  أثرها  على  وتزهق  عالمية  أو 
البشر وبتحول بناء كثير الى انقاض وترتفع النيران 

في عنان السماء.
وتختلف عند األقوياء ذوي رغبات الهيمنة والتربع 
عند  عنها  الحروب  دوافع  العالم  قيادة  سدة  على 
الضعفاء. فاذا كان الخبز والماء هو ما يدفع الضعفاء 

للحرب، نجدها شيئاً آخر عند األقوياء.

الطبيعة  الى  تطرقت  قد  سابقة  مقاالت  في  كنت 
ما  الصراع  ألصل  المباشرة  والتاريخية  السياسية 
بالتحالف  مبتدئاً  واالوكراني  الروسي  الطرفين  بين 
االوكراني الروسي عام 1654 ضد مملكة بولونيا 
بانتصار  انتهت  والتي  البلطيق  دول  وحليفاتها 
التحالف االوكراني الروسي وبروز الدور الروسي 
بالقيصريات  ومروراً  الحين،  ذلك  منذ  وتعاظمه 
االتحاد  ضمت  التي  الشيوعية  والحقبة  الروسية 
قادتها  التي  اخرى  شيوعية  وجمهوريات  السوفيتي 
انهيار  أمر  من  تالها  وما  روسيا،  الحال  واقع  في 
واالتحاد  وارشو   حلف  وتفكك  الشيوعية  الكتلة 
عام  كذلك،  اوكرانيا  يضم  كان  الذي  السوفيتي، 
الشرقية  اوروبا  جمهوريات  عودة  وبالتالي   1990
الى المسرح الدولي كجمهوريات ذات سيادة والتي 
سارعت غالبية قادة انظمتها لتلبية رغبات التحالفات 
الغربية مثل االتحاد االوروبي والناتو في االنضمام 

اليها، وهو ما لم تتمكن روسيا منه أو من منعه.

معلناً  تاريخياً  منعطفاً   1990 العام  شكل  وهكذا 
الشرقي  نظيره  الغربي على  المعسكر  انتصار  عن 
واالعالن عن دخول العالم في زمن العولمة الجديد 
المنتصر  الغربي  النظام  رؤى  فيه  تسود  الذي 
صراع  كتابات  عززتها  التي  حياته  وآليات  وقيمه 

التاريخ  ونهاية   ، هنتغتون  لصموئيل  الحضارات 
لفوكوياما.

هذه  على  طوياًل  تستمر  ان  يمكن  ال  الحياة  أن  بيد 
حكايات:  في  التاريخ  لنا  يرويه  ما  وهو  الشاكلة 

حضارات سادت ثم بادت.
على  هيمنتها  االمريكية  المتحدة  الواليات  بنت  لقد 
تكن  لم  التي  والعسكرية  االقتصادية  قوتها  عوامل 
لتحصل دون ما مارسته من ظلم من جهة، وروح 
الحرية والمغامرة ونزعة التفوق والهيمنة من جهة 
اخرى! ظلمها في ما قامت به من مجازر بشرية ضد 
الهنود الحمر وغيرهم من شعوب االرض، وروح 
الحرية ونزعة التفوق والهيمنة التي شكلت شخصية 

االمريكي فرداً وجماعة.
التي  الثانية  العالمية  الحرب  نتائج  ساعدتها  كما 
خرجت منها اوروبا منهكة مدمرة، وكذلك اليابان. 
اما الصين ودول المعسكر االشتراكي الشيوعي فلم 
تكن حينها بتلك القوة االقتصادية والعلمية الضاربة، 

رغم بعض حلقات التطور العسكري والفضائي.
وخالل فترة الحرب الباردة كانت الواليات المتحدة 
االمريكية قد بنت موقعها القيادي، الى جانب عناصر 

قوتها،  على جملة عوامل، منها:

للدول  الدولي  واالقتصادي  العسكري  الضعف   -
اعقبت  التي  االربعة  العقود  في  نسبياً  االوروبية 

الحرب العالمية الثانية.
- استخدام مواقف دول االتحاد االوروبي في صالح 

سياساتها وصراعاتها.
تقسيم  في  االمريكية  المتحدة  الواليات  نجاح   -
في  المتقدمة صناعياً  الجنوبية  واخضاع  الكوريتين 

خدمة مصالحها.
كثير  انظمة  بتشكيل  االستخبارية  اجهزتها  دور   -
من دول العالم واختيار قياداتها الموالية ودعم بقائهم 
على  تمردهم  حال  في  اسقاطهم،  على  العمل  أو 

مصالحها.
الحاكمة  الدولية  المنظمات  قرارات  على  الهيمنة   -
للعالقات الدولية، رغم معضلة حق الفيتو في مجلس 

االمن التابع لمنظمة األمم المتحدة.
- خلق الفتن والمشاكل الداخلية واالقليمية في الدول 
السياسية  مصالحها  استراتيجيات  وفق  والمناطق 

واالقتصادية والعسكرية واالمنية.

ومع سقوط منظومة الكتلة االشتراكية الشيوعية في 
بداية تسعينات القرن الماضي ازداد تنمر الواليات 
المتحدة االمريكية حيث وجدت نفسها القطب األوحد 
في العالم الذي تدور حول قوته ومصالحه بقية دول 

عندما  بموجبه  تتصرف  وراحت  العالم،   وشعوب 
غزت افغانستان واحتلت العراق وضربت وتواجدت 
أو  رادع  دون  من  األرض  بقاع  في  وهناك  هنا 

حساب.
لكن الدول التي تراجعت ادوراها منذ الخمسينات لم 
تكن قد سبت دون عمل من أجل استعادة دورها أو 
خلق دور جديد لها في عالم يتنافس فيه بشر الشعوب 
الشيوعية  تجربتها  منيت  التي  تلك  حتى  والدول، 
بالفشل وفي مقدمتها روسيا ذات التاريخ القيصري 

كذلك والموارد الكبيرة.
وتقنية  وعلمية  اقتصادية  طفرة  الصين  حققت  لقد 
هائلة خالل العشرين سنة الماضية من خالل تعشيقها 
بين البنى االشتراكية وروح اقتصاد السوق وابتعادها 
والمناكفات  المباشرة  العسكرية  الصدامات  عن 
والتحفظ  الصمت  اختيارها  الى  اضافة  السياسية، 
روسيا  بقيت  حين  في  كثيرة.  دولية  قضايا  تجاه 
المتقدمة  العسكرية  صناعتها  على  االعتماد  على 
مع شروعها في مد تواجدها هنا وهناك من مناطق 
استراتيجيات  ورسم  لها  بالنسبة  الحساسة  العالم 
الطاقة  موارد  مقدمتها  وفي  مواردها  من  االستفادة 
من النفط والغاز. كما لم يغب عنها تاريخها القومي 
ولم يرضها تطويق حلف الناتو لها، وبالتالي مخاطر 

أمنها القومي.

حسابات  خارج  في  تكن  لم  وغيرها  االمور  هذه 
حفاظها  واستراتيجيات  االمريكية  المتحدة  الواليات 
على هيمنتها العالمية، فراحت تفعل كل ما يبقي على 
وفي  واقتصادية  وامنية  سياسية  خطط  من  مكانتها 
الغربية  اوروبا  مع  بالعالقة  الطاقة  مسألة  مقدمتها 
نقل  مشاريع  في  دخلت  التي  المانيا  طليعتها  وفي 

الطاقة الروسية العمالقة.

الوقت  بعض  منذ  االمريكية  السياسة  تتبناه  ما  ان 
الروسي  الدور  وتحجيم  الصين  صعود  ضد 
حصل  وما  االوروبية  الروسية  العالقات  وتعكير 
يشكل  انما  ومحركاتها  االوكرانية  االزمة  أمر  من 
تردي  لتالفي  استباقية  امريكية  حرباً  مجموعه  في 
دورها المهيمن أو حرباً عالمية ثالثة. وستبقى تشكل 
تاريخياً في تشكيل  نتائج األزمة االوكرانية منعطفاً 

العالقات الدولية وموازين القوى العالمية.

)٢(  مالمح العالم بعد حرب اوكرانيا

يقف العالم اليوم على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة. 
فإنها  عنوانه،  هي  اوكرانيا  في  الحرب  كانت  واذا 

د. نزار محمود
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بالتأكيد ليست كامل سببه، وانما هي ما يبرز من قمة 
الجبل الغاطس في البحر.

في  الروس  حقوق  بالكامل  ليست  هي  الحكاية  ان 
القرم.  جزيرة  في  قدم  موطىء  وليست  الدونباس 
انها حكاية صراع على الوجود والهيمنة. انها ليست 
حكاية روس واوكران، ولن تقف عند اعالن هدنة 

حرب وبدء مفاوضات سالم.
انها حكاية صراع الحيتان الكبار في العالم التي اول 
من يقع ضحيتها هم االسماك الصغيرة في مستنقعات 

االقتتال.
كثيرة،  وامبراطوريات  حروباً  البشرية  شهدت  لقد 
تارة  وهزائم  تارة،  انتصارات  اطرافها  عاشت 
اخرى. كل طرف بحث عن أسبابه في تلك الحروب، 
وجيش أبناءه وأشعل النيران التي التهمت الكثير من 
البشر وهدمت المدن والعمران. وهكذا قامت حدود 
كثير من الدول والشعوب. حتى ان القائد الكردي في 
الحدود  أيام: ان  قالها قبل  البرزاني  العراق مسعود 

ترسم بالدماء!
عالميتان،  حربان  قامت  الحديث  تاريخنا  وفي 
ألسباب عجزت الحكمة والسياسة على التوفيق بين 
لجم  في  أخفقت  ألنها  أو  أطرافها،  ومصالح  رؤى 

انانيات وطموحات قادة بعض األطراف.
ولم تكن، في نظري، ما سمي بالحرب الباردة، سوى 
الحرب  معنى  يحمله  ما  بكل  “ثالثة”  عالمية  حرباً 
لقد  أساليبها.  النظر عن  بغض  ونتائج،  مواقف  من 
وحتى  وثقافياً  واقتصادياً  سياسياً  شعوب  تناحرت 
خالل  من  وتارات  مباشرة،  بصورة  تارة  عسكرياً 
ممثلين لها ازهقت فيها حياة ماليين البشر. ان جميع 
االنقالبات العسكرية والحروب االهلية واالقليمية لم 
التي اسميتها  تكن اال تعبيرات شاركت في الحرب 

انتهت  والتي  الباردة،  الحرب  ابان  الثالثة  العالمية 
ومعسكرها  الشيوعية  االشتراكية  الكتلة  انهيار  الى 
رأسه  وعلى  الرأسمالي  الغرب  وانتصار  الشرقي، 
سياستهم  انتصرت  األمريكية.  المتحدة  الواليات 
مقابل  عمالتهم،  اقيام  وارتفعت  اسواقهم  وربحت 
اسواقهم  وانكماش  اآلخرين  بفشل سياسات  الشعور 
وتدهور عمالتهم. وهكذا انتصرت حضائر  الخنازير 

الرأسمالية على مزارع الدجاجات االشتراكية!
على  يعمل  عميق  بحر  من  هناك  كان  انه  بيد 
وسكون،  بهدوء  قرشه  سمك  وبربي  كمائنه  تفجير 
للتغلغل  سواعده  ويسخر  وهناك،  هنا  أذرعه  ويمد 
لم  السنين  بعض  ومنذ  الرخيص.  وأجره  ببضاعته 
يعد ذلك التنين الصيني بخاف عن االنظار، وراحت 

الدوائر الغربية ترصده وتحسب له الف حساب.

وهكذا بدأت الواليات المتحدة االمريكية تعد عدتها 
حرصها  ومنها  واتجاه،  صوب  كل  في  ومتحركة 
على ان تكون الدول االوروبية حليفة لها، وفي ذات 
الوقت متخاصمة مع روسيا، ال بل ومتحاربة. ولم 
الغاز  نقل  مشروع  بافشال  االمريكية  الرغبة  تكن 
الروسي العمالق نورد ستريم 2 بالوحيد فيها. كما 
واالمني  العسكري  الخناق  تضييق  األمر  استوجب 
للناتو  بالنسبة  شرقاً  التوسع  خالل  من  روسيا  على 
ورشوتها  المحيطة  الدول  انظمة  شراء  خالل  ومن 
بالمال والسالح ووعد شعوبها بالديمقراطية والحرية 

وحقوق االنسان.

بقيت في حدود  لو  الحرب في اوكرانيا، وحتى  ان 
النظر عن من  التقليدية وبغض  العسكرية  معاركها 
سينتصر فيها ، هي حرب عالمية في نتائجها على 
انها  السائدة.  ومفاهيمها  الدولية  العالقات  مستوى 
االمريكية  المتحدة  الواليات  سيطرة  ستنهي  حرب 

ومصالحها،  ومفاهيمها  بثقافتها  العالم  على  المطلقة 
الدولي  التوازن  تعيد  قوى  المسرح  على  وتبرز 

وتكون اكثر عدالة واحتراماً للشعوب االخرى.

)٣(  ماذا يعني االصرار  الروسي على 
تسديد اسعار الطاقة بالروبل؟

يعنيه  ماذا  اكبر  بصورة  نفهم  أن  نستطيع  لكي 
االصرار الروسي على تسديد اثمان الطاقة بالروبل، 
سيما  ال  العملة،  معنى  الى  من عودة سريعة  بد  ال 

الورقية منها أو الرقمية الممثلة لها.
نشأت،  وهكذا  دين،  بسند  أشبه  هي  الورقية  العملة 
تعطى أو تصدر من قبل شخص أو جهة تتمتع بثقة 
أو بمالءة مقابل ما استلمته من شيء ذو قيمة عند 
وحصل  ما،  شيئاً  قدم  شخص  اذن  فهناك  الناس. 
على  ما يثبت ذلك من جهة أخرى، ما يشبه إيصااًل 

بوديعته.
المركزية  البنوك  قامت  الغرض  ولهذا  المعنى  بهذا 
ايصاالت  من  أكثر  تمثل  ال  التي  العمالت  بسن 
مقابل مواد أو سلع أو خدمات تستند عليها بقيمتها، 
وتستعد في ما تمثله من سلطة وقانون بصرف تلك 
في  الرغبة  قوة شرائية عند  االيصاالت على شكل 
دين  سندات  هي  اذن  النقدية  فاألوراق  استخدامها. 
ما  كل  فان  وهكذا  اصدارها.  جهات  على  لحاملها 
المليارات  بآالف  امريكية  دوالرات  من  يتداول 
خزانات  في  والقابعة  والمالية  النقدية  االسواق  في 
في  لمالكيها  قروض  هي  الناس  وجيوب  البنوك 
الذي  االمريكي،  الفيدرالي  االحتياطي  البنك  ذمة 
يمثل البنك المركزي االمريكي. بتعبير آخر ان كل 
حامل للدوالر االمريكي هو دائن المريكا بمقدار ما 
يحمل من دوالرات، وبالتالي فإن االالف المليارات 
بذمة  ديون  هي  انما  االمريكية  الدوالرات  من 
يشتغل ويستفيد من  التي  االمريكي  المركزي  البنك 
قيمتها. وألسباب القوة العسكرية والهيمنة السياسية 
المتحدة  الواليات  تتمتع  واألمنية،  واالعالمية 
االمريكية بامتياز تبؤ عملتها التي ال تمثل أكثر من 

دين عليها يحمله الدائنون عنها!

اليوم تحاول روسيا لعب دور الملوك والقياصرة في 
سوح صراعات القوى والهيمنة. اليوم تريد أن تجبر 
مشتري طاقتها أن يسلفوها بقيمة عملتها ويتحملون 
من  تمثله  ما  مقابلها  ويشترون  العملة  تلك  مشاكل 
مواد وسلع وخدمات منها أو ممن يحمل روبالتها. 
يريدون ان يشاركوا الكبار في اقتراضهم من أموال 
الضعفاء!! ال بل ويجبروهم على تحمل وعكاتها وما 
أقيامها وما تلحقه  تسببه سياسات اصدارها وتحديد 

المضاربات بها.
انه قرار روسي خطير بفرضه تسديد اثمان طاقتها 
بالروبل، كان قد أسقط وأحرق من دعا لمثله سابقاً 
بيد أن روسيا، ربما، وبمساندة  العراق وليبيا!  مثل 
ثمن  دفعا  اللذان  ليبيا  العراق وليست  ليست  الصين 
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ذلك غالياً.
ما من  هل سنتمكن نحن العرب أو المسلمون يوماً 
بيع منتجاتنا بالدينار العربي أو االسالمي؟ ان ذلك ال 
يقوم اال على بندقية تحمي قراره، وعلى سلة غذاء 

ودواء مخزنة!! 

)٤(  مالحظات حول موقف الصين من 
الحرب الروسية في اوكرانيا

ليس هناك من دولة في العالم بالقادرة على حسم ما 
تنتهي اليه الحرب الروسية في اوكرانيا، بعد مشيئة 
الله، مثل موقف الصين. بيد ان ذلك الموقف تحكمه 
تلك  هي  فما  وحساسة.  خطيرة  وحسابات  عوامل 

العوامل:

العامل السياسي:
ان الصين تدرك ان الغرب بقيادة الواليات المتحدة 
وهيمنته  االوروبي  االتحاد  مع  وتحالفها  االمريكية 
على كثير من انظمة دول العالم ومنظماته الدولية، 
السياسية  القرارات  في  الرهان  كسب  على  بالقادر 
تصويت  في  حصل  كما  الدول،  ومواقف  الدولية 
الجمعية العامة بادانة ما يزيد عن 140 دولة للغزو 
فيها  بما  منها  عشرات  وتحفظ  الوكرانيا،  الروسي 

هي الصين نفسها.

العامل االقتصادي:
الثالثين  في  االقتصادية  طفرتها  الصين  حققت  لقد 
الماضية، ومنذ ان انهار المعسكر االشتراكي  عاماً 
عام  روسيا  واقعياً  تقوده  كانت  الذي  الشيوعي 
1990، بفضل عدم تصادماتها ومناكفاتها السياسية، 
منتجاتها  رخص  بفضل  العالم  اسواق  الى  وتسللها 
انتاج  ربع  اليوم  القومي  انتاجها  ليشكل  النسبي، 
الكثير وفي  التجاريين  الشركاء  العالم، وتكسب من 

مقدمتهم امريكا واوروبا.

العامل العسكري:
االقتصادي  ونموها  الصين  كبر  من  الرغم  على 
الهائل واتساع نطاق تجارتها اال أنها لم تعمل على 
انتاجها ودخلها  بوازي  بما  تسلحها  ميزانيات  زيادة 
القومي، حيث ال تزال ميزانيتها العسكرية ال تشكل 
اكثر من ربع الميزانية العسكرية االمريكية، وليس 
العالم.  القواعد العسكرية في  لها اال نزر يسير من 
كثيرة  وظروف  وألسباب  النووية،  قوتها  ان  كما 
سكانية وغيرها، ال تشكل عامل حسم في المنازالت 

الدولية.

وفي ضوء هذه العوامل، وألسباب تنافسية سياسية 
وجغرافية  وتحالفية  جهة،  من  وثقافية،  واقتصادية 
من ناحية اخرى، تقف الصين، متمهلة متريثة، ازاء 

االمن  مجلس  ففي  اوكرانيا.  في  الروسية  الحرب 
تحفظت  وهكذا  حربها،  في  روسيا  ادانة  رفضت 
على قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة بخصوص 
الصين  ثقافة  عن  معروف  هو  وكما  االدانة.  تلك 
والمتهورة  المتسرعة  غير  الدولة  فهي  السياسية، 
انحيازها  اخفاء  تستطيع  ال  أنها  بيد  قراراتها،  في 
الى جانب عدم تجريم روسيا أو تبريرها للعقوبات 
االقتصادية التي فرضها الغرب ضد روسيا وال تجد 
فيها من فائدة لحل النزاع، وأنها تدعو الى الحوار 

من أجل ذلك.

نموها  استمرار  في  بالطبع،  ترغب،  الصين  ان 
وتقدمها، كما انها ترغب باستعادة حقوقها المغتصبة، 
كما تفهمها، مثل تايوان، وهو مايراه البعض شبيهاً 

بالمطالب الروسية في اوكرانيا.
مصالحها،  ومناطق  حدود  تدرك  الصين  ان  كما 
في  الصين  فاستثمارات  تعزيزها.  على  وتعمل 
ايران مثاًل، لم تكن دون حساب المصالح االمريكية 

والتخوفات الروسية.

من هنا فإن موقف الصين من الحرب الروسية في 
لن تخرج عن سياقات حسابات مصالحها  اوكرانيا 
واستقراءاتها لتطور االمور، بيد انها تبقى الطرف 

االكثر تأثيراً في تحديد انجاهاتها.
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عن دار الدليل للطباعة والنشر  صدرت حديثا رواية 
حمد،  أمير  السوداني  والكاتب  لألديب  "نانجور" 
وهي  العمل الروائي األّول له  بعد عدة مجموعات 
قصصية وأعمال نقدية تختص بالبيئة الروائية عند 

الطيب صالح.
ألمانيا منذ أكثر من 30  الذي يعيش في  أمير حمد 
بيئته  من  ينهل  خاطره،  في  السودان  يحمل  عاماً، 
موضوعات قصصه يمزجها بنكهة أوربية، له ذاكرة 
تحفظ الجميل والمؤلم عن وطن يتمّزق يوماً بعد يوم 
بحراب أبنائه وبالدعم الخارجي، كما له عين خبيرة 

ناقدة للواقع في ألمانيا.

