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الدليل ـ برلين 

الدولى  االتحاد  رئيس  روكا،  فرانشيسكو  قال 
لجمعيات الصليب والهالل األحمر إن القبول السريع 
على  الروسي  العدوان  من  الفارين  لألوكرانيين 
المزدوجة"   "المعايير  على  الضوء  يسلط  بالدهم 
يدفع  والتي  المهاجرين،  تجاه  أوروبا  في  الرائجة 
إفريقيا  في  العنف  من  الفارون  األشخاص  ثمنها 

والشرق األوسط وأماكن أخرى.  
ال  إنه  روكا،  فرانشيسكو  قال  الصدد،  هذا  وفي 
يعتقد أن "هناك أي فرق بين شخص يفر من منطقة 
جماعة  من  يفر  وشخص  أوكرانيا  بشرق  دونباس 

بوكو حرام المتطرفة في نيجيريا" حسب قوله.

ضرورة التعامل بإنصاف مع المهاجرين
أكثر  في  تعمل  منظمة  يرأس  والذي  روكا،  وقال 
من 192 دولة مع  وجود ما يقرب من 15 مليون 
والذين  العنف  من  يفرون  الذين  "أولئك  متطوع: 
يعاملوا  أن  يجب   ، الحماية  على  للحصول  يسعون 
قال  مؤتمر صحفي،  خالل  حديثه  وفي  بإنصاف". 
روكا إن هناك "واجًبا أخالقًيا" لمساعدة األشخاص 
الذين يفرون من العنف واالضطرابات موضحا في 
األوكرانية  األزمة  تكون  أن  نأمل  "كنا  المقام  هذا 
نقطة تحول في سياسات الهجرة األوروبية". "لكن 

لسوء الحظ ، لم يكن هذا هو الحال."

االتحاد األوروبي ينفى 
آذار/مارس  منذ  األوروبي   االتحاد  وتعّرض   
بانفتاح  األوكرانيين  بالالجئين  بأنه رّحب  التّهامات 
الذين  أولئك  مع  عليه  الحال  كان  بما  مقارنة  أكثر، 
فروا من نزاعات في الشرق األوسط. لكن االتحاد 

شدد في وقت سابق  على أنه " ال يتعامل بمعايير 
بأولئك  مقارنة  أوكرانيا  من  الالجئين  مع  مزدوجة 
أزمة  أكبر  يواجه  وقت  في  سوريا".  من  القادمين 
هجرة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ومنح 
االتحاد األوروبي الالجئين األوكرانيين وضع حماية 
مؤقتة، أي أنه يحق لهم البقاء والوصول إلى الرعاية 

الصحية وارتياد المدارس والعمل.
  

مناهج مختلفة حيال التعامل مع المهاجرين
 27 من  المؤلف  األوروبي  االتحاد  أن  واعتبر 
التعامل  حيال  مختلفة  مناهج  لديه  تزال  "ال  دولة 
أوكرانيا  من  الشرقية  حدوده  على  المهاجرين  مع 

وحدوده الجنوبية على البحر المتوسط".
أدت الحرب في أوكرانيا إلى حدوث واحدة من أسوأ 
العالمية  الحرب  منذ  أوروبا  في  اإلنسانية  األزمات 

الثانية.
منذ الغزو الروسي في 24 شباط/ فبراير، فر أكثر 
واستوعبت  أوكرانيا،  من  شخص  ماليين   6 من 
أوكرانيا  من  الجىء  مليون    3.3 من  أكثر  بولندا 
 605 و  رومانيا،  إلى  ألف   900 من  أكثر  وذهب 
إلى مولدوفا و421  ألًفا  المجر، و 463  إلى  آالف 
لألمم  السامية  للمفوضية  وفًقا   ، سلوفاكيا  إلى  ألًفا 

المتحدة لشؤون الالجئين.

معاناة الالجئين القادمين من إفريقيا
زال  "ما  ذلك،  من  النقيض  على  إنه  روكا  قال 
الذين  اللجوء  وطالبو  والالجئون  المهاجرون 
ويواجهون  يموتون  أوروبا  إلى  الوصول  يحاولون 
إلى  الوصول  أجل  من  ويكافحون  المعاملة  سوء 

الالجئين   إلى  منه  إشارة  في  األساسية"  الخدمات 
القادمين من إفريقيا والشرق األوسط وأماكن أخرى.

ازدواجية في المعايير
وأوضح أن "أكثر من 48 ألف مهاجر لقوا حتفهم 
أو اختفوا منذ عام 2014 أثناء سفرهم عبر البحر 
األبيض المتوسط إلى أوروبا، مع ما ال يقل عن 19 
قوله.مشيرا  حسب  القبيل"  هذا  من  وفاة  حالة  ألف 
إلى أنه "غالًبا ما يتم وضع أولئك الذين يصلون إلى 
إيطاليا واليونان وإسبانيا، في المعسكرات ويواجهون 
فترات انتظار طويلة حتى يتم االستماع إلى مطالبهم 
من قبل الهيئات المختصة بالالجئين" مضيفا بالقول:  
فتح ذراعيه،  قادًرا على  أوروبا كان  "المجتمع في 
أيام  في غضون  األوكرانيين  من  الماليين  واستقبل 
والجنسية  "العرق  أن  الجانب  هذا  في  مؤكدا  قليلة" 
ال ينبغي أن يكونا عامال حاسما في إنقاذ األرواح" 
وأردف "هناك ازدواجية في المعايير" وهذا واضح 
للعيان، وال يمكننا إنكاره عندما يتعلق األمر بطلب 

الحماية الخاصة بالالجئين ".

تعزيز الهجرة اآلمنة
الدولى  االتحاد  رئيس  روكا،  فرانشيسكو  كان 
في  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات 
المراجعة األولى التفاق  المتحدة إلجراء  مقر األمم 
من  والحد  والمنظمة  اآلمنة  الهجرة  لتعزيز   2018
تهريب البشر واالتجار بهم. وقال روكا "إن أرواح 
الحكومات  فقدت بسبب فشل  المهاجرين  العديد من 
وكريمة".  آمنة  هجرة  لضمان  سياساتها  تغيير  في 

حسب قوله.

Bild:Umit Bektas- Reuters Bild: dpa

2015 2022
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أعداد  زيادة  في  ترغب  برلين  حكومة  أن  فيلت«  »دي  لصحيفة  تقرير  ذكر 
السكان عبر تسهيل التجنيس ومن خالل إنشاء ما يطلق عليه »عاصمة للهجرة 
تبسيط  اآلن  تقترح   spd جيفي  فرنسيسكا  السيدة/  العمدة  وأن  والالجئين«، 

اإلجراءات عبر مراكز تجنيس جديدة.
صرحت عمدة برلين بأن هناك نحو 800 ألف شخص يمكن منحهم الجنسية 
األلمانية، بداًل من أنه يتم حالياً تجنيس 6 آالف شخص فقط كل عام. وأشارت 
إلى أنه يعيش العديد من األجانب في برلين ويعملون بها لسنوات عدة، ويذهب 
أطفالهم إلى المدرسة في برلين، وكثيرون يستوفون المتطلبات ليصبحوا ألمانيين. 
وقالت: »بالنسبة ألولئك الذين يرغبون في ذلك، يجب تغيير اإلجراءات حتى 

يتمكنوا من الحصول على الجنسية األلمانية بسرعة«.
رائد  الديمقراطي،  االشتراكي  للحزب  البرلمانية  الكتلة  زعيم  أكد  جهته،  من 
ويريد  ممكنة.  السنة  في  ألف شخص   20 تجنيس  عملية  أن  يرى  أنه  صالح 
الذين  القديمة، أي حاالت سكان برلين  التعامل مع ما يسمى بالحاالت  صالح 
ليس لديهم جواز سفر ألماني والذين يعيشون في المدينة لفترة طويلة أو حتى 
ألجيال وعقود. ويقول بالتقرير: " نريد أن نفكر ملياً في التجنس في برلين على 
غرار هامبورغ وميونيخ، فنحن بحاجة إلى عمليات رقمنة مبسطة واحترافية". 

وميونيخ  هامبورغ  وتمتلك 
متطورة  مشروعات 
بالفعل  تتم  حيث  للتجنيس، 
التجنس  إجراءات  معالجة 
خاص  مركزي  مكتب  في 
مكتب  دائرة  عبر  وليس 

األجانب.
الخضر  حزب  طالب  كما 
المزيد  بإزالة  برلين  في 
واالعتراف  العقبات  من 

لتوظيف  كضرورة  الخارج  في  عليها  الحصول  تم  التي  بالمؤهالت  السريع 
العمال المهرة، وذلك عبر المزيد من الموظفين في المكاتب، وإجراءات رقمية 

أسرع.

عن  »يوروستات«  األوروبي  اإلحصاءات  مكتب  عن  صادر  لتقرير  وفًقا 
الديموغرافيا األوروبية، والذي يعنى بإحصاءات التغير السكاني والسكان داخل 
مليون   447.2 إلى  ليصل  ألف شخص   278 األوروبي  االتحاد  فقد  التكتّل، 

نسمة، خالل 12 شهرا، حددت حتى يناير/كانون الثاني 2021. 
يأتي هذا االنخفاض في عدد السكان بعد حوالي عقدين من النمو السكاني الذي 
شهدته منطقة االتحاد األوروبي، ففي عام 2001، كان عدد سكان االتحاد 429 

مليون نسمة.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض التغير الطبيعي في عدد السكان، تحدده أيضا 
أعداد  انخفاض  مستوى  عام 2020 حيث عرف  في  والوفيات  المواليد  نسبة 
سكان التكتّل نسبة 2.5٪ ويرجع السبب إلى وباء كورونا، الذي أودى بحياة  

1.09 مليون شخص في االتحاد األوروبي حتى اآلن.
ارتفاع معدل الوفيات خالل العام 2020: لكن التقدم الطبيعي لسكان االتحاد 
كان في الواقع سلبًيا منذ عام 2012  حسب التقرير، حيث انخفض  معّدل عدد 
المواليد من 10.2 مولود لكل 1000 نسمة عام 2001 إلى 9.1 مولود لكل 
1000 نسمة ضمن الحيز الذي شمله التقرير وهو من 2020 وحتى 2021.  

في حين ارتفع معدل الوفيات خالل الفترة نفسها أيضا.
ويشكل األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاًما اآلن ُخمس سكان االتحاد 
األوروبي، بينما تضاعف عدد األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاًما 

خالل العقدين الماضيين، من 3٪ في عام 2001 إلى ٪6.
وتكشف بيانات مكتب اإلحصاءات األوروبي "يوروستات"  أيًضا عن وجود 
وليتوانيا  التفيا  ففي  الرجال.  من  أكثر    ٪5 بحوالي  النساء،  من  أكبر  عدد 
وإستونيا، تزيد نسبة النساء على التوالي 16٪ و 13٪ و 10٪ عن الرجال.  
ومع ذلك، هناك دول أعضاء في االتحاد األوروبي لديها عدد أكبر من الرجال 

من النساء. وهي مالطا ولوكسمبورغ والسويد وسلوفينيا.
تعيش النساء داخل دول االتحاد األرووبي أيًضا بمعدل 5.6 سنوات أطول من 
الرجال. وتشير البيانات المؤقتة لعام 2021 إلى أن متوسط العمر المتوقع عند 

الوالدة  محدد بـ 82.8 سنة للنساء و بـ77.2 سنة للرجال.
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عن  الحالي  الوضع  تقرير  برلين  العاصمة  في  فيزر،  الداخلية  وزيرة  قدمت 
المتطرفين اليمينيين و"مواطني الرايخ" و"أنصار الحكم الذاتي" داخل األجهزة 
األمنية. وهو أول تقرير من هذا النوع، وكان الوزير السابق هورست زيهوفر 

قد أصدر األوامر بإعداده.
 2018 تموز  يوليو/  بين  المسجلة  الحاالت  جميع  تدوين  التقرير  في  تم  وقد 
أسباب  عن  حكوميون  موظفون  فيها  أعرب  والتي  حزيران 2021،  ويونيو/ 
الشك في والئهم للدستور. وتم رفع االشتباه فيما يتعلق بـ 533 شخًصا من أصل 
860 شخًصا من األجهزة األمنية االتحادية وأجهزة الواليات، تم فحص حالتهم. 
وما تبقى هم 327 حالة مشبوهة ومثبتة لـ "مؤشرات فعلية على مساعيهم ضد 

النظام األساسي الديمقراطي الحر".
يلخص رئيس مكتب حماية الدستور توماس هالدينفانغ النتيجة في كلمة واحدة: 
"مرعبة". كل عدو للدستور هو "صفعة في وجه جميع من يعملون معه، والذين 

يقفون بكلتا قدميهم على أرضية القانون األساسي"، أي الدستور األلماني. 
الواقع، فقد  تضررت صورة الجهات األمنية  بشكل كبير في السنوات  وفي 

األخيرة. 
الداخلية  وزيرة  وتشير 
مخاطر  إلى  فيزر  نانسي 
"لديهم  محتملة:  كبيرة 
إلى  الوصول  صالحية 
البيانات الحساسة، كما أن 
متخصصة  معرفة  لديهم 
بالوصول  تخويل  وأحياًنا 

إلى األسلحة".
المكتب  أعلن  وقد  هذا 
للشرطة  االتحادي 
أن  ألمانيا  في  الجنائية 
عدد الجرائم ذات الدوافع 
عام  المرتكبة  السياسية 
2021 ارتفع بنسبة ٪23 

مقارنة بالعام السابق. 
وكشف المكتب أن تلك الجرائم قد تخطت 50 ألف جريمة مسجلة ذات خلفية 
سياسية، مضيًفا أن المسؤولين عن تلك الجرائم غالًبا اليسار المتطرف أو اليمين 

المتطرف.
وطبقا لوزيرة الداخلية األلمانية نانسي فيزر، فإن حجم الجرائم التي يشتبه أنها 
ارتُِكَبت من أشخاص لم تصنفهم السلطات على أنهم يمينيون أو يساريون أو 
إرهابيون أو مؤيدون أليديولوجية أجنبية، ارتفعت لتبلغ 21 ألًفا و339 جريمة.
الدولة  وإجراءات  كورونا  بجائحة  صلة  ذات  جرائم  أنها  إلى  ذلك  وأرجعت 

الحتوائها أو باالنتخابات التشريعية التي شهدتها ألمانيا في عام 2021.
بجائحة  ذات صلة  الجريمة 9201 جريمة  لمكافحة  االتحادي  المكتب  وسجل 
كورونا غالبيتها ضد قانون التجمهر، كما أن عدد الجرائم المتعلقة باالنتخابات 

بلغت 420 حالة.

وزيرة الداخلية نانسي فيزر

األلماني  المستشار  تحذيرات  نايتسل  زونكه  األلماني  العسكري  المؤرخ  انتقد 
أوالف شولتس من تصعيد الحرب الروسية في أوكرانيا، ووصفها بأنها "غير 

حكيمة من ناحية السياسة الخارجية، بل وتنطوي على مخاطر".
تصريحات  في  األلمانية  بوتسدام  جامعة  في  العسكري  التاريخ  أستاذ  وقال 
لصحيفة "نويه أوسنابروكر": "يُظهر شولتس خوفه لبوتين... هذا يعزز صورة 
الحرب من  يجرؤ على خوض  بوتين  ما جعل  بالضبط  غرب ضعيف. وهذا 

األساس".
وذكر نايتسل أن بقاء أوكرانيا يتوقف على الواليات المتحدة، وقال: "لو اعتمدت 
أوكرانيا على ألمانيا واالتحاد األوروبي، ألصبحت روسية اآلن. علينا أن نقول 

ذلك بدون تجميل".
إلى  مشيرا  عديدة"،  "سنوات  الحرب  تستمر  أن  العسكري  المؤرخ  ويتوقع 
تفكير رغبوي"،  لكنها مجرد  النار "مفهومة،  لوقف إطالق  أن دعوة شولتس 
موضحا أن كال الجانبين ليس ضعيفا عسكريا لدرجة أنه يتعين عليهما التفاوض 

لتجنب الهزيمة الكاملة.
الروسية تزحف وتفعل كل شيء في شرق أوكرانيا  القوات  نايتسل أن  وذكر 

لالستيالء على مناطق دونباس، دونيتسك ولوهانسك، ثم السيطرة عليها.
وأوضح نايتسل أنه من أجل تغيير خط المواجهة، يجب على أوكرانيا تحقيق 
الروسية،  اإلمداد  لقطع خطوط  تفوق جوي  وإحراز   1  :3 يقل عن  ال  تفوق 
وقال: "ال أثق في قيام الجيش األوكراني بذلك... في غضون أسابيع قليلة أتوقع 
تباطؤا، عندها ستكون خطوط المواجهة واضحة". ويرى نايتسل أن إنجازات 
بوتين قد تكون كافية في الوقت الحالي، وقال: "استراتيجية بوتين يمكن أن تكون 

استدراج الخصوم إلى مواقع روسية، ثم إنزافها ببطء".

بأي  باالحتفاظ  يقوموا  لم  األلمان  ثلثي  من  أكثر  أن  للرأي  استطالع  كشف 
محتملة،  طوارئ  حاالت  لمواجهة  أخرى  استعدادات  أي  اتخاذ  أو  مخزونات 

لكنهم يشعرون بأنهم مستعدون لمواجهة حاالت طوارئ.
وأجاب 22٪ من الذين شملهم االستطالع: "لم اتخذ أي احتياطات خاصة، وال 
اشعر بأني مستعد". وفي المقابل، ذكر حوالي 16٪ فقط من األلمان أن لديهم 
مخزونا من الطعام واألدوية في المنزل، أو أنهم دبروا ألنفسهم أجهزة لتوليد أو 
تخزين الكهرباء. وقال 8٪ ممن شاركوا في االستطالع إنهم اتخذوا احتياطات 
شخصية خاصة لحاالت الطوارئ، لكنهم ما زالوا يشعرون أنهم ليسوا مستعدين 

بشكل كاف، ولم تدل 6٪ بمعلومات أو رأي عن األمر.
باالحتفاظ  المواطنين  نصحت  فيزر  نانسي  األلمانية  الداخلية  وزيرة  وكانت 

بمخزونات تحسبا لحدوث أزمة.
وفي إشارة إلى قائمة نشرها المكتب االتحادي للحماية المدنية تتعلق بهذا األمر، 
الحياة  تقييد  تم  أو  أطول  لفترة  فعليا  الكهربائي  التيار  انقطع  "إذا  فيزر:  قالت 
اليومية بطريقة مختلفة، فإن من المنطقي في هذه الحالة وجود مخزون طوارئ 

في المنازل".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية االتحادية: "أهمية الحماية المدنية زادت بشكل 
الماضي، وتداعيات  العام  الفيضانات  كبير في ضوء جائحة كورونا، وكارثة 
المناخ المستقبلية، فضال عن حرب العدوان الروسية على أوكرانيا"، موضحا 

أنه سيُجرى لذلك اختيار قيادة جديدة للمكتب، على نحو سريع.
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القليلة  السنوات  خالل  أصبح  المتطرف  اليمين 
الماضية، يمثل قلقاً أمنياً للغرب بشكل عام، بعد أن 
اجتذبت األفكار العنصرية لذلك التيار الشعبوي أتباعاً 
بالماليين وأصبحت األحزاب السياسية والسياسيون 
الذين يمثلونها رقماً صعباً في الحياة السياسية بتلك 
الدول الديمقراطية، من الواليات المتحدة وكندا إلى 

أستراليا ونيوزيلندا، مروراً بأوروبا الغربية.

واليمين المتطرف هو الفكر القائم على تفوق الرجل 
بشكل  المهاجرين  يعادي  والذي  المسيحي،  األبيض 
عام والمسلمين بشكل خاص، ومن أبرز السياسيين 
السابق  األمريكي  الرئيس  الحركة  لتلك  الممثلين 
الرئيسي  الملف  كان  أوروبا،  وفي  ترامب.  دونالد 
العداء  فرنسا هو  في  األخيرة  الرئاسية  باالنتخابات 
المتطرف،  اليمين  أصوات  لكسب  سعياً  للمسلمين؛ 
سواء من الفائز إيمانويل ماكرون أو الخاسرة مارين 

لوبان.
لليمين  الصعود  ذلك  يكون  أن  المفترض  ومن 
الشديد،  للقلق  سبباً  تحديداً-  ألمانيا  في  المتطرف- 
ليس أللمانيا فحسب بل ألوروبا والعالم أجمع، على 
أدولف  النازي  للزعيم  مهداً  كانت  البالد  أن  أساس 
هتلر وللنازية، وأشعلت ألمانيا الحربين العالميتين، 

واآلن يطل النازيون الجدد برأسهم بشكل واضح.
هذا التوصيف ليس تحليالت فقط، وال هو تحذيرات 
من مراكز بحثية وحسب، بل جاء على لسان توماس 
لحماية  األلمانية  االتحادية  الهيئة  رئيس  هالدنفانغ، 
الدستور، أي جهاز االستخبارات الداخلية، حيث حذَّر 
ض ألمانيا لخطر اليمين المتطرف الميَّال إلى  من تعرُّ
استخدام العنف واالغتياالت، بعد أن سجل العامان 
السابقان زيادة قياسية في نسبة المنضمين لهذا الفكر.

ماذا تقول نتائج االنتخابات المحلية؟
األكثر  الوالية  شهدتها  التي  االنتخابات  أظهرت 
التراجع  من  مزيداً  ألمانيا  في  بالسكان  اكتظاظاً 
المتطرف،  اليمين  في  الشعبوية  األحزاب  دعم  في 
أوالف  المستشار  شعبية  حول  تساؤالت  وأثارت 
المتنامية،  الخضر  حزب  سلطة  ورسخت  شولتز، 
وفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية.

يمين  من  المسيحي  الديمقراطي  االتحاد  أصبح  إذ 
الوسط برئاسة حاكم الوالية الحالي، هندريك فوست، 
بعد  وستفاليا،  الراين  شمال  والية  في  حزب  أقوى 
فوزه بنسبة 35.7% من األصوات، فيما جاء الحزب 
الديمقراطي االشتراكي في المرتبة الثانية بـ%26.7 
من األصوات، وهي أسوأ نتيجة له في حقبة ما بعد 

الحرب.

تراجع اليمين المتطرف في ألمانيا
الراين  شمال  والية  في  االنتخابية  النتائج  جاءت 

هولشتاين  شليسفيغ  والية  لنتائج  مشابهة  وستفاليا 
تمكن حزبا  ألمانيا؛ حيث  أقصى شمال  في  الواقعة 
من  أيضاً  والخضر  المسيحي  الديمقراطي  االتحاد 
تحقيق مكاسب كبيرة، ومن المتوقع أن يستمرا في 
الديمقراطي  الحزب  مع  ثالثي  تحالف  في  الحكم 

الحر.
فيما حقق الحزب الديمقراطي االشتراكي أسوأ نتيجة 
له في حقبة ما بعد الحرب؛ حيث حصل على %16  

فقط من األصوات.

الصحيفة البريطانية قالت إنه في تناقض ملحوظ مع 
االنتخابات الفرنسية األخيرة التي أظهرت زيادة قوة 
انتخابات  أظهرت  بينما  واليسار،  المتطرف  اليمين 
ألمانيا  أجل  البديل من  تراجع دعم حزب  الواليتين 
 Die اليسار  وحزب   )AfD( المتطرف  اليميني 

 .Linke
خسائر  ألمانيا  أجل  من  البديل  حزب  شهد  بينما 
بنقطتين مئويتين في شمال الراين وستفاليا وتراجع 
إلى ما دون عتبة 5% االنتخابية في والية شليسفيغ 
هولشتاين، في حين لن يحظى حزب اليسار بتمثيل 

في البرلمان بالواليتين.

الحرب في أوكرانيا كان لها دور
لعل االتهامات باسترضاء بوتين كانت أحد العوامل 
كانت مجموعتا  إذ  الخسارة؛  هذه  في  التي ساهمت 
اليسار   وحزب  ألمانيا  أجل  من  البديل  حزب 
ثقيلة  أسلحة  إرسال  ضد  تتا  صوَّ اللتين  الوحيدتين 
إلى أوكرانيا في البوندستاغ )البرلمان االتحادي( في 

نهاية أبريل/نيسان.

تتعارض  اللذين  الحزبين  شعبية  تراجع  أن  على 
تسبق  روسيا،  بخالف  القضايا  معظم  في  مواقفهما 

الحرب في أوكرانيا.
فحزب البديل من أجل ألمانيا، الذي صعد إلى المشهد 
السياسي في ألمانيا بعد تعهده برد شعبوي قوي بعد 
أزمة منطقة اليورو وتدفق الالجئين السوريين عام 
2015، عانى من خسائر في آخر ثمانية انتخابات 
ألمانيا  من  الشرقية  األجزاء  تشمل  متتالية،  واليات 
وساكسونيا  فوربومرن  ومكلنبورغ  برلين،  مثل 

أنهالت.

بعد نجاحه  من جهة أخرى، بدا حزب اليسار تائهاً 
بصعوبة في دخول البرلمان االتحادي في سبتمبر/
أيلول الماضي بفضل بند خاص لألحزاب التي لديها 
ثالثة تفويضات مباشرة على األقل. وخسر الحزب، 
الصاخبة من  الشعبوية  الرسائل  بين  داخلياً  المنقسم 
أكثر  وفصيل  فاجنكنشت  سارا  البارزة  عضوته 

براغماتية،  في سبعة انتخابات متتالية.

الديمقراطي  للحزب  المزدوجة  الضربة  وتأتي 
شولتز  فوز  من  بقليل  أشهر  ستة  بعد  االشتراكي 
نجح  أن  بعد  االتحادية،  االنتخابات  في  وحزبه 
الرجل الهادئ في تقديم نفسه كقائد يسير على ُخطى 

المستشارة المنتهية واليتها أنجيال ميركل.
بعض  لت  حوَّ أوكرانيا  على  روسيا  أن حرب  غير 
مواطن الجذب لشولتز إلى سلبيات؛ إذ يتهمه معلقون 
صادرات  من  واضح  موقف  اتخاذ  في  بالفشل 

األسلحة أو حظر الطاقة.
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الداعمة  الغربية  المواقف  في  متزايد  يسجل خالف 
اللتين  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  بين  ألوكرانيا 
روسيا،  بإضعاف  يقضي  استراتيجياً  هدفاً  حددتا 
عواقب  من  تتخوف  التي  الغربية  أوروبا  ودول 

محتملة لمثل هذا األمر.
بين  المواقف  اختالف  في  التباعد  هذا  ويتجلى 
بايدن  جو  أعلن  إذ  والفرنسي،  األميركي  الرئيسين 
في 26 مارس )آذار( أن الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين "ال يمكن أن يبقى في السلطة"، في حين اعتبر 
إيمانويل ماكرون في 9 مايو )أيار( أنه ال يمكن بناء 

السالم بـ"إذالل" روسيا.

المتحدة  الواليات  تقدم  التصريحات،  من  وبعيداً 
تفوق  ألوكرانيا  األسلحة  من  إمدادات  وبريطانيا 
بكثير ما تقدمه إليها فرنسا وألمانيا على سبيل المثال. 
وتفيد تقارير صحافية غير مؤكدة لكنها متواترة، بأن 
أجهزة االستخبارات األميركية تقدم مساعدة ناشطة 

ألوكرانيا.
باريس  من  اندفاعاً  أكثر  ولندن  واشنطن  أن  كما 
وبرلين في ما يتعلق بفرض عقوبات على موسكو، 
دبلوماسي  حل  إيجاد  بإمكان  إطالقاً  تؤمنان  وال 

للنزاع، وهو ما ال يزال األوروبيون يأملونه.

إضعاف روسيا
"مارتنز"  مركز  من  دريا  إوين  الباحث  وقال 
ينقذ  األنغلوفوني  "العالم  بروكسل،  في  للدراسات 

أوكرانيا، في حين ينقذ االتحاد األوروبي نفسه".
اإلعالمي  "بوليتيكو"  موقع  نشره  مقال  في  وُكتب 
األميركي، "االتحاد األوروبي مستمر في المواربة".

واشنطن  تخصص  المقابل،  في 
عشرات مليارات الدوالرات لتزويد 
جيرار  ورأى  باألسلحة.  أوكرانيا 
لدى  السابق  الفرنسي  السفير  أرو، 
المتحدة،  واألمم  المتحدة  الواليات 
أن "الدعم األميركي ألوكرانيا يتخذ 
بعداً مختلفاً، وحين ننفق هذا القدر 
تحقيق  الهدف  يكون  المال،  من 

عائدات على االستثمار".

اإلدارة  أن  من  الرغم  وعلى 
لـ"تغيير  سعيها  تؤكد  لم  األميركية 
فإن  بايدن،  تصريح  بعد  النظام" 
واشنطن تحاول "إضعاف" روسيا 
أعلنه  ما  وهو  البعيد،  المدى  على 

وزير الدفاع لويد أوستن.
وعلّق أرو متحدثاً لوكالة الصحافة 
الفرنسية، أنه بالنسبة إلى واشنطن 
الصين  مع  المواجهة  تبقى  التي 

"إنها  البعيد،  المدى  على  االستراتيجية  أولويتها 
الروسية من دون  القوة  لها إلضعاف  فرصة تسنح 

استخدام أي جندي أميركي!".
وأوضح، "بما أن األوكرانيين يقاتلون بشكل ممتاز 
ألنفسهم  األميركيون  يقول  سيء،  بشكل  والروس 
بوتين،  سقط  وإذا  إلضعافهم،  سانحة  فرصة  إنها 
فهذا سيكون جيداً أيضاً". وعلّق على موقف المملكة 
يسيرون على خطى  "البريطانيين  إن  فقال  المتحدة 
ممكنة  أخرى  سياسة  أي  لديهم  يُعد  لم  األميركيين، 

منذ بريكست".

انكشاف أوروبي أكبر
أما في الجانب األوروبي، فأقّر الدبلوماسي السابق 
شقاقات"  "هناك  بأن  كارنيلوس،  ماركو  اإليطالي 
بين دول الشرق المعادية جداً لروسيا بالطبع ألسباب 
تاريخية، وأوروبيي الغرب الذين يدعمون أوكرانيا 
بوجه االعتداء، غير أنهم أكثر اعتدااًل من واشنطن 

ومعرضون أكثر منها بكثير لعواقب الحرب.
"السؤال  بالقول،  الوضع  كارنيلوس  ولّخص 
يكون األوروبيون مستعدين  ثمن  أي  المطروح هو 
موسكو؟"،  في  للنظام  محتمل  تغيير  لقاء  لدفعه 
موضحاً أنه بمعزل عن خطر تصعيد عسكري، فإن 
"الثمن االقتصادي لتحقيق الهدف األميركي قد يكون 

باهظاً".
وشرح أستاذ االقتصاد الصناعي في المعهد الوطني 
وجهة  "من  أنه  جان،  سيباستيان  والحرف  للفنون 
بين  حقيقي"  تناسب  عدم  هناك  االقتصادية،  النظر 
انكشاف الواليات المتحدة وبريطانيا على العواقب، 

وانكشاف االتحاد األوروبي وفي مقدمته ألمانيا.

المتحدة  المملكة  كما  المتحدة،  "الواليات  وقال، 
بدرجة أقل، هما من كبار منتجي الطاقة، وتبعيتهما 

للواردات محدودة أكثر".

تباين كبير بين األوروبيين
"بشكل  تنعكس  الحرب  عن  الناجمة  البلبلة  أن  كما 
بما  المصنعة،  أو  الخام  األولية  المواد  أساسي على 
فيها المواد المهمة للصناعة" مثل الباالديوم والبوتاس 
القوية  األلمانية  "الصناعة  أن  إال  والنيكل وغيرها. 
للغاية  معرضة  للطاقة،  جداً  مستهلكة  لكنها  جداً 
على  ذاته  بالقدر  ينطبق  ال  واألمر  الصدمة.  لهذه 
المملكة المتحدة مثاًل، ألن صناعتها أقل قوة"، وال 
على الواليات المتحدة التي هي أبعد جغرافياً ولديها 

قنوات إمداد أخرى، وفق أستاذ االقتصاد.
وتابع جان، "هذا ما يجعل النظر إلى المسائل يختلف 
كثيراً" بين دول أوروبا الغربية الغنية، واألميركيين 
والبريطانيين الذين تنضم إليهم دول أوروبا الشرقية.

هل تنقسم أوروبا مرة جديدة؟
لوتواك  إدوارد  األميركي  العسكري  المؤرخ  كتب 
الكالمي  األوروبي  "الدعم  أن  "تويتر"،  على 
المادي،  الدعم  في  كبرى  تباينات  يخفي  ألوكرانيا 
تراوح من سخاء بولندا الكبير... إلى عمليات التسليم 
األلمانية البطيئة جداً والضعيفة جداً، مروراً بإيطاليا 

في الوسط".
ولفت أرو إلى أنه على الرغم من "هذا التوتر الذي 
لم  فإن هذا  الموقف األميركي،  يتزايد بسبب تشديد 
موحدة  قرارات  اتخاذ  من  األوروبي  االتحاد  يمنع 

حتى اآلن".
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ألف   55 فقط  واحد  عام  خالل  ألمانيا  شهدت 
اليمين  وحش  خرج  فهل  عنصرية،  جريمة 
األوروبية  الدولة  في  السيطرة  عن  المتطرف 

التي يصنَّف أكثر من ربع سكانها كمهاجرين؟

القليلة  السنوات  خالل  أصبح  المتطرف  اليمين 
الماضية، يمثل قلقاً أمنياً للغرب بشكل عام، بعد أن 
اجتذبت األفكار العنصرية لذلك التيار الشعبوي أتباعاً 
بالماليين وأصبحت األحزاب السياسية والسياسيون 
الذين يمثلونها رقماً صعباً في الحياة السياسية بتلك 
الدول الديمقراطية، من الواليات المتحدة وكندا إلى 

أستراليا ونيوزيلندا، مروراً بأوروبا الغربية.

واليمين المتطرف هو الفكر القائم على تفوق الرجل 
بشكل  المهاجرين  يعادي  والذي  المسيحي،  األبيض 
عام والمسلمين بشكل خاص، ومن أبرز السياسيين 
السابق  األمريكي  الرئيس  الحركة  لتلك  الممثلين 
الرئيسي  الملف  كان  أوروبا،  وفي  ترامب.  دونالد 
العداء  فرنسا هو  في  األخيرة  الرئاسية  باالنتخابات 
المتطرف،  اليمين  أصوات  لكسب  سعياً  للمسلمين؛ 
سواء من الفائز إيمانويل ماكرون أو الخاسرة مارين 

لوبان.

ألمانيا وناقوس الخطر من اليمين المتطرف
ملحوظاً  صعوداً  شهدت  الماضية  القليلة  السنوات 
أجل  من  البديل  حزب  وأصبح  المتطرف،  لليمين 
نتائج  ويحقق  حاضراً  التيار-  لذلك  الممثل  ألمانيا- 
االئتالف  في  المشاركة  بالفعل من  بته  قرَّ متصاعدة 
الحكومي خالل االنتخابات البرلمانية األخيرة العام 

الماضي وتلك التي سبقتها.

لليمين  الصعود  ذلك  يكون  أن  المفترض  ومن 
الشديد،  للقلق  سبباً  تحديداً-  ألمانيا  في  المتطرف- 
ليس أللمانيا فحسب بل ألوروبا والعالم أجمع، على 
أدولف  النازي  للزعيم  مهداً  كانت  البالد  أن  أساس 
هتلر وللنازية، وأشعلت ألمانيا الحربين العالميتين، 

واآلن يطل النازيون الجدد برأسهم بشكل واضح.

هذا التوصيف ليس تحليالت فقط وال هو تحذيرات 
من مراكز بحثية وحسب، بل جاء على لسان توماس 
لحماية  األلمانية  االتحادية  الهيئة  رئيس  هالدنفانغ، 
الدستور، أي جهاز االستخبارات الداخلية، حيث حذَّر 
ض ألمانيا لخطر اليمين المتطرف الميَّال إلى  من تعرُّ
استخدام العنف واالغتياالت، بعد أن سجل العامان 

السابقان زيادة قياسية في نسبة المنضمين لهذا الفكر.

في  صدرت  الصحفية  هالدنفانغ  تصريحات 
ديسمبر/كانون األول الماضي، وقال فيها إن "عدد 
المتطرفين، ومن ضمنهم أولئك المستعدون الستخدام 
مكتب  أن  وأوضح  مطرد"،  بشكل  يزداد  العنف، 
األشخاص  أعداد  في  زيادة  سجل  الدستور  حماية 
الذين يعتنقون أفكاراً يمينية متطرفة ومصنَّفون على 
على  يزيد  ال  عددهم  كان  والذين  "خطرون"،  أنهم 

30 فقط عام 2017.

 2020 لعام  األلمانية  الداخلية  االستخبارات  تقرير 
وضع رقم هؤالء اليمينيين المتطرفين عند 33 ألفاً 
يمثلون  أنهم  على  ُصِنّفوا   %40 شخص،  و300 
وألنهم  العنف  استخدام  إلى  ميلهم  بسبب  "خطراً"، 
على  ويحرضون  العنف  الستخدام  مستعدون 

استخدامه لتنفيذ أفكارهم.

المهاجرين،  طرد  في  تلخيصها  يمكن  األفكار  تلك 
ورفض  المسلمين،  أو  المحجبات  على  واالعتداء 
القرارات الحكومية التي يرونها معارضة ألفكارهم، 
لمواجهة  واإلغالقات  االحترازية  اإلجراءات  مثل 
السياسيين  اغتيال  إلى  وصواًل  كورونا،  وباء 

المعارضين ألفكارهم.

والتر  للمهاجرين،  والمؤيد  البارز  السياسي  وكان 
لوبكه، قد تعرض لالغتيال، عام 2019، برصاصة 
المتطرف،  اليميني  إرنست  ستيفان  عليها  أطلقها 
األلمانية،  فرانكفورت  بمدينة  محكمة  قضت  الذي 
في يناير/كانون الثاني 2021، بسجنه مدى الحياة، 

.BBC بحسب تقرير لهيئة اإلذاعة البريطانية

وأصيب لوبكه، رئيس المجلس البلدي لمدينة كاسل 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  في  البارز  والعضو 
يو (، برصاصة في رأسه من  المسيحي )سي دي 
مسافة قريبة، واعترف إرنست )47 عاماً(، بإطالق 
في  عاماً،   65 العمر  من  البالغ  لوبكه،  على  النار 
منزله. ويعد هذا أول اغتيال سياسي يرتكبه يميني 
العالمية  الحرب  بعد  الحديثة  ألمانيا  في  متطرف 

الثانية.

زيادة تاريخية في جرائم العنصرية
للشرطة  االتحادي  المكتب  أصدره  تقريراً  لكنَّ 
بشأن  مايو/أيار،   10 الثالثاء  ألمانيا،  في  الجنائية 

"وحش"  أن  إلى  يشير  البالد  في  الجريمة  معدالت 
اليمين المتطرف ربما يكون في طريقه للخروج عن 

السيطرة بالفعل.

إذ رصدت الشرطة األلمانية 55048 جريمة "ذات 
المستخدم  الوصف  وهو  ودينية"،  سياسية  دوافع 
وهذا  عام،  بشكل  العنصرية  جرائم  إلى  لإلشارة 
الرقم يمثل زيادة بنسبة 23% في غضون عام واحد، 
وهو ما يمثل أعلى مستوى على اإلطالق في ارتفاع 
في  وتصنيفها  أرشفتها  بداية  منذ  الجريمة  معدالت 
عام 2001، بحسب تقرير لموقع اإلذاعة األلمانية 

.DW

وذكر تقرير المكتب االتحادي للشرطة الجنائية أن 
معظم الجرائم ارتكبها متطرفون يمينيون، وأحصت 
يمينية  دوافع  ذات  جريمة  ألف   22 نحو  الشرطة 

متطرفة، بزيادٍة قدرها 7% مقارنة بعام 2020.

ونُسب نحو 10 آالف جريمة إلى متطرفين يساريين، 
وبحسب  بعام 2020.  مقارنة   %8.7 قدره  بتراجٍع 
البيانات فإن نحو ثالثة أرباع الجرائم المرتكبة ضد 
ط فيها مشتبه فيهم  مسؤولين أو ممثلين منتخبين تورَّ

لم تستطع الشرطة تصنيفهم في أيديولوجية معينة.

التي  الجرائم  عدد  الخصوص  وجه  على  وارتفع 
والتي  الجنائية  للشرطة  االتحادي  المكتب  سجلها 
ال يعتبرها المحققون يسارية، أو يمينية أو مدفوعة 
بأيديولوجية أجنبية أو دينية، حيث كانت نسبة الزيادة 
ما يقرب من 150%: من 8.600 جريمة إلى أكثر 

من 21.000 جريمة.

قد  فيزر،  نانسي  االتحادية،  الداخلية  وزيرة  كانت 
العمر  يبلغ من  وصفت مقتل موظف بمحطة وقود 
راينالند  بوالية  إيدار-أوبرشتاين  في  عاماً   20
ل خطيرة، حيث أطلق الجاني  بفالتس، بأنه نقطة تحوُّ
النار على العامل الشاب، ألنه أبلغه بضرورة ارتداء 

الكمامة.

حكومة  ضمن  االتحادية،  الوزيرة  تصريحات 
تعليقاً  جاءت  االئتالفية،  شولتس  أوالف  المستشار 
مونش،  هولغر  بينما وصف  الجريمة،  تقرير  على 
البيئات  الجنائية،  للشرطة  االتحادي  المكتب  رئيس 
نظر  وجهة  من  تقييمها  يصعب  ما  غالباً  التي 

الشرطة، بأنها "مشهد مختلط غير متجانس".
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فما يفعله المحتجون على إجراءات اإلغالق لمكافحة 
المؤامرة"،  نظرية  "أصحاب  من  كورونا  وباء 
يصب في النهاية في أجزاء كبيرة منه "في مناهضة 
الدولة". وعلى غرار مظاهرات كورونا، التي بدأت 
الخصوص  ينبغي اإلشارة على وجه  تنحسر اآلن، 
إلى أن اليمين المتطرف حاول استخدام االحتجاجات 
بالمركز  صلة  "وإقامة  الخاصة  ألغراضه  كأداة 
المدني الديمقراطي للمجتمع". بيد أن هذا حقق نجاحاً 

ملموساً، بحسب مونش.

هل تفعل ألمانيا ما يكفي لمكافحة اليمين المتطرف؟
اليمين  أتباع  نفذه  الذي  اإلرهابي  هاناو  هجوم  كان 
من  أشخاص   9 فيه  وقتلوا  ألمانيا  في  المتطرف 
أصول شيشانية، قد سبب صدمة في البالد، وتعالت 
من  حاسم  موقف  اتخاذ  بضرورة  وقتها  األصوات 
أفكار  بتغذية  متهماً  يرونه  الذي  السياسي  الحزب 
اليمين المتطرف، وهو حزب البديل من أجل ألمانيا 

المعادي للمهاجرين.

كان ذلك عام 2020، ووقتها كان "البديل من أجل 
ألمانيا" أكبَر حزب معارض، ويحوز 89 مقعداً من 
أصل 709 في البرلمان االتحادي "البوندستاغ". كما 

كان له أعضاء في برلمانات األقاليم الـ16.

"حزب البديل من أجل ألمانيا هو الذراع السياسية 
للكراهية"، حسب السياسي البارز في حزب الخضر 
األمين  كلينغبيل،  الرس  دعا  كما  أوزديمير،  سيم 
ينتمي  الذي  الديمقراطيين  العام لحزب االشتراكيين 
تحت  البديل  حزب  وضع  إلى  الوسط،  يسار  إلى 

مراقبة األجهزة ألمنية.
االستخبارات  وضعت   ،2021 مارس/آذار  وفي 
الئحة  على  المتطرف  اليميني  الحزب  الداخلية 
تحت  أصبح  أنه  يعني  مما  المشبوهة"،  "الحاالت 
اتصاالته  مراقبة  باإلمكان  وأصبح  الشرطة  مراقبة 

أو حتى إدخال مخبرين إلى صفوفه.

في  عاراً  المراقبة  تحت  حزب  أي  وضع  ويشكل 
ألمانيا، ألنه مخصص مبدئياً للمجموعات المتطرفة، 
موقفه  على  نجاحه  بنى  الذي  الحزب،  فقد  وبالفعل 
المستشارة  كانت  التي  الهجرة  لسياسة  المعارض 
قته  ومزَّ زخمه  تنتهجها،  ميركل  أنجيال  السابقة 
الخالفات الداخلية، ومن ثم حلَّ في المركز الخامس 

باالنتخابات األخيرة، العام الماضي.

إتريس  االجتماعي،  النفس  علم  في  الباحث  لكن 
إلى  اإلشارات  من  العديد  بوجود  أقر  هاشمي، 
تطرف يميني بين المحتجين على إجراءات كورونا، 
المعادية  الجرائم  في  الهائلة  الزيادة  انطباع  وتحت 
نحو  المؤامرة  نظرية  "أيديولوجية  يقول:  لليهود، 
العنصرية  العناصر  العالم متشابكة بشكل وثيق مع 
الناس  للخطر  يعّرض  هذا  كل  للسامية".  والمعادية 

"الذين يتم تحديدهم على أنهم أعداء".
فبراير/شباط   19 هجوم  من  الناجين  أحد  هاشمي، 
2020 في هاناو بوالية هيسن، غالباً ما ينتقد تعامل 
مكافحة  ألمانيا، وحول هدف  في  والساسة  الشرطة 
كل  قبل  كبيرة  آمااًل  هاشمي  لدى  فإن  العنصرية 
شيء في خطة العمل ضد التطرف اليميني، بحسب 

"دويتشه فيله".

صدور  بعد  قلقها،  ركزت  فيزر  الوزيرة  لكن 
التقرير، على الجرائم المعادية لليهود، والتي زادت 
بنسبة 29% بتسجيل أكثر من 3000 حالة، ووصفت 
بأنه  الجرائم  النوع من  هذا  تزايد  األلمانية  الوزيرة 
"عار على ألمانيا"، وقالت: "كمُّ التحريض المعادي 
للسامية وازدراء اإلنسانية ال يزال ينتشر اليوم. ومن 
الجماعية  التقليل من شأن اإلبادة  يتم  المخجل كيف 
لليهود األوروبيين من قبل بعض منكري كورونا".

لكن العنصرية بشكل عام أصبحت جزءاً من الحياة 
تقرير وطني حول  أول  ألمانيا، بحسب  اليومية في 
نشر  تم  الذي  التقرير  وهو  والعنصرية،  التمييز 
لموقع  تقرير  بحسب  الماضي،  الشهر  له  ملخص 

دويتش فيله.

خلص  بالصادمة،  تفاصيله  ُوصفت  الذي  التقرير، 
إلى أن العنصرية أصبحت متغلغلة في ثنايا المجتمع 
األلماني بصورة الفتة، وال تؤثر فقط على األقليات 
في بلد يُعتبر واحد من كل 4 من مواطنيه مهاجراً.

وقال أكثر من 22% من المستطلع رأيهم، في تقرير 
عنصري  العتداء  يتعرضون  إنهم  العنصرية، 
أكثر  لكن  يومي،  شبه  بشكل  بأخرى،  أو  بصورة 
إنهم  قالوا  الدراسة  في  المشاركين  من   %90 من 
"متأكدون أنهم يعيشون في مجتمع عنصري"، وهو 
ما يطرح تساؤالت جادة بشأن ما إذا كانت ألمانيا قد 
ش  توحَّ المتطرف حتى  اليمين  الطرف عن  غضت 

وأصبح خارج السيطرة؟
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أحمد الجمال

عن  غانتس،  بيني  اإلسرائيلي،  الدفاع  وزير  عبّر 
مخاوفه "الوجودية" على مستقبل "دولة إسرائيل"، 
السياسية  القيادات  من  مجموعة  إلى  بذلك  لينضم 
والعسكرية اإلسرائيلية التي تحدثت عن مخاوفها من 

"زوال إسرائيل" خالل المستقبل القريب.
وصف  حسب  تصريحات  في  غانتس،  قال  إذ 
سيطرة  من  المخاوف  إن  إسرائيلية:  إعالم  وسائل 
ليست  المستقبل  في  "إسرائيل"  على  الفلسطينيين 
"الدولة  أن  غانتس  وأضاف  الواقع".  عن  "بعيدة 
اليهودية ستتقلص خالل السنوات المقبلة لتصبح ما 

بين مستوطنة غديرا والخضيرة"، حسب وصفه.
صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أوضحت أنه، في 
الجزء المغلق من اجتماع لحزب أزرق أبيض، قرأ 
وزير الدفاع بني غانتس رسالة اجتاحت البالد على 

تطبيق "واتساب"، وتحدثت عن "زوال إسرائيل".
تهديدات  تضمنت  الرسالة  إن  الصحيفة:  قالت  كما 
على  بالسيطرة  مجهولة  عربية  عناصر  قبل  من 
دولة إسرائيل، وقال غانتس: إن "من كتب الرسالة 
على حق، وإن مستقبل الدولة اليهودية قد ينتهي بين 

غديرا وخضيرة"، على حد قوله.