في متن الرواية: 
عدٍد  على  مركبّة  الرواية  تقريباً  صفحة  مئتي  في 
وقضية  السودان   تقسيم   ( منها  األساسية  األفكار 
تجنيد األطفال وعمل منظمات اإلغاثة األلمانية في 
السودان ودور ألمانيا سلباً وايجاباً في ذلك، باإلضافة 
قضايا  إلى  باإلضافة  ألمانيا(  في  المرأة  واقع  إلى  
تبدو للوهلة األولى أنها جانبية، لكنها كانت أساسية 
من  األحداث  دّفة  تحريك  في  ساهمت  المتن،  في 
خالل رموز وإحاالت كثيرة " فالمحّطة، والقطار، 
المحّطة  وناظر  القطار  سائق  وإسماعيل  والُغراب، 

وشيخ النحالن الصوفي وغيرها .
متهنا   في  متداخلة  الرواية عبر عّدة محاور  تسير   
في تشابكات حكائية ومن خالل عدد من الشخصيات 
تتناوب على سرد األحداث، كّل يمثّل مرجعية الثقافية 
واالجتماعية والقبلية، له صوته الخاص الذي  يتقاطع 
مع األصوات األخرى في مكانين متباعدين جغرافياً 
)ألمانيا- السودان(  هذه الشخصيات يبقى  هاجسها 
األول التغيير الحاصل في السودان، وانعكاس ذلك 
وأحالم  مصائر  واصطدام  االجتماعية  البيئة  على 
هذه الشخصيات بالسلطة القبيلة ونفوذها وتابوهاتها 
دورها  تمارس  السابق  منذ  يبدو  فيما  كانت  والتي 
في تمزيق جسد السودان، كل ذلك جاء عبر قصة 
نانجور  الجنوبية  الممرضة  بين   سودانية   حّب  
أحسسته  بحّق،  حّب  إنّه  محمد."  الشمالي  والجندي 
للنظام وهو جندي  أنا جنوبيّة معارضة  كياني،  في 
بكتيبة الحكومة وشمالي ال ينتمي إلى منظومة عرقّي 

ودينّي" هكذا تقول نانجور لسيلفيا.
فأنّى   ، معقّدة،  زواج  عالقة  عن  الحّب  هذا  يثمر 
ما  لكن  النار،  قلبين على جبهات  أن ترحم  للحرب 

تحمله الحرب من أسلحة ودم، ليس أقسى من  تعنّت 
التي  فلها جدرانها  الزواج،  القبيلة وموقفها من هذا 

تجاوزت صالبة الفوالذ وقسوة الثأر.
التي تشغل  الهواجس  تطّرقت الرواية إلى عدد من 
حامل  يكون  أن  الكاتب  أراده  والذي  الراوي  بال 
رسالة وهي "مسودة رواية"، فهو مجهول االسم وقد 
لفظ  خالل  عرفناها  شخصية  خلف  السارد  توارى 
"الرجل" الذي كان يصحح ويحاور جليسه األلماني 
ريكاردو ويدفع باألحداث إلى األمام ومن ثم الخلف 
يعيدها إلى أسبابها، مما طرحه في تلك الجلسة عالقة 
فيها  اإلغاثة  السودان ودور منظمات  بتقسيم  ألمانيا 
في  أيضا  التي عملت  من خال ل ريكاردو وسيلفيا 
إفريقيا ولها تجربتها في العمل اإلغاثي ورؤيتها في 

هجرة األفارقة إلى أوربا. 

في المسودة 
في ليلة رأس السنة وفي مقهى برليني، حيث الثلج 
يغطي المكان، وعلى وقع أنغام الموسيقا وضحكات 
بقراءة  في  ريكاردو  يشرع  ورقصهم،  الساهرين 
مسودة مّد بها الرجل إليه، راحا يقرآن معا تفاصيل 
تداعيات أحداث مرت على الساحة السودانية، كان 
لها األثر األكبر في التغير الديمغرافي و واالجتماعي. 
مع أن الزمن الفعلي للسرد بين ريكاردو والرجل ال 
يتعدى سوى ساعات قليلة هي مجّرد سهرة عابرة .

الرجلين مصادفة  التقاء  من خالل  الراوي  استطاع 
إلى  العودة  خالل  من  وتشعبها  األحداث  خيوط  مّد 
وجود  مع  تكبر  باتت  التي  القرية  حيث  البدايات، 
إلى  البترول  اكتشاف  ثم  ومن  فيها  القطار  محّطة 
نبوءة  شيخ النحالن حيث تنبأ يوما أّن خيراً كثيراً يعّم 
القرية ومن ثم لعنة ستحّل بالبلد عند عودة القطار!! 
مختلفاً  هّماً  يحمل  كّل مرة  القطار مرتين في  يعود 

وِمعواًل جديداً يحفر به عميقاً في خريطة الوطن .
الغريبة ريكاردو وهو صاحب  المسودة  هذه  تشغل 
الخبرة في العمل اإلغاثي في أفريقيا بشكل عام وهو 
العارف بخبايا عمل منظمات اإلغاثة في أفريقيا، فقد 

سبق له أن عمل فيها يقول عن تجربته: 
إفريقيا  في  اجتماعّي  كناشٍط  عملي  في  "اهتممُت 
بمآسي عّدة أسر، كنّا نساعد األطفال جراء حروب 
إلى  تُحّول  الماشية،  على  بسيطٍة  ونزاعات  أهلية 
هنا..  معك  أنّي  غير  شرسة،  وحروب  نزاعات 
مما  أعمَق  بحزٍن  أحّس  وأسرته،  محّمد  ومسودة، 

ألفته ال أدري لماذا؟"
وهنا تطرح الرواية القضايا المتعلقة بدور ألمانيا في 
رعاية اتفاقيات تقسيم السودان ودور هذه المنظمات 
غير البريء حسب رأي الرجل ورأي ريكاردو في 
القوانين  رتابة  من  أيضا  المتذمر  و  ريكارد  ذلك، 
األلمانية وكيلها بمكيال مصلحتها، كان يدخل عمق 
النص "المسودة" يتفاعل مع كّل تفصيلة فيها يحّرك 
مجرى األحداث، وفي هدأة تفكيره يقفز ليرقص مع 
قلياًل لكن  المقهى ويدخن  سيجارة يشرد  امرأة في 

من دون أن يترك خيط الروي يفلت منه.  
 

نبوءة عودة القطار :
من  الرواية  تبدأ  القطار،  بعودة  النحالن  شيخ  يتنبأ 
"طفَق  الرواية   نهاية  على  ينسحب  متحّرك  مشهد 
الشفق،  طّي  رويداً  رويداً  يتوارى  الشمس  قرُص 
الشمال،  من  تهادت  نسمة  إثر  األثير  فارتعش 
وانتعشت المحّطة المهجورة كأّنها أفاقت بعد ُسبات 

سنين على وقع هدير عجالت القطار"
يا قطار الشمال / يا قطار الجنوب / يا قطاراً صدئت 

بلون المحّطة/نمَت /استرحَت/ أمام البيوت.
تتكرر هذه الالزمة الشعرية في الرواية عّدة مرات 
في حاالت تناوبية بين مقاطع الرواية وكأنها الصدى 
االيقاعية  الخلفية  تغدو  الراوي حتى  الداخلي لروح 
التي ترسم خياالت الهواجس والخوف المرتقب مما 
يقول  الراوي  لسان حال  السودان  وكاّن  حدث في 

ليت القطار لم يعد . 
القطار و محطته القطار التي تركها المسافرون ومن 
ثم طاقم المحّطة ولم يبق فيها سوى العجوز والغراب 
من  الكاتب  استطاع  رمزية  إيحاءات  وهي  األقرع 
االنتظار  وقلق  الحياة  روتينية  على  التأكيد  خاللها 

ووحشته. 
من جهة ثانية تأتي شخصية شيخ النحالن بما تحمله 
من روح الهدوء وقراءة الواقع والمستقبل بناء على 
القرى وطبيعتهم، فهو ما يكف عن  معرفته بسكان 
مذكراً  داعياً  مناسبة  كل  في  دائما  لهم  اللوم  توجيه 
اللعنة   عليهم  تحّل  سوف  الشنيعة  أفعالهم  أن  إياهم 
وهي لعنة  وسنرى فيما بعد أنها  وباٌء حّل بالبالد 
يفكك  الوباء  هذا  راح  آخر،  كوكب  من  قادم  وكأنه 

المجتمع  وانتهى بتقسيم البالد.
على  المدمن  العجوز  المحطة  ناظر  أن  حين  في   
تجاه  الزاحفة  الرمال  من  قلقه  يخفي  ال  االنتظار، 
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المراعي  األبنية وتالشي  اتساع زحف  و  المحطة  
الدفع  "ذات  "الخلوية  بالسيارات  الحمير  واستبدال 
الرباعي  القطار الذي قذف بسكان القرى البسطاء 
في زحمة المدن، باتوا يعودون متنكرين لتاريخهم، 
تغيرت سحنتهم صارت عالمات القلق والجّد سمتهم 
الغالبة بينما العجوز ركن إلى اليأس وتهالك جالساً 
على األرض، عسى أن يسمع هدير عجالت القطار 

يصل إلى القرية.

 قصة  حّب ومولود "لحم راس"
هناك  الرواية  في  الرئيسة  األحداث  متن  على 
تربطهما  ومحمد(  )نانجور  رئيستان  شخصيتان 
عالقة حّب ومن ثم زواج هما رمزياً يشكالن قطبي 
هموم  من  يحمله  بما  وجنوبه،  شماله  بين  وطن 

وأعباء.
الشمالي  بالشاب  نانجور  تلتقي  حين  عالقتها  تبدأ 
محمد جريحاً في إحدى المعارك، تسفعه بما تعلمته 
من خبرة علمها إياها جّدها وذلك باستخالص األدوية 

من أعشاب الغابة وأوراق أشجارها. 
يدوران في دوامة االعتراف بهما كإنسانين، لهما ما 
واحد  كّل  يعيش  البشر من مشاعر وخيارات،  لكل 
منهما  مع صراع وهواجس  رفض قبيلة اآلخر له،  
فنانجور تعرف ما يكنّه لها أهل محمد، وكذلك محمد 
يعرف ما ستالقيه نانجور إن عادت إلى أهلها وقد 

عرفوا بزواجها من الشمالي محمد.
لم  التي  القبيلة  بأعراف  ونانجور  محمد  يصطدم 
الدين  تراِع أدنى قيمة الختيارهما، أما على صعيد 
طريق  في  يقف  آخر  عائق  وهذا  مسيحية  فنانجور 

تقبلهما من األسرة والقبيلة.
الزواج  هذا  من  متناقضة  مواقف  الراوي  يعرض 
معارفه  من  رسائل  شكل  على  محمد  إلى  وصلت 
وأقاربه، كّل رسالة تمثل وجهة نظر مرسلها وطريقة 
تفكيره ورؤيته للواقع من منظوره الشخصي، منهم 
من يؤيد هذا الزواج ومنهم من يجعله باطاًل  يخالف 
األعراف والتقاليد وسياسة القبيلة وبالتالي الدين، بل 
يدعوه لترك نانجور ويتزوج بأخرى، هذه الرسائل  
من  المواقف  ذاتها  هي  ابداعيا  المشفرة  الضمنية 

تقسيم السودان وشكل الدولة الذي ستؤول إليه.
أّما محمد ونانجور فقد كانا من خلفية واعية اجتماعياً، 
اتخذا قرار الزواج منفصلين، هما  يدركان مآالت 
ما  لكن  ونتائجها،  وأسبابها  الحرب  وقبح  األحداث 
لكثير  تعرضت عالقتهما  البداية  في  بيدهما حيلة،  
مّرة  بالصمت  ذلك  تجاوزا  لكنهما  الهزات  من 
فصل  إلى   أسرع  القدر  يد  لكن  مرات،  وبالحوار 
تلك العالقة "بموت محمد"  وربما اغتياله،  يضيع 
قتله،  التأويالت والتحليالت، أهّمها أن من  دمه في 
هو موقفه من الحرب ومن انفصال السودان شماله 

عن جنوبه. 
استطاع الراوي ادخال األحداث في مأزق أخر حين 
حملت نانجور من محمد بطفلها "نادر" الطفل الذي 
"الطفل  أيضاً، ويغدو  القبيلتان  ترفضه األسرتان و 

المعذب" في المجتمع.
و  به  رحابتها  على  األرض  به  تضيق  الذي  نادر 
السودان بخارطتها الشاسعة، هو المولود من عالقة 
لم تباركها القبيلة، تهرب به أمه بمساعدة جّدها، ثم  
ديانته،  ماهية  في  يحار  لأليتام،  ملجأ  في  تضعه  
الليل  في  اإلنجيل  حكايا  الدير  راهبة  عليهم  تتلو 
يكون  أن  أجل  من  يكابد  النهار،  في  البقر  ويرعى 
مثل بقية البشر، لكنه ال يطال أسرة أّمه وال قبيلة أبيه 
الحالة  تلك  البعض  يسمي  كما  "لحم راس"  ويبقى 
لمرفوضي النسب،  يدور نادر في متاهات أن يكون 
سودانياً حراً ابن محمد ونانجور ابن عالقة إنسانية 

سويّة شوهت القبيلة و الحرب مالمحها.
شب نادر لكن حياته لم تكن كبقية األطفال ) لم تكن 
"طفٌل  سميته  كما  كان  وبالفعل  سهلًة،  نادر  حياه 
معّذب" ترعرع في ملجأ أيتام وأطفال الحرب، حتى 
كأبيه  المالمح  وسيم  القوام  ممشوق  صبياً  أصبح 

محّمد، بنّي اللون كنانجور والدته)
الغزالن،  يرسم  والنحت،  الرسم  يحّب   الذي  نادر 

يعرف  ال  خلفها،  أحالمه  يطارد 
في  يسكن  القليل،  إاّل  والديه  عن 
من  األطفال  من  الكثير  فيه  ملجأ 
والمتصارعة  المتحاربة  القبائل 
للصراعات  ويتركون  ويهملون 
في  صدعاً  الكبار  تركها   التي 
الراوي  يسهب  وهنا  طفولتهم. 
عن  ريكاردوا  مع  حواره  في 
تجربة تجنيد األطفال في الحروب 
أمريكا  في  الداخلية  والصراعات 
الجنوبية وأسيا، إاّل أن في أفريقيا، 
حالة  بسبب  اعقد  القضية  كانت 
القبيلة  تعاليم  تلّقنه  الذي  الجهل 
على أنّها مقّدسات، باإلضافة إلى 
دعوات الجهاد باسم الدين، يروي 
ريكاردو كيف كانت تُحرق بيوت 
األسر التي ترفض إرسال أبنائها 
الى الحرب، وكيف كان األطفال، 
يُهانون ويعّذبون وال يتّم اسعافهم 
ضد  المعارك  في  إصابتهم  حال 
انعكاس  وبالتالي  الحكومة  جيش 
النفسية،  حالتهم  على  كلّه  ذلك 
الحديث  في  أمير  د.  أسهب  وهنا 
في  نجح  وقد  األطفال  معاناة  عن 
انعكست  التي  المعاناة  هذه  رصد 

أفكاره  وتقلّب  الحياة  في  وضياعه  نادر،  تيه  على 
وأعماله من مطرب إلى عامل بناء إلى السجن إلى 
قصة حّب فاشلة وغيرها من األوجاع في حين كانت 

سيلفيا األلمانية صديقة أمه من يدعمه مالياً
ويساعده من بعيد. 

نهايتها  األساسية  الرواية  شخصيات  فإن  وبالتالي 
مأساوية  فنانجور تنتحر في أخر الرواية أيضاَ.

تأتي رواية نانجور ،أو كما يطرح لها الكاتب اسما 
بدياًل  "أبنوسة" كعمل أدبي له أهميته وخصوصيته 
من خالل معالجته لقضية إنسانية من منظور العالقة 
بين األفراد والدول، وقد كانت أمينة  للغتها المنتمية 
للبيئة التي تفاعلت فيها األحداث فقد استخدم السارد 
المحلية ولذلك  للبية  تنتمي  التي  الكلمات  الكثير من 
دوره في اإلحالة تثيبت ما يريده الكاتب فنيا في ذهن 

القارئ.

في النهاية يختصر ريكاردو ما في المسودة في قوله 
"إّن هذه القرية نموذج مصّغر للسودان، شبيه به 
منها،  والمستعصية  التافهة  وبأزماتهم  بمؤذنيها 
في  عنه صحراء  تختلف  ال  أيضاً  وتضاريسها  بل 

الشمال وغابة وأحراش جنوبها". 



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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ـ من المهم ان تبدئين مبكرا فى ترسيخ مبدأ ضرورة 
االب  من  كال  يقتنع  وان  كأسرة  معا  الطعام  تناول 
الصغير  فالسن  عليه  والتشديد  ذلك  بأهمية  واألم 
االسرة  اجتماع  على  والقولبة  التعود  فى  اسهل 
حتى وان اضطررتم النتظار االب وتناولتم الطعام 

متأخرا قليال .

ـ احرصي على ان تتناولوا الوجبات الثالث الرئيسية 
معا دائما او قدر االمكان وال تتنازلين عن ان تتجمع 

االسرة على مائدة واحدة لمرة باليوم على االقل .

على  مفروض  واجب  او  مهمة  منه  تجعلين  ال  ـ 
التلفاز  تشاهدون  او  الصمت  تلتزمين  وال  اوالدك 
التلفاز  تغلقين  ان  لمرة  جربى  ولكن  الطعام  اثناء 
الحديث  اطراف  تتجاذبون  وانتم  الطعام  وتتناولوا 
عن ما سيحدث اليوم او ما حدث لألوالد من مواقف 
المنزل،  خارج  يومهم  فى  شخصية  التزامات  او 
بشكل  اوالدك  مع  للتواصل  فرصة  انها  وستجدى 
الحديثة  االبحاث  حسب  وعلى  وأفضل،  مختلف 
قادرين على  المتواصلة تخلق اطفاال  البيئة  تلك  ان 
التواصل بسهولة واجتماعيين وقادرين على التعبير 
ذكاؤهم  وينمو  وواضح  سهل  بشكل  انفسهم  عن 
منفردين  الطعام  يتناولون  ممن  اكبر  بشكل  اللغوى 

او أمام التلفاز.

ـ هل تعلمىن أن وجبة الفطور من اكثر الوجبات التى 
افراد  بجمع  اليوم  بدء  على ضرورة  الخبراء  شدد 

االسرة عليها ولو لمدة 15 دقيقة كل يوم، ووجدوا 
فى ابحاثهم ان االطفال الذين يتناولون افطار منزلى 
مع افراد االسرة صباحا يكونون اكثر هدوءا وبعدا 
عن المشاكل فى المدرسة وأكثر استيعابا ايضا من 
الذين ال يتناولون االفطار او يتناوله على استعجال 

وكل شخص منفرد بحاله.

ـ تجمع االسرة على مائدة واحدة يكون دائما فرصة 
الكثير  او صغارا  كبارا  اطفالك سواء  لتعليم  رائعة 
والمائدة  الطعام  تناول  آداب  من  بدءا  االشياء  من 
اثناء الطعام وما يليق وما ال يليق،  وآداب الحديث 
او ان كانوا صغارا فيمكنك تعليمهم عن الخضروات 
وقت  اثناء  االطفال  ان  الخبراء  وأوضح  وأهميتها. 
والحديث  للتواصل  انفتاحا  اكثر  يكونوا  الطعام 
هى  الكلمات  فتلك  بحرص  استمعى  لذا  بإسهاب، 

دليلك لشخصية طفلك وتفكيره ..

ـ تجمع افراد االسرة على مائدة طعام واحدة 
العادات  افراد اسرتك  اكساب  يساعدك فى 
الغذائية الصحية، فبتناولهم الطعام الطبيعى 
المصنوع منزليا وتعويدهم على ذلك يصبح 
غير  طعام  وأي  القاعدة  هو  لهم  بالنسبة 
صحى او من خارج المنزل هو االستثناء.

موازنة  وهى  االصعب  للمهمة  نأتى  ـ 
او  البيت  رب  مع  الطعام  اوقات  ومعادلة 
يمكن  ما  دائما  الشباب  او  فاألطفال  االب، 

بتعديلها، ففى  انتى  تقومين  او  يعدلوا مواعيدهم  ان 
وضعتيها  التى  قواعدك  بإتباع  يقومون  هم  النهاية 
لمنزلك، ولكن الفرد االكثر صعوبة فى االلتزام قد 
يكون االب ووجوده مهم جدا ولذا يتوجب على االب 
االقتناع بالفكرة والعمل قدر االمكان على تخصيص 
الوقت لمصلحة اسرته، ولكن ان كان ال بد من ان 
يتأخر االب بشكل ال يمكن افراد االسرة من انتظاره 
الطعام  معهم  يتناول  ان  عليه  يتوجب  االقل  فعلى 

بانتظام 3 ايام باألسبوع على االقل .