"زوال إسرائيل" يقلق السياسيين
مقال  من  فقط  أيام  بعد  غانتس،  تصريحات  تأتي 
لرئيس حكومة االحتالل األسبق إيهود باراك، الذي 
شغل أيضاً مناصب عليا بينها رئاسة األركان، يثير 
التي  الثامن"  العقد  "لعنة  سماها  مما  كبيراً  قلقاً  فيه 
عاشتها "الممالك اليهودية" السابقة، وقد تطيح بدولة 

االحتالل خالل السنوات القريبة.
إيهود  األسبق،  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  قال  إذ 
باراك محذرا من "زوال إسرائيل": إن إسرائيل تقع 
في محيط صعب ال رحمة فيه للضعفاء، محذراً من 

العواقب الوخيمة لالستخفاف بأي تهديد.
كما أوضح باراك، في مقال نشر بصحيفة "يديعوت 
على  بعد مرور 74 عاماً  أنه  العبرية،  أحرونوت" 
النفس"،  قيام إسرائيل، أصبح من "الواجب حساب 
في  ناقصة  قدرة  أبدت  "إسرائيل  أن  إلى  منوهاً 

الوجود السيادي السياسي".
فيما نبّه إلى أن العقد الثامن إلسرائيل بّشر بحالتين: 
التي  "بداية تفكك السيادة ووجود مملكة بيت داود، 

انقسمت إلى يهودا وإسرائيل".
الثامن،  العقد  إلى  "وصلنا  كياناً  بوصفنا  وأضاف: 
ونحن كمن يتملكنا العصف، في تجاهل فظ لتحذيرات 
التلمود )نرد النهاية(، غير مرة )نصعد في السور(، 

والمرة تلو األخرى نصاب بالكراهية المجانية".
إيهود باراك قال أيضاً: "لسنا الوحيدين في نقمة العقد 
الثامن؛ في العقد الثامن منذ إقرار الدستور نشبت في 

الثامن  العقد  في  األهلية،  الحرب  المتحدة  الواليات 
من توحيد إيطاليا الفاشية، في 1860، تحولت إلى 
فاشية، وفي عمر مشابه بعد توحيد ألمانيا أصبحت 
تفكك  الشيوعية  للثورة  الثامن  العقد  وفي  نازية، 
االتحاد السوفيتي، وهناك من يقترحون تفسيراً لذلك.

الصهيونية تؤدي الى البؤس وسفك الدماء
ويرى آرون كوهين، الحاخام اليهودي األرثوذكسي 
المناهضة  كارتا"  "ناتورا  حركة  من  المعاصر 
تتعارض  لليهودية  الصحيحة  النظرة  أن  إلسرائيل 
فالصهيونية  بالصهيونية.  يسمى  ما  مع  تماما 
عام   100 نحو  قبل  نشأت  قومية  حركة  يقول  كما 
اليهودية، و الصهيونية تؤدي  وتتعارض مع تعاليم 
كارثة  أن  على  وشدد  الدماء،  وسفك  البؤس  الى 

حدثت منذ تشكيل الحركة.
من جهته يفترض المؤرخ "اإلسرائيلي" الشهير بيني 
لكيانهم  لنهاية محتومة في رأيه  أفقا زمنيا  موريس 
نهاية  أن  اعتبر  بحيث  المحتلة،  فلسطين  في أرض 
جهة  من  اليهود  لقلة  محتومة  الصهيوني  الكيان 
وكثرة أعدائهم من جهة أخرى، ما سيدفع إلى تطور 
اليهود للهرب  العنف، وسيدفع كل من يستطيع من 

إلى أميركا والغرب.

اليساري  "اإلسرائيلي"  للكاتب  مقالة  في  كذلك جاء 
في  شعب  أصعب  نُواجه  “إنّنا   : ليفي  جدعون 
التأريخ  وعمليّة التدمير الذاتي والمرض السرطاني 
اإلسرائيلي بلغا مراحلهما النهائيّة، وال سبيل للِعالج 
بالقنابل  وال  باألسوار،  وال   ، الحديديّة  بالقبب 

النوويّة”.
في  قال  شافيط،  آري  "اإلسرائيلي"  المحلّل  بينما 
صحيفة هآرتس : “اجتزنا نقطة الاّلعودة، وإسرائيل 
فيها،  للعيش  طعم  وال  األخيرة،  أنفاسها  َتلُفظ 
إلى فلسطين  ُمنذ أن جاؤوا  يُدركون  واإلسرائيليّون 
الصهيونيّة..  الحركة  اخَترعتها  كذبة  ضحيّة  أنهم 
“حان وقت الّرحيل إلى سان فرانسيسكو أو برلين”.

وما قاله البروفيسور "إسرائيل شاحاك" 
يعزز هذا الرأي بقوله إنه متأكد من أن 
فهي  المستقبل  في  ستندثر  الصهيونية 
لمعظم  المشتركة  اآلراء  بعكس  تعمل 
شعوب العالم، مؤكداً أنها ستجلب كارثة 
على  شيء  كل  وقبل  المنطقة،  على 

اليهود أنفسهم.

تحقيق  في  فشلت  االستراتيجيات 
وتجسيد الحلم

وليس بعيداً عن ذلك تصريحات الجنرال 

في االحتياط شاؤول أرئيلّي، وهو يقدم نفسه على أنه 
العربّي- بالصراع  المختّص  الُمستشِرق اإلسرائيلّي 
اعتمد عدًدا  الذي  الكيان  أن  أكد  الذي   ، الصهيونّي 
وتجسيد  تحقيق  في  فشلت  قد  االستراتيجيات  من 
الحلم الصهيونّي على أرض فلسطين المحتلة، وهي 

تواصل السير في الطريق نحو فقدان هذا الحلم. 
وأوضح في مقاٍل نشره بصحيفة “هآرتس” العبرية 
دولة  تأسيس  على  عملت  الصهيونية  الحركة  أّن 
المحتلة “بواسطة دمج  يهودية على أرض فلسطين 
ثالث استراتيجيات عمل أساسية، وجميعها لم تنجح 
الرئيسية  الثالثة  أْو تحقيق األهداف  النزاع  في حّل 
للحركة الصهيونية، “أرض إسرائيل، وديمقراطية، 
وأغلبية يهودية”، وهكذا ولد خط سياسي ثالث، هو 

التقسيم لدولتين”، على حّد تعبيره.

البحث عن وطن يهودي للطوارئ
فيها  دعا  إسرائيلي  مسؤول  طرحه  غريب  اقتراح 
إلى شراء جزر في اليونان لتكون "مالذاً لليهود" في 
حال تعرضت إسرائيل لهجوم، ولكن هذا االقتراح 

أثار انتقادات حادة في الدولة العبرية.
وجاء االقتراح على لسان مسؤول من حزب "أزرق 
أبيض" اإلسرائيلي، الذي يقوده وزير دفاع االحتالل 
بيني غانتس، حيث دعا إلى شراَء جزر في اليونان 
اليهودي  القومي  الصندوق  من  أموال  باستخدام 
"خدمًة لمصلحة الشعب اليهودي"، حسبما ورد في 

تقرير لصحيفة Haaretz اإلسرائيلية.
عرض أفري شتاينر، الذي يمثل حزب أزرق أبيض 
في مجلس إدارة شركة هيمنوتا المملوكة للصندوق 
مجلس  على  الغريب  اقتراَحه  اليهودي،  القومي 
اإلدارة. ونقلت عدة مصادر ممن حضروا االجتماع، 
أن شتاينر قال إنه يجب شراء الجزر "إلنشاء مالٍذ 
ملجأً  وليكون  الطوارئ،  حالة  في  اليهودي  للشعب 

لالجئين اليهود في أوقات الحرب".
ويبدو أن االقتراح جاء تأثراً بما حدث في أوكرانيا 

من مشاهد للدمار وتدفق لالجئين.
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إبراهيم بدوي

أي  إعالنها  اللبنانية عقب  االنتخابات  نتائج  تعِط  لم 
إنها  بل  الحاسمة،  األكثرية  سياسي  طرف  أو  قوة 
خلّفت معادلة توازنات نيابية جديدة، يمكن أن تكون 
في  إيجابية  تكون  أن  يمكن  ما  بمقدار  جداً  سلبية 

الوقت عينه.
الحكم على ذلك بات مرهوناً بإنتاج تحالفات وتفاهمات 
جديدة تكسر االنقسام الحاد على المستويين العمودي 
واألفقي، في مجلس استسلّم مهماته الدستورية، في 

ظل فقدان حزب الله وحلفائه لألغلبية البرلمانية.
في  البرلمانية  لالنتخابات  الرسمية  النتائج  وكشفت 
لبنان، الثالثاء 17 مايو/أيار 2022، عن فوز لوائح 
المعارضة المنبثقة عن التظاهرات االحتجاجية ضد 
بعد  الله وحلفائه  لحزب  وتراجع  السياسية،  السلطة 
األغلبية  بذلك  ليفقدوا  مقعداً،   62 على  حصلوا  أن 
البرلمانية التي كانوا يحتفظون بها منذ عام 2018، 
جعجع،  لسمير  اللبنانية  القوات  حزب  حصل  فيما 

العدو اللدود لحزب الله، على 20 مقعداً برلمانياً.
هذا األمر جعل األنظار تتجه إلى موقف فريق الثامن 
الوطني  والتيار  أمل  وحركة  الله  )حزب  آذار  من 
حسب   – واضحة  النتكاسة  تعّرض  الذي  الحر(، 
المتابعين – بعد فقدان األغلبية، وتأثير هذا التراجع 

على الملفات القادمة في البالد.

حزب الله وتغيير المعادلة
أشار مصدر دبلوماسي غربي أنه ليس متوقعاً تغيير 
الخريطة السياسية والتوازنات بشكل جدي في الوقت 
اإلقليمية  األزمات  في  َتحّول  طرأ  إذا  إال  الحالي، 

والدولية.
أقدار  سوء  من  يكون  قد  أنه  إلى  المصدر  ويشير 
تعقيدات  وبروز  أوكرانيا  في  الحرب  اندالع  لبنان 
جديدة ناتجة عنها في أوروبا، وتجميد التسوية حول 
الملف النووي اإليراني في فيينا، وتالياً جمود حركة 

التطبيع بين إيران والخليج العربي.
للمصدر-  -وفقاً  الله  حزب  سيبقى  هذا  خضم  ففي 
اللبنانية. وسيكون  الورقة  بجزء أساسي من  ُممسكاً 
ألنه  تفاوضه،  أن  والدولية  اإلقليمية  القوى  على 

األقوى على أرض الواقع.
بعبارة أكثر وضوحاً، ال مجال إلسقاط هذه السلطة 
أو تغييرها في السنوات األربع المقبلة، واالنتخابات 
وأي  الله،  حزب  على  نسبي"  بـ"انتصار  انتهت 
اللبناني ستصبح عنيفة،  إليها الوضع  مواجهة يتَّجه 
وتكون ُمكلفة للجميع، ولن يجرؤ أحد على خوضها.

بين  العالقات  أن  المؤكد  من  أنه  المصدر  وأوضح 
أي  النيابي،  المجلس  داخل  المتنازعين  المحورين 

حزب الله وحلفائه من جهة، وقوى التغيير والقوات 
والكتائب من جهة أخرى ستكون أكثر ِحّدة، وستتِسم 
بالتوتر في بعض المراحل، إلى أن تنضج الظروف 

اإلقليمية ويأتي الضوء األخضر لتسويات كبرى.
على مدى 4 سنوات كاملة قادمة سيكون هناك متّسع 
من الوقت لنقل البلد من وضعية إلى أخرى، حسب 
حكومة  تشكيل  باستحقاق  التغيير  وسيبدأ  المصدر. 

جديدة، ثم انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

إلى  عيسى  السياسي طوني  المحلل  يشير  بالمقابل، 
للقوات  سيكون  المقبلة  األربع  السنوات  خالل  أنه 
أكثر  دوٌر  المعارضة،  قوى  بعض  ومعها  اللبنانية، 

فاعلية.
المعارضة  قوى  أن  االنتخابات  نتائج  وأظهرت 
و17  المدني  المجتمع  )أحزاب  واالعتراض 
أي  بالتأكيد،  بالمعركة  ستفوز  كانت  تشرين…( 
االنتخابات  خاضت  لو  النيابي،  المجلس  بغالبية 

بالئحة واحدة في الدوائر الـ15.

معارك منتظرة.. رئاسة البرلمان
حزب  من  مقربة  سياسية  مصادر  تشير  بالتوازي 
اللبنانية  القوات  حزب  رئيس  أن  اللبنانية،  القوات 
مجلس  رئاسة  معركة  باكراً  افتتح  جعجع  سمير 

النواب.
قال جعجع في أولى مقابالته، باعتباره رئيس أكبر 
كتلة نيابية، وأكبر كتلة مسيحية، إّن انتخاب رئيس 
مجلس نيابي "لن يحصل كما كان يجري في السابق، 
للدولة وليس  وعلى رئيس المجلس أن يكون رئيساً 
واحترام  الدولة  سيادة  باستعادة  والتعّهد  للدويلة، 
الدستور بالفعل والنظام الداخلي للمجلس والتصويت 

اإللكتروني"، على حد تعبيره.
المقايضة  طرح  باب  من  فهمه  يمكن  الموقف  هذا 

باكراً بين رئاسَتْي الجمهورية ومجلس النواب.
ففي أولى جلساته التي ستعقد يُفترض بمجلس النواب 
من  المؤلّفة  المجلس  مكتب  هيئة  النتخاب  االلتئام 

رئيس ونائب رئيس وأميَنْي سّر وثالثة مفّوضين.
يفترض هنا أن يتم إعادة انتخاب نبيه بّري، المرّشح 
للثنائي  البديهّي  المرّشح  بوصفه  المجلس  لرئاسة 
الشيعي )حزب الله وحركة أمل( في البرلمان، في 
ظّل عدم وجود نائب شيعي خارج كتلته البرلمانية.

بغالبية  تحظى  أن  بّري  انتخاب  بجلسة  ويُفترض 
باالقتراع  الجمهورية  رئيس  يُنتخب  مثلما  الثلثين، 
السّري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة 
دورات  في  المطلقة  بالغالبية  ويُكتفى  األولى، 

االقتراع التي تلي.

هذا قد يجعل االنتخاب قاباًل للمقايضة، خصوصاً أّن 
الغالبية النيابية لم تُعد بيد فريق سياسي بعينه.

الصفعة الكبرى
إن  عقيل،  مالك  السياسية  الكاتبة  تقول  بالمقابل، 
والتيار  آذار  من  الثامن  فريق  وجه  على  الصفعة 
الوطني الحر -على حد وصفها- آتت ثماَرها أكثر، 
على اعتبار أّن الحريري اختار قَدَره بنفسه، تحت 
الضغط أو من دونه، بينما خاض هذا الفريق معركة 
مصير وخرج منها خاسراً جزءاً من "جيشه" داخل 

مجلس النواب الجديد.
إذ خسر جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، 
أكثريّته المسيحية بتراجع كتلته النيابية من 29 نائباً 
في انتخابات 2018 إلى 19 نائباً، بعدما ترك نواٌب 
طاولة تكتّل لبنان القوي، ليخرج أخيراً من معركة 

الصناديق بأقّل من 18 نائباً.
إن  عيسى  طوني  السياسي  المحلل  يقول  بالمقابل، 
التيار الوطني الحر لن يشفى من الضربة التي تلّقاها 
في االنتخابات. وفي االستحقاقات اآلتية من تشكيل 
الحكومة، إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلى 
بقيادة  للمناداة  فرصته  خسر  التأسيسي،  المؤتمر 

الطائفة.
إذ سيفقد التيار هامش المناورة الذي تمتّع به طوياًل، 
وسيكون أكثر اضطراراً إلى االستعانة بدعم حزب 
الله في كل المحطات. في المقابل، ستنطلق القوات 
لها  انتصاراٍت  ومن  الجديد،  رصيدها  من  اللبنانية 
إلى  والبقاع  والشمال  الجبل  دوائر  من  رمزيتها، 

جزين.

سقوط خيار الحريري
بالتوازي، يرى المحلل السياسي منير الربيع أنه إلى 
جانب سقوط هذه الخيارات كان هناك سقوط للكثير 
بالمقاطعة،  الحريري  سعد  فخيار  الرهانات،  من 
ومحاولة نقل السنّة إلى 8 آذار وحزب الله لضمان 

عودته إلى السياسة، سقط بشكل مّدو.
السنية،  المناطق  في  االقتراع  نسبة  من خالل  أواًل 
للتصويت  التي ذهبت  الناس  وثانياً من خالل خيار 

لصالح القوات اللبنانية.
هذا السقوط -من وجهة نظره- أدى إلى تشٍظّ كبير 
فيما تبقى من تيار المستقبل على الصعيد التنظيمي. 
المعيار  لصالح  السياسي  المعيار  الحريري  فأسقط 
الشخصي أو العائلي، وأعاد صيدا مثاًل إلى العائلية 

مقابل خروج آل الحريري من المعادلة.
فكما ذهبوا إلى حجب أصواتهم عن المرشح السني 
القريب من المستقبل يوسف النقيب، نكاية في رئيس 
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الحكومة فؤاد السنيورة، أسقط السنّة نظرية ضرورة 
سعد الحريري لضمان الطائفة السنية واالستقرار.

ويشير الربيع إلى أن ما قاله السنّة ينطوي على تحول 
المستقبل  فقد خرجوا من عباءة  المجتمع،  كبير في 
الحاضر والسابق لصالح قوى التغيير، فأظهر ذلك 

ناخباً صامتاً اتجه نحو التغيير.

هل يعيش لبنان سيناريو العراق؟
أن  إلى  الدبلوماسي  المصدر  يشير  متصل،  بإطار 
االنتخابات النيابية أنتجت مشهداً سياسياً جديداً، انتقل 
من ثنائية 14 آذار و8 آذار، إلى ثالثية حزب الله 
وطرف  وحلفائها،  اللبنانية  القوات  مقابل  وحلفائه، 

ثالث يتمثل بالقوى التغييرية.
وبال شك -حسب المصدر- فإن هذا المشهد سيؤدي 
السياسية  التسويات  في صياغة  كثيرة  تعقيدات  إلى 
ملفات  ثالثة  في  خصوصاً  القرار،  صنع  وآلية 
ورئيس  نيابي  مجلس  رئيس  انتخاب  أساسية: 

للجمهورية، واالتفاق على حكومة جديدة.
واالقتصادية  المالية  الجوانب  يشمل  الثالث  والملف 
النقد  صندوق  مع  االتفاق  وكيفية  واالجتماعية، 

الدولي.
أي  العراقي،  السيناريو  تكرار  إلى  يؤدي  قد  وهذا 
استمرار األزمة السياسية والتعقيد، إضافة إلى انعدام 
قدرة حزب الله على فرض أّي من مرشحيه لرئاسة 

الجمهورية.
هذا يأخذ المشهد السياسي أكثر إلى نقاش جديد حول 
الصيغة اللبنانية، وقد يكون هذا المجلس النيابي هو 
األخير الذي يمثل جمهورية الطائف، وفق الواقعية 

المحّورة التي ُفرضت في تطبيقه.

فوز قوى التغيير في لبنان
هذه  نتائج  في  ما  أبرز  فلعل  التفاصيل،  في  أما 
معتبر من مرشحي  فوز عدد  أواًل  االنتخابات، هو 
"قوى التغيير" )المجتمع المدني(، السيما أن البعض 
منهم قد خرق في مناطق سيطرة حزب اللّه ما شّكل 
مفاجأة كبيرة. وسيخّولهم عددهم، إن أرادوا، تشكيل 
الحياة  في  كلمتها  لها  يكون  أن  ممكن  نيابية  كتلة 
أنهم سيكونون صوت  اللبنانية، خصوصاً  السياسية 
المؤسسة  داخل   )2019( تشرين   17 انتفاضة 

الدستورية األم في الدولة اللبنانية. 

أما النقطة الثانية، فهي سقوط رموز الحقبة السورية 
في لبنان، من أمثال رئيس الحزب القومي السوري 
أسعد حردان في الجنوب، في عقر دار حليفه حزب 
اللّه، ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في 
عاليه،  في  أرسالن  طالل  السابق  والنائب  البقاع، 
باإلضافة إلى تحجيم الثقل االنتخابي آلل فرنجية في 

الشمال.

ما  نوعاً  تشبه   2022 انتخابات  فإن  ذلك،  وفي 
الرئيس  التي جرت بعيد استشهاد  انتخابات 2005 
وخروج  األرز،  ثورة  وانطالق  الحريري،  رفيق 
الجيش السوري من لبنان، أي تلك االنتخابات التي 
شهدت سقوط رموز النظام السوري من أمثال طالل 
سليمان  إلى  باإلضافة  الفرزلي،  وإيلي  أرسالن، 
فرنجية، والذين تمكنوا من العودة إلى الندوة النيابية 
في الدورات التي تلت، أي ابتداًء من دورة 2009.

تقليدية،  وغير  ناشئة  سياسية  هي  الثورية  والقوى 
منذ  السياسي  نشاطها  راكمت  كانت  التي  وهي 
للتمديد  رافضة  مدنية  حالة  لت  شكَّ عندما    2013
للبرلمان، باإلضافة ألزمة النفايات عام 2015 بما 

ُسمي حينها "طلعت ريحتكم".
في  التغيير  قوى  خاضتها  لتجارب  باإلضافة  هذا 
االنتخابات البلدية 2016، والتي استطاعت الدخول 
كان  حيث   ،2018 وانتخابات  البلديات  لبعض 

حضوراً طفيفاً لتلك القوى السياسية الجديدة.
بيروت  مرفأ  وانفجار  واألزمة  الثورة  بعد  واليوم 
وأمنية  سياسية  أحداث  من  عنها  تمخض  وما 
لقوى  والمشاركة  الحضور  الفتاً  كان  واقتصادية، 
تغييرية في البالد في محاولة لطرح مشروع سياسي 
يواجه سياسات القوى التقليدية والمسماة "األحزاب 

الطائفية".
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موبايل: 017620732486 
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الدوام: اإلثنين إلى الجمعة: 
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جهات التواصل

زورونا في موقعنا على االنترنت:         

البديل لخدمات الرعاية و طريقك إلى الوظيفة الجديدة

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

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

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

إنجاز عقود العمل واألمور اإلدارية.

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

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

 أقاربك أو أصدقائك لرعايتك وتوظيفهم
 ودفع رواتبهم في إطار ميزانيتك 

الشخصية تمامَا مثل صاحب العمل.  

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

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

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

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

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

           www.workforceandcare.de

فريق العمل

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

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

نحن نتحدث: 
األلمانية واإلنجليزية والتركية والعربية

اتصل بنا للحصول على معلومات مفصلة 
واستشارة مجانية.

يسرنا أن نقدم لك المشورة والمساعدة

كيف تجدنا : في برلين – راينيكيندورف
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العهد الراشدي )11ـ40هـ/632ـ661م(
11هـ/632م أبو بكر الصديق. 
13هـ/634م عمر بن الخطاب. 
23هـ/644م عثمان بن عفان. 

35 ــ 40هـ /656 ــ661م علي بن أبي طالب. 
خليفة  بكر  أبا  المسلمون  اختار  الرسول  وفاة  بعد 
بين  والخالفات  المشاورات  من  سلسلة  بعد  لهم 
المهاجرين واألنصار، واستقر الرأي على أن تكون 
الخالفة في قريش ألن العرب ال تدين إال لهذا الحي، 
الجاهلية  منذ  قريش  داخل  التقليدي  الخالف  ولكن 
فرض نفسه مرة أخرى، وبدأ بالظهور والتفاعل منذ 

مجيء الخليفة الثالث عثمان بن عفان.
كان انتقال السلطة من خليفة إلى آخر يتم بالتشاور، 
طويلة  تشاور  عملية  في  أوال  بكر  أبو  اختير  فقد 
ومعقدة انتهت بمبايعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة، 
وأوصى أبو بكر بالتشاور مع كبار الصحابة بالخالفة 
من بعده إلى عمر، وترك عمر األمر من بعده في 
ستة من كبار الصحابة، هم عثمان بن عفان، وعلي 

وطلحة،  بن عوف،  الرحمن  وعبد  طالب،  أبي  بن 
الله  والزبير بن العوام، وسعيد بن زيد، وكان عبد 
تساوت  إذا  برأيه  ويرجح  للمجلس  منسقا  عمر  بن 
األصوات، واختار الستة من بينهم عثمان بن عفان.

كانت نهاية كل من عمر وعثمان وعلي بالقتل، قتل 
عمر على يد عبد مجوسي )أبو لؤلؤة( وقتل عثمان 
طويلة،  أهلية  لحرب  بداية  كانت  داخلية  ثورة  في 
وقتل علي على يد أحد الخوارج )عبد الرحمن بن 

ملجم(. 
من  بمبادرة  السلطة  على  المسلح  الصراع  انتهى 
ثم  والده،  بعد  الخالفة  تولى  الذي  علي  بن  الحسن 

تنازل لمعاوية، وتولى األمويون الحكم.

العهد األموي )41ـ132هـ/661ـ750م( 
الحسن  بتنازل  أبي سفيان  لمعاوية بن  الحكم  استقر 
بن علي عن الخالفة الذي تولى الخالفة بعد والده، 
وتوقفت الحرب األهلية التي استمرت خمس سنوات، 
يزيد، ومضى  البنه  بعده  من  الحكم  معاوية  ورتب 

الحكم وراثيا من بعده.
استمرت الدولة األموية تسعين عاما، وانتقل الحكم 
إلى أبناء عمهم العباسيين الذين ينتسبون إلى العباس 
بين  وقعت  معركة  بعد  ذلك  وكان  الرسول،  عم 
األمويين والعباسيين انتهت بهزيمة األمويين، وجرت 
بعدها مالحقات دموية لقادة األمويين، قتل فيها آخر 
خليفة أموي وهو مروان الثاني، ومعظم أبناء البيت 

األموي وكثير من قادة األمويين وأنصارهم.

العهد العباسي )132-656هـ/750-1258م(
بدأت الخالفة العباسية بأبي العباس السفاح، ثم انتقلت 
إلى أخيه أبو جعفر المنصور، ومضت الخالفة في 
ذريته، وقد استمرت دولة العباسيين خمسمائة سنة، 
ولكن الدولة اإلسالمية لم تستمر موحدة في ظلهم، 
األندلس، عندما  األمويون دولة جديدة في  أنشأ  فقد 
من  الملك  عبد  بن  هشام  بن  الرحمن  عبد  تمكن 
أموية هناك مستقلة  إلى األندلس وأقام دولة  الفرار 

اإلسالم نقطة تحول كبرى في الوطن العربي غيرت كل شيء تقريبا بما في ذك نظام الحكم والملك، وكان الوطن العربي قبل اإلسالم موزعا بين 
دولتي الروم والفرس، وكان للعرب قبلهما دول وممالك ممتدة في الشام والعراق واليمن.

بدأت دولة اإلسالم في المدينة في عهد الرسول ثم امتدت لتشمل الجزيرة العربية، وبعد وفاة الرسول اختار المسلمون أبا بكر خليفة وتبعه عمر ثم 
عثمان ثم علي في عملية اختيار وتشاور، ولكن هذا المنهج في اختيار الحاكم لم يستمر، فقد حول معاوية الحكم إلى عائلي وبدأت الدول اإلسالمية 

تقودها عائالت يتم انتقال السلطة فيها وراثيا.
وشهد التاريخ اإلسالمي صراعا وحروبا بين الدول والعائالت على السلطة بدأت بالصراع بين علي وأنصاره من جهة ومعاوية وأنصاره من جهة 
أخرى، والذي تحو ل إلى صراع تاريخي امتدت آثاره وتداعياته في التاريخ اإلسالمي حتى اليوم، ثم انتهى حكم األمويين بعد تسعين سنة من الحكم 
على يد أبناء عمومتهم العباسيين، وبرغم أن الدولة العباسية استمرت خمسمائة سنة فقد تفككت ولم يتجاوز نفوذها العراق بعد مائتي سنة من 
قيامها وحتى في العراق وبغداد فقد نازعها السلطة والنفوذ دول داخل الدولة مثل البويهيين، أو كانت السلطة الفعلية للجيش المكون من مقاتلين 

أتراك، وبقيت للعباسيين نوع من المكانة الروحية يستغلها قادة الجيش ووزراء القصر.
وبدأت الدول المستقلة في مصر على يد الوالة الذين كان الخلفاء العباسيون يعينونهم من القادة العسكريين مثل الطولونيين واإلخشيديين، ونشأت 
دول أخرى في األطراف واألقاليم مثل آل زنكي الذين ورثهم األيوبيون، واألمويون في األندلس، والمرابطون والموحدون واألدارسة واألغالبة 
والحفصيون والوطاسيون في شمال أفريقيا. ثم أقام المماليك ـ وهم من الجيش الذي كونه األيوبيون ـ دولة في مصر والشام والعراق، وخلفت 
العباسيين وإن أبقت على الخالفة االسمية لهم، حتى جاءت الدولة العثمانية في أوائل القرن السادس عشر وبسطت نفوذها على الوطن العربي كله، 
ولكنها ضعفت أيضا وبدأت تقوم دول داخلها تعطيها سلطة رمزية او وجودا وحضورا جزئيا، مثل مملكة محمد على في مصر والبايات في الجزائر 

والدايات في تونس واألئمة الزيديين في اليمن والقبائل العربية في الخليج ونجد.
في العائالت الحاكمة نفسها خالفات ونزاعات داخلية على الحكم مثل القتال بين األمين والمأمون ابني هارون الرشيد لكنها حاالت قليلة بالنسبة 
للصراع بين الدول والعائالت الذي كان سمة بارزة في التاريخ اإلسالمي وتكاد كل دولة قامت وبسطت نفوذه قد حققت ذلك بحروب وصراعات ثم 

تأتي دولة أخرى تهزمها وهكذا.
ولكن أغرب ما شهده تاريخ السلطة هو ما كان متبعا في الدولة العثمانية فهذه األسرة التي حكمت لمدة تزيد على الستمائة سنة كان يرث العرش 
فيها أحد أبناء السلطان فيقتل إخوانه وفق قانون متبع هو "قتل اإلخوة" وحبس المرشحين للخالفة في سجن داخل القصر السلطاني "أقفاص" 
وتوصل الخلفاء إلى هذا القانون بعد حروب أهلية طاحنة بين األخوة كادت تعصف بالدولة العثمانية، وحدث أن السلطان محمد الثالث قتل عام 
1595 تسعة عشر أخا له واثنين من أبنائه، وصارت األسرة الحاكمة مهددة بالفناء، وضعفت البنية الجسدية والنفسية ألبناء األسرة حتى إن 
العديد منهم تولى السلطة وهو مصاب بالجنون او بالعلل واألمراض الجسدية، وكان اإلعدام يشمل احيانا األعمام وأوالد األخوة، وبرغم هذا كله 

فإن نصف سالطين الدولة العثمانية قد جاءوا إلى الحكم بعزل أسالفهم.

إعداد / محمد عبد المنعم
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عن العباسيين، ونشأت دول أخرى كثيرة بعيدا عن 
العراق في شمال أفريقيا ثم في مصر وفي منتصف 
وفرضوا  بغداد  إلى  البويهيون  الرابع زحف  القرن 

سلطتهم على الخلفاء العباسيين. 
من  خليفة  وثالثين  سبعة  العباسيون  الخلفاء  كان 
الرشيد،  وهارون  المهدي،  المنصور  بعد  أشهرهم 
المستعصم  آخرهم  وكان   ، والمعتصم  والمأمون، 
الذي قتلة المغول عندما دخلوا بغداد عام 656 هـ، 
 1261 عام  بيبرس  الظاهر  واستدعى   . م   1258
م أحد أعمام آخر خليفة عباسي ونصبه خليفة على 
وقد  اسمية،  خالفة  كانت  ولكنها  المماليك  دولة 
استمرت هذه الخالفة حتى سقوط دولة المماليك على 
المؤرخون  اصطلح  1517.وقد  عام  العثمانيين  يد 

على تقسيم العهد العباسي إلى عصرين هما:
1- العصر العباسي األول )750-861م(

على  العباسية  الدولة  تأسيس  من  العصر  هذا  ويبدأ 
يد أبي العباس السفاح في سنة 749م وينتهي بقتل 
المتوكل على يد ابنه سنة 847م. وعلى الرغم من 
بشكل  الوزارة  منصب  ظهور  وعدم  الدولة  قوة 
رسمي فيها إال أن مجموعة من خلفاء هذا العصر 

ماتوا قتال كما هو الحال مع المتوكل.
2ـ العصر العباسي الثاني )847-1258م(

ويبدأ هذا العصر مع بداية الفوضى العسكرية التي 
استطاع القادة العسكريون أن يمدوا من نفوذهم دخل 
مؤسسة الحكم. وبرزت في هذا العصر دول عديدة 
في بغداد مثل البويهيين، والسالجقة، وفي خارجها 
مثل دول المغرب العربي العديدة. ويالحظ أن عدد 
كبير من خلفاء العصر الثاني خرجوا من السلطة إما 

قتال أو خلعا.

األدارسة : المغرب: )172-314هـ/789-926م( 
تنتمي أسرة األدارسة إلى إدريس من أحفاد الحسن 
ثورة  فشل  بعد  الحجاز  من  هرب  الذي  علي  بن 
م   786 هـ/   169 عام  العباسيين  على  للعلويين 
مدينة  إدريس  وأسس  لهم،  قائدا  الزناتيون  فاختاره 
أمويو  األدارسة حتى قضى عليها  دولة  وأقام  فاس 
األندلس، ومن األدارسة آل حمودة الذين حكموا فيما 

بعد في األندلس في فترة حكم الطوائف.

الطولونيون: مصر وسوريا)254-292هـ/868-
905م( 

فيه  تحكم  محلي  أول حكم  الطولونيين  تجربة  تمثل 
الخالفة  حكومة  عن  مستقال  حكما  دولة  أو  أسرة 
بن  أحمد  األسرة  هذه  مؤسس  كان  وقد  المركزية، 
طولون جنديا تركيا )طولون تحريف لكلمة دولون 
، وتعني بدر التمام( ووالده كان أحد الموالي الذين 
وقد  المأمون،  العباسي  للخليفة  بخارى  ملك  أهداهم 
جاء إلى مصر نائبا للحاكم العباسي فيها، لكنه استأثر 
بالحكم، ثم بسط سلطانه على الشام، وكان العباسيون 
مشغولين بمقاومة ثورة الزنج، وحكم بعد أحمد بن 
طولون ابنه خمارويه الذي عقد معه الخليفة العباسي 
المعتضد اتفاقا يقضي بمنحه هو وورثته الحكم في 
مصر والشام لمدة ثالثين عاما على أن يؤدي للخليفة 

جعال سنويا مقداره ثالثمائة ألف دينار.
باألفول،  الطولونية  الدولة  بدأت  خمارويه  وبعد 
وأعاد الخليفة العباسي بسط نفوذ الدولة المركزية .

كانت الهيمنة في الدولة الطولونية لألتراك واليونان 
بعد خمارويه كل من جيش  وقد حكمها  والنوبيين، 
وهارون وشيبان حتى احتل جيش العباسيين مصر 

والشام بقيادة محمد بن سليمان.

293-394هـ   ( والجزيرة   سوريا  الحمدانيون: 
/905-1004م(

التي  العربية  تغلب  قبيلة  إلى  الحمدانيون  ينتسب 
استقرت منذ زمن بعيد في أرض الجزيرة )المنطقة 
الواقعة بين نهري دجلة والفرات ومركزها الموصل( 
وقد  حمدون،  بن  حمدان  هو  األسرة  هذه  ومؤسس 
الحسين  وكان  الشيعي،  المذهب  الحمدانيون  اعتنق 
واشتهر  العباسيين،  لدى  عسكريا  قائدا  حمدان  بن 
حمدان  بن  الله  عبد  أخوه  وكان  للقرامطة،  بعدائه 
حاكما  وأصبح  الموصل،  على  للعباسيين  واليا 
يوسع  أخذ  ثم  الدولة"  "ناصر  لقب  واتخذ  مستقال 
تغلب  أبو  ابنه  بعده  وتولى  غربا،  سلطانه  حدود 
خاسرة  معركة  في  دخل  الذي  بالغضنفر،  الملقب 

أعاد  موته  وبعد  الدولة،  بقيادة عضد  البويهيين  مع 
الموصل  ليحكما  الله وطاهر  البويهيون أخويه عبد 
حكما مشتركا، ثم خسر الحمدانيون الموصل لصالح 
العقيليين، واستمر حكمهم تحت زعامة القائد الشهير 
في  دخل  والذي  حلب،  في  الحمداني  الدولة  سيف 
معارك طويلة مع البيزنطيين، وتولى بعده ابنه سعد 
الدولة الذي ولي بعده ابنه سعيد الدولة فسيطر عليه 
خادم أبيه "لؤلؤ" الذي استقل عن الحمدانيين وحكم 
كوزير لدى الفاطميين ثم أوصى لؤلؤ البنه من بعده.

الفاطميون: )297-567هـ/909-1171م( 
علي،  اإلمام  إلى  ينتسبون  أنهم  الفاطميون  يزعم 
الله  عبيد  إلى  ينتسبون  أنهم  مؤرخون  ويعتقد 
الشيعة  من  وهم  "العبيديون"  ويسمونهم  المهدي 
في  حكمهم  بدأ  وقد  اإلسماعيلية.  الحركة  ويمثلون 
الفاطمية عبيد  الدولة  شمال أفريقيا على يد مؤسس 
الله المهدي الذي جمع حوله عددا من قبائل البربر 
وأطاح بحكم األغالبة ثم األدارسة، وفي عام 358 
هـ / 969 م استطاع القائد الفاطمي جوهر الصقلي 
أن يحتل مصر وأطاح بآخر حاكم إخشيدي، وبنى 
أنفسهم  الشام وجعلوا  إلى  ثم زحفوا  القاهرة،  مدينة 
أوصياء على األماكن المقدسة في الحجاز. وتعاون 
السالجقة،  لمواجهة  البيزنطيين  مع  الفاطميون 
إلى  الفاطمية  الدولة  أواخر  في  الفعلي  النفوذ  وآل 
هما  طائفتين،  إلى  الفاطميون  انقسم  وقد  الوزراء، 
الحاكم  بن  نزار  إلى  )نسبة  النزاريون  الحشاشون 
بأمر الله، أحد أهم القادة الفاطميين( ومنهم القرامطة 
واإلسماعيليون اتباع المستعلي بن الحاكم بأمر الله.

انتهت الدولة الفاطمية على يد صالح الدين األيوبي، 
الحتالل  زنكي  الدين  نور  محمود  جيش  قاد  الذي 

مصر. 

اإلخشيديون )323-358هـ/935-969م( 
مؤسس هذه الدولة هو محمد بن طغج، وينحدر من 
العباسيين،  خدمة  في  عملت  تركية  عسكرية  أسرة 
على  حاكما  الراضي  العباسي  الخليفة  عينه  وقد 
أو  األمير  اللقب  هذا  ويعني  "إخشيد"  ولقبة  مصر، 
المحليون،  اإليرانيون  الحكام  يحمله  وكان  الحاكم 
واستقل محمد بن طغج بالحكم وبسط سلطانه على 
أجزاء كثيرة من الشام، وولي األمر بعده ابنه علي، 
وكان ألعوبة بيد الوصي عليه كافور الذي كان عبدا 
لدى اإلخشيد، وبعد وفاة علي صار كافور هو الحاكم 
أحفاد  أحد  إلى  كافور  بعد  الحكم  أعيد  ثم  الرسمي، 
محمد بن طغج، لكنه كان حاكما ضعيفا وكان آخر 
وأنهوا  مصر  الفاطميون  احتل  فقد  إخشيدي،  حاكم 

الدولة اإلخشيدية.

)350-545هـ/961- العراق  وسط  المزيديون: 
1150م(

ينتمي المزيديون إلى قبيلة بني أسد العربية، وكانوا 
الرغم  وعلى  بمذهبهم،  اعتزازا  الشيعة  أقوى  من 



21

عالية  درجة  على  كانوا  فقد  البدوي  انتمائهم  من 
البقاء  واستطاعوا  السياسية،  والبراعة  التنظيم  من 
من  سلسلة  في  ودخلوا  التعقيد،  بالغة  ظروف  في 
والفاطميين  العقيليين  مع  والصراعات  التحالفات 

السالجقة والعباسيين حتى قضى عليهم العباسيون.

سوريا  وشمال  والجزيرة  العراق  العقيليون: 
)380-489هـ/990-1096م(

بن  "عامر  عشائر  تجمع  إلى  العقيليون  ينتمي 
حلفاء  وكانوا  الحمدانيين،  ورثوا  وقد  صعصعة" 
وتقسمت  بينهم  كبيرة  ثم حدثت خالفات  للبويهيين، 
من  فترة  السالجقة  مع  وتحالفوا  نفوذهم،  مناطق 
الوقت برغم أنهم شيعة، كما تحالفوا مع الفاطميين، 
لتحل  العربية  اإلمارات  انتهت  فقد  دولتهم  وبانتهاء 
والسالجقة،  الفاطميين،  مثل  أخرى،  دول  محلها 
والعثمانيين  والمماليك،  واأليوبيين،  والبويهيين، 

األتراك.

المرداسيون: حلب وشمال سوريا )414-472هـ 
/1032-1079م(

وقد  العربية،  كالب  قبيلة  إلى  المرداسيون  ينتمي 
يدينون  وكانوا  العراق،  في  الحلة  من  هاجروا 
بقيادة  حلب  احتالل  واستطاعوا  الشيعي،  بالمذهب 
زعيمهم صالح بن مرداس، ولكنهم دخلوا في صراع 
أهلية  بحرب  دولتهم  انتهت  وقد  الفاطميين،  مع 
انقسموا فيها بين األخوة المتصارعين على السلطة، 

ثم قضى عليهم العقيليون. 
المرابطون: شمال أفريقيا )448-541هـ/1056-

1147م( 
تنتمي دولة المرابطين إلى قبيلة صنهاجية وأسسها 
يحيى بن إبراهيم الذي أقام أربطة وحصونا للغزو 
وكانت  بالمرابطين،  المجاهدون  فسمي  والجهاد 
السلطة الروحية لعبد الله بن ياسين أحد كبارالفقهاء 
مراكش  مدينة  المرابطون  بنى  وقد  المغرب  في 

وتوسعت دولتهم في شمال أفريقيا واألندلس.

الموحدون: شمال أفريقيا )524-667هـ/1130-
1269م( 

مؤسس هذه االدولة هو محمد بن تومرت الذي تلقى 
والزهد  اإلصالح  بدعاة  وتأثر  الشرق  في  تعليمه 
مصمودة  قبيلة  زعماء  بثقة  حظي  وقد  والتقشف 
الحركات  إلحدى  زعيما  نفسه  وأعلن  المغربية 
الجماهيرية وأسس دولة الموحدين التي ورثت دولة 
المرابطين، ثم قام نائبه عبد المؤمن باحتالل أجزاء 
وتوسعت  إشبيلية  في  قوية  دولة  وأقام  األندلس  من 
في  وازدهرت  وليبيا،  تونس  في  الموحدين  دولة 
عهدهم العلوم والفلسفة، ومن علماء الدولة ابن طفيل 

وابن رشد وكالهما كان طبيبا لسالطين الموحدين.

األيوبيون )564هـ- القرن 9هـ/1169م-1260م(
ينتسب األيوبيون إلى قبيلة هذباني الكردية، وأسرة 

والد  أيوب  وكان  األتابكة،  مع  خدمت  األيوبيين 
صالح الدين وعمه شيركوه من أهم القادة لدى نور 
زنكي  آل  جيش  قائد  شيركوه  وكان  زنكي،  الدين 
وبعد  الفاطميين،  من  مصر  على  استولى  الذي 
المؤسس  الدين،  صالح  أخيه  ابن  محله  حل  وفاته 
الحقيقي لألسرة األيوبية الحاكمة، حيث قضى على 
الحكم  واستعاد  األتابكة،  دولة  ورث  ثم  الفاطميين، 
في  المسلمين  ووحد  ومصر،  الشام  على  السني 
معركة  في  عليهم  وانتصر  الصليبيين،  مع  حروبه 
حطين، وكانت هذه المعركة بداية النهاية للصليبيين، 
أفراد  بين  مملكته  توزعت  الدين  وفاة صالح  وبعد 
األيوبيين،  األمراء  بين  الخالفات  ودبت  أسرته، 
وتوافقت هذه الخالفات مع حملة صليبية بقيادة ملك 
فرنسا لويس التاسع، وكان الملك الصالح آخر ملك 
أيوبي يحتضر، ومات في أثناء المعركة، فأخذ القادة 
الملك  زوجة  مع  بالتنسيق  المبادرة  زمام  المماليك 
الصالح شجرة الدر، وورثوا دولة األيوبيين، وبدأت 

دولة المماليك.

)592-956هـ  المغرب  والوطاسيون:  المرينيون 
/1196-1549م( 

وورثها  المغرب،  في  الموحدين  مرين  بنو  ورث 
قبائل  إلى  بنومرين  وينتمي  تونس.  في  الحفصيون 
الزناتي )زناتة(، وقد انتهت دولتهم على يد اإلسبان 
قوة عالمية مهيمنة،  يشكلون  بدأوا  الذين  والبرتغال 
وحاول بنو وطاس وهم فرع من بني مرين محاربة 
البرتغاليين وإعادة ترميم الدولة المرينية المتداعية، 
ولكن قوة جديدة نامية "األشراف السعديون" تمكنت 
من إقامة دولة في المغرب مازالت قائمة حتى اليوم.

-1228/ )625-982هـ  تونس  الحفصيون: 
1574م( 

يرجع نسب أسرة بني حفص إلى الشيخ أبو حفص 
الحركة  مؤسس  تومرت  ابن  مريدي  أحد  عمر 
الموحدية، وكان بنو حفص يحكمون باسم الموحدين 
زكريا  أبو  اسستقل  عندما   1237/634 عام  حتى 
يحيى األول بالحكم، واتخذ لنفسه لقب الخليفة وأمير 

وبقيت  المؤمنين، 
الحفصيين  أسرة 
حتى  تونس  تحكم 
العثمانين  احتالل 
لتونس  األتراك 

عام 1574 م.

المملوكي  العهد 
-6 4 8 (
922هـ/1250-

)1517
المماليك  دولة 
األيوبية،  الدولة 
في  والمماليك 

األصل هم جنود محترفون من الرقيق، كان األيوبيون 
بين  المؤرخون  ويميز  آسيا،  أواسط  من  يشترونهم 
وهم  البحرية،  المماليك  هما  المماليك،  من  ساللتين 
الذين كانوا يقيمون في ثكنات أعدت لهم في جزيرة 
نسبة  البرجية  والمماليك  النيل،  نهر  في  الروضة 
المماليك  وكان  فيها،  يقيمون  كانوا  التي  القلعة  إلى 
البحرية يجلبون من بالد القبجاق جنوب روسيا، مع 
البرجية  المماليك  أما  واألكراد،  المغول  من  خليط 

فكانوا من الشركس. 
وقد كان نظام الحكم الوراثي هو السائد لدى المماليك 
البحرية، أما المماليك البرجية، فقد كان نظام الحكم 
لمبدأ  السلطان وفقا  اختيار  قائما على أساس  السائد 
األقدمية. وكان لديهم نسق إداري هرمي معقد كان 
الحرة  للعناصر  يكن  فلم  للترقية،  أساسا  فيه  الرق 
في  مكان  السابقين  المماليك  أبناء  فيهم  بمن  منهم 

الجيش المملوكي.
وامتد  اسميا،  العباسية  الخالفة  المماليك  أحيا  وقد 
حكمهم إلى ليبيا والسودان، وبعد أن قضى العثمانيون 
على دولة المماليك ظلت الطبقة العسكرية المملوكية 
محمد  عليهم  قضى  حتى  فعليا،  حكما  مصر  تحكم 

علي عام 1811 م

العهد العثماني )680-1342هـ/1281-1924م(
الدولة العثمانية في آسيا الصغرى ثم توسعت باتجاه 
وفي  أوربا،  من  واسعة  أجزاء  واحتلت  الغرب 
العربية  البالد  ضمت  عشر  السادس  القرن  بداية 
إليها وأنهت دولة المماليك حتى انتهت بعد الحرب 

العالمية األولى.
خط  في  وراثية  العثمانية  الدولة  في  الخالفة  كانت 
يقتل  كان  إذ  حالة غريبة  فيها  يطبق  وكان  األبناء، 
في  أقفاص  في  يسجنون  أو  السلطان  إخوان  جميع 
القفص  من  أحدهم  يخرج  أو  يموتوا  حتى  القصر 
واستمرت  لذلك.  الحاجة  دعت  إذا  سلطانا  ليصبح 
ألغيت  وفيها  1924م  سنة  إلى  العثمانية  الخالفة 
الخالفة وأقيم بدال عنها النظام الجمهوري العلماني. 
عبد  السلطان  هو  العثمانيين  السالطين  آخر  وكان 

المجيد الثاني.

الدوبة العباسية
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الوجود  على  مرت  عاماً  وعشرين  مئة  من  أكثر 
العربي في ألمانيا، هذا التواجد الطويل مّر بمراحل 
العموم  على  السائدة،  السياسية  للحالة   ً تبعا  متعددة 
يُجمع الذين يعيشون في  ألمانيا منُذ أكثر من نصف 
عاّمة  األلمانيّة  الّساحة  شهدته  ما  أّن  على   قرٍن 
والبرلينية خاّصة  خالل األعوام القليلة الماضية من 
لم  وتعليمية"  ثقافيّة  اقتصادية،  "اجتماعية،  أنشطة 

يسبق أن حدث من قبل.
العربي  التواجد  أن  أّن نعرف  من جهة أخرى البّد 
بالحالة السياسية السائد بين  هنا، كان دائماً مرهوناً 
الشرق والغرب، فقد عرف اللجوء األّول عدداً من 
كبار الشخصيات العربية السياسية والتي نُفيت إلى 
مفتي   الشخصيات  هذه  أبرز  من  القيصرية  ألمانيا 
والعقيد  الحسيني   أمين  الحاج  الفلسطينية   الديار 
رشيد عال الكيالني من  العراق، وشكيب أرسالن 
فريد مؤسسي  كامل ومحمد   لبنان، ومصطف  من 
الحزب الوطني المصري وغيرهم،  بعد ذلك  زاد 
في  والعسكرية  الجامعية  للدراسة  المبعوثين  عدد 

ألمانيا من عّدة دول العربية.
والبد أن نذكر هنا أّن المصري محمد سليمان والذي 
وصل إلى برلين عام 1900 م قد أسس  فيها مسرحاً 
وأستوديو للعرض السينمائي الصامت، تعاقبْت عليه 

أسرته وبعد ذلك.
ألمانيا  من  تبّث  كانت  عربية  إذاعة  أّول  وكذلك 
العراقي  اإلعالمي  أسسها  والتي  برلين"  "هنا  باسم 
في  المعروفة  ومقولته  بحري  يونس  المعروف 

مفتتحها آنذاك  "هنا برلين حّي العرب". 
سياسي  دعم  عن  بالبحث  تتسم  المرحلة  هذه  كانت 
في  العربية  السياسية  النّخب  هذه  لمواقف  ألماني 
التحرر من االستعمارين البريطاني والفرنسي آنذاك. 
و  الكتاب  من  عدداً  المرحلة  هذه  أفرزت  كذلك 
المثقفين العرب منهم  جّد الروائيين العرب الكاتب 
السوري شكيب الجابري ورفيق شامي والذي دخلت 
كتبه مكتبَة كّل بيت ألماني وساهمت كتاباته في نقل 
جانب من الحياة الدمشقية بعيداً عن السياسة والدين، 
والمسرحين  الكتّاب  من  كبيٍر  عدٍد  إلى  باإلضافة 
في  اليوم  لوجودهم  يؤرخ  الذين  العرب  والفنانين 

ألمانيا بأكثر من سبعين عاماً. 