وفى النهاية ال يتوجب عليِك التفكير فى االمر على 
انه مهمة صعبة ولكنها تحتاج لبعض التعديالت فى 
لصحتهم  االسرة  افراد  ومواعيد  مواعيدك  جدول 

وترابطهم.

مع نهج الحياة السريع االن أصبح لم شمل افراد االسرة على وجبات الطعام الثالث الرئيسية فكرة مستحيلة وذلك لمواعيد العمل المختلفة 
واالرتباطات، وخاصة ان كان باألسرة شباب وشابات فى سن المراهقة تصبح المهمة أصعب، ولكن اجتماع افراد االسرة على مائدة 
طعام واحدة مهم جداكما اثبتت الدراسات واألبحاث الحديثة ليس فقط لصحتهم الجسدية وعاداتهم الغذائية ولكن لصحتهم النفسية أيضا .
فهو وقت تستطيع من خالله كل أم التواصل مع أوالدها وترسيخ عالقتهم األسريه معا وأن كنت من هؤالء السيدات الالتى تعانين من 
عدم قدرتها على تجميع افراد االسرة يوميا على مائدة واحدة فاليوم نقدم لكى بعض النصائح ونوضح مدى اهمية تجمع افراد االسرة 

على مائدة الطعام :
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"هل سمعتي ما الذي حدث مع "سعاد" في العمل؟.. 
ما الذي قالته؟.. كيف لها أن تقول كالماً كهذا؟.. ما 

الذي فعله هو؟.."
نسبة  من  وتزيد  الحماس  تدفع  ما  عبارات سرعان 

التشويق في الحديث بين امرأتين أو أكثر.
ولكن لماذا تعتبر المرأة هي أكثر من يتحمس للنميمة 
والقيل والقال بالمقارنة مع الرجل؟ وما الذي يجذب 

المرأة للنميمة؟.

تعطي المرأة الشعور "باالتحاد" مع اآلخرين
عندما تشترك المرأة مع األخريات في الحديث فإنها 
تشعر بأنها انسجمت معهن و"اتحدت" بهن. وتعزز 
بعضهن  مع  يتحدثن  عندما  بينهن  الروابط  النساء 
في أمور القيل والقال. ويمكن أن يعتقد البعض من 
الكاذبة  األحاديث  على  فقط  تقوم  النميمة  أن  الناس 
عن اآلخرين إال أن الكالم المقال في الحديث يمكن 

أن يكون سليماً تماماً وال يقوم على األكاذيب أبداً.

تساعد المرأة على تكوين الصداقات
مع  المشوقة  األحاديث  في  المرأة  مشاركة  تعتبر 
النساء األخريات من األمور التي تساعد المرأة على 

تقوية صداقتها معهن.
إذ أن المرأة عندما تصل إلى مرحلة قول األسرار 
الثقة  لمرحلة  قد وصلت  تكون  فإنها  أخرى  المرأة 

بهذه المرأة وبالتالي تعززت الصداقة بينهن.

تساعد على التخفيف من اإلجهاد النفسي والتوتر
الناحية  من  المرأة  والقال  القيل  حديث  يساعد 
تتحدث  عندما  المرأة  تشعر  إذ  ناحيتين  في  النفسية 

بأنها  صديقاتها  مع 
في  وحيدة  ليست 
وتشعر  الحياة  هذه 
أنها تنتمي لمجموعة 
الذين  األصدقاء  من 

تحب.
هو  اآلخر  والجانب 
عندما تكون األخبار 
عن  تسمعها  التي 
غير  تكون  أحدهم 

سارة.
الشخص  وسماع 
سارة  غير  أخباراً 
فإنه  أحدهم؛  عن 

قد  الشخص؛  لهذا  يحزن  قد  أنه  من  الرغم  وعلى 
يشعر بالسعادة والرضا بأن حاله ال تزال أفضل من 

غيره.
تساعد المرأة على تأكيد مشاعرها وأفكارها

فإنك وبشكل طبيعي يمكن  تأكيد فكرتك  تود  عندما 
أن تتوجه ألحد أصدقائك لتتحدث عن هذه الفكرة.

وغالباً ما يكون الشخص في مثل هذه الحالة ال يبحث 
عن الحقيقة أو الواقع بل أنه يود ِمن َمن حوله أن 
يؤكدوا له أنه على صواب أيضاً في كالمه وأفكاره.

تساعد على مواجهة الحياة اليومية
تستطيع  لكي  النميمة  "تكنيك"  على  المرأة  تعتمد 

مواجهة حياتها اليومية.
وفي حال شعرت المرأة بأن أحد ما قد أزعجها أو 
شعرت بالغيرة منه فإن الحديث في الموضوع الذي 
أزعجها مع صديقاتها يمكن أن يساعدها على تجاوز 

األمر.

تساعد المرأة على "تحليل" صداقاتها
ويهمها  العاطفي  بالجانب  كبير  وبشكل  المرأة  تهتم 

طبيعة العالقات التي تجمعها مع من حولها.
وتستطيع تحليل عالقاتها االجتماعية وتعزيزها من 

خالل النميمة وأحاديث القيل والقال.

تساعد المرأة على تعزيز خبراتها
يمكن من خالل النميمة أن تتعرف المرأة أكثر على 
خبراتها في مختلف نواحي الحياة وتحليلها والتعرف 

على خبرات من حولها.

لم  استخدامات غريبة وجديدة ألغراض  نسمع عن 
نتخيلها، مثل استخدام الميكروويف لتقشير الثوم أو 
إلعادة استخدام الطوابع القديمة، أو أن خيط األسنان 
هل سمعت  ولكن  وتعليقها.  الصور  لفصل  يُستخدم 
من قبل عن استخدامات "لقشر الموز"؟ وهل سبق 

واستخدمت قشرة الموز في شيء؟
تعرف على استخدامات لم تتوقعها لها:

تقليل التجاعيد: استخدمى الجزء الداخلي من القشرة 
المناطق  بها  افركى  فقط  الوجه،  تجاعيد  إلخفاء 
التي تحتوى على تجاعيد واغسلى وجهك بعدها بـ 
30 دقيقة، أو اتركيه طوال فترة الليل واغسليه في 

الصباح لمفعول أفضل.

األحذية  تلميع  الموز  قشر  يستطيع  األحذية:  تلميع 
بنفس جودة ملمع األحذية، فقط افرك به الحذاء ثم قم 

بمسحه بقطعة قماش ناعمة.

تبييض األسنان: إذا كنت تريد الحصول على أسنان 
بيضاء، افرك أسنانك بقشرة الموز مرتان يومياً.

الطفح  أسباب  تتعدد  الجلدي:  الطفح  من  التخلص 
المسببة  والمواد  والحرارة  االلتهابات  مثل  الجلدي 
لذا  المناعي،  الجهاز  واضطرابات  للحساسية 
للتخلص منه بشكل مؤقت إلى أن تعالجه، قم بفرك 
تقل  وسوف  المصابة  المنطقة  على  الموز  قشرة 

الحكة والورم.

تخفيف  على  الموز  قشرة  تساعد  اللدغات:  عالج 
اآلالم الناتجة عن لدغات البعوض والنمل وعالجها.
عالج حب الشباب: تساعد المواد المضادة لألكسدة 
حب  عالج  على  الموز  قشر  في  المغذية  والمواد 

الشباب، فقط ضعه على الحبوب 3 مرات يومياً.

تلميع الفضيات: قم بمزج قشر الموز مع بعض الماء 
فى الخالط، واستخدمى قطعة قماش لتلميع الفضيات 

بالخليط، وستجدها تلمع من جديد.

هل تعرف أي استخدامات اخرى لقشرة الموز؟
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وأن  الكذب،  على  باعتماده  الرجل  اتهم  ما  كثيراً 
الكذب هو "ملح" الرجال الذي يستخدمونه لتحسين 
"طعم" الحياة. ولكن هل يمكن فعاًل أن يقتصر الكذب 

فقط على الرجال وأن النساء بريئات منه؟.
من  التي  األشياء  بعض  هناك  أن  الخبراء  أكد 

المستحيل أن تعترف بحقيقتها أي امرأة  وهي:

استيائها من أوالدها
أوالدهن  يحبون  استثناء  دون  ومن  األمهات  جميع 
إلسعاد  وصحتهن  بشبابهن  يضحين  أنهن  كما 

أوالدهن ولكي يعيشوا حياة هانئة.
ومع ذلك فإن معظم النساء يمرون من وقت إلى آخر 
النفسي من جراء العمل المنزلي  بفترة من الضغط 
اليومي واالعتناء باألوالد؛ قد يكرهون فيها حياتهن 
ويكرهون فيها أطفالهن وقد تصل بهن األمور إلى 

الندم كونهن أنجبوهن.
ولكن تكبت معظم النساء هذا الشعور داخلهن ويكذبن 
بالذنب فمن  الذي يشعرهن  الشعور  بخصوص هذا 
داخلهن فإن جميع األمهات من المستحيل أن يكرهن 

أطفالهن.

استيائها من زوجها
أوالدها  وأب  زوجها  المرأة  فيه  تحب  الذي  بالقدر 
تكره  بأنها  التي تشعر  أنها تمر ببعض األحيان  إال 

زوجها.
بهذا  باالعتراف  يتعلق  فيما  النساء  معظم  وتكذب 

الشعور.
المنزل  خارج  للعمل  مضطرة  أنها  المرأة  وتشعر 
لتساعد زوجها حتى يكونوا قادرين على تأمين حياة 
جيدة ألوالدهم وفي الوقت نفسه العمل بجهد داخل 

المنزل.
والعديد من النساء قد كرهوا أنهن فعاًل 
ينظفن  وهن  الشخص  هذا  تزوجوا 
الرجال  معظم  يقوم  ال  الذي  المنزل 

بتقديم يد المساعدة في تنظيفه.
العطالت  فترة  في  حتى  أنه  كما 
واالستجمام فإن معظم النساء يكونون 
المالبس  ترتيب  المسؤوالت عن  هن 
بنظافة  واالعتناء  الطعام  وتجهيز 

األوالد.

آالم الوالدة
بمدى  أبداً  النساء  معظم  تعترف  ال 

األلم الذي يشعرن به أثناء الوالدة.
وفي حال سألت إحدى الصديقات التي حملت مؤخراً 
التنفس  كيفية  عن  النصائح  بعد  يعطينها  قد  فإنهن 
ذاكرتهن  من  التجربة  هذه  إخماد  يحاولن  ولكنهن 

وعدم تذكرها مجدداً.

االعتراف بأنها تهوى المنافسة
تميل معظم النساء إلى التكتم حيال فكرة أنهن يحبون 
يكون  أن  يرغبن  النساء  جميع  أن  حيث  المنافسة 

أوالدهن أفضل األوالد على وجه األرض.
صحيح أن معظم النساء في جلساتهن مع األصدقاء 
الصغار  أطفالهن  تعليم  على  رفيقاتهن  بعض  يلمن 
رياضة معينة على سبيل المثال وهم في سن صغيرة 
إال أنهن ال يعترفن بحقيقة أنهن يحسدنهن على قدرة 

أوالدهن على التعلم وهم في هذه السن.
كما أن كل امرأة تشعر بالسعادة الداخلية حين يكون 

أوالدها ناجحين أكثر من أوالد رفيقاتها.

من  تزيد  التي  األطعمة  من  تتناولها  التي  الكمية 
السمنة

للمواد  بتناولهن  يتعلق  فيما  النساء  معظم  تكذب 
المليئة  تلك  خاصة  وزنهن  من  تزيد  التي  الغذائية 

بالدهون كالهامبرجر.
صحيح أن معظم النساء يعرفن أهمية تناول المواد 
تزويد  على  دائماً  ويحرصن  الصحية  الغذائية 
أوالدهن بالوجبات الغذائية الصحية إال أنهن يتناولن 

من وقت آلخر المواد الغذائية التي تزيد الوزن.
ولكن ال تعترف أبداً النساء أنهن يأكلن هذه الوجبات 

أو حتى الكمية التي يأكلونها.

- هم يحسدوني على موتي فوا أسفا حتى على الموت 
ال أخلو من الحسد 

- إذا اإليمان ضاع فال حياة وال دنيا لمن لم يحي دينا 
- أيا هذا الشاكي وما بك داء كن جميال ترى الوجود 

جميال 
- رب أخ لم تلده أمك  

على  ندمت  ولكم  مرة  سكوتي  على  ندمت  قد  ما   -
الكالم مرارا 

- من صبر غنم ومن تفكر علم 
- خاطبوا الناس على قدر عقولهم  

- من جار على صباه .. جاَرْت عليه شيخوخته 
إلى  انظر  ولكن   .. الخطيئة  إلى صغر  تنظر  ال   -

عظم من عصيت 
- يوم العدل على الظالم .. أشد من يوم الجور على 

المظلوم 
- إذا جاَرْيَت فى ُخلُِق دنيئاً فأنت ومن تَُجاِرْيِه سواُء  
- ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله . . وأخو الجهالة 

فى الشقاوة ينعم  
مرادها  فى  تعبت   .  . كباراً  النفوس  كانت  إذا   -

األجسام  
- تعٌب كلها الحياة فما أعجب .. إال من راغب فى 

ازدياد  
- وعليا أن أسعى . . ولكن ليس عليا أدراك النجاح  
 .  . ة  مرَّ ألف  واحذر صديقك  مرة  عدوك  احذر   -

فربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة  
- أسمع َجْعجًة وال أرى ِطحنا  

- لبسُت ثوب العيش لم أستشر وحرت فيه بين شتى 
الفكر . . وسوف أنضو الثوب عنى ولم أدرك لماذا 

جئت أين المفر 
- ولكل شيء آفُة من جنسه حتى الحديُد سطا عليه 

المبَرُد 
- وعين الرضا عن كل َعْيب كليلة . . ولكن عين 

الْسخط تبدى المساوىء  
- أحب شيء إلى اإلنسان ما ُمنعا  

بى  - بلغ السيل الزُّ
- سبق السيف الَعَذل 

- من قنع من الدنيا باليسير هان عليه كل عسير .
 - الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب .

قلبك  وعَظمة   .. الحساد  لك  تخلق  عقلك  عَظمة   -
تخلق لك األصدقاء .

- دقيقة األلم ساعة .. وساعة اللذة دقيقة .
- ليس مهم أن تحب ، المهم من تحب .

- ما أسهل أن تكون عاقاًل ، بعد فوات األوان .
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اسمه الحقيقي عبد الغفور محمد عبد الجواد .. ممثل مصري ولد عام 1942 م .
اشتهر بأداء أدوار في المسلسالت التاريخية. حصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963. 
البداية عام 1962 من خالل مسرحية "جلفدان  الفنية، وكانت  أولى خطواته  المسرح  المسرح: شهد  في 
هانم"، تلتها مسرحيات "سليمان الحلبي"، و"ثالث ليال" عام 1965، ثم "موتى بال قبور" 1966، و"مصرع 
جيفارا" 1968، و"وطني عكا" 1968، و"النار والزيتون" 1969. وآخر أعماله المسرحية دور "جلوستر" 
في مسرحية "الملك لير" عام 2008 بطولة يحيى الفخراني وإخراج أحمد عبد الحليم وترجمة الدكتورة 

فاطمة موسى عن رواية األديب العالمي شكسبير.
في السينما: شارك أشرف عبد الغفور في عدد من األفالم السينمائية، منها "الشيطان" عام 
1969 للمخرج محمد سلمان وقصة وسيناريو وحوار أحمد ثروت، و"رجال في المصيدة" 
عام 1971 إخراج محمود فريد وسيناريو وحوار محمد إسماعيل رضوان عن قصة ليسري 
اإلبياري، و"صوت الحب" عام 1973 من إخراج حلمي رفلة وقصة وسيناريو وحوار عدلي 
المولد المحامي، و"الشوارع الخلفية"عام 1974 للمخرج كمال عطية وسيناريو وحوار عبد 
المجيد أبو زيد عن قصة عبد الرحمن الشرقاوي، و"ال شيء يهم" عام 1975 إخراج حسين 

كمال والسيناريو والحوار لممدوح الليثي عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس.
في التلفزيون: قدم أشرف عبد الغفور العديد من المسلسالت الدرامية الناجحة، منها "القاهرة والناس" عام 
1967، و"دعاء الماضي"، و"حسابي مع األيام"، و"نفوس معذبة"، و"زهرة الجبل"، و"فارس بال جواد" 
عام 2002 بطولة وتأليف محمد صبحى وإخراج أحمد بدر الدين، و"حضرة المتهم أبي" للكاتب محمد جالل 
عبد القوي والمخرجة رباب حسين، ومسلسل "يتربى في عزو" عام 2007 تأليف يوسف معاطي وإخراج 
مجدي أبو عميرة، باإلضافة إلى تقديمه عددا من السهرات التليفزيونية ومن بينها "المواجهة" التي نال عنها 

جائزة أولى. وقد فاز اشرف عبد الغفور بمنصب نقيب الممثلين .
الدراما  خالل  من  والدينية  التاريخية  بأدواره  الغفور  عبد  أشرف  الفنان  اشتهر  كما  التاريخية:  أدواره 
التليفزيونية، ومنها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"اإلمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن 
جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السالم في مسلسل "أئمة الهدى"، 

باإلضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت "الليالي المحمدية" وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى".
هذا فضال عن األداء الصوتي المميز الذي قدمه أشرف عبد الغفور لعدد من الكتب ضمن سلسلة الكتاب 

المسموع.
أعماله:

عمر بن عبد العزيز : )نور الشريف، عبلة كامل، محمود الجندي، رشوان توفيق، هدى سلطان(.
صعاليك ولكن شعراء : ) محمود مسعود، أحمد ماهر، ليلى حمادة(

ابن تيمية ) عبد الله غيث، حمدي غيث، توفيق الذقن(
هارون الرشيد : )نور الشريف، عبلة كامل، محمود الجندي، رشوان توفيق، منى عبد الغني، هدى سلطان، 

عبير الشرقاوي، محمد رياض، مديحة حمدي، مصطفى متولي(.
يتربى في عزو )يحيى الفخراني - سامح السريطي - نهال عنبر - كريمة مختار - رانيا شوقي - انتصار(

حبيب الروح )سهير رمزي - مصطفى فهمي(
حضرة المتهم أبي )نور الشريف -معالي زايد - سمير صبري - زيزي البدراوي(
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الفيلم العربي في برلين، من 20  الـ13 من مهرجان  الدورة  انطلقت فعاليات 
حتى 26 أبريل ، وقدمت الدورة 13 من مهرجان الفيلم العربي برلين مجموعة 
إلى  الصومال  من  العربية،  البلدان  في  الثقافي  التنوع  تبرز  التي  األفالم  من 
تقديم  المهرجان  اعتاد  التي  البلدان  بجانب  اليمن،  إلى  فلسطين  ومن  المغرب 
إنتاجها السينمائي في السنوات السابقة مثل الجزائر، مصر، لبنان، المغرب، 
فلسطين، سوريا، قدمت الدورة الحالية فيلماً من األردن وهو الحارة من إخراج 
باسل غندور وإنتاج عام 2020، وفيلمان من العراق وهما أوروبا لحيدر رشيد 

من إنتاج 2021 وكلشي ماكو لميسون الباجه جي، وإنتاج عام 2021.
شارك فيلم كالب العقيد الضالة لخالد شامس من ليبيا، ويعرض المهرجان فيلم 
من ثم يحرقون البحر، لماجد الرميحي، ومن الصومال حياة في القرن األفريقي 
لمو هاراوي، ومن السودان الست لسوزانة ميرغني، ومن اليمن ال ترتاح كثيرا 

لشيماء التميمي.

الهجرة  قضية  يتناول  والذي  رشيد  لحيدر  أوروبا  فيلم  المهرجان  وعرض 
وحول  آمن،  بر  إلى  الوصل  أجل  من  الالجئون  يواجهها  التي  والصعوبات 

قضايا الهوية وعالقتها بالهجرة.
لليلى بوزيد،  الرقيق مجنون فرح  التونسي  الفيلم  العام  المهرجان هذا  عرض 
حيث يستكشف شاب فرنسي أصوله الجزائرية ومعنى أن يكون عربياً بعد أن 

يقع في حب فتاة تونسية جاءت إلى باريس للدراسة.
يستعرض  حيث  داغر  إليلي  أمامكم  البحر  اللبناني  الفيلم  بالمهرجان  وشارك 
قصة فتاة شابة تعود من باريس إلى لبنان هروباً من تجربة مجهولة في منفاها 

الفرنسي، لتجد نفسها في مواجهة أوضاع متأزمة في أرض الوطن.