أّما في مرحلة الثمانيات فقد كان التواجد الفلسطيني 
مميزاً من حيث العدد وله صفته السياسية أيضاً.  

قرارات  رهن  الفلسطيني  بقي  المرحلة  تلك  في 
بعين  ينظر  يده و  متناول  عودته، يضع حقيبته في 
هنا  العربي  شغل  ذلك  كّل  العودة،  قرار  المترقب 
وهي  الُمحيط،  األلماني  المجتمع  مع  التفاعل  عن 
ليست حالة عامة، فقد نشطِت الكثير من الجمعيات 
التي تعنى باالندماج  لكن مع  والمؤسسات العربية 
الكثير من الُمعطالت  أهّمها أّن السياسيين األلمان لم 
يكن لديهم النيّة والرغبة في قبول اآلخر في مجتمع 
بدا الفرق فيه واضحاً بين لونين ثقافيين واجتماعيين، 
بينما لسان حالهم  يقول "عيشوا إلى جانبنا بسالم".

صيغة  سوى  العربية  للجالية  يعط  لم  ذلك  كّل 
االستضافة المؤقتة، لذلك لم يستطع العرب هنا القيام 
بعمل ثقافي أو خدماتي أو اجتماعي عام كان الوجود 
المظاهرات  على  العمل  على  ينطوي  الفلسطيني 
مطلوباً  كان  ما  هذا  وغيرها،  التضامنية  والوقفات 
فعلُه في تلك المرحلة على أمل أن يحصل انفراج ما  

في القضية الفلسطينية. 
رسالة  السياسية  الرسالة  إيصال  المطلوب  كان   
القضية الفلسطينية أواًل وهذا كان جّل اهتمام العرب 

هنا. 
واألردني  والسوري  العراقي  الوجود  كان  بالطبع   
لكننا  األلمانية،  الساحة  على  وغيره  والسوداني 
نتحدث عن الكتلة األكبر وهي الكتلة الفلسطينية وما 
الجاليات  وجود  كان  بينما  شعبية  صفة  من  تحمله 

األخرى يحمل أحياناً الصفة النوعية. 
فيما بعد توسعت الجالية العربية مع قدوم السوريين 
بالدنا  في  حدثت  التي  الظروف  نتيجة  والعراقيين 
أكبر  الحاجة  الجالية وصارت  هذه  كبرت  العربية، 

لتأسيس مؤسسات ثقافية واجتماعية  واقتصادية.
في الفترة  الحالية، َمن جاء إلى هنا أصاًل له مهنته 
والكتاب  الفنانين  منهم  العملية  وخبرته  وتجارته 
صار  الثقافي،  الشأن  في  والعاملين  واإلعالميين 
لدينا عالم ثقافي عربي، مجتمع  لديه رسالة يستطيع 
يمتلكه  بما  األلماني،  المجتمع  إلى  ايصالها  بسهولة 
من وسائل وأدوات نشطة، َمن جاء من سوريا هو 
إلى  يحتاج  ربما  عليه،  عبئاً  وليس  للمجتمع  إثراء 
المجتمع،  هذا  النهوض ودخول  في  تساعده  فرصة 
بل  فقط،  سياسية  أبعاداً  تحمل  ال  الرسالة  صارت 

تنضوي على بُعد ثقافي إنساني أيضاً.  
ألف   220 بحدود  برلين  في  العرب  فإّن  واليوم 
عربي، في حّي نويكولن يعيش 12 بالمئة عرب من 

أصل 330 ألف ساكن، و بحدود 37 ألف عربي، 
أي 80 ألف مسلم يسكن في الحّي البرليني. 

بالتأكيد عندما كبرت هذه الجالية، كان هناك تغير في 
قامت  المرحلة  هذه  في  األلماني،  السياسي  الموقف 
والفعاليات  األنشطة  من  كبيٍر  بعدٍد  العربية  الجالية 
وخاصة ببلومانيا ومعارض الكتب وحفالت موسيقية 
وغيرها من األنشطة الثقافية فال  يكاد يمّر يوم في 

برلين تقريباً دون فعالية ثقافية اجتماعية عربية .

هل حان تغيّير الموقف األلماني ؟
و  أنشطة  من  مؤخراً  العربية  الجالية  به  قامت  ما 
الطرفين  وضع  األصعدة،  شتى  على  ونجاحات 
صار  كبرى،  مسؤولية  أمام  واأللماني  العربي 
جزءاً  صاروا  القادمين  هؤالء  أّن  يعي  األلماني 
التساؤل يدور حول ما  المجتمع األلماني، وبدأ  من 
وفي  المجتمع  في  يؤثروا  أن  يمكن  كيف  ؟  دورهم 
السياسي  القرار  في  ذلك  واألهم من  العامة؟  الحياة 

واالنتخابي .. 
القرار،  وأصحاب  األلمان  السياسيون  كان  سابقاً 
عن  بعيدون  العرب  أّن  أساس  على  يتصّرفون 
كانت  هامشيّة،  حالة  يعيشون  األلماني،  المجتمع 
وهذا  عال،  بصوت  تأتي  العرب  ضّد  تصريحاتهم 
البلديات  رؤساء  تصرفات  من  نراه  كنّا  ما  بالفعل 
بلدية  أحد رؤساء  نعرف  أن  هنا  أن  البّد  السابقين، 
حّي النيوكلن السابقين قد أصدر الشهر الماضي كتاباً 

يهاجم فيه العرب والمسلمين في برلين " 
رئيس  فأّي  المعادلة   تغيرت  الواقع،  تغيّر  اآلن 
المواطنين  هؤالء  يأخذ  أن  عليه  سياسي  أو  بلدية 
الحياة  في  نشيطون  ُمنتجون  االعتبار، هؤالء  بعين 
سارعوا  هم  المجتمع،  على  عبئاً  ليسوا  هم  العاّمة، 
إلى االندماج و دخول سوق العمل، صار األلماني 
يحتفي بقصص نجاحهم  أو اعالمياً  إن كان سياسياً 

أيضاً. 
قد حصل  العرب  من  كبيراً  أن عدداً  ذلك  زْد على 
على الجنسية األلمانية وهذا كلّه له وزنه وله اعتباره 

والسياسي األلماني يعي ذلك تماماً. 
لها  كجالية  العرب  تأثير  أتى  النقطة  هذه  من 
حضورها، واآلن صار لهم صوتهم وحضورهم، هذا 
ما يؤكده المجلس األلماني العربي في برلين: نحن 
االنتخابات  في  هيكل  مارتن  السيد  سياسياً  "دعمنا 
أن  يجب  وهنا  ندعم"،  َمن  نعرُف  ونحن  البرلمانية 
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نوّضح أّن َمن قام باإلفطار الرمضاني الجماعي هو 
السيد هيكل من خالل مبادرٍة شخصيّة وسياسيّة منه 
وقد تحّمل تبعات ذلك وما نتج عنه من ضغط  من 

بعض األحزاب األلمانية جراء ذلك.    

 ال بّد من حّل المعادلة من الطرفين
في كّل سنة تكثر االحتفاالت في برلين بمناسبة عيد 
العمال والذي له طقوسه ونكهته الخاصة، من حيث 
تعدد األنشطة وأماكن أقامتها وما يتّسم به هذا التقليد 
من تجاذبات ومشاحنات قد تصل إلى العنف أحياناً، 

لكنها تبقى ضمن اإلطار السلمّي االحتفالي.
رئيس  هيكل(  )مارتن  السيد  فكرة  جاءت  هنا  من 
جالية  أكبر  فيه  تجتمع  والذي  النيوكولن  حي  بلدية 
عربية مسلمة في ألمانيا، بل في أوربا عامة في إقامة 
إفطار رمضاني في شارع  "Sonnenallee" أو 
ما يطلق عليه اليوم "بشارع العرب"  بالتعاون مع 
تشكيله  في  يضّم  والذي  العربي"  األلماني  المجلس 
عدداً كبيراً من الفعاليات والجمعيات العربية النشطة 
بعيداً  المجلس  نشاطات  دائماً  وتدعم  تشارك  والتي 
عن التوجهات واألجندات الضيقة، فالمجلس يهدف 
إلى تشكيل صورة عاّمة عن كافة العرب في برلين 
بكامل محتواهم الديني والسياسي واالنتمائي. ويقف 
بجميع  ويرحب  الجميع  من  واحدة  مسافة  على 
بشكل  الجالية  مصلحة  في  تصب  التي  المبادرات 

عام. 
على الصعيد العام فشلت الدبلوماسيّة العربية الحالية 
أوربا  في  لها  عاٍم  إعالمّي عربّي  إنشاء مركٍز  في 
يساهم في نقل وجهِة النظر الصحيحة للغرب، وما 
عربية،  دولة  لكّل  الرأي  في  وفرديّة  تشتت  حدث 
والسؤال هنا هل تقوم الجاليات العربية عبر نشاطاتها 
ودورها اإلعالمي واالجتماعي والثقافي في تحسين 
هذه  الصورة ونقل وجهات النظر السليمة بعيداً عّما 

هو مّعلب سياسياً. 
والجاليات  العربي  األلماني  المجلس  سيكون   هل 
والتي  السفارات  أنشطة  عن  البديل  هي  العربية 
دخلت في االطار الرسمي الروتيني البحت بعيداً عن 

الفعاليات الشعبية.
على العموم لم يكن هناك تمثيل أو دعم دبلوماسي 
عربّي من قبل أي سفارة وال حتى حضور لها في 

تلك الفعالية وال حتى إعالمياً.  

هات يدك لنقف معاً:
وننطلق  والوحي  الدينية  النصوص  نستلهم  كنّا  إذا 
نتمثلها  التي  والعقائد  النصوص  هذه  محتوى  من 
والتي تحمل في الغالب قيم التسامح والمصالحة مع 
التأخي  ثقافة  من  واالنطالق  المحبّة  يد  ومّد  اآلخر 
يحفل  الذي  رمضان  شهر  في  والرحمة  والتواصل 

الصورة  هذه  نقل  علينا  هنا  من  النبيلة،  القيم  بهذه 
عن  النظر  بغّض  لآلخر  اإلنساني  التفاعل  وهذا 

االنتماء االثني والديني.
المؤّذن  المغرب بصوِت  آذان  إلى  فَمْن كان يستمع 
الفتاح سعيد في "شارع العرب" في  المصرّي عبد 
كان  فقط،  المسلم  يكن  لم  رمضان،  من  يوم  آخر 
المجتمع األلماني بكّل أطيافه، لم يكن لديك الرغبة 
ألن تسأل من يقف إلى جانبك عن دينه ولونه عن 
الحاضرين  أرواح  وّحد  النقي  الوجد  هذا  ِعرقه، 

وغسل ذواتهم وصهرها في " اإلنسان".
لقاءاته  في  شادي"  "ألبي  تأتي  اإلجابات  كانت 
فيجيب  اليوم؟  تشعر  بم  الحاضرين  مع  اإلعالمية 
عفوياً: أشعر أنّي " في بلدي، في  حارات الشام في 

بغداد في عمان في حلب ...
المبدع  الصوفي  المولوّي  إلى حركات  تنظر  وأنت 
"نور أبو جلود" وهو يدور في حلقة غّصت بالمئات 
حمولة  من  الكثير  عن  نتخلّى  أن  علينا  أن  تدرك 
كثيرة،  النفوس ألسباب  في  تراكمت  التي  الضغينة 
التي ترسبّت  أنفسنا حمولة األوجاع  أن نخفف عن 
بها في  التي مررنا  القهر  نتيجة ظروف  ذواتنا  في 

أوطاننا ولننطلق من رباط اإلنسانية.
لن أطلب منَك أن تكون نظيري في الدين، أو تتخلّى 
به  أعتقد  بما  تُعجب  أن  أو حتى  دينك ألجلي،  عن 
وأعتنقه، ما أسعى إليه أن ترى صورتي الحقيقة في 
فأنا نظيرك في اإلنسانية أواًل ما أريده منك  ذاتك، 
أن تنفض ما علق في ذهنك من أفكار غّذتها الماكينة 
هي  مريضة،  ُمتطّرفة  نزعات  من  يوماً  اإلعالمية 
التي  المزيّفة  الصورة  هي  قطعاً  صورتي  ليست 
التي  الظروف  تكون  قد  عنّي،  ذاكرتك  في  ُحّملت 
تراكمت على قهري كثيرة، لكنني أستطيع أن أكون 
يد  مّد  تريد  كنت  وإذا  واإلنسانية  المحبّة  في  مثلك 
العون لي ساعدني وانظر إلى  وجهي الحقيقي، ليس 

كما ُصّور لك.
على العموم  تبقى نظرة األلمانّي خاّصة واألوربّي 
عامة مرهونة بما يعتقده حتى من قائل إن ما حدث 

ذا صبغة دينية سنقول أنك، حتى لو كنت علمانياً أو 
ال دينيا ستبقى ذلك القادم من الشرق..! 

 البّد من تكثيف الجهود
  يُجمع من َحضر فعاليّة اإلفطار في ذلك اليوم على 
أهميّتها كونها سابقة جديدة في أوربا عاّمة ونقصد 
بالتأكيد حدثت بعض  سابقة شعبيّة في شارع عام، 
األخطاء والتي ربما كانت كمشكالت طارئة لم يكن 
يحسب حسابها، منها تضاعُف عدد الحضور نتيجة 
في  الموسيقية  الفعاليات  مع  العمال  مظاهرة  التقاء 
ذات الشارع مما شكل ضغطاً على عربات الطعام 
لعدم حصول اآلخرين  قبل "البعض" أدى ذلك  من 
"ليس  لي  أكدوا  الكثير  لكن  اإلفطار  وجبة  على 
فالشارع  الحضور  من  الرئيس  الهدف  هو  الطعام 

مليء بالمطاعم العربية. 
يطمح المجلس األلماني العربي في السنوات القادمة 
إلى مشاركة الفعاليات العربية من مطاعم ومحالت 
تجارية عربية في هذه الفعالية ودعمها لعلها تصبح 
خيمات  فيه  تتشارك  سنوياً  شرقياً  ثقافياً  تقليداً 
من  وغيرها  الرمضانية  السهرات  مع  الحكواتي، 
التجارية  الحالة  على  إيجاباً  الفعاليات مما سينعكس 
البعض  وان  خاصة  جميعا،  عليهم  واالقتصادية 
قدم من هولندا ومن مدن ألمانية أخرى ليعيش هذه 
اللحظات التي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل 
وقد تشارك مع األصدقاء األلمان في الدبكة والرقص 

الشعبي. 
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Wir unterstützen und begleiten Sie in weitere Hilfsangebote.

هل تعاني من مشاكل اإلدمان على القمار؟ 
اإلدمان على الرهانات الرياضية؟ 

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

هل تشعر بالقلق على احد اقاربك أو اصدقائك 
و تريد مساعدته للتوقف عن لعب القمار؟

إذا يمكنك التواصل معنا. تقدم منظمة كاريتاس 
و باللغة العربية جلسات إستشارية مجانية
و مجهولة الهوية للتوقف عن لعب القمار 

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

المتعلقة بهذا الموضوع.

مزيد من المعلومات تجدونها على صفحتنا 
باللغة العربية.

ANLAUFSTELLEN:

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

 Cafe.beispiellos.mobil@caritas-berlin.de

 www.gluecksspiel-berlin.de

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

Cafe-beispiellos.de          gluecksspiel-berlin.de

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

المقامرة

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

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

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

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

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

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

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

كالماً معسواًل كان كالماً في الهواء
اهتمي أكثر بعالقتك مع زوجك

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

كنت واحدة من هؤالء األمهات!
يمكن تشبيه العالقة الزوجية بالنبتة التي تحتاج إلى 
السقي والسماد والرعاية المستمرة. فإذا كانت لديك 
نبتة ولم تعتِن بها كما يجب ماذا يحدث؟ من المؤكد 
الزوجية فهي في حاجة  العالقة  أنها ستيبس. كذلك 

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

إلى عشاء رومانسي؟ ربما منذ عدة سنوات. 
المبادرة،  للقيام بهذه  فالزوج عموًما ينتظر الزوجة 
إًذا ال تترددين في دعوته إلى الخروج مساًء، وتأكدي 
أنه لن يخذلك. ال تتذّرعين بحجة أنه ال يمكنك ترك 
تطلبي  أن  يمكنك  بل  المنزل،  في  وحدهم  أطفالك 
من والدتك أو قريبة لك تثقين بها االهتمام بهم أثناء 

وجودكما خارج المنزل.

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

قد ينتج عنه في النهاية حدوث انفصال بين الطرفين .
ولكن ما هي األسباب التي تدفع الرجل الى التغير بعد الزواج ؟
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باألمان في قضاء طفلك ساعات  تشعرين  إذا كنت 
في مشاهدة األفالم الكرتونية وألعاب الفيديو، عليك 
كالحدائق  المفتوحة  األماكن  في  اللعب  أن  معرفة 
هو  لساعات  الشوارع  في  وحتى  اللعب  وساحات 

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

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

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

الضغوط و العصبية لديه.
الطفل  يحصل  أن  الصعب  من  د:  فيتامن  زيادة  ـ 
التعرض  فيتامن "د" إال من خالل  على كفايته من 
 %90-80 نحو  النهار  يمنحه ضوء  حيث  للشمس، 

من الكم المطلوب من فيتامن العظام )د(.
تقليل العصبية: أكثر من 100 بحث علمي أشار إلى 
أن اللعب في األماكن المفتوحة يقلل من الضغط لدى 

األطفال وذلك لمزج أكثر من عامل نفسي لديهم.
في استبيان حول تعرض األطفال للطبيعة المفتوحة، 
اللعب  أوقاتا في  الذين يقضون  90 % من األطفال 
بالخارج يقولون أن التواجد في الطبيعة و األنشطة 

من  والتخلص  الراحة  على  تساعدهم  الخارجية 
الضغوط.

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

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

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

االستطالع واستكشاف ما حوالهم
في  يلعبون  الذين  األطفال  الذاكرة:  أداء  تحسين  ـ 
الهواء الطلق يتحسن لديهم أداء الذاكرة بنسبة %20، 
وتحصيلهم  الفصل  داخل  أداؤهم  يتطور  كذلك  و 

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

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

أعمار قريبة منه.

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

عابرة أو يكون بصفة ثابتة وسلوكاً دائما.
العمر،  من  مبكرة  مرحلة  في  العناد  سلوكيات  تبدأ 
مؤشرات  تظهر  ال  العمر  من  سنتين  قبل  فالطفل 
العناد في سلوكه، ألنه يعتمد اعتماداً كلياً على األم 

أو غيرها ممن يوفرون له حاجاته.
أما بعد أن يبدأ الطفل في مرحلة المشي والكالم، يبدأ 
ذهنه وأفكاره في النمو، ويشعر باالستقاللية خاصة 

إذا كان من حوله يلبون له ما يريد.
المراهقة،  مرحلة  في  العناد  وهي  الثانية  المرحلة 
حيث يأتي العناد تعبيراً عن االنفصال عن الوالدين، 
هذه  وتتميز  مستقلة،  شخصية  تكوين  في  والرغبة 
الوقت  وبمرور  المغامرة،  بالجموح وحب  المرحلة 
يكتشف المراهق أن العناد والتحدي ليسا هما الطريق 
السوي لتحقيق مطالبه، خاصة عندما يتعلم خبرات 
التعاون  مثل  اجتماعية  وعادات  جديدة  ومهارات 
واألخذ والعطاء، مع وجود مرونة من األبوين في 
التعامل بلطف وحنان، وفتح باب الحوار مع الحزم 

الالزم في بعض األمور األخالقية و الحياتية .
يكون العناد صفة مستحبة عندما ال يكون مبالَغاً فيه 
وعندما يكون لتأكيد الثقة بالنفس لدي الطفل وهناك 

عدة أسباب منها:
ـ أوامر الكبار غير المناسبة للموقف.

ـ بسبب التشبه بالكبار وتقليد الوالدين عند التصميم 
علي أمر ينفذه الطفل دون إقناعه بالسبب .

قدرته  و  نفسه  ذاته الكتشاف  لتأكيد  الطفل  ـ رغبة 
العناد  أن  يتعلم  سوف  الوقت  ومع  التأثير،  علي 

والتحدي ليسا بالطرق السوية لتحقيق المطالب.
في  الطفل صعوبات  يجد  عندما  بالعجز  الشعور   -
لمواجهة  كوسيلة  للعناد  ويلجأ  الطفولة،  مراحل 

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

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

العناد وتلبية رغباته أفضل وسيلة لالنتقام.
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نشر مؤخراً كتاب"الذكاء األبوي، إيجاد المعاني في 
لفهم عقلية  األهل  الكاتب  ، ودعى  ابنك"  تصرفات 
وقدرته  نموه  مراحل  خالل  أولوياتهم  كأهم  طفلهم 

على حل المشاكل.
ويعدد الكتاب فيما يلي 10 أسباب كي ال تصف ابنك 

بـ "الخجول":
- تصنيف ابنك هو فعل اختزالي، والنظرة المبسطة 
أحادية األبعاد ربما تمنعك من رؤية جوانب أخرى 

من شخصيته.
فتعّمق  يحرجه،  ربما  بالخجول  ابنك  وصف   -

المشكلة أكثر، إن كانت هناك واحدة.
سمة  الخجل  بأن  يوحي  بالخجول  طفلك  وصف   -
متأصلة فيه وغير قابلة للتغيير. ربما يمنعه هذا من 
تعلم استراتيجيات إيجابية تساعده، مثل اتخاذ شخص 
يدعمه ويقوي صورته الذاتية، ما سيجعل انخراطه 

في المجتمع أمراً يسيراً.
- نعت الطفل بالخجول سيجعله يشعر بالرفض تجاه 
من  ويمنعه  لنفسه  احترامه  من  يقلل  ما  شخصيته، 
مجموعات  في  االندماج  مثل  استراتيجيات  اتباع 

صغيرة من األشخاص الحساسين.
- من المهم أال ترتكب خطأ النظر إلى حرص ابنك 
قدرة  عدم  أنه  على  الجديدة  المواقف  في  تردده  أو 
يسعى  فقط  هو  ربما  اآلخرين.  مع  التواصل  على 
ال  الزائدة،  اإلثارة  أو  الغريبة،  المواقف  لتجنب 

التواصل اإلنساني.
بالخجول  ابنك  تسمية   -
المحتملة  قدرته  من  تقلل 
نفسه  مع  الحديث  على 
حول التجارب االجتماعية 
إيجابية  تكون  قد  التي 
ينجح  عندما  ومثمرة. 
فربما  مرات،  عدة  الطفل 
له  تسمح  مهارات  يتعلم 
وتوجيهها،  نفسه  بتزكية 

وتنمياها مع الوقت.
طفلك  ساعدت  إن  ربما 

في اختياراته االجتماعية بأن يختار أصدقاًء هادئين 
غير ميالين للعنف، فسيعلمه هذا أن أقرانه ودودون 

ومتقبلون له.
بخطواته  فخور  بأنك  طفلك  تخبر  أن  المفيد  من   -
صغيرة  خطوة  كل  خوفه.  يظهر  عندما  الصغيرة 
يأخذها طفلك هي تقدم يبني ثقته بنفسه وبقدرته على 

تخطي العقبات شيئاً فشيئاً.
في  طريقته  أن  لطفلك  تظهر  أن  الواجب  من   -
وإن  حتى  له،  الصحيحة  الطريقة  هي  التواصل 
كانت مختلفة عن طريقتك. يجب أن يحرص اآلباء 
على عدم فرض ما يؤمنون به من ضرورة وأهمية 

التواصل المنفتح مع المجتمع.
- يجب على المعلمين األخذ في اإلعتبار أن الوصول 
إلى مستوى عاٍل من المشاركة ليس مؤشراً أساسياً 
على تميز الطالب. ربما يكون الطالب الهادئ مثابراً 

وذكياً وناجحاً.
- أحياناً يظّن اآلباء أن أطفالهم يحتاجون إلى التغيير، 
إلى ذلك. ال  الحاجة  أمّس  التي في  البيئة هي  بينما 
يقدم الجميع أداًء أفضل في مساحات مفتوحة واسعة 

مشتركة، وتحديداً في مجالي العمل والتعليم.
وحده،  جيداً  وينتبه  يركز  الذي  الهاديء،  فالعامل 
يالحظه  ال  ربما  الجديدة  األفكار  على  والمنفتح 

الكثيرون، لكنه أحياناً قد يكون األكثر كفاءة.

الهادئ والخجول  الطفل  أن  بينما يظنون خطأً  المنفتح،  الطفل االجتماعي  إلى مدح  يميل األهل 
يعملون  قلياًل من األصدقاء  الذين يغردون وحدهم ويفضلون عدداً  فاألطفال  أمٍر ما.  يعاني من 

بشكل فعال وبكّد وحدهم، ويصلون إلى مستويات عالية من اإلنجاز.
رّبما تكون طبيعة الطفل أو مزاجه في تفادي التجمعات المثيرة للتوتر مع الناس االجتماعيين سبباً 
في خجله، وربما يكون الطفل مختلفاً عن األهل إن كانوا منفتحين اجتماعياً. هذا االختالف يتسبب 

أحياناً في قلق األبوين، لكنه ال يعني أن الطفل يعاني مشكلة ما.

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

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

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

عليها قطرات الدموع
ـ الحب أقوى العواطف ألنه أكثرها تركيباً

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

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

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

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

فوق  السير  حق  وهبته  إمرأة  الرجل  يظلم  كم  ـ 
كرامتها.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تفتح فمها بكلمة واحدة.
ـ الحب وحده يشفي الجرح الذي احدثه 

ـ ال طبيب وال عالج للحب 
ـ عالج الحب البعد عن الحبيب 

ـ الحب اعظم شي في العالم 
ـ ألذ ما في الحب جنونه
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اسمه الحقيقي هو "مصطفى سيد أحمد سيف" ولد في االسكندرية ودرس أدب التاريخ في الجامعة، ولحبه 
الشديد للفن انضم أيام الجامعة للمشاركة في عدة من المسرحيات أهمها "شكسبير" و مسرحية "مراتي في 

المزاد"  عام 1968م.
تألق في مجال أعمال التلفزيون في بعض من المسرحيات والمسلسالت مثل مسرحية "دول عصابة يا بابا" 

ومسرحية "قشطه وعسل".
عرف الفنان الراحل وحيد سيف بأفالمه في فترة السبعينات مثل فيلم "زوجتي والكلب" عام 1971م إلى 

جانب سعاد حسني وزيزي مصطفى وفيلم "الحفيد" عام 1974م  إلى جانب ميرفت أمين.
فيلم "الكرنك" عام 1975م فيلم سياسي القى صدى كبير خاصة في أنه من كتابات الكاتب 
نجيب محفوظ وبطولة كل من الفنان وحيد سيف والفنان نور الشريف إلى جانب سعاد حسني.
من  المسلسل  كان  وقد  عام 1993م  والبنون"  "المال  مسلسل  في  سيف  وحيد  الفنان  ظهر 

جزئين وكان من بطولة كل من يوسف شعبان وشريف منير وفايزة كمال.
قدم الفنان وحيد سيف عام 1994م  مع الفنان الراحل فريد شوقي والنجمة شاريهان  مسرحية 

"شارع محمد علي"  إلى جانب هشام سليم وقد كانت من المسرحيات المميزة التي تشاهد حتى اليوم.
إضافة إلى ذلك بعض األعمال التي اشتهر فيها الراحل وحيد سيف على صعيد المسلسالت مثل و"سامحوني 
البشري" و"الحلم والوهم" و"بنات عمري" و"ومضي عمري  العال  أبو  السيد  ما كانش قصدي" و"رحلة 

األول" و"توتو وبيجامة" و"حكايات عائلية".
تميز الراحل وحيد سيف بأدواره الكوميدية فقدم مسلسل إلى جانب الفنان سمير غانم "قط وفار فايف ستار" 

عام 1999م وإلى جانبهم النجمة ميمي جمال.
في الفترة الواقعة من 2002 - 2005 شارك في عدة أفالم مثل فيلم "محامي خلع" إلى جانب هاني رمزي، 
وفيلم "عايز حقي" عام 2003م باإلضافة إلى فيلم "علي سبايسي" إلى جانب كل من الفنان حكيم والنجمة 

سمية الخشاب، وفيلم "سيد العاطفي" إلى جانب النجم الكبير تامر حسني عام 2005م.
توفي الفنان وحيد سيف في 19 يناير 2013 بعد صراع مع المرض في القاهرة.

من أعماله في السينما: الفرقة 16 إجرام./ عبده مواسم./ السيد أبو العربي وصل./ جاي في السريع./ سيد 
العاطفي./ علي سبايسي./ أشتاتاً أشتوت./كيمو وأنتيمو./ عايز حقي./ محامي خلع./ أحنا أصحاب المطار.

قصاقيص العشاق./ اغتيال فاتن توفيق./ ضربة جزاء./ الشطار./ مطاردة في الممنوع.
من المسلسالت: زيزو 900./ حكايات عائلية./ الدنيا ريشة في هوا./ توتو وبيجامة./ ومضى عمري األول.
كانش  ما  سامحونى  والبنون./  ستار./المال  فايف  وفار  األبيض./قط  النمل  والوهم./  الحلم  بنات عمري./ 

قصدي./ رحلة أبو العال البشري./ مارينا مارينا./ عائلة مجنونة جدا.
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افتتح مهرجان كان في نسخته الـ 75 فيما غابت األفالم العربية عن المشاركة 
في المسابقة الرسمية والرئيسية في المهرجان للفوز بـ "السعفة  الذهبية". ورغم 
العربية سجلت حضورا مميزا في مسابقة "نظرة  الغياب، إال أن األفالم  هذا 
المسابقة  لكنها هامة، كما حضرت أيضا في تظاهرة  ما" وهي غير رسمية، 

الموازية  التي يُطلق عليها "نصف شهر المخرجين".

حضور عربي مميز لألفالم
تنقسم األفالم العربية التي تُعرض في مهرجان كان إلى قسمين: األول يضم 
األفالم المشاركة في مسابقة "نظرة ما" وهي ثالث أفالم، أما القسم الثاني فيضم 
األفالم المشاركة في مسابقة "نصف شهر المخرجين" وهي أيضا ثالثة أفالم. 
كذلك تبرز المشاركة العربية في أفالم تُعرض خارج المسابقة الرسمية حيث 
يتواجد فيلمان عربيان لمخرجين من أصول مهاجرة مثل فيلم "صبي من الجنة" 
فيلم  السويدي من أصل مصري طارق صالح وأيضا  للمخرج  للجدل  المثير 
بلجيكيان من أصل  العربي وبالل فرح وكالهما  "المتمرد" من إخراج عادل 

مغربي.
يشار إلى أن الفيلم المصري "ريش" للمخرج المصري عمر الزهيري، حاز 
لمسابقة  الكبرى  الجائزة  أحدهما  المهرجان  في  جائزتين  على  الماضي  العام 
فيلم  عليها  يحصل  جائزة  أول  الـ 74، وهي  الدورة  في  الدولي  النقاد  أسبوع 
مصري طويل في تاريخ المهرجان. ورغم تتويجه في المهرجان، إال أن الفيلم 
أثار الكثير من الجدل في مصر عند عرضه في مهرجان الجونة السينمائي العام 

الماضي حتى وصل األمر إلى مغادرة بعض الفنانين العرض.

حضور عربي غير مسبوق في التحكيم
العرب واضحا  المخرجين  يعد حضور  الحالي،   كان  إلى مهرجان  وبالعودة 
في بعض لجان التحكيم فعلى سبيل المثال اختارت اللجنة المنظمة للمهرجان 
المخرجة التونسية كوثر بن هنية لترأس لجنة "أسبوع النقاد". وال يتوقف األمر 
على تونس بل أيضا تمتلك مصر تمثيال متميزا في التحكيم إذ يترأس المخرج 
يسري نصر الله "لجنة األفالم القصيرة"، بينما يتولى مواطنه الناقد أحمد شوقي 

قيادة لجنة تحكيم "االتحاد الدولي للنقاد" السينمائيين.
وفي مقابلة مع دويمشه فيله العربية، قال محمد عبد الرحيم وهو المدير الفني 
المهرجان  من  السابقة  السنوات  أن  السينمائي،  الشيخ  شرم  لمهرجان  السابق 
شهدت تواجد عربي "بشكل متزايد". وقال "إن هذه المشاركة تعد انجازا رائعا 
للسينما العربية حيث وجدت موطئ قدم لكي تعرض إنتاجها في أحد أهم وأكبر 
المهرجانات في العالم بأسره وهذا ال يقتصر على مهرجان كان، ويشمل ايضا 

مهرجاني برلين والبندقية".

جدل واسع في المغرب والجزائر أثاره مسلسل "فتح األندلس"، بسبب أصول 
كونه  المغاربة  يؤكد  عربياً،  المسلسل  أظهره  فبينما  زياد،  بن  طارق  القائد 
أمازيغياً، ويشدد الجزائريون على أنه ابن جلدتهم، حتى وصل األمر إلى مناقشة 
على  لوقف عرضه،  قضائية  دعوى  وإقامة  المغربي،  البرلمان  في  المسلسل 
للمواطنين  الوجدانية  القناعات  تاريخية تشوش على  مغالطات  اعتبار تضمنه 

المغاربة تجاه تاريخهم وهويتهم وجغرافية بلدهم.

القائد  إنتاج كويتي- سوري، يسرد مسار  "فتح األندلس" مسلسل تاريخي من 
طارق بن زياد منذ فتح مدينة طنجة، مروراً بتفاصيل مناورات فتح مدينة سبتة 
في عهد "يوليان"، ثم تفاصيل رحلة الفتح اإلسالمي لألندلس أثناء والية موسى 
بن نصير في عهد الدولة األموية، وذلك خالل الفترة بين 709م حتى 715م، 
واألردن  والكويت  ومصر  سوريا  من  كتّاب  تسعة  المسلسل  لتأليف  وتصدى 

ولبنان، وأخرجه الكويتي محمد سامي العنزي.
في المغرب، يرون أن المسلسل تضمن مغالطات تاريخية عدة، أبرزها تكريسه 
لألصل العربي للقائد طارق بن زياد، في حين تسود في المملكة قناعة تاريخية 

بأنه أمازيغي- مغربي.

المباشر ضمن  البث  نتفليكس على تطوير خاصية  التدفقي  البث  تنكب منصة 
وصفة جديدة لتعزيز ترسانتها من المسلسالت واألفالم والبرامج والوثائقيات، 

تسعى بها لتجاوز تراجع عدد مستخدميها في االشهر االخيرة.
ويبدو ان المنصة التي تعاني من المنافسة والركود لن تأخذ من التلفاز فقط ميزة 
االعالنات التي سبق واكدت توجهها نحو اعتمادها ضمن اشتراكات منخفضة 

السعر، بل ايضا خاصية البث المباشر.
المباشر  البث  خاصية  تطوير  من  األولى  المراحل  في  أنها  نتفليكس  وأكدت 
آب  "ستاند  الكوميدية  والعروض  المسجلة،  غير  العروض  من  لمجموعة 

كوميدي" التي يتم اإلعداد لها منذ اآلن.
ودعم البث المباشر سيتيح للمنصة إمكانية بث لقاءات مباشرة، مثل تلك التي 
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عقدها مؤخًرا برنامج الواقع العقاري "Sale Sunset"، باإلضافة إلى تمكين 
التصويت المباشر للعروض المنافسة، مثل سلسلة مسابقة الرقص وغيرها.

ويمكن لمنصة نتفليكس أيًضا استخدام الميزة لبث العروض الكوميدية المباشرة. 
وأقامت المنصة هذا العام أول مهرجان كوميدي مباشر وشخصي، تحت اسم 

"نتفلكس نكتة".
التقنية لتغطية األحداث الرياضية التي كانت  وربما تستفيد المنصة ايضا من 

موضوًعا ساخًنا للمناقشة.

الفنانون  زال  ال  شيء  كل  رغم 
اللبنانيون يتألقون ويقدمون نجاحات 
كثيرة وهذه المرة استطاع المخرج 
فنان  وهو  شري  علي  اللبناني 
تشكيلي معروف حائز مؤخراً على 
ان  ايطالي،  البينالي في  في  جائزة 
يصل الى العالمية من خالل إخراج 
اول فيلم سينمائي طويل له "السد" 
كان  مهرجان  في  فيه  ويشارك 
أسبوعا  فئة  عن  الدولي  السينمائي 
المخرجين حيث يتم العرض األول 

يوم 24 مايو /أيار 2022.
السودان  في  الفيلم  تصوير  تم  قد 
يعمل  الذي  ماهر،  قصة  ويتناول 

بالقرب من سد مروي، في معمل كمينة للطوب التقليدي الذي تغذيه مياه النيل. 
من  مصنوع  غامض  بناء  لتشييد  الصحراء  في  سراً  ماهر  يتجول  مساء  كل 
تنبعث  الحياة  بدأت  للمطالبة بحريته،  السوداني  الشعب  ينتفض  الطين. وبينما 

تدريجياُ في ذلك البناء الغامض.

يسابق طاقم انتاج شركة "الصباح أخوان" الزمن الستكمام تصوير فيلم "الهيبة" 
بغية وضعه في سباق أفالم عيد االضحى.

البرقاوي   سامر  إخراج  من  للفيلم   الرسمي  "البوستر"  عن  الشركة  وكشفت 
والذي يُصّور في تركيا.

ونشرت الشركة الملصق االعالني عبر حسابيها في إنستغرام وتويتر، وأرفقته 

بتعليق استعانت فيه بكلمة شيخ الجبل الشهيرة "اثبات"، مؤكدة أّن "الجبل راجع 
وأقوى من قبل، كونوا مستعّدين".

منه  تطلب  والتي  تيم حسن،  دوره  يجسد  الذي  "الهيبة" حول "جبل"،  ويدور 
عصابة مافيا تنفيذ مهمة تنطوي على تخليص ابن مستثمر روسي اختطف في 
منطقة السهل، وإلرغامه على تأدية المهمة يقومون بسرقة ابن أخيه "جو"، إالَّ 

أن ابن المستثمر يقتل على يد تجار المخدرات في عملية تحرير فاشلة.
بعدها تطلب عصابة المافيا من "جبل" إعادة جثة القتيل وتسليمها في اسطنبول 

مقابل إعادة ابن أخيه، ومن هنا تبدأ األحداث باالشتعال.

تتجه مصر نحو اقرار قانون أسرة جديدة تفاعال مع اشكاالت ومعظالت اخالقية 
تتمحور حول وضع المرأة الهش في دوامة الطالق، بعد ان وضعها مسلسل 

"فاتن أمل حربي" للنجمة نيللي كريم تحت الضوء.
وبعد ان رافق المسلسل جدل مجتمعي حول قضايا مثل الطالق والنفقة وسكن 
الرئيس المصري  التعليمية على األبناء وحق الرؤية تدخل  الزوجية والوالية 

عبدالفتاح السيسي مطلع األسبوع واعدا بمراجعة قانون االسرة الحالي.
الترند المصري لتسليطه الضوء على  وشهد المسلسل متابعة واسعة وتصدر 
بعد  أبنائها  بحضانة  االحتفاظ  من  األم  تمنع  التي  الشخصية  األحوال  وقوانين 

زواجها من رجل آخر، في تفاعل وصل صداه الى السلطات الرسمية.

تدور أحداث العمل الدرامي حول الموظفة البسيطة "فاتن"، وهي امرأة مصرية 
متزوجة ولديها طفلتين، تعاني من اضطهاد زوجها "سيف" ووالدته باإلضافة 
يوافق  ال  أنه  إال  منه  االنفصال  إلى طلب  يدفعها  الذي  األمر  لها.  تعنيفه  إلى 

بسهولة. وبعد أن يحصل الطالق تبقى المشاكل متواصلة بينها وبين طليقها.
ووسط كل المشاكل التي تواجهها فاتن، تتفاجأ بقانون األحوال الشخصية الذي 

قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر. 
بعد معاناة طويلة مع طليقها، تقرر التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف 

بحقها لتتمكن من االحتفاظ بحضانة ابنتيها.
وتوجه الرئيس المصري الى القضاة في إعداد قانون اسرة جديد يعكس على 
األسرية،  األزمات  حل  في  الرسمية  المؤسسات  تراخي  من  خيبته  األرجح 
وأبرزها األزهر والبرلمان والحكومة، حيث تخشى كل جهة أن تبادر بخطوة 

تُحسب عليها أو تدفعها إلى الصدام مع الشارع.
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كشفت دراسة حديثة عن مدى تعرض مستخدمي تطبيقي تيك توك ويوتيوب لخطورة 
تجميع بياناتهم دون علمهم خالل تصفحهم، واستغاللها في أعمال أخرى.

وتواجه الشركات العمالقة وفي مقدمتها مقدمي تطبيقات التواصل االجتماعي، هجوم 
من حكومات عدة دول بسبب تضمن برمجيات تقوم بجمع بيانات عن المستخدمين دون 

علمهم واستغاللها في التربح.
التي قامت بها شركة URL Genius المتخصصة في تحليل برمجيات  للدراسة  ووفًقا 
التطبيقات ومراقبة طريقة عملها، فإن تطبيقات فيسبوك ليست وحدها التي تشكل خطًرا على 

المستخدمين، ولكن تيك توك ويوتيوب هما األخطر بسبب جمع مزيد من البيانات.
وأكدت الدراسة التي نشرها موقع CNBC أن تيك توك ويوتيوب هما أكثر تطبيقات التواصل 
االجتماعي جمًعا للبيانات للمستخدم، إذ يقومون بتتبع فائق لما يقوم به المستخدم أثناء تصفحها 
وحتى في حاالت مغادرة التطبيق واستخدام تطبيقات أخرى، تستمر في العمل في الخلفية وتقوم 

بالوصول لكل ما يتم القيام به.
وأوضح أن يوتيوب يسجل بيانات سجل المشاهدات، البحث على االنترنت، استخدام التطبيقات 

األخرى من أجل معرفة اهتمامات المستخدم وتقدم إعالنات مستهدفة وذات صلة أكبر.
ثالث  طرف  وشركات  لتطبيقات  السماح  بسبب  خطورة  األكثر  هو  توك  تيك  تطبيق  يعد  بينما 
الثالث  الطرف  أغراض  معرفة  لعدم  الخطورة  من  بمزيد  ينذر  مما  البيانات  تلك  إلى  بالوصول 

واهتمامه بالوصول لبيانات المستخدمين أثناء تصفح هواتفهم أو االنترنت.

في هذا الصدد، كان لشركة جوجل ردها على تتبع المستخدم وجمع البيانات، أنها تقوم فقط بمعرفة 
اهتمامات المستخدم من خالل خوارزميات خاصة بها من أجل تقديم مقترحات ومحتوى ذات صلة 

باهتمام المستخدم نفسه.
في حين أكدت شركة ByteDance المالكة لتطبيق تيك توك، أنها تحاول جعل التطبيق أكثر ذكاء 
من خالل فهم ما يبحث عنه المستخدم بشكل أكبر وال تقوم بجمع البيانات، وأن وجود خوادم بعناوين 
مختلفة التي تم رصدها، هي شركات تابعة لها أيًضا تستخدمها من أجل فهم اهتمامات المستخدمين 
بشكل آلي وال تقوم بتخزين البيانات ولكن يعاد دعم خوازميات التطبيق بها مرة أخرى بشكل تلقائي.

**  أشياء تجنبها على واتساب
      لعدم غلق حسابك نهائيا

**  صوتك يسمع بعد غلق 
      الميكروفون

**  قانون جديد يفقد آبل
      خصوصيتها

**  منع المكالمات اآللية المزعجة

**  جوجل تقرر حذف ثلث
      تطبيقات متجرها
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سياسات  الفوري  للتراسل  واتساب  تطبيق  يمتلك 
والغش  اإلزعاج  وسائل  كافة  لمكافحة  صارمة 
حماية  أجل  من  العالم،  في  األشهر  التطبيق  عبر 
النهائي  اإللغاء  إلى  تصل  قد  بعقوبات  المستخدمين 

للحسابات عبر المنصة.
كان واتساب قد أعلن عن تغيير في سياسات الحماية 
في التطبيق قبل عدة أشهر بالفعل، ولكنها لم تؤكد 
تماًما على األسباب التي قد تصل إلى حد اإلغالق 
التابعة  البيانات  قواعد  من  الحساب  وإلغاء  النهائي 

لها.
ووفًقا لتقرير نشرته صحيفة بلومبيرغ، فإن تطبيق 
ميتا،  لشركة  التابع  المشهور  االجتماعي  التواصل 
يُحذر مستخدميه من 4 أخطاء قد تؤدي إلى إغالق 

حساباتهم نهائياً.

ارسال أخبار كاذبة
إن نشر األخبار الكاذبة يعتبر أمر غير مقبول علي 
التواصل االجتماعي، ليس واتساب  أشهر تطبيقات 
بسياسيات  تتصدى  الشركات  وأصبحت  وحسب، 
قوية وعقوبات صارمة لمن يحاول استغالل التطبيق 

في نشر أخبار كاذبة.
أي  قبل  اإلبالغ من  تم  إذا  انه  التطبيق  قرر  ولذلك 
كاذبة  أخبار  بمشاركة  يقوم  آخر  عن  المستخدمين 
البالغات  حالة  في  أما  هناك عقوبة،  فيكون  معهم، 
حسابك  إلغاء  إلى  األمر  سيصل  أشخاص  عدة  من 

نهائًيا.
لتطبيق  المالكة  ميتا،  شركة  أن  إلى  هنا  يُشار 
whatsapp والشركة األم لفيسبوك، اتخذت العديد 
خالل  الكاذبة  األخبار  نشر  لمواجهة  القرارات  من 
السنوات األخيرة، ونجحت الشركة إلى حد كبير في 
نهائًيا،  األمر  من  التخلص  يتم  لم  ولكن  منها  الحد 
توقيع  أجل  من  المستخدمين  بالغات  تنتظر  لذلك 

العقوبات.

الروابط المزيفة
الغش  محاوالت  األخيرة  السنوات  في  انتشرت 
أكثر  وهي  المزيفة،  الروابط  بطريقة  واالختراق 

الوسائل شهرة وأكثرها انتشاًرا في الوقت نفسه.
شبيهه  صفحات  تصميم  خالل  من  الطريقة  وتقوم 
عنوان  مع  فيسبوك،  مثل  موثوقة  مواقع  من  تماًما 
نطاق قريب أيًضا إلى حد كبير من األصلي، ويطلب 
وعند  بحساباتهم،  الدخول  تسجيل  المستخدمين  من 
كتابتها، يتمكن مالك الصفحة من رؤية البيانات ومن 

ثم فتح الحساب.
للتعرف  برمجيات  بتطوير  الشركات  كبرى  تقوم 
تلقائًيا على هذا النوع من أساليب االختراق، ولكن 
للخداع  بالفعل  المستخدمين  يتعرض  قد  كثرتها  مع 
اإلبالغ  عند  الحالة  هذه  وفي  الرابط،  إيقاف  قبل 
بإلغاء  تلقي روابط مزيفة سيكون هناك عقوبة  عن 

الحساب.

استخدام تطبيقات واتساب غير رسمية
واتساب  من  المصدر  مجهولة  تطبيقات  عدة  هناك 
 WhatsApp مثل  المستخدمين،  بعض  يستخدمها 
plus فهو لديه نفس مميزات تطبيق الواتساب مع 

مزيد من الخصائص األخرى.
من  النوع  هذا  نحو  المستخدمين  من  العديد  وتوجه 
مثل  مجهولة،  مصادر  من  وتحميلها  التطبيقات 
تطبيق واتساب الذهبي، لما توفره من مميزات في 
الوقت  في  ولكنها  الصورة،  في  والتحكم  التواصل 
نفسه واآلخرين  للمستخدم  تهديد  تمثل مصدر  نفسه 

أيًضا في نفس الوقت.
حذرت الشركة من استخدام مثل هذه التطبيقات وإال 

سيتم إلغاء الحساب تماًما من قواعد البيانات.

التسبب في أذى اآلخرين عبر واتساب
األذى  تسبب  أشكال  هي  عنه  الحديث  سبق  ما  كل 
للمستخدمين بطريقة أو بأخرى، ولكن أساليب األذى 

كثيرة، لذلك؛ وضعت الشركة هذا السبب الرابع.
أو  مضايقات  حزن،  في،  مستخدمي  بعض  يتسبب 
إزعاج اآلخرين، عن طريق إرسال رسائل متكررة 
االتصال  أو  التهديد  ورسائل  الئق  غير  ومحتوي 
النشر  قوائم  ميزة  واستخدام  يعرفهم،  ال  بأشخاص 
الكثيرين، ففي حالة قرر عدد كبير من  في إزعاج 
حسابك  إزالة  يتم  فسوف  النشاط،  هذا  من  اإلبالغ 

نهائياً.