في مدينة برلين األلمانية منذ  يتم تنظيمه سنوياً  العربي برلين  الفيلم  مهرجان 
العربية، وهو  الفيلم والثقافة  عام 2009 بواسطة مؤسسة مكان، مركز فنون 
المهرجان هو األكبر من نوعه في ألمانيا وتستضيف عروضه قاعات سينمات 

مهمة في برلين مثل أرسنال وسيتي كينو فيدينغ.
يقدم المهرجان عروًضا ألفالم من إنتاج البلدان العربية أو من إخراج مخرجين 
ومخرجات من أصول عربية يعيشون في بلدان المهجر، والمهرجان حريص 

في اختياراته لألفالم على الجودة الفنية وجدية الموضوعات المطروحة

انتقد مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف في مصر ما وصفه بـ"الحمالت 
فنية  أعمال  خالل  والفقهاء  الدين  رجال  إلى  و"الهابطة"  والموجهة"  السلبية 

تعرض حالًيا خالل شهر رمضان.
البحوث  مجمع  بيان  يشر  ولم 
مسلسالت  أسماء  إلى  اإلسالمية 
مسلسل  كان  أبرز  أن  إال  بعينها، 
نيلي  لبطلته  حربي"  أمل  "فاتن 
كريم ومؤلفه الكاتب الشهير إبراهيم 
في  واسًعا  جدال  أثار  قد  عيسي، 

مصر.
حول  المسلسل  قصة  وتدور 
من  التعامل  سوء  من  النساء  معاناة 
إلى  البطلة  تسعى  أزواجهن، وكيف 
الشخصية  األحوال  قوانين  تغيير 
وانتقاد موقف رجال الدين من قضايا 

المرأة. وأثار المسلسل ردود فعل متباينة منذ بدء عرضه.
دورها  لها  سامية  رسالة  واإلبداع  "الفن  إن  اإلسالمية  البحوث  مجمع  وقال 
وبناء  بينهم،  فيما  واألخالق  القيم  ونشر  وتنويرهم  الناس  تثقيف  في  كغيرها 
جيل يعي قيمة ذاته قبل أن يدرك قيمة أوطانه، لكن أن تتحول دّفة هذه الرسالة 
إلى تغريب المجتمع عن هويّته وتشويه صورة رموزه فهو أمر يُنذر بخطر 

مجتمعي عظيم".
وأضاف: "الدولة المصرية وما تقوم به من جهود في بناء الوعي وخاصة لدى 
الشباب في ظل ما يعانيه من تحديات فكرية خطيرة يمكن أن تعصف بكل إنجاز 
وتقضي على كل مكتسب إذا تُرك لها المجال، فإنه يجب على الجميع أن يُقّدر 
تلك الجهود بل ويكون خير معين لها ال أن يبُّث سمومه عبر وسائل جماهيرية 
ال تفرق في تأثيرها بين مستنير يستطيع أن ينتقي ما يُوّجه إليه، وما بين عقل 

أعزل بال علم وال معرفة يسهل أن يقع في براثن هذه األفكار الخبيثة".

يستعد الفنان جورج وسوف إلحياء حفاًل غنائًيا في هولندا، يوم 7 هذا الشهر، 
بمناسبة عيد الفطر.

بوستر  وسوف  ونشر 
عبر  للحفل،  ترويجي 
بموقع  الرسمي  حسابه 
وعلق:  "إنستجرام"، 
في  المقبل  "موعدنا 
هولندا بمناسبة عيد الفطر 

السعيد".
وسوف  جورج  ويستعد 

إلحياء حفاًل غنائيا في مصر يوم 13 مايو المقبل في أحد فنادق طابا.
جدير بالذكر أن آخر أعمال جورج وسوف، هي أغنية "ياه على الزمن" التي 

طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".
األغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في لبنان تحت قيادة المخرج فادي 

حداد، من كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين.
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بث على منصة ديزني بلس، مسلسل "فارس القمر" "Moon Knight" للمخرج 
المصري محمد دياب، ومن إنتاج شركة مارفل العالمية.

خالل الحلقة األولى، كان الفتا للنظر استعانة دياب في بعض المشاهد بموسيقى 
الحليم  الشهير عبد  المصري  للنجم  األولى هي "خسارة"  أغنيتين مصريتين، 
حافظ وجاءت عندما كان بطل المسلسل أوسكار إسحاق يسير في اروقة قسم 

األثار المصرية في أحد المتاحف.
والثانية كانت أغنية "بحلم معاك"، للفنانة نجاة الصغيرة وجاءت على خلفية أحد 
المشاهد األخرى عندما كان البطل يتحدث مع نفسه. هذا التغيير أثار إعجاب 

الجمهور العربي الذي أشاد بالخطوة التي قام بها دياب.

المسلسل المؤلف من 6 حلقات هو من بطولة الممثل والكاتب األمريكي إيثان 
والممثل  عالم وزعيم طائفة  هارو وهو  آرثر  الدكتور  دور  يلعب  الذي  هوك 
األمريكي من أصل غواتيمالي أوسكار إسحاق والممثلة البحرينية مي كاالماوي.

األفالم  بنسون مخرج  من جاستن  كل  اإلخراج  في  دياب شارك  جانب  وإلى 
األمريكي والمصور السينمائي آرون مورهيد والممثل جورج كلوني.

بنسون ومورهيد انضما إلى فريق عمل المسلسل في العام 2021 وقاما بإخراج 
حلقتين. تبلغ مدة الحلقة الواحدة ساعة.

مسلسل "فارس القمر" يدور حول أحد جنود مشاة البحرية األمريكية السابقين، 
الذى يعانى من اضطراب الهوية أو ما بعرف بـأزمة هوية، ويحارب المجرمين 
من خالل القوة التي يستمدها من "خونسو"، وهو "إله القمر" عند المصريين 

القدامى.

السابعة عشرة من مهرجان  الدورة  الفنية  للسينما  افتتحت جمعية متروبوليس 
الفيلم الوثائقي الدولي )شاشات الواقع( والذي سيعرض مجموعة أفالم عربية 
ودولية مجاناً على مدى ثمانية أيام في عدة مناطق لبنانية؛ وهي: بيروت وحّمانا 

وطرابلس وصيدا والبقاع.
لبنان  ذلك  في  بما  العالم  أنحاء  من جميع  وثائقياً  فيلماً  المهرجان 23  عرض 

وتونس والبرازيل وفرنسا وألمانيا ومصر وإيطاليا.
وابتدأ المهرجان بالفيلم الوثائقي )أخطبوط( للمخرج اللبناني المقيم في نيويورك 
كريم قاسم والذي حاز جائزة مهرجان الفيلم الوثائقي الدولي بأمستردام ألفضل 

فيلم في مسابقة التصّور في عام 2021.

كان قاسم يخطط في البداية إلنتاج فيلم آخر عن لبنان باسم )أخطبوط(، لكن 
آب 2020، غيّر  أغسطس/  الثالث من  في  بيروت  إلى  الذي وصل  المخرج 
فكرة الفيلم بعد أن نجا من واحد من أكبر التفجيرات غير النووية المسجلة في 

التاريخ.
قبل  كان  إنه  يقول: 
في  واحد  بيوم  االنفجار 
بفندق  الصحي  الحجر 
وكان  الميناء،  قبالة 
في  والدته  مع  جالساً 
من  أنه  مضيفاً  الشرفة 
تغيّرت  االنفجار  لحظة 
)األخطبوط(  فكرة 

بأكملها، و”قررت أن أصنع )أخطبوط( آخر”.
منازلهم  في  جالسون  وسّكانها  المنكوبة  للمدينة  لقطات  عن  عبارة  والفيلم 

ومتاجرهم المهدمة. 
وأضاف قاسم أن »الفيلم صامت، ال يحتوي على أي حوار”.

وتتناول األفالم المعروضة مواضيع وقضايا اجتماعية مختلفة، من بينها ذكرى 
الحرب األهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاماً بما في ذلك الفيلمان اللبنانيان 
“فأر أسود” و”شرائط ذاوية” والبحث عن الهوية، والهجرة بما في ذلك الفيلم 

الجزائري “اإلبحار في الجبال” والفيلم اللبناني “مشاهد من الوطن”.

بعد 13 عاما من مشاركة الفنان محمد منير، والفنان الجزائري الشاب خالد، 
في حفل غنائي ضخم أقيم في مصر، عاد التعاون بينهما، في فيديو كليب جديد، 

يطرح خالل األيام المقبلة.
قال مصدر مقرب من "الكينج" محمد منير، في تصريح: "األغنية تم تسجيلها 

الفترة الماضية، وبعد وصول الشاب خالد، بدأ التصوير".
بحكم  والكينج  البنوك،  أحد  تخص  إعالنية  حملة  ضمن  أغنية  "هي  وتابع: 

الصداقة التي تجمعه والفنان الشاب خالد، رحب بالظهور أيضا بها".
الفنان محمد منير، يقدم بصوته األغنية الدعائية لحملة البنك الزراعي المصري، 
وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، ويقول فيها "فيه 

بينا، وبين األرض لغة، ومحدش غيرنا بيفهمها".
الشاب خالد، شارك عام 2009 في تقديم حفل غنائي، مع الفنان محمد منير، 
وتبادل النجمان غناء األغاني الشهيرة لهما، إلى جانب تقديم أكثر من دويتو 

غنائي خالل الحفل.
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يتمتع Gmail بواجهة بسيطة وسهلة االستخدام، ولكن هناك الكثير من الميزات التي 
ال تراها العين، ويغفل الكثير من المستخدمين عنها.

ويوجد الكثير من االختراقات والحيل المخفية لتحسين تجربة Gmail، بما في ذلك إلغاء 
إرسال بريد إلكتروني.

وتشير اإلحصاءات إلى أنه وقع إرسال أكثر من 300 مليار رسالة بريد إلكتروني يوميا 
في عام 2020، وتم كتابة الكثير منها وإرسالها واستالمها على نظام Gmail األساسي من 

"غوغل".
وتبلغ حسابات Gmail نحو 1.8 مليار من أصل 5.6 مليار حساب بريد إلكتروني نشط، وكل 

حساب يفعل أكثر بكثير من مجرد إرسال واستالم الرسائل.

إلغاء إرسال بريد إلكتروني
بالتأكيد، أرسل الجميع رسالة عبر الفضاء اإللكتروني تمنوا على الفور أن يتمكنوا من إلغائها، 

وعلى Gmail، هذا ممكن.
بعد إرسال بريد إلكتروني، سيظهر مربع صغير في الجزء السفلي األيسر يسألك عما إذا كنت 
ترغب في إلغاء اإلرسال: انقر مباشرة على كلمة "تراجع" بعد اإلرسال، حيث سيؤدي النقر في 

أي مكان آخر إلى اختفاء الخيار.
وضمن اإلعدادات االفتراضية، ستظهر أيقونة التراجع على الشاشة لمدة خمس ثوان، ويمكن تغيير 

هذا في اإلعدادات.

البحث المتقدم
يعد البحث المتقدم أداة مفيدة لتعقب جزء من المعلومات المدفونة في صندوق الوارد الخاص بك. 
ويمكن الوصول إلى أداة البحث المتقدم عن طريق النقر فوق الرمز الذي يحتوي على ثالثة أشرطة 

منزلقة في مربع البحث أعلى صندوق الوارد الخاص بك.
ويمكنك البحث حسب المرسل والمستقبل والتاريخ والكلمات، يمكنك حتى تضييق نطاق البحث عن 

بريد إلكتروني من خالل البحث عن الكلمات التي ال تحتوي عليها.

الترميز اللوني للرسائل المهمة
تضع الرسائل المميزة بـ"نجمة" رسائل البريد اإللكتروني األكثر أهمية في مجلد منفصل. ولكن 

يمكن تنظيم هذه الرسائل بشكل أكبر باستخدام النجوم المرمزة باأللوان.
ويمكن تنشيط المزيد من خيارات األلوان من خالل االنتقال إلى اإلعدادات، والتمرير ألسفل 

في عالمة التبويب "عام"، واسحب المزيد من خيارات األلوان إلى قسم "قيد االستخدام".
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الكتابة الذكية
نعمة  "غوغل"  من  الكتابة  اقتراحات  تعتبر 
التقليدية.  المكتب  بلغة  يكتبون  الذين  للمستخدمين 
وبمجرد كتابة بداية العبارة، سيقترح Gmail باقي 

العبارة، ما يوفر لك ضغطات المفاتيح والوقت.
ويمكن تشغيل "الكتابة الذكية" وإيقاف تشغيلها ضمن 
حول  التعليقات  أيضا  "غوغل"  وتقبل  اإلعدادات. 
كيفية تحسين جودة العبارات المقترحة في "الكتابة 

الذكية".

صندوق وارد مخصص
يعد التخطيط االفتراضي لـGmail أمرا أساسيا إلى 
للمستخدمين  يمكن  ولكن  الجماهير.  لجذب  ما  حد 
الخاصة  اإللكتروني  البريد  رسائل  أولويات  تحديد 
"اإلعدادات  أيقونة  فوق  النقر  طريق  عن  بهم 
السريعة" وتحديد صندوق بريد وارد مخصص بناء 
أو مميز  على ما يريدون رؤيته أوال: غير مقروء 

بنجمة أو مهم.
ويمكن تطبيق ميزة صناديق الوارد المتعددة، والتي 
إلى  اإللكتروني  البريد  تحويل جميع رسائل  يمكنها 

صندوق وارد مختلف.

الوضع السري
تختفي،  اإللكتروني  البريد  رسائل  جعل  يمكن 
انتهاء  تاريخ  تعيين  ويمكنك  شات".  "سناب  مثل 
طريق  عن  خاص  إلكتروني  بريد  على  الصالحية 

النقر فوق رمز القفل بالقرب من زر اإلرسال.

محادثة صامتة
يمكن أن يؤدي كتم سلسلة الرسائل التي تتلقى ردودا 
الذين  للمستخدمين  خطيرة  مهلة  توفير  إلى  زائدة 
يستخدمون البريد اإللكتروني على مستوى المكتب. 

إنها ميزة بسيطة - لكنها مخفية بعض الشيء.
رسالة  يسار  على  الموجود  المربع  حدد  ولتفعيلها، 
شريط  وسيظهر  تلقيتها  التي  اإللكتروني  البريد 

خيارات في األعلى.
كتم  وحدد  القائمة،  لتظهر  الثالث  النقاط  فوق  انقر 

الصوت لبعض الرسائل اإللكترونية الهادئة.

على  يسهل  جديدا  تطبيقا  جوجل  شركة  أطلقت 
بالكامل  ببياناتهم  االنتقال  آيفون  هواتف  مستخدمي 

إلى هواتف أندرويد.

 ،Switch to Android اسم  التطبيق  يحمل 
من صور  المستخدم  ملفات  نقل  على  فكرته  وتقوم 
وفيديوهات وجهات اتصال والفعاليات المسجلة في 
 iMessage ميزة غلق  جانب  إلى  التقويم،  تطبيق 
التخزين  خدمة  في  المخزنة  الملفات  كافة  وتخزين 
جوجل  خدمة  إلى   iCloud بأبل  الخاصة  السحابي 

.Google Photos
جوجل  جانب  من  جيدة  محاولة  الميزة  تلك  تعتبر 
إلى  لتحويلهم  آيفون  هواتف  مستخدمي  لتشجيع 
الهواتف العاملة بنظام أندرويد، وتسهيل نقل الملفات 
وقتا  تستغرق  التي  المهام  أكثر  من  تعتبر  والتي 

ومجهودا من جانب المستخدم عند تغيير هاتفه.
يُذكر أن أبل توفر تطبيقا مخصص لهواتف أندرويد، 
بتسهيل  يقوم  Move to iOS، والذي  ويحمل اسم 
هواتف  إلى  أندرويد  هواتف  من  الملفات  كافة  نقل 

آيفون.
خاصة  فائقة  ميزة  واتساب  خدمة  أطلقت  كذلك 
بتسهيل نقل الرسائل والمحادثات من هواتف آيفون 
إلى هواتف أندرويد، وتلك كانت من أهم المهام التي 
يصعب إتمامها عند شراء هاتف جديد، إال أن الميزة 
المحادثات  نقل  أي  العكسي،  بالشكل  بعد  تتوفر  لم 
من أندرويد إلى آيفون، ولكن متوقع وصولها قريبا.

تمت  إذا  ممكن  باألحالم  التحكم  أن  العلماء  يعتقد 
االستعانة بنبضات كهربائية توجه إلى بعض مناطق 

الدماغ.
النوم  مرحلة  هو  النبضات  لهذه  المناسب  والوقت 
"المتناقض"، وهي مرحلة تحدث فيها األحالم التي 
يتذكرها اإلنسان، ويكون نشاط الدماغ فيها مشابها 

لما يكون عليه حين يكون مستيقظا.

ما  يستبق  أن  الحلم  يرى  من  يستطيع  ال  وغالبا 
سيجري فيه، كما أنه غالبا ما ال يدرك أن ما يراه 

حلما وليس واقعا.
لكن في بعض الحاالت، التي يسميها العلماء "األحالم 
الواضحة"، فإن المرء يدرك أنه في حلم، وقد يتيح 
له ذلك أن يتحكم بمجراه أو أن يعدله، كأن يتوارى 

عن عيون شخص يالحقه مثال.
النوع من األحالم هو نتيجة الصدفة  ويبدو أن هذا 
المحض، لكنه يمكن أن ينتج أيضا عن التمرين على 
التأمل  أنواع  بها، والسيما من خالل بعض  التحكم 

البوذي.
وجود  مختبرات  في  أجريت  أبحاث  أظهرت  وقد 
أشكال  وبعض  األحالم  من  النوع  هذا  بين  عالقة 
النشاط الكهربائي في الدماغ، والموجات "غاما" في 
بعض مناطق الدماغ، لكن هذه العالقة ال تزال غير 

واضحة بعد.

أجرت أورسوال فوس طبيبة النفس المتخصصة في 
النوم في جامعة غوتي في فرانكفورت وفريقها جملة 
تجارب شملت 27 رجال وامرأة، في محاولة للتعمق 
في فهم األمر. وبعد ثالث دقائق من النوم المتناقض، 
أرسل الباحثون عن طريق الجمجمة شحنة كهربائية 

طفيفة إلى المناطق المعنية باألحالم في الدماغ.
وتقول فوس لوكالة الصحافة الفرنسية "لقد استخدمنا 
ترددات مختلفة لتحفيز الدماغ" تراوح تصل إلى مئة 
في  المشاركون  األشخاص  استيقظ  ذلك  بعد  هرتز. 

التجربة، وسئلوا عن األحالم التي رأوها.
وتبين أنه عندما كان التردد 25 هرتز أو 40، رأى 
األشخاص أنفسهم من الخارج، أي كما يرى اإلنسان 

نفسه على شاشة.
وتوضح الطبيبة المشرفة على التجربة "عندما كان 
أفضل  لدينا  كانت  هرتز   25 مستوى  عند  التردد 
األحالم،  بمسار  التحكم  على  القدرة  حول  النتائج 
وهذا يعني أن األشخاص النائمين كانوا قادرين على 

التحكم بأفعالهم في المنام".
ألهداف  الطريقة  هذه  استخدام  إلى  العلماء  ويطمح 
عالجية. وبحسب ما جاء في الدراسة المنشورة في 
مجلة "نيتشر نوروساينس"، فهي قد تفيد في عالج 

مرضى االنفصام والمصابين بالوسواس القهري.
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االتحاد  الدول األعضاء في  اتفقت عليه  الذي  الرقمية  قانون األسواق  يتيح 
األوروبي إمكان التواصل بسهولة عبر "واتساب" و"سناب شات" و"تلغرام" 
ما  نفسه،  التطبيق  يستخدمون  المتواصلون  يكون  أن  إلى  الحاجة  دون  من 
للمستخدمين، فيما يبدو في نظر  انتصاراً  البعض  يعتبره  جديداً  يشّكل نهجاً 

آخرين خطراً يطاول بياناتهم.
وتنضوي تحت مصطلح "التوافق التشغيلي" تقنية الربط بين تطبيقات المراسلة، 
التي يعتزم االتحاد األوروبي فرضها على الشركات الرقمية العمالقة بحلول 

عام 2023.

"إتاحة مزيد من الخيارات"
األوروبية  والمفوضية  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء  الدول  بيان  وأشار 
والبرلمان األوروبي إلى أّن الفكرة تتمثّل في "إتاحة مزيد من الخيارات" أمام 

مستخدمي اإلنترنت.
ويتيح قانون األسواق الرقمية لمستخدمي "التطبيقات الصغيرة" إمكان "تبادل 
التطبيقات  مستخدمي  مع  الفيديو"  عبر  مكالمات  وإجراء  والملفات  الرسائل 

الكبيرة من دون الحاجة إلى تنزيلها.

أمن البيانات الشخصية
أما الفكرة التي تُطرح غالباً، فتتعلق بأمن البيانات الشخصية، فكيف سيُضَمن 

للمستخدم إذاً بأّن بياناته لن تُكَشف عند استخدامه تطبيق محادثة آخر؟
ولجأت "واتساب" التابعة لشركة "ميتا"، إلى نظام تشفير منهجي من طرف إلى 
آخر )من باعث رسالة إلى متلقيها( يطاول الرسائل كلّها من بينها تلك المبعوثة 

في مجموعات الدردشة.
أما "تلغرام" فال يتيح من جهته هذه الخدمة بشكل تلقائي، بينما ال يشمل النظام 

في "سنابتشات" الرسائل المكتوبة بل الصور ومقاطع الفيديو.
ويقول أليك مافيت، وهو خبير في األمن السيبراني، إنه "من الخطأ االعتقاد 
للتشفير،  الخوارزميات  استخدامها  لمجّرد  التطبيقات  بين  التواصل  بإمكان 

ولكون بعض الخوارزميات هي نفسها في التطبيقات كلّها".
ويعتبر بنديكت إيفانز أّن القانون الجديد "تسوية وإجراء جيّد إلتاحة التنافس، 
لكنّه سيّئ للمنتجات ولحماية الخصوصية"، مضيفاً "ال يمكن تسجيل إيجابيات 

على مستوى المواضيع الثالثة في الوقت نفسه".

كانت فكرة حقن روبوتات صغيرة في الدماغ البشري إلجراء عمليات عالجية 
شركة  بفضل  حقيقة  تتحّول  قد  لكنّها  العلمي،  الخيال  من  ضرب  مجّرد  فيه 

أميركية ناشئة.
وتعتزم شركة "بايونوت البس" إجراء تجاربها السريرية األولى على البشر 
بعد غضون عامين فقط الختبار روبوتات صغيرة قابلة للحقن يمكن التحكم بها 

في الدماغ باستخدام تقنيات تعتمد على المغناطيس.
ويقول المشارك في تأسيس الشركة رئيسها التنفيذي مايكل شبيغلماكر إّن "فكرة 
الروبوت الصغير ظهرت قبل أن أولَد"، مضيفاً "من بين األمثلة المعروفة على 
فويدج(  )فانتاستك  بعنوان  وفيلم  أزيموف  أيزك  ألّفه  كتاب  الفكرة  قدم ظهور 
الدماغ  إلى  يذهبون عبر مركبة فضاء صغيرة  العلماء  يتحدث عن طاقم من 

بهدف معالجة جلطة دموية".

وبعدما كانت التقنية الكامنة وراء فكرة الروبوتات الصغيرة "من قبيل الخيال 
العلمي في خمسينات القرن الفائت وستيناته"، اصبحت حالياً "حقيقة علمية"، 
بحسب شبيغلماكر، مثلما تحتوي الهواتف المحمولة حالياً على مكّونات قوية 

بحجم أصغر من حبة األرز.
ومن خالل العمل إلى جانب معاهد أبحاث "ماكس بالنك" المرموقة في ألمانيا، 
اعتمدت الشركة الطاقة المغنطيسية لدفع الروبوتات بدل اللجوء إلى التقنيات 

الضوئية أو فوق الصوتية، ألّن هذه التقنية ال تتسبب بضرر لجسم اإلنسان.
كمبيوتر  بجهاز  المريض  دماغ  خارج  موضوعة  مغناطيسية  لفائف  وتُربط 
يمكنه التحّكم ِمن بُعد وبدقة بالروبوت الصغير المحقون في الجزء المصاب من 

الدماغ، قبل إزالته من خالل اعتماد المسار نفسه.
والجهاز بأكمله يمكن نقله بسهولة، عكس جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، 

ويحتاج إلى كهرباء أقل بعشر مرات إلى مئة مرة.
وًتظهر عملية محاكاة أن الروبوت، وهو أسطوانة معدنية يبلغ طولها بضعة 
ميليمترات وعلى شكل رصاصة صغيرة، يتبع ببطء مساراً مبرمجاً سلفاً عبر 

وعاء مليء بمادة هالمية تضاهي كثافتها ما يحويه المخ البشري.
وبمجرد االقتراب من كيس مليء بسائل أزرق، يدفع الروبوت بسرعة كبيرة 

كالصاروخ ويخترق الكيس فيتدفق السائل.
بالسوائل  المليئة  األكياس  الروبوت الختراق  استخدام  في  المخترعون  ويأمل 

الموجودة داخل الدماغ عندما تنطلق التجارب السريرية في غضون عامين.
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توقع محللون أن تتجه أسعار الوقود  لالرتفاع، وذلك 
بعد القفزة الكبيرة في أسعار البترول.

الشهر  خالل  كبيرة  قفزة  البترول  أسعار  وشهدت 
األوكرانية  الروسية  الحرب  اندالع  مع  الماضي 
األوروبي  االتحاد  دول  فرضتها  التي  والعقوبات 
إنتاج  أقطاب  أحد  روسيا،  على  المتحدة  والواليات 

وتصدير البترول في العالم.
يبحث  الوقود،  ألسعار  المتتالية  االرتفاعات  ومع 
لخفض  طرق  عن  السيارات  مالكي  من  الكثير 
بدائل  بإيجاد  سواء  الوقود  على  اإلنفاق  معدالت 
تطبيق  أو  اليومية  التنقالت  في  الخاصة  سياراتهم 

بعض الحيل لتقليل االستهالك.
فيركير"  شتراسين  "أوتو  السيارات  مجلة  وأوردت 
اتباع  خالل  من  الوقود  استهالك  تقليل  يمكن  أنه 
بمواعيد  االلتزام  ـ  منها:  البسيطة،  التدابير  بعض 

الصيانة الدورية
ـ الحفاظ على الضغط الصحيح لهواء اإلطارات

مثل  السيارة  في  زائدا  وزنا  يشكل  ما  كل  إزالة  ـ 
أغراض المصيف وصندوق السقف.

ـ تشغيل التجهيزات المستهلكة للوقود عند الضرورة 
فقط مثل المكيف، وتدفئة المقاعد، مع مراعاة تجنب 
أنظمة  على  االعتماد  خالل  من  المزدحمة  األماكن 

المالحة، التي تقدم بيانات في الوقت الفعلي.
غير  والتسارع  الشديدة  الكبح  مناورات  تجنب  ـ 
واحدة  وتيرة  على  السير  ومحاولة  الضروري 
إلى 110   90 من  يمتد  نطاقا  تتجاوز  ال  وبسرعة 
الطريق  من  مقاومة  كل  بأن  العلم  مع  كلم/س، 
والطقس تزيد من استهالك الوقود كالسير في عكس 

اتجاه الرياح الشديدة وعلى الطرق الصاعدة.

يفقد كثير من مالك السيارات جزء كبير من سعر 
الرغم من  بيعها، وذلك على  إعادة  سياراتهم عند 
أن حالة السيارة المباعة تكون جيدة جداً، حيث ال 
تحقق عند البيع سعرها العادل، ومما يساعد على 
خفض سعرها إهمال مالكها العناية بها وإظهارها 

بأفضل حال عند البيع.
ومن خالل السطور التالية يمكنك التعرف على أبرز 
عند  لسيارتك  سعر  أعلى  على  للحصول  النصائح 

إعادة بيعها:

الوقت المناسب
سيارتك  تعرض  فال  للبيع،  المناسب  الوقت  اختر 
انخفاض  أو  الوقود  أسعار  ارتفاع  مع  تزامناً  للبيع 
األسعار الجمركية على السيارات، كذلك ننصح ببيع 
السيارة في أول خمس سنوات من شرائها حيث أنه 
بعد ذلك قد تصل خسارتك إلى أكثر من 50% من 

قيمتها األصلية.

إعادة اإلصالح
وتجديد  إصالحات  جميع  عمل  من  التأكد  يجب 
سعرها  يقل  ال  حتى  للبيع،  عرضها  قبل  السيارة 
حتى  األجزاء  جميع  تشمل  والتي  كبيرة،  بصورة 

البسيطة منها المتمثلة في خدوش الطالء.

تنظيف وتلميع السيارة
يعد نظافة السيارة ولمعان طالئها من أبرز العوامل 
يجب  لذا  ويرفع سعرها،  السيارة  جمال  تبرز  التي 

قبل التوجه لبيعها غسل وتلميع السيارة بشكل جيد.

اإلطارات
من األجزاء التي تبرز جمال السيارة هي اإلطارات 
الشوائب  من  جيداً  تنظيفهم  يجب  لذلك  والعجالت، 

العالقة بهم وتلميع اإلطارات.

غسل وتنظيف المحرك
التي  الهامة  األمور  من  المحرك  وتنظيف  غسل 
ترفع من قيمة السيارة، ألنه يدل على الحالة الجيدة 

للمحرك.

الروائح الكريهة
فقد  مدخن،  أنك  أو  أليف  حيوان  تمتلك  كنت  سواًء 
إبعاد  في  سيارتك  داخل  الكريهة  الرائحة  تتسبب 
ننصحك  لذا  سعرها،  تقليل  أو  عنها  المشترين 

بتعطيرها وإزالة أي رائحة كريهة تتواجد بها.

الملصقات
أيضاً  تكون  قد  لكنها  اعجابك،  الملصقات  تثير  قد 
ُمنفرة للمشترين المحتملين، وقد تُعطي عنك انطباعاً 
قبل عرض سيارتك  الملصقات  بإزالة  قم  لذا  سيئاً، 

للبيع.

تلميع المصابيح
تزيد من  التي  الرئيسية  العوامل  المصابيح من  تعد 
فإن  وباهتة،  صفراء  كانت  فإذا  السيارة،  جاذبية 
السيارة لن تُصبح جذابة كما ينبغي مما يخفض من 

سعرها.
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هل فكرت يوما بالمسافة التي تقطعها السيارة بالثانية الواحدة حسب السرعة 
التي نقود بها السيارة وهل تخيلت يوما اذا صادفت خطرا ماهي المسافة التي 
دواسة  الى  البنزين  دواسة  عن  قدمك  به  ترفع  الذي  بالوقت  السيارة  تقطعها 

الفرامل حسب السرعة التي تقود بها سيارتك.
األسباب  أهم  من  واحدة  تعتبر  المركبات  بين  كافية  مسافة  على  الحفاظ  عدم 

المؤدية إلي حوادث الطرق.
لذلك يجب ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك على حسب سرعة 
المركبة بحيث إذا طرأ امر فجأة يكون لديك متسع من الوقت إليقاف سيارتك 

بأمان. 
لمعرفة مسافة األمان الواجب تركها حسب سرعتنا يجب عليك ان تأخذ سرعتك 
بالكيلومتر مقسومة على اثنين مضيفا اليها خمسة امتار طول سيارتك تصبح 

النتيجة هي المسافة المثلى التي بإمكانك التوقف بها.
مثال اذا كانت سرعتك 60 كلم بالساعة نقسمها على اثنين = 30 نضيف عليها 
تسير  لسيارة  امان  مسافة  وهي  مترا  لتصبح 35  السيارة  امتار طول  خمسة 

بسرعة 60 كلم.
نستعمل الجدول التالي لتحديد مسافة االمان التي يجب على السائق تركها بينه 

وبين السيارة االمامية . 

هذا الجدول للسيارات الخاصة فقط وال يشمل مركبات النقل الثقيل التى تختلف 
فى طريقة حساب السرعة ومسافة التوقف.

اختبارات  في  المتخصصة  األلمانية  نورد"  "تي.يو.في  مؤسسة  خبراء  كشف 
السيارات أن أغلب سائقي السيارات ال يعرفون معنى أحد الرموز الموجودة في 
لوحة عدادات السيارة ويستهدف تسهيل وقوف السائق في المكان الصحيح عند 

التزود بالوقود.
كل  إن  الخبراء  ويقول 
تقريبا  الجديدة  السيارات 
فيها رمز عبارة عن مثلث 
صغير أو سهم بالقرب من 
مصباح التحذير من قرب 
في  الموجود  الوقود  نفاد 
والحقيقة  العدادات.  لوحة 
مضخة  رمز  معنى  أن 
الوقود الموجود في لوحة 

العدادات واضح، لكن ما معنى المثلث أو السهم الوجود إلى جواره؟.
يشير هذا المثلث أو السهم إلى الجانب الموجود فيه فتحة خزان الوقود بالنسبة 
للسيارة وهو ما يساعد السائق في تحديد الوضع الصحيح للسيارة أمام مضخة 

الوقود أثناء عملية التزود بالوقود.
وفي بعض األحيان توجد عبارة " باب الوقود " مكتوبة بخط صغير أمام الرمز 
. وهناك رأي شائع بأن الفوهة الموجودة أعلى رمز مضخة الوقود تتجه إلى 
اليمين أو اليسار لكي تشير إلى الجانب الموجودة فيه فتحة خزان الوقود، لكن 

هذا غير صحيح.
تقول مؤسسة "تي.يو.في نورد" إن الرمز يحير الكثير من السائقين، لكن من 
المحتمل أن تكون فائدته بسيطة بالنسبة للسائقين الذين تعودوا على سياراتهم 
يستخدمون  أو  سيارة  يستأجرون  الذين  للسائقين  بالنسبة  لكن   . دائمة  بصورة 
لفتحة خزان  الصحيح  المكان  يعرفون  فقد ال  لهم،  بالنسبة  معتادة  سيارة غير 
الوقود قبل الوقوف أمام المضخة في محطة الخدمة، وسيكون الرمز مفيدا لهم 

في هذه الحالة.

إلى  الحرارة  درجات  تصل  أن  وتوقع  تدريجًيا  الحرارة  درجات  ارتفاع  مع 
درجات عالية، لذا يتوجب على مالكي السيارات خالل األيام المقبلة بدء الصيانة 
الربيع واستقبال  انتهاء  قبل  تعتبر من الضروريات  الدورية لسياراتهم، والتي 

الصيف وارتفاع درجة الحرارة أكثر فأكثر.

ـ قم بصيانة وتنظيف دائرة تبريد المحرك، والتي تتكون من الريداتير ومضخة 
المياه وخراطيم المياه وثرموستات الحرارة والمياه، وحاول االعتماد على المياه 

الخضراء دوًما، ألنها تُطيل عمر الدائرة االفتراضي.

تبدأ  ـ افحص سوائل السيارة المختلفة وتأكد من مستوياتها، ألنها في األغلب 
في التبخر جزئًيا مع ارتفاع درجات الحرارة، وأهمها زيت محرك وزيت ناقل 

الحركة وزيت التوجيه "الباور" وزيت المكابح.
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ـ افحص فالتر الهواء والزيوت ومكيف الهواء، وقم بتنظيف ما يُمكن تنظيفه، 
وقم بتغيير الفالتر التي تستدعي ذلك.

ـ افحص ضغط إطاراتك 
إلى  باإلضافة  األربعة 
وقم  االحتياطي،  اإلطار 
الضغط  على  بضبطها 
قبل  من  به  الموصي 
المصنعة  الشركة 
معرفة  ويُمكن  للسيارة، 
دليل  خالل  من  ذلك 
التعليمات  أو  المالك 

الموجودة بجانب باب السائق أو بجانب محرك السيارة.

ـ اختبر مكيف هواء السيارة مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة 
تدريجًيا، وفي حالة عدم عمله بكفاءة ربما يحتاج إلى شحن غاز الفريون، أو 

ربما بعض أجزاء دائرة المكيف تعرضت للتسريب أو الكسر.

ـ احمي أجزاء سيارتك الداخلية والخارجية من أشعة الشمس المباشرة والحرارة 
الزجاج  أغطية  واستخدم  شجرة،  أو  مظلة  تحت  إيقافها  خالل  من  المرتفعة، 
"الشماسة"، للحفاظ على طالئها ويُطيل عمر أجزاء المقصورة المختلفة التي 

تتأثر بشدة بعوامل الطقس في الصيف.

حذر نادي السيارات "أوروبا" قائدي السيارات من استخدام الحبل أو القضيب 
الهجين،  والسيارات  الكهربائية  السيارات  وهي:  أال  السيارات،  بعض  لَقطر 
ويسري ذلك أيضا على السيارات المزودة بمحرك احتراق داخلي وناقل حركة 

أوتوماتيكي.
وعلل خبراء النادي األلماني ذلك بأن َقطر هذه السيارات بهذه الطريقة التقليدية 
الكهربائية  السيارات  حالة  في  العالي  الجهد  بنظام  أضرار  حدوث  إلى  يؤدي 
والسيارات الهجين، وكذلك حدوث أضرار بناقل الحركة األوتوماتيكي في حالة 

السيارات المزودة بمحرك احتراق داخلي.
بخدمات  االستعانة  السيارة  قائد  على  يتعين  الجسيمة،  األضرار  هذه  ولتجنب 

الشركات المتخصصة في َقطر السيارات المتعطلة.
األلمان  الخبراء  وأشار 
السيارات  أن  إلى 
بصفة  تعد  الكهربائية 
تعرضا  أقل  عامة 
مقارنــــــة  لألعطـــال 
بالسيـــارات المــــزودة 
بمحرك احتراق داخلي؛ 
نظرا ألنها تحتوي على 
ثم  ومن  أقل،  مكونات 

مصادر أعطال أقل.

قدمت العديد من شركات السيارات خالل السنوات األخيرة طرازات عدة بناقل 
.DSG أو DCT الحركة ثنائي التعشيق المعروف باسم

وكانت مجموعة فولكس فاجن أولى العالمات التي قدمت هذا النوع من نواقل 
الحركة للعالم بدءا من نسخة R32 لجيل سيارتها جولف الرابع.

في هذا الموضوع نستعرض أبرز مميزات وعيوب ناقل الحركة الثنائي وكيفية 
عمله:

يضم ناقل الحركة ثنائي التعشيق عدة مكونات مشتركة مع ناقل الحركة اليدوي 
مثل الديسك واالسطوانة ويضم علبتين للتروس خصصت إحداهما للسرعات 
إليكترونية  ووحدة  للتعشيق  قابضين  مع  الفردية  للسرعات  وأخرى  الزوجية 

تتحكم بعملية النقل حيث يتم تجهيز الترس القادم مسبقا لتسريع عملية التقل.
التروس  تبديل  سرعة  في  الحركة  نواقل  من  النوع  هذا  مميزات  أهم  تتمثل 
وتخفيض هدر قوة المحرك ما يؤدي لنقل أكبر قدر ممكن من القوة للعجالت 
اقتصاديا  النوعية معدال  تقدم هذه  كما   Wheel Horsepowerبالـ يعرف  ما 

الستهالك الوقود.
بينما تتضمن عيوب ناقل الحركة الثنائي التعشيق ارتفاع تكلفة صيانته وتغيير 
والطرازات  األحيان  بعض  في  السيارة  حركة  سالسة  عدم  بجانب  مكوناته 

خصوصا على السرعات المنخفضة وأثناء الزحام.
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يعتبر مرض ارتفاع ضغط الدم من أشهر األمراض 
الشائعة في العصر الحديث، وهو من أحد األمراض 

المتعلقة بأمراض القلب واألوعية الدموية والكلي. 

أعراض إرتفاع ضغط الدم: 
في  المرضي  معظم  يشعر  ال  األحيان  أغلب  في 
حالة إرتفاع ضغط الدم بأي أعراض واضحة. هنا 
ولكن  المرتفع.  الدم  ضغط  مرض  خطورة  تكمن 
عن  وناتجة  مصاحبة  أعراض  ظهور  الممكن  من 
مضاعفات ارتفاع ضغط الدم، ومن هذه األعراض:

األنف،  نزيف  الدوخة،  الصداع،  اإلتزان،  عدم 
خصوصا  الرأس،  مؤخرة  في  األلم  األذن،  طنين 
عند االستيقاظ في الصباح، الشعور بألم في الصدر، 
وقلة  الوعي  اختالل  التنفس،  في  بضيق  الشعور 
التركيز، الشعور بضعف األطراف، العرق الزائد، 
تشنج العضالت، الضعف البدني العام، التبول بشكل 
البول،  البولية، احمرار  المجاري  التهابات  متكرر، 
قوة  ضعف  العينين،  زغللة  بسرعة،  القلب  خفقان 

البصر.

 أنواع إرتفاع ضغط الدم: 
النوع اإلبتدائي )يمثل 90% من الحاالت(: لم يزل 
احتماالت  هناك  لكن  و  السبب،  مجهول  النوع  هذا 
وجود عوامل أخرى قد تكون هي السبب فيه مثل: 
الوراثه ، والتوتر النفسي، والعادات الصحيه السيئة 
والغنيه  المالحة  األطعمه  تناول  في  اإلفراط  مثل 
علي  تعمل  والتي  والحلويات  والسكريات  بالدهون 

رفع نسبة هرمون األنسولين في الدم . 
تعتبر  الحاالت(:   من   %10 )يمثل  الثانوي  النوع 
لحدوث  نتيجة  النوع  هذا  ينسب  و  معروفة  أسبابه 
مرض سابق " إبتدائي المنشأ"، مثل الفشل الكلوي أو 
ضيق الشريان األورطي، أمراض الجهاز الهرموني 
إفرازها  زيادة  أو  الدرقية  الغدة  إفراز  نقص  مثل 
النخامية  الغدة  أمراض  الثيروكسين،  لهرمون 
والكظرية، مثال إفراز هرمون األلدوستيرون، الذي 
يقلل من تخلص الكلى من الصوديوم والسوائل، مما 
يعمل على زيادة حجم السوائل في األوعيه الدموية  

وبالتالي ارتفاع ضغط الدم. 
قد يحدث ألسباب متعددة، مثل  الشرايين  و تصلب 

اإلصابة بأمراض مختلفة، منها ما هو وراثي و منها 
بعض  هناك  لذلك  إضافة  المنشأ.  عضوي  هو  ما 
الدهون  نسبة  من  تزيد  التي  الطبية  العقاقير  أنواع 
في الدم على المدى البعيد من استخدامها، مثال لذلك 
الكورتيزون و الهرمونات الصناعية و حبوب منع 
الحمل، التي تحتوي على هرمونات األستروجين و 

البروجيسترون. 