على  معمقة  دراسة  الباحثين  من  مجموعة  أجرت 
الفيديو  محادثات  خدمات  تطبيقات  معظم  مستوى 
خصوصية  مع  تعاملها  طريقة  على  للتعرف 
المستخدم، وبشكل أدق حول كيفية احترامها الختيار 

المستخدم بغلق الميكروفون خالل المحادثات.
بجامعة  باحثون  أجراها  التي  الدراسة،  أوضحت 
تطبيقات  أن  األمريكية،  ماديسون  ويسكونسن 
بين  الصوت  توصيل  في  تعتمد  الفيديو  محادثات 
أطراف المحادثات على قيام تطبيق الخدمة بالتقاط 
الصوت من الميكروفون، ومن ثم يقوم بإرساله إلى 
ذلك  الكومبيوتر، وبعد  في  الصوت  محرك معالجة 
يتم تمريره إلى شبكة االنترنت، لتتم المحادثة ويصل 

الصوت للطرف اآلخر.
بغلق  المحادثات  أطراف  أحد  يقوم  وعندما 
مكالمات  تقديم  خدمة  تطبيق  داخل  الميكروفون 
الفيديو، يتوقع أنه بهذه الطريقة لن يصل صوته أبدا 
للطرف اآلخر، إال أن الدراسة الجديدة كشفت عكس 
ذلك، حيث أكدت أن معظم تطبيقات محادثات الفيديو 
ميكروفون  من  صوت  على  الحصول  من  تتمكن 
جهاز المستخدم، حتى إذا اختار كتم الصوت داخل 

التطبيق.

نظام  بتطوير  قاموا  الباحثين  أن  األمر  في  المثير 
تحليل  على  قادرة  خوارزميات  على  يقوم  ذكي 
ميكروفون  إليها  يستمع  التي  األصوات  ومعالجة 
حاسوب المستخدم، خالل وقت اعتقاد المستخدم أنه 
التعرف على طبيعة  الميكروفون، وتمكنوا من  كتم 
حول  الخلفية  في  األحداث  ومجريات  األصوات 

الكومبيوتر بدقة تزيد نسبتها على %80.
التي  الخدمات  أسماء  عن  بعد  الباحثون  يكشف  لم 
شملتها دراستهم بعد، إال أنه من المتوقع معرفة ذلك 

قريبا بمجرد نشر الدراسة.
وينصح الباحثون مستخدمي جميع تطبيقات محادثات 
الفيديو مثل سكايب وزووم وغيرهم، بخطوة إضافية 
للتأكد تماما من الحفاظ على خصوصيتهم عند غلق 
وهي  الفيديو،  مكالمات  خدمة  داخل  الميكروفون 
القيام بغلق الميكروفون من نظام تشغيل الكومبيوتر 
نفسه، إضافة إلى غلق الميكروفون داخل التطبيق، 
يمكن  ال  أنه  من   %100 متأكدين  سيكونون  وبذلك 

للميكروفون التقاط أي صوت.
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التي  المستقبلية  آيفون  طرازات  أبل  شركة  تختبر 
بداًل   ،USB-C نوع  منفذ شحن من  ستحتوي على 
 Lightning نوع  من  للشركة  التقليدي  المنفذ  من 
اللوائح  مع  للتوافق  أبل  خطوة  وتأتي  الحالي، 
الشركات  على  ستفرض  والتي  الجديدة،  األوروبية 

المصنعة للهواتف اعتماد منفذ USB-C فقط.
باإلضافة إلى اختبار أجهزتها الجديدة التي ستأتي مع 
منفذ USB-C، تعمل أبل على محول من شأنه أن 
يسمح ألجهزة آيفون المستقبلية بالعمل مع الملحقات 

المصممة لمنفذ Lightning الحالي.
كما أنه من خالل االنتقال إلى USB-C، ستعمل أبل 
على تبسيط مجموعة أجهزة الشحن التي تستخدمها 
أجهزتها المختلفة، إذ تعتمد معظم أجهزة آيباد وماك، 

.Lightning بداًل من USB-C بالفعل على منفذ
وهذا يعني أنه ال يمكن لعمالء أبل استخدام شاحن 
إعداد  وهو  وماك،  وآيباد،  آيفون،  ألجهزة  واحد 
غريب نظراً لميل أبل إلى البساطة. كما أن أجهزة 
أبل،  وساعة  آيفون  من  لكل  الالسلكية  الشحن 

يستخدمان منفذ USB-C لشحنهما.
سوق  على  أبل  سيطرة  من  التحول  هذا  وسيقلل 
صانعي  على  الشركة  تفرض  إذ  آيفون،  ملحقات 
 ،Lightning الملحقات دفع مقابل استخدام موصل
العديد  USB-C متوافق مع  فيما يعد استخدام منفذ 
من صانعي األجهزة االستهالكية، بما في ذلك معظم 
من  يقلل  مما  أندرويد،  لهواتف  المصنعة  الشركات 
احتمالية أن تتمكن أبل من ممارسة المستوى المعتاد 

من التحكم.
ويعد أحد األسباب الرئيسية إلجراء التغيير هو قرار 
الهواتف  تصنيع  بإجبار شركات  األوروبي  االتحاد 
واألجهزة األخرى على اعتماد USB-C،  وبدورها 
قالت شركة أبل إن القانون األوروبي سيضر بقدرتها 

على االبتكار.
قلقون  "نحن  الماضي:  العام  بيان  في  وصرحت 
من  فقط  واحداً  نوعاً  يفرض  الذي  التنظيم  أن  من 
سيضر  السوق  في  األجهزة  لجميع  الموصالت 
إدخال  إبطاء  خالل  من  األوروبيين  بالمستهلكين 
بما في ذلك  الشحن،  المفيدة في معايير  االبتكارات 

تلك المتعلقة بالسالمة وكفاءة الطاقة".

من المحتمل أن يكون مالكو آيفون وأندرويد على حٍد سواء قد تعرضوا لمكالمة واحدة مزعجة على األقل 
ومؤخًرا تلقى عمالء Verizon رسائل نصية غير مرغوب فيها - من أنفسهم، على الرغم من أنها قد تبدو 

كأرقام هواتف حقيقية، إال أن المكالمات اآللية ليست أصلية.
تتعامل معه أو مصلحة الضرائب  الذي  البنك  بأنها  المزعجة تترك رسائل مخيفة تتظاهر  المكالمات  هذه 
أو أي وكالة أخرى، حتى أنها تؤدي إلى عمليات احتيال تحاول فصلك عن أموالك أو تسجيلك للحصول 
على خدمات غير مرغوب فيها، بغض النظر عما تقوله المكالمات هناك شيء واحد مؤكد: إنهم بحاجة إلى 

التوقف.
مطالبة  من خالل   robocall مشكلة  حل  إلى  تهدف  الفيدرالية  االتصاالت  لجنة  كانت  الماضي  العام  في 
شركات االتصاالت الالسلكية الكبرى بالبدء في استخدام تقنية للتاكد من جميع المكالمات الواردة والصادرة 

لشركات االتصاالت الالسلكية التي يتم توجيهها عبر شبكاتهم.
من خالل التحقق من كل مكالمة، يمكن لشركات االتصاالت تقليل عدد المكالمات المزيفة أو المخادعة، لكنها 
توقف المكالمات اآللية في طريق واحد فقط - إنها ليست وسيلة لتحقيق غاية، ال يزال بإمكانك تلقي مكالمات 

غير مرغوب فيها لرحالت مجانية أو إخطارات مزيفة بأن سداد قرض الطالب الخاص بك متأخر.
هناك بعض الخطوات السهلة التي يمكنك اتخاذها للمساعدة في تقليل المكالمات اآللية:

ـ ال ترد على المكالمات الواردة من أرقام محظورة أو غير معروفة.
ـ ال تفترض أن المكالمة الواردة هي بالفعل من رقم محلي لمجرد أنها تبدو كذلك.

ـ ال ترد على أي أسئلة يمكن اإلجابة عليها بـ "نعم".
ـ إذا اتصل بك شخص ما وادعى أنه يعمل مع شركة معينة، فقم بإنهاء المكالمة واتصل بالشركة بنفسك، 

استخدم موقع الشركة للعثور على الرقم الرسمي.
ـ إذا قمت بالرد على مكالمة وسمعت تسجياًل مثل، "مرحًبا، هل يمكنك سماعي؟" فقط أغلق المكالمة.

ـ األمر نفسه ينطبق على مكالمة حيث يُطلب منك الضغط على رقم قبل االتصال بممثل الشركة.

تستعد شركة جوجل إلجراء تغييرات واسعة في سياسة متجر بالي لتطبيقات نظام تشغيل أندرويد التابع لها، 
خالل األيام المقبلة والتي ستتسبب في حذف ثلث التطبيقات تقريًبا دفعة واحدة.

يعد متجر جوجل بالي للتطبيقات هو األشهر على اإلطالق والذي يمتلك ما يقرب من 3 ماليين تطبيق تقريًبا 
وفًقا آلخر احصائيات الشركة، وذلك بسبب االنتشار الكبير لنظام أندرويد في الهواتف الذكية.

وبحسب تقرير نشره موقع CNET فإن جوجل قررت وضع تدابير جديدة للتعامل مع التطبيقات القديمة أو 
المهجورة من قبل المطورين والتي لم يتم تحديثها منذ عامين من خالل حذفها من متجر بالي نهائًيا.

وأوضح التقرير أن التقدم في تطوير برمجيات نظام تشغيل أندرويد يتطلب في أغلب األوقات تحسينات 
برمجية كذلك من مطوري التطبيقات، وتمثل تلك التي مر عليها عامين على آخر تحديث، مصدر ازعاج 

بالنسبة للشركة التي تحاول زيادة نشاط واستخدام متجرها كمصدر أساسي للتطبيقات.
وأكد التقرير أنه يمكن أن تحتوي التطبيقات القديمة على ثغرات أمنية ال تعاني منها التطبيقات األحدث.

ووفًقا لبيانات الموقع، فإن نحو 869 ألف تطبيق في متجر بالي لم يتم تحديثها منذ عامين على األقل، وهي 
التي ينطبق عليها الشروط من أجل اتخاذ القرار الصارم بحذفها من المتجر نهائًيا.

بذلك المعنى فإن جوجل قد تحذف ثلث اجمالي التطبيقات تقريًبا من متجرها، ولكنها ستقوم بإشعار المطورين 
أواًل مع منح فترة سماح من أجل تحديث تطبيقاتهم قبل البت في وضع نهاية لتواجدهم عبر متجرها الرسمي.

أيام  بعد  يأتي  جوجل  قرار  أن  بالذكر  الجدير  من 
الشركة  إذ خاطبت  أبل نفس االتجاه،  اتخاذ  قليلة من 
مطوري نحو 650 ألف تطبيق بالفعل من عدة دول 
منذ  تحديثها  يتم  لم  التي  تطبيقاتهم  تحديث  بضرورة 

عامين على األقل، قبل أن يتم حذفها.
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التقنيات  من  كثير  بدأت  األخيرة  األعوام  خالل 
الرغم  على  السيارات  من  االختفاء  في  واألجزاء 
اإلطارات  وتتضمن  الكبيرة،  بأهميتها  اعتقادنا  من 
السجائر،  مطفأة  السيارات،  بعض  في  االحتياطية 
مفاتيح تشغيل المحرك التقليدية، وغيرها، أما أحدثها 

فهو مصابيح الضباب، فما هو السر هذا األمر ؟
أجاب الخبراء أن المصابيح األمامية في السيارات 
الحديثة مزودة بأحدث التقنيات، والتي تجعل وجود 
مصابيح ضباب منفصلة أمر غير ضروري، على 
إثباته بشكل واقعي  يتم  لم  الرغم من أن هذا األمر 
قبل  من  الضباب  مصابيح  اختبار  لعدم  وذلك  بعد، 
هيئات االختبارات حول العالم، حيث أنها تعد معدات 

تكميلية وليست أساسية.
مصابيح  عن  تخلت  التي  الشركات  أبرز  ومن 
الضباب هي مرسيدس وكاديالك ولينكون وأودي، 
الظاهرة  هذه  تطول  أن  أيضاً  المحتمل  ومن 

السيارات  طرازات  جميع 
والبيك  والشعبية  االقتصادية 

آب الحقاً.
الخبراء  بعض  اعترض  ولقد 
السيارات  تزويد  عدم  على 
الضباب،  بمصابيح  الحديثة 
أبرز  من  الضباب  ألن  وذلك 
في  تتسبب  قد  التي  العوامل 
الحوادث  من  كثير  حدوث 
كان  ما  وهو  العالم،  حول 
في  يساهم  الضباب  مصابيح 

خفضه.
األمامية  المصابيح  أن  ومع 

عالية القدرة مصممة للرؤية لمسافات طويلة، إال أن 
أشعة أضواؤها ترتد عبر الرطوبة الموجودة داخل 
الضباب، كما أن المصابيح منخفضة القدرة تقلل من 

قدرة رؤية السائق في الوقت نفسه.
في  الضباب  مصابيح  فائدة  هنا  تظهر  كانت  لذلك 
الطريق  إضاءة  على  وقادرة  لألرض  أقرب  كونها 
أسفل الضباب كي ال يرتد ضوئها عبر الرطوبة في 
الجو، ولكن هذا يعني أن فائدة مصابيح الضباب ال 

تظهر بالكامل سوى على السرعات المنخفضة.
يستخدمون  السائقين  من  الكثير  أصبح  لذلك،  نتيجة 
مصابيح  أن  خصوصاً  المنخفضة،  المصابيح 
الضباب يمكن أن تكون في كثير من األحيان مشتتة 
الضباب  مصابيح  أن  يعني  مما  اآلخرين،  للسائقين 
على  للتغلب  كبيرة  بدرجة  مفيدة  ليست  عام  بشكل 
قدرات  تحسين  على  التركيز  يفضل  بل  الضباب، 

المصابيح منخفضة القدرة.

كشف أحد الباحثين في مجال األمن اإللكتروني عن 
"سابقة خطيرة" في سيارات تسال الكهربائية مكنت 
لفتحها  الحديثة  التكنولوجيا  استغالل  من  اللصوص 

وإدارة المحرك.
المستشار  عن  لألنباء  "بلومبرغ"  وكالة  ونقلت 
األمني لمجموعة "إن سي سي غروب" لألمن قوله 
إنه من الممكن اختراق طرازي "تسال آس" و"تسال 
ويقوم  السيارة  يفتح  أن  لص  ألي  ويمكن  واي"، 

بإدارة المحرك واالنطالق بها.
وأوضح المستشار األمني أنه يمكن من خالل إعادة 
لمالك  المحمول  الهاتف  بين  االتصاالت  توجيه 
التحكم(  )ريموت  األمان  مفتاح  أو  تسال  السيارة 
نظام  بخداع  دخيل  أي  يقوم  أن  نفسها،  والسيارة 
السيارة  النظام أن مالك  ليعتقد  السيارة  إلى  الدخول 

موجود بالفعل بجانبها.
بسيارات  خاصة  ليست  القرصنة  هذه  أن  وأضاف 
نتيجة  تتم  العملية  أن  إلى  مشيرا  فحسب،  تسال 
التالعب بنظام الدخول بدون مفتاح في تسال، والذي 
يعتمد على ما يعرف ببروتوكول البلوتوث منخفض 

الطاقة.
على  هجوم  شن  احتمالية  عن  كشف  بأنه  وصرح 
شركة تسال وأن مسؤولي الشركة لم يعتبروا األمر 
الثغرة  وإلصالح  أنه  إلى  مشيرا  كبيرا،  خطرا 
ستحتاج شركة صناعة السيارات إلى تغيير أجهزتها 

وتغيير نظام الدخول بدون مفتاح.
وتأتي تصريحات الباحث هذه بعد أن كشف باحث 
أمني آخر يدعى ديفيد كولومبو، عن طريقة للسيطرة 
على بعض وظائف سيارات تسال، مثل فتح وإغالق 

األبواب والتحكم في مستوى صوت الموسيقى.
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من األخطاء الشائعة التي قد يرتكبها قائدي السيارات 
منه  زائدة  كمية  إضافة  هي  الزيت  تغيير  أثناء 
يتأثر المحرك بضخ كمية زائدة من  للمحرك، فهل 

الزيت به؟
 

العالمات التي تدل على زيادة الزيت في المحرك.
من  المحرك  زيت  أن  نوضح  أن  يجب  البداية  في 
أهم العوامل التي تساعد المحرك على العمل بكفاءة 
تغيير  إهمال  حال  وفي  التلف،  من  عليه  ويحافظ 
الزيت في مواعيده المقررة أو تناقص مستواه داخل 

المحرك فإنه يسبب العديد من المشاكل واألعطال.
في  الزيت  ضخ  زيادة  فإن  الوقت  نفس  في  لكن 
للسيارة،  عديدة  مشاكل  يسبب  قد  بالخطأ  المحرك 

مثلما يحدث عند تناقص الزيت في المحرك.
وأوضح الخبراء أنه عند زيادة الزيت في المحرك 
فإنه يتم سحبه باتجاه العمود المرفقي أثناء دورانه، 
مما يؤدي إلى خلط الزيت مع الهواء، مسبباً انخفاض 
على  الزيت  تمكن مضخة  وعدم  الزيت  في ضغط 

االستمرار بضخ الزيت بشكٍل فعال.
كما قد يسبب زيادة ضخ الزيادة بكميات كبيرة داخل 
واألعطال،  المشاكل  من  عدد  حدوث  إلى  المحرك 

وهي كالتالي:
ألن  اإلشعال(،  )شمعات  البواجي  تلف  سرعة   –

الزيت يؤدي لمنع خروج الشرارة.
مما  المحرك  داخل  والرواسب  الشوائب  زيادة   –

يعيق عمله بكفاءة.
للكسر  المحرك  داخل  المعدنية  األجزاء  تعرض   –

والتلف، وحدوث تضرر ألنابيب الصمام.
– حدوث تآكل ألجزاء المحرك الداخلية.

لذلك في حال اكتشاف وجود زيت زائد في المحرك 
بها،  السير  وعدم  السيارة  إيقاف  الفور  على  يجب 
ضرورة  مع  الخزان،  من  الزائدة  الكمية  وإخراج 
فحص مستوى الزيت في المحرك عند القيام بتغييره.

العالمات التي تدل على زيادة الزيت داخل المحرك، 
نستعرضها فيما يلي:

– خروج الدخان من المحرك
– خروج دخان من العادم

– ظهور رائحة حرق زيت المحرك
– تسرب الزيت من السيارة

– صدور أصوات مزعجة من المحرك

يعتبر انفجار أحد إطارات السيارة أثناء القيادة على الطرق من أخطر المواقف التي قد تواجه السائقين خاصة 
في حال القيادة على سرعات عالية، ولعدم دراية بعض السائقين بالتصرف الصحيح لمواجهة انفجار اإلطار، 

فإنه ينتج العديد من الحوادث جراء هذا األمر، ويقع الضحايا على إثرها.
لكن مع اتباع بعض النصائح البسيطة يمكن السيطرة على السيارة بأمان، فقط عليكم إتباع الخطوات التالية:
– القبض على مقود السيارة بإحكام، حيث أنه بعد انفجار اإلطار تبدأ السيارة في الخروج عن مسارها، 

ولذلك فإن التمسك بمقود السيارة جيدا أولى خطوات السيطرة على الموقف.
– عدم الضغط على فرامل السيارة أو استخدام فرامل اليد، حيث أن استخدام الفرامل في تلك الحالة يفقد 

إنقالبها على  إلى  ويؤدي  توازنها،  السيارة 
الفور.

– عدم الضغط على دواسة البنزين، وذلك 
لتخفيف سرعة السيارة تدريجياً.

االنتظار،  أو  الطوارئ  إشارة  تشغيل   –
وذلك لتنبيه السيارات التي تأتي من الخلف.

الذي على يمين  الطريق  التأكد من خلو   –
السائق من السيارات القادمة من الخلف.

إلى  تدريجية  بصورة  السيارة  توجيه   –
إليقاف  وذلك  الطريق،  من  األيمن  الجانب 

السيارة في مكان آمن.
ونصح الخبراء بضرورة فحص اإلطارات قبل االنطالق بالسيارة خاصة عند القيادة في الرحالت الطويلة، 
الحوادث  ارتفاع ضحايا  فيها  أكدت  سابقة،  إحصاءات  عن  الطرق  لسالمة  الوطني  المركز  كشف  حيث 

المرتبطة باإلطارات بواقع ثالث ضحايا يومياً على الطرق الخارجية بين المدن.

لزيادة نسبة السالمة واألمان أثناء قيادة السيارات على الطرق، قامت الشركات المصنعة للسيارات بتزويد 
والركاب  السائق  أمان  زيادة  على  يعمل  والذي  اإلطارات  ضغط  مراقبة  بنظام  الحديثة  طرازتها  معظم 

ومستخدمي الطريق اآلخرين.
في  الهامة  الحساسات  أبرز  من  يعد  وهو   ،TPMS حساس  على  اإلطارات  مراقبة ضغط  نظام  ويعتمد 
السيارات الحديثة، حيث يقوم بأداء العديد من الوظائف الهامة، ومنها قياس الضغط داخل اإلطار ونقل قيمة 

الضغط إلى كمبيوتر السيارة.
كما يعمل حساس TPMS على تنبيه السائق في حال انخفاض الضغط داخل اإلطار عن طريق إنذار صوتي 

ومرئي، ويقوم أيضاً بقياس درجة حرارة اإلطار، 
تدارك  يتم  حتى  ارتفاعه  حال  في  السائق  لتنبيه 
األمر قبل انفجاره، باإلضافة إلى تنبيه السائق في 

حال اختراق اإلطار عن طريق مسمار.
 TPMS لكن مع مرور الوقت قد يتعرض حساس
عمره  انتهاء  تلفه  أسباب  ومن  الخلل،  أو  للتلف 
االفتراضي، أو تعرضه للكسر، كما قد يتعرض 
الحساس للخلل في حال تغيير أماكن اإلطارات، 
كمبيوتر  تعريف  الحالة  هذه  في  يجب  حيث 
الجديد، وذلك ألن كل  بالحساس ومكانه  السيارة 

.ID حساس وله الرقم التعريفي
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يلجأ كثير من المستهلكين إلى شراء السيارات المستعملة كبديل مناسب للسيارات 
الجديدة من أجل توفير مبلغ من المال، لكن يفاجأ البعض منهم أنه قد تعرض 
للخديعة من قبل التجار وأن السيارة التي تم شراءها قد تعرضت لحادث سابق 

وبها العديد من المشاكل.
ويعمد هؤالء التجار إلى  إخفاء آثار هذه الحوادث من أجل رفع قيمة السيارة 
تعرض  إلى  تشير  التي  العالمات  أبرز  اليوم  لكم  نقدم  لذلك  بيعها،  وسهولة 

السيارة المستعملة لحادث سابق، وهي كما يلي.
– تفاوت درجة طالء السيارة

في حال تعرض السيارة لحادثة فإنه يتم إعادة طالء الجزء المتضرر، ومهما 
كانت براعة الفني في إعادة طالء الجزء المتضرر فإنه يمكن اكتشاف الطالء 

الجديد من خالل الفحص الجيد.
ويمكن الفحص من خالل قيامك بالتركيز على الطالء وانعكاسات الضوء عليه 
أي ال تنظر إليه مباشرة بل من الجوانب وتحت إضاءة قوية، حينها سيظهر 

تفاوت األلوان أو التموجات به.
– عدم إحكام غلق األبواب

تغلق  ال  يجعلها  ما  وهو  السيارة،  أبواب  ميالن  في  الحادث  يتسبب  ما  غالباً 
بشكل تام أو بسهولة، لذا عند فحص السيارة يعتبر من الهام تجربة فتح األبواب 

وغلقها عدة مرات وترى إذا كان هناك خلل أو ميالن.
– مصابيح غير أصلية

تعد المصابيح أول ما يتضرر وينكسر حال التعرض لحادث ما، حينها يتم شراء 
مصابيح جديدة، لذا قم بفحص ومقارنة المصابيح األمامية والخلفية وإن وجدت 
لتعرض  المصابيح  أحد  استبدال  على  يدل  هذا  فإن  زجاجها  نقاوة  في  تفاوتاً 

السيارة لحادث.
– تصدع الزجاج األمامي

على  للغاية  صغيرة  كانت  وإذا  حتى  األمامي  الزجاج  تشققات  تدل  ما  غالباً 
التعرض لحادث، لذا تحقق جيًدا من سالمة زجاج السيارة.

– وجود لحامات جديدة
بهيكل  اللحامات  أماكن  تتفكك  قد  قوي،  تصادم  إلى  السيارة  تعرض  في حال 
قبل  ما  إلى  السيارة  إلعادة  الفواصل  تلك  لحام  إعادة  يستدعي  ما  السيارة، 

الحادث، ولذلك ينصح بالتأكد من سالمة اللحامات بالسيارة.
– عدم تطابق الحواف

عند إغالق األبواب وغطاء المحرك وباب صندوق األمتعة، فإن المسافات بين 
تفصل  التي  األجزاء 
تكون  أن  يجب  بينها 
ومتساوية،  موحّدة 
إلى  االنتباه  ويجب 
األمامي  الصادمين 
والخلفي ألنهما من أكثر 
السيارة  في  األجزاء 
للحوادث  عرضة 

وااللتواء والتكّسر.