مخاطر إرتفاع ضغط الدم:
هو  عموما،  الدم  ضغط  ارتفاع  مخاطر  أشد  من 
يطلق  لذ  مفاجئة.  قلبية  أو  دماغية  سكتات  إحداث 
القاتل الصامت، ذلك  المرتفع اسم  الدم  علي ضغط 
نسبة ألن الكثيريين من الناس يصابون بمضاعفات 
علم  دون  المميتة،  وعواقبه  الدم  ضغط  ارتفاع 
ربما  والذي  الدم.  ضغط  بارتفاع  بإصابتهم  مسبق 
ال تظهر أعراضه وعالماته علي بعض األشخاص 
الذي  للمرض،  إهمالهم  بسبب  أو  واضحة  بصورة 
يكون السبب في الموت المفاجئ. وأثبتت الدراسات 
مرض  نشوء  بين  مباشرة  عالقة  وجود  الحديثة 
تلعب  التي  العوامل  بعض  وتوفر  المرتفع  الضغط 
دورا فعاال في ذلك مثال: التاريخ المرضي لألسرة 
األساسي  الدم  بإرتفاع ضغط  المصابين  من   %30)
الدم  ضغط  إرتفاع  ينتج  فقد  أسري(:  تاريخ  لديهم 
جينيا  توريثها  يتوالى  والتي  وراثية،  عوامل  عن 
الى أفراد األسرة، الواحد تلو اآلخر. العمر: تزداد 
إحتمالية اإلصابة بإرتفاع ضغط الدم مع تقدم السن، 
مرحلة  في  الجنس:  الثالثين.  سن  بعد  خصوصا 
الشباب ومنتصف العمر يكون الرجال أكثر عرضة 
لإلصابة من النساء، والعكس فيما بعد سن الستين. 
الالتي  النساء  أكثر عرضة من  الذكور  يعتبر  بذلك 
لم يدخلن مرحلة األمان  بعد توقف الطمث ) الدوره 
الشهرية(. إذا دخل النساء سن األمان وتوقف عندهن 
النساء  يصبحن  بحيث  الخطر  نسبة  تنقلب  الطمث، 
مقارنة  الدم  ضغط  ارتفاع  لمرض  عرضة  أكثر 
الهرمونية  االضطرابات  بسبب  وذلك  بالرجال 
التي تحدث بعد دخول هذه المرحلة )مرحلة توقف 
عرضة  أكثر  هم  فالزنوج  العرق:  التبويض(. 
البيض مثال لذلك  الدم من  لإلصابة بارتفاع ضغط 
شعوب أفريقيا واألمريكان السود من أصل أفريقي.

مضاعفات إرتفاع ضغط الدم: 
يؤدي إرتفاع ضغط الدم إلى مشاكل صحية خطيرة، 
تزداد حدتها إذا لم تتم معالجتها بالصورة المناسبة. 
وتختلف هذه المضاعفات من شخص آلخر باالعتماد 
على أربعة عوامل خطر رئيسية ال يمكن السيطرة 
لألسرة، عامل  المرضي  التاريخ  عليها هي: عامل 
عام  وبشكل  العرق.  وعامل  الجنس،  عامل  العمر، 
فإن إلرتفاع ضغط الدم مضاعفات سلبية كبيرة على 
أعضاء،  ثالثة  هناك  أن  إال  الجسم،  أعضاء  جميع 
هذه  الدم.  بإرتفاع ضغط  تأثرا  األكثر  تعتبر  والتي 
والكلي  القلب  في  تتمثل  تأثرا  األكثر  األعضاء 

والدماغ.
القلب: نتيجة لإلصابة بإرتفاع ضغط الدم ال يحصل 
واألكسجين  الدم  من  الالزمة  الكمية  على  القلب 
التاجي وبالتالي  الشريان  إنسداد  إلى:  قد يؤدي  مما 
اإلصابة بنوبة قلبية. كما أن هذا النقص المزمن في 
تزويد عضلة القلب بالدم، قد يؤدي إلى موت جزء 
من عضلة القلب وبه يتوقف القلب عن النبض، مما 

يتسبب في أغلب األحيان في الوفاة الفجائية.
الدماغ  تزويد  يقل  الشرايين،  لضيق  نتيجة  الدماغ: 
فقدان  شكل  في  تأتي  نوبة  إلى  يؤدي  مما  بالدم، 
النوبة  تحدث  وقد  بالشلل.  واإلحساس  للقوة  مفاجئ 
في  الشرايين  أحد  لتمزق  نتيجة  الدماغية(  )السكتة 
الدماغ، ودخول  بذلك علي وظائف  مؤثرة  الدماغ، 

المريض في غيبوبة تامة.
الكلي: تعتبر الكلي من أكثر األعضاء التي تعتمد في 
الدم  إرتفاع ضغط  الدم.  أداء وظائفها على جريان 
يؤدي إلى نقص تزويد هذه األعضاء بالدم مباشرة. 
نتيجة لنقص تزويد الكلى بالدم، تقل قابليتها للتخلص 
يسمى  ما  وهذا  السامة.  الجسم  ومواد  السوائل  من 
المواد  تراكم  عليه  يترتب  الذي  الكلوي،  بالقصور 

السامة في الدم وفي الجسم. 
 زيادة على ذلك، فإن ارتفاع ضغط الدم يؤثر تأثيرا 
ضررا   يسبب  وقد  الشرايين،  جدران  علي  مباشرا 
في االوعية الدموية وأعضاء الجسد األخرى. فكلما 
كان ضغط الدم مرتفعا أكثر و بقي دون عالج لفترة 
الجسم  وأعضاء  الشرايين  على  التأثير  كان  أطول 
الدم  بها الحق. وعدم عالج ضغط  أقوي والضرر 
المرتفع قد يؤدي إلى: تمدد جدران األوعية الدموية 
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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« .

في  الدموية  األوعية  تمزق  أو  انسداد  الموضعي، 
التركيز، ضعف  وصعوبة  الذاكرة  الدماغ، ضعف 
وضيق األوعية الدموية في الكلى، ضيـق أو تدمير 
باألوعية  واإلضرار  العينين،  في  الدموية  األوعية 

الدموية الدقيقة والكبيرة عموما. 

عالج إرتفاع ضغط الدم: 
على  كبير  بشكل  يساعد  الحياة  نمط  في  التغيير 
اإلهتمام  بجانب  هذا  المرتفع،  الدم  ضغط  اتزان 
بجانبي النشاط البدني /الرياضة، واالهتمام بالتغذية 
عن  واالبتعاد  المكملة،  الوجبات  وتناول  الصحية 
القهوة والمنبهات، والتدخين، والخمور والمخدرات، 
النفس  عن  بالترويح  النفسي،  الضغط  وتخفيف 
وتناول  شخص،  لكل  المحببة  الهوايات  وممارسة 
جرعات محددة من األدوية العالجية الموصوف بها 

من قبل الطبيب في وقتها.

باستخدام  الدم  ضغط  ارتفاع  عالج  في  يستعان 
العقاقير الطبية الفعالة، التى تعمل في الغالب بشكل 
موسعات لألوعية الدموية أو مدرات للبول. بفضل 
األدوية  أنواع  من  عدد  اآلن  يوجد  العلمي  التقدم 
بنجاح وأمان، دون وجود  تستخدم  التي  المتطورة، 
يعالج  إلستعمالها.  مصاحبة  سلبية  جانبية  أعراض 
ضغط الدم المرتفع طبيا، بناءا على مستوى ضغط 
الدم عند كل مريض، نوع ضغط الدم، حدة المرض، 
مدة المرض، عمر المريض، واألمراض المصاحبة 

لمرض الضغط المرتفع. 

دور الرياضة والتغذية في الوقاية والعالج:
أثبتت نتائج الدراسات العلمية الحديثة  وجود عالقة 
الزائد.  والوزن  المرتفع  الدم  ضغط  بين  مباشرة 
وتقدر احتمالية اإلصابة بارتفاع الضغط  بأنها تزيد 
الوزن  بزيادة  المصاب  الشخص  عند  مرة  بأربعين 
وتقليل  األشخاص.  من  بغيرهم  مقارنة  والسمنة، 
الدم مع مراعاة  الوزن يصاحبه االتزان في ضغط 
تناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على المجموعات 
تأثيرها  لها  عامة  عوامل  هناك  األساسية.  الغذائية 
مثل  ذكر  كما  الدم،  ضغط  مستويات  على  السلبي 
السمنة واإلفراط في تناول الملح واإلفراط في شرب 
البدني والحركة. ورغم  النشاط  قلة  الكحول وكذلك 
توصف  الناجعة،  الطبية  بالعقاقير  عالجا  هناك  أن 
من قبل الطبيب المعالج، إال أن الغذاء الصحيح قد 
مرض  من  العالج  وكذلك  الوقاية  سبل  أحد  يكون 

الدم  ضغط  مرض  من  وللوقاية  المرتفع.  الضغط 
المرتفع  ينصح بالتقليل من تناول الدهون المشبعة 
مثل السمن البلدي، الزبدة، القشطة، وكذلك االبتعاد 
عن األغذية عالية الكوليسترول مثل المخ، والكبدة، 
خطر  من  يحد  اإلجراء  وهذا  الحمراء.  واللحوم 
وينصح  الدموية.  واألوعية  القلب  أمراض  حدوث 
تغذويا بزيادة تناول الفواكه والخضار والبقول مثل 
الفول والعدس، وكذلك الحبوب الكاملة. وينصح في 
كما  الدسم.  قليلة  األلبان  منتجات  بإستهالك  التغذية 
الكالسيوم  مثل  المعدنية  العناصر  بعض  هناك  أن 
ومضادات  "ج"  وفيتامين  والسيلينوم  والماغنسيوم 
األكسدة، التي لها دور فعال في خفض ضغط الدم 

المرتفع.

األغذية التي تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع: 
يساعد  يوميا  والبصل  الثوم  تناول  والبصل:  الثوم 
إمكانية  هناك  المرتفع.  الدم  التقليل من ضغط  علي 
الثوم والبصل في شكل كبسوالت  حديثة إلستعمال 
من  المعدة.  قرحة  من  يعانون  الذين  لألشخاص 
المساوئ هو إفراز بعض مكونات الثوم والبصل مع 
العرق، مما يسبب أحيانا مضايقة للمريض أو ذويه.
إنقاص  علي  يعمل  الكرفس  )الزالري(:  الكرفس 
النورأدرينالين،  األدرينالين،  هرمونات  مستوي 
في  مثال  تفرز  الشدة،  )هرمونات  والكورتيزول 
نقص  إلى  يؤدي  مما  النفسية(،  الضغوط  حاالت 
بعد  الدم  ضغط  إتزان  وبالتالي  الشرايين  تقلص 

إرتفاعه.
 الكركديه: بناء على دراسات علمية حديثة أثبت أن 
مشروب الكركديه  حارا أم كان باردا ينشط عضلة 
القلب ويعمل كمخفض فعال لضغط الدم. ذلك ألنه 
يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي. ينصح بعدم 

اإلكثار منه في حاالت أمراض الكلي. 
الشاي األخضر: الشاي األخضر يساعد علي خفض 
ضغط الدم المرتفع، ذلك ألن الشاي األخضر يحتوي 
علي مادة الكاتيشين، والتي تعمل علي خفض نسبة 
إفراز مادة األنجيوتنسين 2، والتي تلعب دورا هاما 
الشاي  شرب  بعدم  ينصح  الدم.  ضغط  تنظيم  في 
األخضر حارا، بل دافئا، ذلك تحوطا من اإلصابة 

بسرطانات الفم والمريء. 
األسماك وزيوتها: التغذية المبنية علي األسماك ذات 
فوائد صحية جمة، خصوصا عند مرضي الضغط 
المرتفع. تكمن فائدة األسماك في زيت السمك، الذي 
والتي  الدهنية،   3 األومجا  أحماض  علي  يحتوي 

فعالة،  بصورة  الدم  ضغط  في  التحكم  في  تساعد 
بالسكتات  اإلصابة  من  المريض  تحصين  وبالتالي 

القلبية والدماغية المفاجئة. 
إنقاص  على  يعمل  الزيتون  زيت  النباتية:  الزيوت 
الضغط المرتفع بصورة فعالة. أثبتت بعض التجارب 
من  تقلل  يوميا،  زيتون  زيت  مالعق   3 تناول  أن 
زئبقي،  ملم  وحدات   9 بمعدل  اإلنقباضي  الضغط 
وحدات   6 بمعدل  اإلنبساطي  الضغط  من  وتقلل 
يوميا  السمسم  زيت  تناول  يساعد  كما  زئبقي.  ملم 
األشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم على 
الوصول الي ضغط دم طبيعي. هنا يفضل إستعمال 

الزيوت النباتية ذات درجة النقاء العالية.
 الفواكه والخضروات: تعتبر الفواكه والخضروات 
الضرورية  بالمعادن  الغنية  الغذائية  المواد  أهم  من 
بالفيتامينات  والحديد،  والكالسيوم  الماغنسيوم  مثل 
الجسم.  أعضاء  لنشاط  المهمة  وبي  وسي  إ،  مثل 
وهي تحتوي بجانب ذلك على كمية كافية من األلياف 
التي تعمل على تنشيط أداء جهاز الهضم، وتخليص 
جسم اإلنسان من المواد السامة الناتجة من تفاعالت 
اليومي بتناول كميات  الجسم، به يعمل ربط الغذاء 
الدموية   تقوية األوعية والشعيرات  كافية منها على 
أعضاء  أداء  على  إيجابيا  الفعال  تأثيرها  وبالتالي 
التجارب  أثبتت  ولقد  الدم.  ضغط  واتزان  الجسم 
عند  فروت  والجريب  البرتقال  تناول  نجاح  العلمية 
في  معقولة،  وبكميات  الريق  على  الباكر  الصباح 

تخفيض ضغط الدم المرتفع بشكل فائق للتصور. 
ألغذية الغنية بالبوتاسيوم: أثبتت بعض التجارب بأن 
البوتاسيوم يساعد في خفض الدم المرتفع بالضغط. 
والتمر،  الموز،   : بالبوتاسيوم  الغنية  األغذية  ومن 
 ، والطماطم  والبطاطس،  والمشمش،  واألفوكادو، 

واللوبيا ، والفاصوليا، والبقدونس، والجرجير.
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يعيش  عاًما،   24 العمر  من  الحمصي  أكرم  يبلغ 
أخصائي  ليصبح  ويتدرب  دوسلدورف  من  بالقرب 
مساج وعالج طبيعي. ُولد في سوريا ولجأ إلى ألمانيا 
مع عائلته في عام 2014. إلى جانب بعض ذكريات 
أيًضا من  يعاني  كان  في سوريا،  المروعة  الحرب 
منذ  والمفاصل  البطن  في  شديد  وألم  متكررة  حمى 
عدة  بعد  إال  أعراضه  سبب  يكتشف  ولم  الطفولة. 
المتوسط  البحر  حمى  من  أكرم  يعاني  سنوات: 
العائلية )FMF(، وهي مرض وراثي نادًرا ما يظهر 
منطقة  األول سكان  المقام  في  ويُصيب  ألمانيا،  في 
بعض  ذلك  في  بما  المتوسط،  األبيض  البحر  شرق 

البلدان الناطقة باللغة العربية. 
دون  العائلية  المتوسط  البحر  حمى  تظل  ما  غالًبا 
يتم   - أكرم  حالة  في  الحال  هو  كما   - أو  تشخيص 
التشخيص في وقت متأخر جًدا، حيث إن األعراض 
النمطية لحمى البحر المتوسط العائلية تشبه أعراض 
العدوى الشائعة، وغالًبا ما يظهر المرض ألول مرة 

لدى األطفال.

وبدورنا، تحدثنا مع أكرم عن مرضه وسألناه كيف 
اكتشف في النهاية أنه قد يكون مصاًبا بحمى البحر 

المتوسط العائلية.

عزيزي أكرم، متى وكيف ظهرت األعراض األولى 
لحمى البحر المتوسط العائلية؟

ما.  هناك خطب  أّن  طفاًل  كنت  عندما  لقد الحظُت 

واأللم  الحمى  من  بنوبات  أصاب  كنت  ما  وغالًبا 
الشديد دون معرفة السبب. ونظًرا ألن أختي كانت 
يشتبه  كان  العائلية،  المتوسط  البحر  بحمى  مصابة 
في إصابتي بها أيًضا، حيث يكون المرض موروًثا 
في معظم الحاالت. ومع ذلك، لم يتمكن طبيبي من 
التحقق من تشخيص حمى البحر المتوسط العائلية، 
لذا لم يأخذ أحد ألمي على محمل الجد. كنت متهًما 

بمحاولة التهرب من المدرسة.
في مرحلة ما، اضطررت أنا وأسرتي إلى مغادرة 
كان  لبنان.  إلى  أواًل  الحرب،  من  والهروب  وطننا 
لمدة  العمل  علّي  وكان  عاًما،   15 حينها  عمري 
تصل إلى 18 ساعة يومًيا في أعمال المطعم دون 
الحصول على فترات راحة حقيقية أو أيام إجازة. لقد 
كان األلم ال يُحتمل - فقد تعرضت لإلغماء أحياًنا. 
المستشفى، وحصلت على مسكنات لأللم  إلى  نُِقلُت 

واضطررت لمواصلة العمل.

لقد وصلَت إلى ألمانيا مع عائلتك في عام ٢0١٤. 
ماذا حدث بعد ذلك؟

ولكن  بالطبع،  واأللم،  الحمى  نوبات  استمرت 
علة  توجد  ال  أنه  األطباء  قال  أيًضا،  ألمانيا  في 
أول  ُشّخصت  األشياء.  أتخيل  كنت  فقط  وأنني  بي 
الكرب  أنها اضطراب  لدي على  نوبة حمى شديدة 
الطب  قسم  إلى  ذلك  بعد  أُدِخلت  للرضح.  التالي 
النفسي للمراهقين، والذي كان ضرورًيا بالنظر إلى 
الماضي، ولكن لم تكن الصدمة لدي السبب في األلم؛ 

بل استمرت حتى عندما تحسنت نفسًيا.

البحر  حمى  من  تعاني  أنك  أخيًرا  اكتشفَت  وكيف 
المتوسط العائلية؟

أراد والدّي المساعدة، ولكن لألسف لم يكن بوسعهما 
فهم ما يحدث معي بصورة كاملة. أدركُت أنه كان 
دّونُت  الحمى واأللم بمفردي.  علّي أن أبحث سبب 
يوم.  كل  اإلمكان  قدر  هي  كما  بالضبط  أعراضي 
 2016 عام  أواخر  في  ألمانية  بعائلة  أيًضا  التقيت 
بإعداد  وقمنا  اإلنترنت،  عبر  البحث  في  ساعدتني 
األعراض  تطابق  أمراض  بثالثة  مختصرة  قائمة 
البحر  األمراض حمى  هذه  منها. ومن  أعاني  التي 
القائمة إلى الطبيب  العائلية. ثم أخذنا هذه  المتوسط 
العام المتابع للعائلة، حيث بدأت الخطوة األولى من 
مرحلة طويلة من العالج من طبيب إلى آخر. وقد 
كان  روماتيزم  إلى طبيب  النهاية  في  ذلك  بي  أدى 
متخصًصا أيًضا في أمراض االلتهاب الذاتي النادرة. 
لمرضي  ومستهدًفا  محدًدا  عالًجا  تلقيت  ذلك،  بعد 

ألول مرة.

كيف غّير ذلك وضعك؟
شعر بعض األشخاص الذين ناقشت معهم تشخيصي 
بمعرفة  سعيًدا  فقط  كنت  لكنني   - تجاهي  باألسى 
كثيًرا  أفضل  أنا  النهاية!  في  منها  أعاني  التي  العلة 
اآلن: تمكنُت من إكمال شهادتي في المدرسة الثانوية 
أنا  طبيعي.  عالج  أخصائي  ألصبح  حالًيا  وأتدرب 

ببساطة ممتن لذلك.

ما النصائح التي توجهها لألشخاص اآلخرين الذين 
يبحثون عن المساعدة في موقف مشابه؟

أواًل، ألي شخص ال يعرف العلة التي يعاني منها، 
أود أن أوّكد على ما يلي: استمع إلى جسدك! األلم 
الشديد على مدار فترة زمنية طويلة له سبب أساسي. 
التي  توقيت األعراض  المهم مالحظة وتوثيق  من 
الطريقة  هي  هذه  تكرارها.  ومعدل  منها  تعاني 
تتم  وأن  مفصلة  بمعلومات  طبيبك  لتزويد  الوحيدة 

إحالتك إلى اختصاصي على نحو مثالي.

والعالج  التشخيص  عن  البحث  المهم  من  ثانًيا، 
االستفادة  يمكنك  عليه.  العثور  يتم  حتى  المناسب 
من اإلنترنت وبوابات المعلومات، ويجب أال يثبطك 
الجد. من  يأخذ معاناتك على محمل  أي شخص ال 
األفضل التوجه إلى أولئك الذين ينصتون ويقدمون 
إلى  إحالتك  األطباء  من  تطلب  أن  يمكنك  الدعم. 
عندما  مباشرة.  عنه  البحث  يمكنك  أو  اختصاصي 
تعرف السبب الحقيقي ألعراضك، يمكنك أن تفعل 
عواقب  في  المرض  يتسبب  أن  قبل  حيالها  شيًئا 
خطيرة طويلة المدى. على الرغم من أنه يعّد مرًضا 
إذا  العائلية  المتوسط  البحر  حمى  تستبعد  ال  نادًرا، 
من  كنت  وإذا  ألعراضي  مشابهة  أعراضك  كانت 

العالم الناطق باللغة العربية أو لديك أقارب هناك.

نختار  ال  نحن  المرض.  تقبل  المهم  من  وأخيًرا، 
مشكالتنا الصحية وأحياًنا نكون ضحايا لظروف ال 

نتحكم فيها على اإلطالق.

لقد تعلمت أن أركز على إيجاد أفضل طريقة للمضي 
قدًما في التعامل مع مرضي وعيش حياتي بالكامل. 

وسأستمر في القيام بذلك.

شكًرا جزياًل لك، عزيزي أكرم.

مقابلة مع أكرم الحمصي، البالغ من العمر ٢٤ عاًما، والمريض بحمى البحر المتوسط العائلية
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على  بالزحف  حاليا  الروسية  القوات  تقوم  تدريجيا 
تمهيدا  ربما  ومحاصرتها،  أوكرانيا  عاصمة  كييف 
على  لحملها  عليها  بالضغط  االكتفاء  او  القتحامها 

التسليم بالمطالب الروسية.

السيد،  عالء  لمؤلفه  الحرير”  “طريق  كتاب  في   
الدولة الروسية”، نقرأ جانبا  وتحت عنوان: “نشوء 
الروسي  الشعب  بين  التاريخية  العالقة  من  مهما 

وعاصمته التاريخية كييف..

في مطلع  ثمانمائة عام  منذ حوالي  **كانت روسيا 
القرن الثالث عشر عبارة عن مجموعة من اإلمارات 
من  القادمة  القبائل  تسكنها  التي  المتفرقة  المستقلة 
الشعوب  قبائل  ومن  الشمالية  االسكندنافية  الدول 

السالفية ومن قبائل الخزر،
أهم هذه اإلمارات إمارة فالديمير الكبرى في الشمال، 
دوقية  مجرد  موسكو  وكانت  الجنوب،  في  وكييف 

متطرفة جغرافياً. ولم تكن هذه اإلمارات متحدة.

ابن  وهو  خان،  أوكتاي  المغول  إمبراطور  قرر 
فاستطاع  1236م  عام  روسيا  غزو  جنكيزخان 

االستيالء على شبه جزيرة القرم،
نحو  شمااًل  وتوجه  الروسي  العمق  في  توجه  ثم 
دوقية موسكو وإمارة فالديمير فاستولى عليهما عام 

1238م
الروسية  المدن  أهم  وكانت  كييف  نحو  توجه  ثم 

وأعظمها في ذلك الحين فدمرها عام 1240م.
المتفرقة  الروسية  اإلمارات  على  المغول  سيطر 
سياسياً حينها وفرضوا على حكامها الطاعة المطلقة 
التجارية  الطرق  حماية  واجب  عليهم  فرضوا  كما 

لمصلحة المغول.
واختاروا عام 1235م دوقية موسكو ودعموا أميرها 
إيفان األول ومنحوه لقب أمير األمراء، فاستطاع هذا 
األمير تدريجياً ضم أراضي اإلمارات األخرى إلى 

دوقيته وتوحيد األراضي الروسية .
استمر هذا األمر حوالي مائتين وثالثين عاماً عندما 
الثالث عام 1476م برفض  إيفان  أمير موسكو  قام 

دفع اإلتاوات للمغول.

لم يعاقبه المغول للتطرف الجغرافي لبالده وضعف 
عوائدها الضريبية التجارية، واكتفوا بالسيطرة على 
األسود  البحر  ساحل  من  المؤلف  الروسي  الجنوب 
وشبه جزيرة القرم حيث تمر القوافل التجارية عبر 

مسار محور التجارة الدولي هناك.

“موسكوفيا”  ملك  قام  عاماً  السبعين  حوالى  بعد 
الرهيب”  “إيفان  باسم  اشتهر  الذي  الرابع  إيفان 
وأعلن  عام 1547م،  لروسيا  قيصراً  نفسه  بإعالن 
موسكو عاصمة لدولته التي سميت تاريخياً “روسيا 

القيصرية”.
استقرت األمور على ما هي عليه خارجياً في روسيا 
القيصرية التي انعزلت عن العالم األوروبي وعانت 
مائة  على  يزيد  ما  طوال  الواردات  محدودية  من 

وأربعين عاماً حتى مجيء القيصر بطرس األكبر.
١68٢م  عام  لروسيا  قيصراً  األكبر  بطرس  تولى 

وهو صبي في العاشرة من عمره.
لم يكن لروسيا إال ميناٌء بحرٌي وحيد متصل بالمحيط 
المتجمد الشمالي وتحاصره الثلوج تسعة أشهر في 
أو  عسكري  وجود  أي  للروس  يكن  ولم  السنة، 

تجاري في بقية البحار.
أدرك بطرس األكبر أن قيام دولته ونموها االقتصادي 
الروسية،  والبحرية  البرية  التجارة  بتنشيط  رهن 
ورأى بطرس أنه ال بديل عن النفاذ لشواطئ البحر 
بالتجارة  االنخراط  روسيا  قررت  حال  في  األسود 
الدولية، هذا البحر الذي تسيطر على شواطئه جهة 

روسيا إمارة القرم التترية المدعومة عثمانياً.
امكانياته  ضعف  رغم  األكبر  بطرس  استطاع 
هو  صغير  ميناء  احتالل  1696م  عام  العسكرية 
“أزوف” ليكون لروسيا موطئ قدم على هذا البحر.

البحر  ضفاف  إلى  األولى  للمرة  الروس  وصول 
على  التاريخي  لحضورهم  سيكون  الدافئة،  األسود 
الدولية  السياسة  في  قصوى  أولوية  الضفاف  هذه 

الروسية التي استمرت على النهج ذاته حتى اليوم.
البلطيق  بحر  نحو  أنظاره  األكبر  بطرس  وجه  ثم 
حروب  بعد  واستطاع  لروسيا،  ثاني  بحري  كمنفذ 
طويلة انتزاع موطئ قدم على هذا البحر من السويد 
“بطرس  ميناء  بتأسيس  قام  ثم  1703م،  عام  في 

بورغ” كميناء تجاري يحيط به الجليد خمسة شهور 
سنوياً على بحر البلطيق والذي سيتحول الحقا إلى 
عبر  موسكو  تنافس  ومدينة  لروسيا  ثانية  عاصمة 

التاريخ.
إليه  ونسبت  1725م  عام  األكبر  بطرس  توفي 
تتعلق  بنداً  أربعة عشر  من  هامة  وفاته وصية  بعد 

بالمستقبل االستراتيجي لروسيا بين دول العالم.

بعد  العظمى،  كاترينا  الروسية  االمبراطورة  قامت 
عام  في  عاماً  سبعين  بحوالي  االكبر  بطرس  وفاة 
المزيد من  بانتزاع  1794م ووفقا لوصية بطرس، 
سواحل البحر األسود من الدولة العثمانية، لتعلن عام 
1794م تأسيس مدينة “أوديسا” لتكون ميناًء بحرياً 
رئيسياً لروسيا على البحر األسود. ” )ميناء أوديسا 

أهم موانئ أوكرانيا الحالية(.

ومن ألمعتقد أن هذه الوصية ما زالت تشكل المنهج 
حتى  الروسي  االقتصادي  السياسي  االستراتيجي 

اليوم.

ماجد درويش

لإلمبراطورية  الفعلي  المؤسس  األكبر،  بطرس  اإلمبراطور 
في  رسمًيا  الروسية  اإلمبراطورية  قيام  عن  أعلن  الروسية. 

سنة ١7٢١.
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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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شھرمایو/ أیار ۲۰۲۲
Gebetszeiten für Berlin / Mai 2022
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Fahrschullehrer gesucht 
30€/Stunde.

Infos unter

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

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

أقالم للدعاية واإلعالن ـ حفر بالليزر

030-615 76 70

Metall Kugelschreiber
mit einseitiger Lasergravur

030-680 720 96



  

53

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

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

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

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

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

المقابر اإلسالمية وشواهد القبور
ـ مقابر فردية حسب رغباتك

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

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

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

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

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

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

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

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



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

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

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

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



ـًا   أطبـــاق  طازجة  يومــيـــــــ
أنــــــــــواع متعددة  من  الحلويـــــات 

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

هدفنا تقديم

 خدمة مميزة لكم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مصر

- الجزائر

ـ البحرين

ـ جيبوتي 

ـ اريتريا

- اليمن

- األردن

ـ العراق

- قطر

 
- الكويت

- لبنان

ـ ليبيا

- المغرب

- موريتانيا

ـ عمان

- فلسطين

- السعودية

- السودان

- سورية

- تونس

ـ اإلمارات
 

ـ الجامعة العربية

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

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

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

ـ االتحاد الثقافي العربي

 
ـ المعهد الثقافي العربي

 
ـ إتحاد اآلباء العرب

ـ االتحاد

ـ جمعية التضامن الخيرية

ـ البالغ

ـ الدار

ـ الديوان

ـ الحولة

 
ـ اإلرشاد

 
ـ الكرامة

 

ـ الكرمل

ـ جمعية المبرات الخيرية

ـ النادي
 

ـ جمعية أصدقاء اليرموك

ـ الجمعية العربية األلمانية
  للتبادل الثقافي

  
ـ معهد البحوث اإلجتماعية

ـ مركز الرسالة 

ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة

 
ـ المركز العربي

  األلماني

ـ جمعية الرسالة 
اللبنانية األلمانية

ـ جسر الصداقة األلماني
  اللبناني

ـ الرابطة
  اللبنانية

ـ اإلتحاد اللبناني
  األلماني لإلصالح

ـ جمعية الجسر

رابطة المغتربين
السوريين

ـ القنطرة

 
ـ الصداقة المغربية

 
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية

ـ الغرفة

 
ـ بيت الشباب العربي األلماني

 

إبن خلدون

ـ إدفاد

 
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة

 

ـ الجالية العراقية

 
ـ الرافدين

 
ـ اإلغاثة اإلسالمية

 
ـ مركز األسرة والشباب

ـ الجالية األردنية
برلين/براندبورغ

 

ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا

ـ الجمعية الطبية العربية

ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
 

ـ نادي شباب
  فلسطين

  
- التجمع الفلسطيني في ألمانيا

- جمعية السالم
 

ـ مركز الشبيبة الرياضي
  اإلندماجي 

ـ الجالية السودانية
 

ـ الصالت
  الطيبة السودانية

ـ النادي السوداني

ـ الجالية
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

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

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

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

- الكنيسة الكاثوليكية

- الكنيسة القبطية المصرية

- كنيسة الروم األرثدوكس

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

ـ مسجد عمر

- مركز اإلمام الصدر

- مسجد النور

- مركز القائم

- مسجد دار السالم

- مركز المصطفى

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

ـ لمرضى اإليدز
 
  

ـ للمعوقين

ـ لتأهيل الشباب

 
ـ استشارة للنساء

 
ـ جمعية األسرة

 
ـ استشارت لكل األسرة

 
ـ لكل المعوقين

  
ـ استشارة

  األسرة و المدرسة
 

ـ إستشارات
  إجتماعية

 
ـ للشباب والعائالت

 

ـ مركز عالج 
األطفال

 
ـ لالجئين

 

ـ للسكان
 

ـ إستشارات قانونية لألجانب
  

ـ لمرضى السرطان

الصداقة 
المصرية األلمانية

- مسجد المركز اإلسالمي

- مركز الحسنين

- مسجد الودادية

- مسجد دار الحكمة

ـ مركز التراث

- مسجد المركز الثقافي 

- مسجد الرحمن

- مسجد بالل

ـ مسجد الصحابة

ـ مسجد الرسالة

مسجد الفردوس
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Vereine, Beratungen  جمعيــــــات، استشــــارات

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

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

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

Mappen - Kataloge - Blöcke
Briefpapier - Postkarten

und Vieles mehr!

Flyer

KundenstopperVisitenkarten

Falzflyer

Speisekarte

Stempel

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

معالجة الخوف من طبیب األسنان
 جدید: - أشعة رقمیة

تركیب األسنان بدون طبعات و خالل فترة قصیرة

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



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

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

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

العنوان الجدید



عيادة طب األسنان للصغار

Milchzahnbehandlung auf dem neusten 
wissenschaftlichen Stand der Kinder-
zahnheilkunde.

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

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

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

التخدير العام.

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

خدماتنا الطبية
- معالجة آالم االسنان والرضوض

- تنظيف االسنان والوقاية ضد التسوس
- استشارة تغذية

- حشوات بلون السن
- معالجة التهاب عصب اسنان الحليب

- تلبيسات خاصة باسنان االطفال
- حافظ مكان ثابت ومتحرك

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

  الدواء المهدئ او التخدير العام

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

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

د. كاساندرا فون هوبفغارتن
د. فيروزيه يانواري

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

U6 Ullsteinstr.

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

Unsere Zahnärzte:

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

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

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

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

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

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

- عباسي
 

دة/ ذكرى

ـ د/ باي
 

ـ د/ شبارق

 
ـ د/ غطاس

 

ـ د/ حدرج

ـ د/ محمد

ـ د/ الراعي

 
- د/ رافعي

 

ـ د/ رامز
 

د/ ترابي
 

الطب التجميلي
ـ دة/ أنيت

ـ دة/ شذي

عيون
ـ د/ مأمون 

جراحة
د/ عمرو حمصي

ـ د/ دهشان

- د/ عابد دومه
 

ـ د/ محجوب

- د/ منذر

د/ سليمان

نساء
د/ أحمد شاهين

ـ دة / هنادي عوادة

- د / خالد الشرافي 
 

ـ دة / سّمان

دة/ جميلة

دة/ ماريا عبد الكريم

د/ محمد القاسم

ـ دة/ منى
أبو دقة

ـ دة/ نيفين نصار

ـ دة/ زمزم

 أنف، أذن، حنجرة
 

ـ د/ باسم
 

ـ د/ هاشم

ـ د/ موسى

 

باطنية
ـ د/ علي عبود

- د/ خليل

ـ د/ خليلي

ـ د/ لطيف سعيد

أطفال
- دة / ذكرى

 
- د / نجيب

 

ـ دة/ سناء

جراحة أطفال
ـ د/ علي معروف

ـ د/ بسام غنام
 

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

Mi, Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

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

Tel 030 625 10 07

Karl-Marx-Str. 80
12043 Berlin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- دة / ذكرى

طب نفسي لألطفال
ـ د/ نجيب

أمراض صدرية
   

 ـ د/ بدر عسكر

 
طب األعصاب

ـ د/ كمال الدين
 

ـ د/ مصري

 

عظام
ـ د/ أشرف عبد العزيز

 
ـ د/ دهشان

 

ـ د/ محمود عاطف
 

ـ د/ رسالن

طب رياضي
ـ د/ دهشان

مسالك بولية
- د/ فرج هللا

- د/ السويفي
 

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

بإشراف االستشاري د. نجیب السعیدي
أخصائیون في الطب العام

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

العيادة التخصصية لكل العائلة

Braunschweiger Str. 14, 12055 Berlin-Neukölln

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

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

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

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

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

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

FRAUENÄRZTE
Ahmed Shahin   

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

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

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

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

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

د. حسن هاشم
أخصائي طب و جراحة

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

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



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

زراعة أسنان بالتقسيط المريح
تبييض وتجميل األسنان

تركيب تيجان وجسور
حشوات أسنان بيضاء ليزرية

سحب عصب بدون ألم
أحدث أساليب التخدير لضمان المعالجة بدون ألم

العيادة مقابل الباب الخلفي لبلدية نويكولن

بإشراف الدكتور عماد عبود

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

 مطلوب
مساعدة طبيب أسنان

موظفة استقبال

ة - التركية
ث: العربية - األلماني

ن نتحد
نح
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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

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



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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Ärzte أطباء

                    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   

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

·^flâ˙÷<<ÌË^ŒÊ<s⁄^fiÜe
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Designed By Dalil



 الدكتور عبد الحميد حافظ
اختصاصاتنا:

1- تركيب األسنان الثابتة والمتحركة
 2- إختصاص اطفال وشباب

Abdul - Hamid Hafez 
 Tätigkeitsschwerpunkte :

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

 

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

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

Zahnarztpraxis 
Dento Smile  

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

  بقشور السيراميك
- عالج القناة الجذرية بأحدث الطرق.

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

- الحشوات الضوئية والتجميلية.
- وقاية ومعالجة أسنان األطفال.

- معالجة التهاب عصب اسنان الحليب
- تلبيسات خاصة باسنان االطفال

- حافظ مكان ثابت و متحرك
  عند األطفال

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

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

  Seestr
Bus123/106,M13/50,U6

MODERN-KOMPETENT-SCHMERZFREI
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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

Kinderwunschzentrum  Helle- Mitte
         MVZ für Gynäkologie

Dr. med. Muna Zaghloul-Abu Dakah
FÄ für Gynäkologie und Geburtshilfe

Dr. med. G. MatheusFr. K. Walkowiak

د. مني زغلول
 أبو دقة

نتحدث العربي�ةنتعامل مع جميع التأمين�ات

 تخصصات المركز :
-تشخيص أسباب العقم عند الرجال و النساء

- معالجة أمراض العقم
    - اإلخصاب بالحقن داخل تجويف الرحم

    - عملية اإلخصاب خارج الجسم)أطفال األنابيب(
    - التلقيح المجهري

    - التلقيح المجهري بحيوانات منوية من الخصية       
        او البربخ

      - ثقب غشاء الجنين
      - حفظ البويضات لإلنجاب المخطط او قبل عالج   

        السرطان
- إجراء جميع العمليات النسائية في مستشفانا اليومي

    )منظار الرحم, منظار البطن, تنظيفات و غيره(
- فحص التشوهات عند الجنين إضافة الي فحص الجينات

- موعد  عالج العقم
030 9927790                              

- موعد إلجراء عملية جراحية
030 99277923                            

- موعد فحص تشوهات األطفال

                              9927790 030 عند الحوامل
 

 Kinderwunschtherapie  

         ambulante OP             

                    Feindiagnostik

-

-

-

 Schwerpunkte : 
 Diagnostik männliche und weibliche 
Fertilitätsstörung 
künstliche Befruchtung          
Insemination                        
IVF        
ICSI    
MESA/TESE  
assisted hatching   
              social freezing oder FertiPROTEKT    
 ambulante gynäkologische
Operationen 
)HSK, LSK, Curettage, usw.(    
 Pränataldiagnostik inkl. genetische
Untersuchung

-

-

-
-

-

-
-
-
-
-
-

Terminvereinbarung
الرجاء تحديد موعد مسبق 

المركز التخصيص لإلخصاب و عالج العقم         

Berlin Helle Mitte 
Hellersdorfer Str. 237, 
12627 Berlin 
Zugang über 
Fritz-Lang-Str. 2, 1. OG  
Tel.: 030/992 779-0 
Fax: 030/992 779-22 
info@berliner-kinderwunsch.de 
www.berliner-kinderwunsch.de



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

- عالج الحاالت الطارئة.
- تنظيف األسنان.

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

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

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

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

العيادة التخصصية لطب األسنان

الدكتور أمين حافظ 
الدكتورة حنان حافظ هولز

Dr. AMIN HAFIZ
Dr. Hanan Hafez-Holz
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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

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



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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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  

- 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

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

ª<ìí~j⁄
HÍÒ^fl¢]<·Áfi^œ÷]<H4ä÷]<∞fi]ÁŒ<HÏÜâ˘]<∞fi]ÁŒ

<ÌÈf�÷]<∞fi]Áœ÷]<HÁr◊÷]Ê<gfi^q˘]<·Áfi^Œ

D
esig

n
ed

 B
y D

alil

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

21 Jahre Dalil Magazin

Anwälte, Optiker, Reinigung  محامون، نظارات، أعمال النظافة
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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-

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

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

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

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

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

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



إندونيسيا
السياحة في إندونيسيا

إن كنت تبحث عن قضاء عطلة قصيرة في منطقة معزولة بعيًدا عن البشر للتمتع بقدر من االسترخاء 
واالستجمام قبل العودة إلى صخب وتزاحم مسئوليات الحياة التي ال تنتهي،السياحه في اندونيسيا فأهًل بك في 

األرخبيل اإلندونيسي الذي يضمن لك قدًرا ال يُنسى وال يُقاوم من الُمتعة عبر جزره الُمنتشرة بطول حدوده 
والتي يصل عددها إلى 13 ألف و500 جزيرة.

وال تتوقع أن السياحة في إندونيسيا باعتبارها مجموعة من الجزر تقتصر فقط على السياحة الشاطئية والنشاطات المائية، فالبلد الُمذهل لديه 
الكثير ليُقدمه لك من طبيعة خلبة تُجسدها الشلالت والجبال البركانية ومراعي الُمنحدرات وقرى الريف، ومعالم تاريخية تُجسدها المتاحف 
والمعابد والمواقع األثرية التي ترجع ألقدم العصور، وصواًل لألسواق الشعبية الُمزدحمة أو مراكز التسوق الراقية التي تُلبي ُمختلف األذواق.
وهو ما يجعل من السفر إلى إندونيسيا خياًرا مثاليًا للعائلت واألزواج واألصدقاء وحتى الرحلت الفردية، هذا باالضافة لكونها من أرخص 

الدول السياحية في العالم، ونُقّدم لك خلل الموضوع أفضل المناطق السياحية في إندونيسيا األولى بالزيارة.



السياحة في بالي

تُعد جزيرة بالي هي الوجهة األولى للسياحة الشاطئية عند السفر إلندونيسيا لما تتمتع به من شواطئ خلبة ومتنوعة تُلبي كافة احتياجات ورغبات ُمختلف السياح، 
فهي من واحدة من أجمل جزر العالم السياحية ومصنفة ضمن أجمل مدن العالم من حيث الجذب السياحي.

فإن كنت تبحث عن الود والدفء والتعرف بثقافات وعادات ُمختلفة فإليك شاطئي كوتا وسانور األكثر شعبية في بالي حيث يُمكنك االستمتاع بالشمس الُمشرقة 
وممارسة الرياضات المائية واالختلط مع السكان المحليين الذين يتسمون بالود والترحاب والعيش كأنك واحًدا منهم في تجربة قصيرة ولكنها ُممتعة وُمثيرة.

أما إن كنت ال تُفضل االختلط وتبحث عن أجواء هادئة تُشجع على االسترخاء أو كنتما عروسين جئتما لقضاء عطلة شهر العسل في إندونيسيا فإن شاطئ نوسا دوا 
هو وجهتكم الُمثلى، أو منطقة أوبود الجميلة المناسبة لشهر العسل وأيضاً للسفر وحدك.

السياحة في بونشاك )الجبل االخضر(

من أكثر المناطق السياحية في إندونيسيا ُملئمةً للباحثين عن وجهة هادئة بعيدة عن صخب وزحام المدن ومتاعب المسئوليات.
ففي بونشاك أو الجبل األخضر كما يدعونها ستجد سلسل الجبال التي تكسو المزارع قممها العالية والحدائق والمروج منحدراتها الحادة تُحيط بك من كل مكان مع 

نسمات باردة لطيفة وُمنعشة وكأنك سقطت على قطعة من الجنة.
وعلى نحٍو آخر يُمكنك االختلط بثقافة السكان المحليين الذين يخرجون للتنزه في المدينة ذات الطبيعة الجبلية الخضراء خلل عطلت نهاية األسبوع.

كما يُمكنك بعد زيارتك للمدينة التي ُصنفّت كوجهة مثالية لسياحة العائلت وعطلت شهر العسل المرور ببوكور وسيانجور الواقعتين على نفس الطريق الجبلي.



السياحة في جاكرتا

عاصمة إندونيسيا ومركزها الثقافي والمالي تقع شمال غرب جزيرة جاوة وتُشّكل أول ما تطأه قدما السائح عند السفر إلى إندونيسيا حيث تفد مئات اآلالف من 
الرحلت السياحية سنويًا إلى مطار سوكارنو الدولي أحد أهم مطارات إندونيسيا الرئيسية لذا تجد جاكرتا مزدحمة دوًما طيلة العام.

وتتسم المعالم السياحية في جاكرتا بالتنوع حيث تشمل المتاحف التاريخية التي ال تغفل الجانب التراثي والترفيهي مثل متحف الدمي والمتحف الوطني، والمتنزهات 
البرية والمائية مثل منتزه عالم البحار ومدينة ملهي أنكول واأللف جزيرة وحديقة الحيوان الوطنية وحديقة إندونيسيا الُمصغرة وُمتعة ركوب القوارب واليخوت من 

مرسى آتشول، ثم القيام بجولة تسوق ُمميّزة في أسواقها الشعيبة والعصرية.

السياحة في باندونج )باندونق(
من أكثر مدن إندونيسيا متعة وإثارة للذواقة الذين يُحبون فنون الطهي وتجربة ألوان ُمتنوعة من الطعام من مطابخ العالم الُمختلفة حيث يُمكنهم تجربة أكلت إندونيسية 

شهية ال مثيل لها في باندونج بُمقاطعة جاوة الغربية.
وإلى جانب خيارات الطعام المحلي المتنوعة واللذيذة التي تُقدمها باندونج مدينة الزهور سابقًا، تُعد المدينة ذكية الرائحة وجهة مثالية لقضاء عطلت نهاية األسبوع 

منخفضة التكلفة بين جمال معالمها الطبيعية ومغامرات مجمعاتها الترفيهية وروحانية مساجدها العريقة رائعة البُنيان.



السياحة في لومبوك

من أفضل مواقع السياحة في إندونيسيا فيما يتعلق بالسياحة الشاطئية والرياضات المائية بفضل احتوائها على شواطئ رملية نظيفة ونقية مثالية ألجواء االستجمام 
واالسترخاء، مع أفضل مواقع للغطس والغوص وتكوينات مرجانية شاطئية ُمبهرة لألعين يُمكنك الوصول إليها بسهولة ودون عناء.

وباإلضافة إلى ذلك يُمكنك خلل زيارتك إلى لومبوك التي يُمكن القول إنها تُنافس بالي على لقب أجمل جزر إندونيسيا االستمتاع بزيارة وتسلق جبل رينجاني البركاني 
الشهير ومشاهدة آثاره الكبريتية وضبابه الُمذهل.

السياحة في سومطرة
من أكثر جزر إندونيسيا شهرة بين األفواج الوافدة من كل مكان بالعالم من أجل السياحة في إندونيسيا إذ ترجح كفتها كأحد مناطق الجذب السياحي جنبًا إلى جنب 

مع بالي ولومبوك.
وتتكّون جزيرة سومطرة من عدة مدن هي األشهر سياحيًا على مستوى البلد فيها مثل ميدان وباتاك وبادانج وباندا آتشيه.

كما تتميّز بكثرة شواطئها الرملية الخلبة وغاباتها المطيرة الكثيفة وتعدد وشهرة حدائقها الوطنية التي تُقّدم للزائر صنوف متنوعة مما تشتهر به البلد من حيوانات 
برية نادرة.

وباإلضافة إلى طبيعتها الخلبة تُقّدم سومطرة فرصة رائعة للختلط بالثقافة والتقاليد المحلية من خلل التواصل مع سكانها الودودين.



أفقي
مطرب جزائري

الحلول في الصفحة 98

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

01 - مجموعة معتقدات و حكايات ابتدعها اإلنسان في العصور االولى - هزمناه.
02 - ممثلة ايطالية - صوت النعام )معكوسة(.

03 - زورا )معكوسة( - العب زملكاوي )معكوسة(.
04 - مدينة امريكية )معكوسة( - يتمهالن.
05 - مطربة مصرية )معكوسة( - يتكدس.

06 - بكتني - امرح - من الزهور.
07 - عاضدا - قريب - اطلى )معكوسة(.

08 - حرف تعليل - انفس - وشى - فقد عقله.
09 - زعيم افريقي )معكوسة(.

10 - من شعوب شمال افريقيا - صغار البقر )معكوسة(.
11 - تظهر السير - ثاني الخلفاء الراشدين.

12 - من اعمال القتال - ايجاد الشئ من العدم )معكوسة(.
13 - ثلثا )بار( - لقب شاعر عباسي )معكوسة( - اضطرم.

14 - يذهب بعيدا - سلع.
15 - شهر قبطي - يهيئه - اكتمل.

01 - مطربة سورية - أغلق - أواليه.   
02 - يستجدي )معكوسة( - المصائب )معكوسة(.

03 - فيلسوف يوناني - عملة روسية )معكوسة( - حسم.
04 - مصيف مصري.

05 - متشابهان - ملك آشوري - اغيث.
06 - حلو - أداه نصب - من األلعاب )معكوسة(.

07 - صاحب رواية )عزازيل( - يتزوج )معكوسة(.
08 - متشابهة - اعاهد - بصحبتك )معكوسة(.

09 - يتبختران - مواقيته.
10 - ظفرت - مدينة روسية.

11 - قطعة من الجيش - اغنية لعبد الحليم - بواسطته.
12 - مصيف بانجلترا - قول يضرب في العمل غير المتقن.
13 - مسايل رملية )معكوسة( - اداويه )معكوسة( - قادم.

14 - والده - ارسلني - مناسب.
15 - شاطئ االسكندرية )معكوسة( - نعدل من رأينا.

رأسي

بين الصورتين توجد سبعة فوارق حاول أن تجدها في دقيقتين

- هل تعلم إنه عندما يشاهد األشخاص أفالم األكشن 
   فأنهم يتجهون لتناول الطعام بشراهة أكبر من 

   قبل. 
- هل تعلم أن عدد الدراجات في مدينة كوبنهاجن 
  عاصمة الدنمارك أكثر من عدد السكان بكثير. 
- هل تعلم إن الحمام الزاجل كان قديًما يستخدم 

   في نظام اإلدارة بالعصر العباسي. 
- هل تعلم إن فقرات الحوت األزرق تزن سبعة  

  اطنان ولسانه ثالثة اطنان. 
- هل تعلم أن المصريين القدماء كانوا يستخدمون 
  العفن الذي ينمو على األشجار ألهداف وأغراض 

  عالجية. 
- هل تعلم أن نهر النيل هو أطول أنهار العالم فيما 

   يعد نهر المسيسيبي هو أغرز نهر في العالم. 
- هل تعلم إن نهر العاصي الموجود في لبنان ُسمي 

  بذلك ألنه يتخذ مجرى معاكس من الجنوب إلى 
  الشمال على عكس باقي األنهار. 
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1- ما هو الجزء الذي يجعل السمكة تتنفس 
    تحت الماء؟

2- ما هي األسماك األكثر صيداً في العالم؟
3- ما هو أبطأ الحيوانات الثدييَّة على وجه 

    األرض؟
4- ما هو الحيوان الوطني في أسكتلندا؟

5- ما الحيوان الذي لديه أطول فترة حمل؟
6- ما هو أكبر حيوان قارض في العالم؟

7- ماذا يسمى صغير التمساح؟ 
8- ما هو جزء الجسم الذي تستخدمه 

    السلحفاة لشرب الماء؟
9- أي ديناصور له صفائح عظمية كبيرة  

    على ظهره؟
10- أي حيوان لديه أعلى ضغط دم؟

11- ما هو الطعام المفضَّل الذي يأكله دب 
      الباندا؟

12- أين كان يعيش طائر الدُّوُدو قبل أن 
       ينقرض؟

13- أي نوع من األفيال لديه أكبر أذنين؟

14- أي دولة لديها أقل كثافة سكانية في   
      العالم؟

15- أي عاصمة تقع على منحدرات بركان 
      بيتشينشا؟

16- أين عثر على خريطة العالم األولى؟
17- أي قارة تقع في نصفي الكرة األربعة؟
18- ما هي أصغر مقاطعة كندية من حيث 

      المساحة؟
19- سانتياغو هي عاصمة أي دولة؟ 

20- ما أكبر بحيرة في أمريكا الجنوبية من 
      حيث الحجم؟

21- ما اسم أعلى جبل في كندا؟
22- أي بحر يفصل أفريقيا عن أوروبا؟

23- في أي دولة يقع سد يوكومبين؟
ية؟ 24- أين تقع أطول سلسلة جبال قاِرّ

25- أي دولة لديها ثالثة عواصم؟
26- جبل أوليمبوس هو أعلى جبل في أي   

      دولة؟
27- ما هي عاصمة باربادوس؟

سؤال يحتاج جواب ...

Sprüche أقوال	مأثورة											

Robert De Niro
(روبرت دي نيرو)

 من قال أن المال ال يشتري
 السعادة لم يكن لديه ما

يكفي من المال

ووالدته  السادات  أنور  محمد  الراحل  للرئيس  نادرة  صورة 
“ست البرين" ..السيدة التى كانت السبب وراء إذاعة األذان 

في كل من التلفزيون واإلذاعات المصرية والعربية.
حكي الرئيس الراحل محمد أنور السادات انه كان في زيارة ألمه فسألها: مش عايزه حاجه 

مني يا أمي ؟
فقالت له: ياريت يا إبني تذيع األذان في الراديو والتلفزيون ألني كل ما يجي وقت الصالة ما 

عرفش وقت األذان علشان أصلي الفرض. ….
اتصل الرئيس السادات على الفور بالسيدة "تماضر توفيق" رئيسة التلفزيون في ذلك الوقت 
وطلب منها إذاعة اآلذان وقطع أي برنامج أو مبارة عند حلول وقت الصالة ،وسرعان ما تم 
تطبيق الفكرة في اإلذاعة ، وعلى نفس النهج قامت اإلذاعات العربية بالعمل بنفس الشىء 

وحتى يومنا هذا.
جدير بالذكر إن "ست البرين" من اصل سوداني) والدها من السودان ووالدتها مصريه(،مكثت 

مع ولدها فترة الرضاعه فقط ثم تركته وعادت الى السودان وتولت جدته تربيته .

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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أكثر وعيا  تكون  لكي  إليه  بحاجة  تكون  قد  اليوم  به  تشعر  الذي  التوتر 
بالقضايا المطروحة أمامك. كلما كنت أمينا ومخلصا عند تعاملك مع بعض 
بمن  تواصل  على  كن  معهم.  وحب  وأمان  سالم  في  عشت  األشخاص، 

حولك دائما.

من األفضل أن تأخذ اليوم قسطا من الراحة. انظر لكل شيء من حولك وتابع 
األحداث لحظة بلحظة. استمتع بقضاء سهرة مميزة مع األهل واألصدقاء 

وناقش بعض األفكار المهمة. شاهد فيلمك المفضل معهم أو مسرحيتك.

يوم ممتاز بالنسبة لك، ألنك ستسطيع فيه التعبير عن مشاعرك لمن حولك 
بدون خوف. ثق في نفسك وفي قدراتك الخاصة. الوقت مهم جدا بالنسبة 
لك اليوم فال تضعه. ربما تأتيك أكثر من فرصة لتحقيق أحالمك التي ظننت 

في لحظة ما أنها أصبحت مستحيلة.

حاول أن تدرج في قائمة أعمالك اليوم مساعدة اآلخرين قبل أي شيء 
آخر. تحاول اليوم حل لغز ما بهدوء وبمفردك. قيامك بالمهام بنفسك دون 
قد  القادمة  الخطوة  ولكن  وضروري،  مهم  أمر  اآلخرين  على  االعتماد 

تتطلب المساعدة من بعض األطراف.

من  المساعدة  دوما  تطلب  ال  اليوم.  االلتزامات  بعض  من  تهرب  ربما 
أي شخص واعتمد على نفسك. كن قويا ودع اآلخرون يعرفون قدراتك 
ومهاراتك الخاصة. مهمتك اليوم هي أن تحمي مشاعرك وقلبك. ال تشغل 

عقلك بهموم اآلخرين. كن عدوانيا إذا اضطرتك بعض المواقف لذلك.

ال تهرب من أي مشكلة تواجهك اليوم. أي ضغط عصبي قد تتعرض له 
اليوم قد يتضاعف ويؤثر سلبا على صحتك إن لم تحاول التعامل معه. كلما 
واجهت المشاكل في الوقت الحالي، كنت أقل ندما في المستقبل. ربما ال 

يفهم اآلخرون احتياجاتك مادمت ال توضحها لهم.

ربما يكون من الصعب عليك اليوم أن تتعامل مع بعض المشاكل. تركز 
بشكل كبير على مشكلة واحدة وتترك باقي المشاكل للغد. ربما ال تجد الحل 
المناسب ولكنك فقط تحاول أكثر من مرة. هذا اليوم غير مناسب لتضييع 

الوقت في البحث عن حلول للمشاكل.

أحالمك لن تتحقق إال إذا كنت مؤمنا بها وتعمل على تحقيقها. ال يوجد 
أي شخص سواك سيسعى لتحقيق هذه األحالم. يجب أن تقوم بكل شيء 
بنفسك خاصة إذا كان هذا الشيء يخصك. يجب أن تثق في نفسك وأن 

تؤمن أنه ال يوجد شيء مستحيل.

ال تخسر المقربين منك فربما تكون في أشد الحاجة إليهم الفترة القادمة. 
حد  إلى  قاسية  أو  جارحة  الزمالء  أو  األهل  تعليقات  بعض  تكون  ربما 
ما ولكنك يجب أن تستفيد منها. دافع عن نفسك ولكن بهدوء وبطريقة 

مهذبة.

ال تفترض تلقائيا أنك تستطيع حل كافة المشاكل واألزمات بمفردك هذا 
اليوم. التحدث مع من حولك في بعض األمور سيساعدك على إيجاد حلول 
ال  إليهم.  بالحاجة  شعورك  عند  اآلخرين  من  المساعدة  اطلب  منطقية. 

تخجل من طلب المساعدة، فكلنا لدينا مشاكل ونمر بأزمات.

إسعادهم.أعط  أجل  من  تبذلها  التي  الجهود  سيقدرون  حولك  من  الناس 
الحبيب فرصة لمقابلتك لكي يشرح لك ما أسأت فهمه أمس. االنعزال ليس 
حال منطقيا. يجب أن تتحاور معه لكي تصال إلى حل يرضيكما. اضحك 

وافرح مع األصدقاء في المساء.

إذا كنت تتحدث اليوم عن شخص آخر، ال تقل عنه أي شيء قد 
يحزنه إذا سمعه لو كان أمامك. ليس لديك أي عذر لكي تتصرف 
بهذا الشكل. كن حذرا واختر كالمك بذكاء ألن ما تقوله سيكون 
له تأثير على اآلخرين. قد يكون هناك شخص ينشر كل ما تقوله.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مين؟
الشاب خالد

أنا فين؟
تايالند / بانكوك 

فكر شوية!
1- الخياشيم.  / 2- أسماك األنشوجة.  / 3- حيوان الكسالن.

4- حيوان وحيد القرن.  / 5- الفيل األفريقي، حوالي 22 شهراً.   / 6- خنزير الماء.
7- السقنقور.   / 8- األنف.  / 9- ستيجوسورس.  / 10- الزرافة.   / 11- الخيزران.

12- جزيرة موريشيوس.   / 13- الفيل االفريقي.   / 14- منغوليا.
15- كيتو، عاصمة اإلكوادور.   / 16- في التشيك، وكانت مرسومة على ناب من العاج 

لفيل الماموث.  / 17- قارة أفريقيا.   / 18- مقاطعة جزيرة األمير إدوارد.
19- عاصمة تشيلي.  / 20- بحيرة تيتيكاكا.  / 21- جبل لوغان.

22- البحر األبيض المتوسط.  / 23- أستراليا.   / 24- جبال األنديز، في أمريكا 
الجنوبية.  / 25- جنوب أفريقيا.   / 26- اليونان.   / 27- بريدج تاون.

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

21.03-20.04               21.04-20.05               21.05-21.06               22.06-22.07                23.07-23.08               24.08-23.09                24.090-23.10              24.10-22.11               23.11-21.12                 22.12-20.01               21.01-20.02                21.02-20.03
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            و   ب   ح    ن   ى         ا    ل   هـ    و         ف   ل
س    ا    ن    د    ا          د    ا    ن    ى        ن   هـ    د     ا  

 ك   ى         ا    ر    و    ا    ح         ن   م          ج   ن
       ا    ل    ل   ى   د    ن    ا     م   ن    و   س   ل    ى   ن
 ا     ل   ب   ر   ب   ر          ل   و   ج    ع   ل    ا          ت
ت   ب    و   ح         ا     ل   ف   ا    ر    و    ق   ع    م    ر
 ا     ل    ر   م     ا   ى   هـ         ع    ا    د    ب    ا    ل    ا
ب     ا         ن   ج    ل    ا   ك   ى    د         ى          ا    ج
ع          ب        ى   ب  ت   ع    د         ب  ض    ا   ئ   ع

هـ     ا    ت   و    ر        ى   م    هـ    د   هـ         ت   م

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

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

1  3   9   6   4   8  7   5  2
5  8   4   2   3   7  6   9  1
6  7   2   9   1   5  3   8  4
3  5   8   4   9   6  2   1  7
7  9   1   3   8   2  5   4  6 
4  2   6   5   7   1  8   3  9
8  6   5   1   2   4  9   7  3
2  4   3   7   5   9  1   6  8
9  1   7   8   6   3  4   2  5



• 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



100% Förderung durch die
Agentur für Arbeit und 
Jobcenter möglich

BUS
D&DE+IHK

LKW
C&CE+

IHK

Karl-Marx-Str. 165 
12043 Berlin

حلمك تكون ســائق باص/ شــاحنة أو مدرب قیادة؟

المركــز المھني طریقك إلى ھدفك.
التكالیف مدفوعة من الجوب ســنتر.

030 / 8100 1906
info@vbz-plus.de

MIT SONNENSCHEIN ZUM FÜHRERSCH
EIN!

since 2010

   تجھیز
   

والشاحنة
 للباص 

بالعربي

01766
17655

73

IHK

FAHRLEHRERAUSBILDUNGSSTÄTTE
info: 0176 23 44 66 76