خاصة  واآلخر،  الحين  بين  عديدة  أعطااًل  أنواعها  باختالف  السيارات  تواجه 
مع تقدم عمرها وقلة الصيانة حيث يمكن أن تتسبب بعض المشاكل في توقف 

السيارة عن العمل بالكامل.
البداية  السائقين في  إليها بعض  يلتفت  السيارة وال  التي تصيب  المشاكل  ومن 
إلى أن تتفاقم، انسداد نظام العادم "الشكمان" الذي تظهر عالماته بشكل ملحوظ 

وتشير إلى مكان العطل.
في التقرير التالي نستعرض أبرز العالمات التي تظهر على السيارة عند انسداد 

الـ"شكمان" وطرق حلها:

ارتفاع درجة الحرارة
نتيجة  للمحرك  المناسبة  الحرارة  الشكمان في تخطي درجة  انسداد  يتسبب  قد 
لعدم خروج الغازات الناجمة عن االحتراق بالشكل الالزم ما يمثل خطورة على 

أجزاء مختلفة من المحرك.

ضعف عزم السيارة
يؤدي اختالل خروج العادم أيًضا لضعف عزم السيارة، ما يدفع السائق لزيادة 
ضغطه على دواسة الوقود اعتقاًدا منه أن ذلك سيحل المشكلة، باإلضافة لوجود 
بالشكل  خروجها  وعدم  الشكمان  داخل  العوادم  تراكم  نتيجة  عكسي  ضغط 

المناسب ما يمثل خطراً أيضاً على علبة البيئة وقد يؤدي الختراقها.

اهتزازات قوية بالسيارة
ملحوظة  باهتزازات  الشعور  عبر  السيارة  شكمان  بانسداد  التنبؤ  أيضا  يمكن 
أثناء توقف السيارة أو عند تشغيلها، وربما ال يتمكن المحرك من الدوران أو قد 

يتوقف عن العمل بعد قطع مسافة طويلة.
روائح نفاذة داخل مقصورة السيارة

ما  للمقصورة  وتدخل  قوي  بشكل  العادم  تظهر بعض روائح  نتيجة النسداده، 
قد يمثل بعض الخطورة خصوًصا للسائقين المصابين بحساسية أو مشكلة في 

التنفس.

ما الحل؟
يمكن التخلص من جميع هذه المشاكل عبر تنظيف الشكمان بشكل دوري، بدًءا 
من فك جهة البطارية السلبية لتجنب حدوث أية مشاكل أو ماس كهربائي، ثم يتم 

إيقاف عمل حساس الشكمان بفصله من منطقة علبة البيئة.
يوصى باستخدام بخاخ مضاد للصدأ في تنظيف حساس الشكمان وتركه لفترة 
قصيرة من الوقت، ثم تهوية الشكمان من الداخل عبر مضخة هواء بجانب التأكد 

من إزالة جميع الرواسب أثناء العادم المتراكمة في جدار الشكمان الداخلي.
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االضطرابات  أحد  هو  الذاتوية  أو  التوحد  مرض 
المسماة  التطور  اضطرابات  من  لمجموعة  التابعة 
الذاتوّي  الطيف  في  اضطرابات  الطبية  باللغة 
(ASD(، يظهر في سن الرضاعة قبل بلوغ الطفل 

سن الثالث سنوات على األغلب.
مرض  وأعراض  خطورة  اختالف  من  بالرغم 
التوحد من حالة إلى أخرى، إال أن جميع اضطرابات 
مع  االتصال  على  الطفل  قدرة  على  تُؤثر  الذاتوية 

المحيطين به وتطوير عالقات متبادلة معهم.

تُظهر التقديرات أن 6 من بين كل 1000 طفل في 
الواليات المتحدة يُعانون من مرض التوحد وأن عدد 
الحاالت المشخصة من هذا االضطراب تزداد على 

الدوام.
من غير المعروف حتى اآلن إذا كان هذا االزدياد هو 
نتيجة للكشف والتبليغ األفضل فعالية عن الحاالت، 
أم هو ازدياد فعلّي وحقيقي في عدد مصابي مرض 

التوحد، أم نتيجة هذين العاملين سوًيا.
حتى  التوحد  لمرض  وجود عالج  عدم  من  بالرغم 
المبكر  والتشخيص  المكثف  العالج  أن  إال  اآلن، 
حياة  في  وجدًيا  ملحوًظا  تغييًرا  يُحدث  أن  يُمكنه 

األطفال المصابين بهذا االضطراب.

أيًضا  يُعانون  التوحد  بمرض  المصابون  األطفال 
وبصورة شبه مؤكدة من صعوبات في ثالثة مجاالت 

تطورية أساسية، هي:
العالقات االجتماعية المتبادلة.

اللغة.
السلوك.

كلما تقدم األطفال في السن نحو مرحلة البلوغ يُمكن 
على  واستعداًدا  قدرة  أكثر  منهم  جزء  يُصبح  أن 
االختالط واالندماج في البيئة االجتماعية المحيطة، 
أقل  سلوكية  اضطرابات  يُظهروا  أن  الممكن  ومن 
من تلك التي تميز مرض التوحد، حتى أن بعضهم 
أو نمط حياة قريًبا من  ينجح في عيش حياة عادية 

العادي والطبيعي.
في  الصعوبات  آخرين  لدى  تستمر  المقابل  في 
المهارات اللغوية وفي العالقات االجتماعية المتبادلة 

حتى أن بلوغهم يزيد من مشاكلهم السلوكية سوء.
قسم من األطفال بطيئون في تعلم معلومات ومهارات 
جديدة، وآخرون منهم يتمتعون بنسبة ذكاء طبيعية، 
أو حتى أعلى من أشخاص آخرين عاديين، هؤالء 
يُعانون من مشاكل  لكنهم  يتعلمون بسرعة  األطفال 
حياتهم  في  تعلموها  أمور  تطبيق  في  االتصال  في 

اليومية وفي التأثلم مع األوضاع المختلفة.
قسم ضئيل جًدا من األطفال الذين يُعانون من مرض 
مهارات  لديهم  وتتوفر  ذاتويّون  مثقفون  هم  التوحد 
مجال  في  خاص  بشكل  تتركز  فريدة،  استثنائية 

معين، مثل: الفن، أو الرياضيات أو الموسيقى.

أعراض مرض التوحد
التوحد  مرض  وأعراض  عالمات  الختالف  نظًرا 
من مريض إلى آخر، فمن المرجح أن يتصرف كل 
واحد من طفلين مختلفين مع نفس التشخيص الطبي 
بطرق مختلفة جًدا وأن تكون لدى كل منهما مهارات 

مختلفة كلًيا.
لكن حاالت مرض التوحد شديدة الخطورة تتميز في 
غالبية الحاالت بعدم القدرة المطلق على التواصل، 

أو على إقامة عالقات متبادلة مع أشخاص آخرين.
االطفال في سن  أغلب  التوحد عند  تظهر أعراض 
الرضاعة، بينما قد ينشأ أطفال آخرون ويتطورون 
السنوات  أو  األشهر  خالل  تماًما  طبيعية  بصورة 
األولى من حياتهم لكنهم يُصبحون فجأة منغلقين على 
اللغوية  المهارات  يفقدون  أو  عدائيين،  أو  أنفسهم، 

التي اكتسبوها حتى تلك اللحظة.
بالرغم من أن كل طفل يُعاني من أعراض مرض 
أن  إال  به،  خاصة  وأنماًطا  طباًعا  ويُظهر  التوحد، 
النوع من  لهذا  األعراض اآلتية هي األكثر شيوًعا 

االضطراب:
1. اضطرابات في المهارات االجتماعية

وتظهر األعراض على المريض على النحو اآلتي:
ال يستجيب لمناداة اسمه.

ال يُكثر من االتصال البصرّي المباشر.
يبدو أنه ال يسمع محّدثه.

يُرفض العناق أو ينكمش على نفسه.
يبدو أنه ال يُدرك مشاعر وأحاسيس اآلخرين.

عالمه  في  ويتوقع  لوحده،  يلعب  أن  يُحب  أنه  يبدو 
الشخص الخاص به.

2. مشاكل في المهارات اللغوية
في اآلتي أهم أعراض صعوبات المهارات اللغوية:
يبدأ الكالم في سن متأخرة مقارنة باألطفال اآلخرين.
كان  معينة  جمل  أو  كلمات  قول  على  القدرة  يفقد 

يعرفها في السابق.
يقيم اتصااًل بصرًيا حينما يريد شيًئا معين.

يتحدث بصوت غريب أو بنبرات وإيقاعات مختلفة، 
أو بصوت يشبه  باستعمال صوت غنائي،  يتكلم  أو 

صوت اإلنسان اآللي.
في  االستمرار  أو  محادثة  إلى  المبادرة  يستطيع  ال 

محادثة قائمة.
قد يكرر كلمات، أو عبارات، أو مصطلحات لكنه ال 

يعرف كيفية استعمالها.
3. مشاكل سلوكية

عند  السلوكية  المشاكل  أعراض  أهم  اآلتي  في 
مريض التوحد:

يُنفذ حركات متكررة، مثل: الهزاز، أو الدوران في 
دوائر، أو التلويح باليدين.

يُنّمي عادات وطقوًسا يُكررها دائًما.
التغيير  حتى  تغير،  أي  حصول  لدى  سكينته  يفقد 
األبسط أو األصغر، في هذه العادات أو في الطقوس.

يكون دائم الحركة.
من  معينة  أجزاء  من  واالنبهار  بالذهول  يُصاب 

األغراض، مثل: دوران عجل في سيارة لعبة.
أو  للضوء،  فيه  مبالغ  بشكل  الحساسية  شديد  يكون 
للصوت، أو للمس، لكنه غير قادر على اإلحساس 

باأللم.
عندما  من صعوبات  السن  األطفال صغيرو  يعاني 

يُطلب منهم مشاركة تجاربهم مع اآلخرين.

أسباب وعوامل خطر مرض التوحد
باعتباره  معروًفا  ووحيد  واحد  عامل  هنالك  ليس 

المسبب المؤكد بشكل قاطع لمرض التوحد.
ومدى  المرض،  تعقيد  باالعتبار  األخذ  مع  لكن 
بين  التطابق  انعدام  وحقيقة  التوحد،  االضطرابات 
فمن  ذاتويين،  طفلين  بين  أي  ذاتويتين،  حالتين 
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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« .

المرجح وجود عوامل عديدة ألسباب مرض التوحد.

أسباب مرض التوحد
1. اعتالالت وراثية

لها  أن  يُرجح  جينات  عدة  وجود  الباحثون  اكتشف 
الطفل  يجعل  وبعضها  بالتوحد،  التسبب  في  دوًرا 
يُؤثر  بينما  باالضطراب،  لإلصابة  عرضة  أكثر 
وعلى  وتطوره  الدماغ  نمو  على  اآلخر  بعضها 

طريقة اتصال خاليا الدماغ فيما بينها.
وبمفرده  ذاته  حد  في  وراثي  خلل  أي  يكون  قد 
مسؤواًل عن عدد من حاالت الذاتوية، لكن يبدو في 
نظرة شمولية أن للجينات بصفة عامة تأثيًرا مركزًيا 
تنتقل  وقد  التوحد،  اضطراب  على  حاسًما  بل  جًدا 
تظهر  قد  بينما  وراثًيا،  الوراثية  االعتالالت  بعض 

أخرى غيرها بشكل تلقائي.
2. عوامل بيئية

جزء كبير من المشاكل الصحية هي نتيجة لعوامل 
هذا  يكون  وقد  مًعا،  مجتمعة  بيئية  وراثية وعوامل 

صحيًحا في حالة التوحد.
يفحص الباحثون في اآلونة األخيرة احتمال أن تكون 
محفًزا  عاماًل  البيئي  التلوث  أو  فيروسية،  عدوى 

لنشوء وظهور مرض التوحد.
3. عوامل أخرى

في  والدراسة  للبحث  تخضع  أخرى  عوامل  ثمة 
اآلونة األخيرة، تشمل: مشاكل أثناء مخاض الوالدة، 

ودور الجهاز المناعي في كل ما يخص بالتوحد.
اللوزة  في  ضرًرا  بأن  الباحثين  بعض  يعتقد 
(Amygdala( وهي جزء من الدماغ يعمل ككاشف 
ظهور  لتحفيز  العوامل  أحد  هو  الخطر،  لحاالت 

مرض التوحد.

عوامل خطر اإلصابة بالتوحد
أو  أصل  أي  من  طفل  أي  لدى  الذاتوية  تظهر  قد 
من  تزيد  معروفة  هنالك عوامل خطر  لكن  قومية، 

احتمال اإلصابة بالذاتوية، وتشمل هذه العوامل:
1. جنس الطفل

أظهرت األبحاث أن احتمال إصابة األطفال الذكور 
بالذاتوية هو أكبر بثالثة أضعاف من احتمال إصابة 

اإلناث. 
2. التاريخ العائلي

لديها  التوحد  لديها طفل من مرضى  التي  العائالت 
بالمرض،  مصاب  آخر  طفل  لوالدة  أكبر  احتمال 
ومن األمور المعروفة والشائعة هو أن الوالدين أو 

األقارب الذين لديهم طفل من مرضى التوحد يُعانون 
هم أنفسهم من اضطرابات معينة في بعض المهارات 
النمائية، أو التطورية، أو حتى من سلوكيات ذاتوية 

معينة.
3. اضطرابات أخرى

هم  معينة  طبية  مشاكل  من  يُعانون  الذين  األطفال 
أكثر عرضة لإلصابة بالذاتوية، هذه المشاكل الطبية 
وهي  الَهّش  إكس  الكروموسوم  متالزمة  تشمل: 

متالزمة موروثة تُؤدي إلى خلل ذهني.
الَتَصلٌُّب الَحَدِبّي الذي يُؤدي إلى تكّون وتطور أورام 

في الدماغ.
متالزمة  باسم  المعروف  العصبي  االضطراب 
توريت و الصرع )Epilepsy( الذي يُسبب نوبات.

4. سن الوالد
سن  في  األبوة  بأن  االعتقاد  إلى  الباحثون  يميل 

متأخرة قد تزيد من احتمال اإلصابة بالتوحد.
المولودين  األطفال  أن  جًدا  شامل  بحث  أظهر  قد 
عرضة  أكثر  هم  عاًما  األربعين  سن  فوق  لرجال 
األطفال  من  أضعاف   6 بنسبة  بالذاتوية  لإلصابة 
ويظهر  عاًمان  الثالثين  سن  تحت  آلباء  المولودين 
من البحث أن لسن األم تأثيًرا هامشًيا على احتمال 

اإلصابة بالتوحد.

من مضاعفات مرض التوحد ما يأتي:
االنعزال  الدراسة،  في  النجاح  على  القدرة  عدم 
االجتماعي، عدم القدرة على العيش مستقاًل، التوتر 

واإليذاء والتعامل معهم بعنف.

تشخيص مرض التوحد
األطفال  طبيب  يجري 
المعالج فحوصات منتظمة 
بهدف  والتطور  للنمو 
في  تأخر  عن  الكشف 

النمو لدى الطفل.
في حال ظهرت أعراض 
الطفل  لدى  التوحد 
طبيب  إلى  التوجه  يُمكن 
عالج  في  اختصاصي 
يقوم  الذي  التوحد، 
من  طاقم  مع  بالتعاون 
المختصين اآلخرين بتقييم 

دقيق لالضطراب.
التوحد  مرض  ألن  نظًرا 

يتراوح بين درجات عديدة جًدا من خطورة المرض 
مهمة  الذاتوية  تشخيص  يكون  فقد  أعراضه،  وحدة 
محدد  طبي  فحص  هنالك  ليس  إذ  ومركبة،  معقدة 

للكشف عن حالة قائمة من التوحد.
وبالرغم من أن أعراض التوحد األولية تظهر قبل 
يكون في  النهائي  التشخيص  أن  إال  سن 18 شهًرا 
أو  السنتين  سن  الطفل  بلوغ  لدى  األحيان  بعض 
الثالث سنوات فقط، عندما يظهر خلل في التطور، 
أو تأخير في اكتساب المهارات اللغوية، أو خلل في 

العالقات االجتماعية المتبادلة.
التدخل  ألن  جًدا،  بالغة  أهمية  المبكر  وللتشخيص 
الثالث  سن  الطفل  بلوغ  قبل  وخصوًصا  المبكر 
أفضل  تحقيق  في  جًدا  هاًما  عنصًرا  يُشكل  سنوات 

االحتماالت والفرص لتحسن الحالة.

عالج مرض التوحد
لكل  مالئم  واحد  عالج  هذا  يومنا  حتى  يتوفر  ال 
تشكيلة  فإن  الحقيقة  وفي  المقدار،  بنفس  المصابين 
يُمكن  والتي  التوحد  لمرضى  المتاحة  العالجات 
متنوعة  هي  المدرسة  في  أو  البيت  في  اعتمادها 

ومتعددة جًدا على نحو مثير للذهول.
عالج التوحد يشمل:

.(Behavioral therapy( العالج السلوكي
 Speech( واللغة  النطق  أمراض  عالجات 

.(language pathology
العالج التربوي والتعليمّي.

العالج الدوائي.
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د. نزار محمود

كل عام تمر بنا ذكرى " النكبة"، ذكرى اعالن قيام دولة “اسرائيل"على 
أرض فلسطين وتهجير شعبها. وبهذه المناسبة نعود لتذكر كم شهيد ارتفع 
في السماء في سبيل تحرير وطنه، وكم أسير ال يزال يقبع خلف قضبان 

االضطهاد الصهيوني.

بيد أننا ال ينبغي أن نقبل بالنكبة بمعنى الهزيمة أبداً، طالما بقينا أوفياء 
لمن ضحى بحياته في سبيل ذلك الوطن، ولن نرضى بحرية طالما بقي 
في معتقالت االحتالل من يتوق لها. نشتاق لوطن آمنا بحقنا فيه، أحببنا 
أرضه وثقافته وهويته وتحابب أبنائه، ونهفو الى اشجار زيتونه وبرتقاله، 

ودور عبادته.

أبناء فلسطين الطيبين الشرفاء يتفنون في النضال من أجل حريتها: فمنهم 
من يحمل بندقية الحق و الكرامة والسالم، ومنهم من يتبرع بماله، ومنهم 
من ال يجف قلم كلماته وأشعاره، وال تهدأ ريشة رسمه وال تغفو أعمال 
نحته. حناجر تصدح باألناشيد واألغاني الوطنية، وأوتار موسيقاه تجاوب 

نغمات نايه وقرعات طبوله وضربات رقه.

الفنان  يترأسه  الذي  التشكيليين  الفنانيين  اتحاد  أقام  المسيرة  هذه  وفي 
فناناً  وثالثين  ستة  أعمال  ضم  برلين  في  معرضاً  شما،  فؤاد  احمد 
تشكيلياً، عبرت لوحاتهم وأعمالهم عن معاني االنتماء والنضال والعزم 
على تحرير األرض والعرض من دنس االحتالل. لوحاتهم تحكي األلم 
والحنين والكفاح والمقاومة. إنها لوحات تشكل “بانوراما” الهوية الوطنية 

الفلسطينية في عمق تجذرها في أرض اآلباء واألجداد وقدسية التاريخ.

لقد توسطت لوحة الرمز لشيرين ابو عاقلة التي اتكأت قبعتها الصحفية 
اغتيالها  على  شاهداً  األقصى  ووقف  بدمها  الملطخ  االنجيل  عمود  على 
لقد  المحتلة.  فلسطين  أرض  في  المسيحية  االسالمية  لالخوة  ومناصراً 
عناصرها  وتعبيرات  أرضيتها  في  لوحته  ألوان  اختيار  في  الفنان  نجح 
وعرض رمزياتها، لتحكي تلك اللوحة جريمة االغتيال ونفاق العالم في 
حديثه عن حرية الصحافة وحماية من يبحث عن الحقيقة، وراح يماطل 
تارة ويزيف تارة أخرى، فال اعراف تردعه وال دين وال ادعاءات حرية 

وال ديمقراطية.

بقي ان أقول: انه ورغم صغر صالة العرض التي اكتظت بزوار المعرض 
من رجال ونساء، كبار وشباب وصغار، فإن المعرض قد سجل نجاحاً 

متميزاً في زمن صعب.

وفي الختام أقول كذلك: 
إن صمود الشعب الفلسطيني وديمومة نضاله سيجعل من يوم “النكبة“ 
ليس اكثر من يوم “ كبوة” حين تصحو الضمائر  وتتآلف القلوب وتشتد 

السواعد ويعود الحق الى اصحابه.
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منذ اللحظة األولى التي استقبل فيها أردوغان قبل مدة 
رئيس دولة إسرائيل إسحاق هرتسوغ في أنقرة على 
رسميّة  زيارة  في  اإلسرائيلّي،  االحتالل  نشيد  وقع 
العقد،  ونصف  عقد  منذ  نوعها  من  األولى  كانت 
المياه  بعودة  سيتأثر  من  أول  أّن  المتوقع  من  كان 
إلى مجاريها بينهما هو حركة “حماس”، والدليل ما 
نقلته صحيفة “يسرائيل هيوم”، مؤخراً، عن مصدر 
فلسطيني رفيع المستوى، أّن الكيان الصهيونّي سلّم 
تركيا، خالل محادثات إعادة العالقات بينهما، قائمة 
اإلسالمية  الحركة  من  فلسطينيين  نشطاء  بأسماء 
يقيمون في تركيا، وينشطون من أراضيها، مطالبة 
بإبعادهم عن األراضي التركية، بعد تأكيد الجانبين 
على ضرورة تحسين العالقات بينهما عقب سنوات 
طويلة من التوتر الظاهرّي، ليأتي هذا التقارب بما 
ال تشتهي حماس نتيجة قّوة الورقة التركية من ناحية 
الغاز  لنقل  المتوسط  البحر  شرق  في  ممر  تأمين 
القارة  إلى  المحتلة  فلسطين  من  المنهوب  الطبيعّي 
األوروبيّة في ظل حاجة تركيا إلى المزيد من الطاقة 

وتنافسها مع اليونان وقبرص.

رأس حربة
في الوقت الذي بينت فيه الصحيفة أّن حركة حماس 
اإلسرائيلي  الرئيس  زيارة  إدانة  عن  امتنعت  التي 
عن  خرجت  المنصرم،  مارس/آذار  في  لتركيا 
تل  في  الفدائية  للعملية  تركيا  إدانة  بعد  صمتها 
مقتل  عن  وأسفرت  حازم  رعد  نفذها  والتي  أبيب، 
الحركة  باسم  الرسمّي  المتحدث  هاجم  إسرائيليَّين، 
في لبنان حازم قاسم، الموقف التركي، وذلك عقب 
عن  “حماس”  نشطاء  من  عشرة  بإبعاد  أنقرة  قيام 
التركية  السلطات  إن  المعلومات  أراضيها، وحسب 
لم تكتف بمنع إعادة هؤالء النشطاء إلى أراضيها، 
بل قامت رسمياً بطردهم ومنعهم من دخول البالد، 
العسكري  بالجناح  مرتبط  منهم  قسماً  أن  والسيما 

للحركة المعادية لالحتالل اإلسرائيلّي.

الحربة  رأس  هي  “إسرائيل”  أّن  فيه  شك  ال  وما 
فيما يجري وأّن إبعاد النشطاء التابعين لحماس عن 
قلوب  يُثلج  إليها،  التركية، ومنع عودتهم  األراضي 
القيادات األمنية والعسكرية اإلسرائيلية، حيث شاهدنا 
تلك الرغبة مع انتشار فضائح التجسس اإلسرائيلية 
في تركيا عبر شبكات من عدة أفراد، قامت بعمليات 

وسوريين  فلسطينيين  أجانب  رعايا  على  تجسس 
صنّفت  كيف  تابعنا  وقد  مدنّي،  مجتمع  ومنظمات 
إسرائيل 6 مراكز حقوقية فلسطينية بأنّها “إرهابيّة”، 
باعتبارها  فيها،  العاملين  مع  عملها  حّرم  وبالتالي 
تؤّدي دوراً محوريّاً في المجتمع الفلسطينّي وتوثق 
بشكل كبير جرائم العصابات الصهيونيّة، رغم أنّها 
تقدم خدمات رعاية وتطوير مهمة للنساء واألطفال 
االحتالل،  تحت  القابع  المجتمع  من  واسعة  ولفئات 
وتأمن حماية قانونيّة واجتماعيٍة لهم، ناهيك عن أنّها 

تمثل حقوق االنسان الفلسطينّي في المنابر الدوليّة.
قائمة  اإلسرائيليون  سلّم  أن  بعد  األنباء  تلك  وتأتي 
بأسماء نشطاء من حركة حماس للسلطات التركية، 
ومعلومات عن دورهم في عمليات، فيما أبلغ األتراك 
حركة حماس بأنها قد تعهدت بعدم العمل من داخل 
تناسى  حيث  البالد”،  مغادرة  عليكم  و”اآلن  تركيا، 
الشديدة – الظاهريّة - لسياسة  أردوغان معارضته 
وغّض  وضحاها،  بليلة  الفلسطينيين  بحق  إسرائيل 
وسياسة  لالحتالل  المروعة  الجنايات  عن  الطرف 
القوانين  يخالف  بما  المروعين  والقتل  االستيطان 
الدوليّة واإلنسانيّة، وانتهاج “إسرائيل” سياسة تمييز 
عنصرّي واضطهاد في معاملة أبناء فلسطين والتي 
ترقى إلى حد الجرائم ضد اإلنسانيّة وفق المنظمات 
الدوليّة، لُيجري محادثات مع الرئيس اإلسرائيلي في 
حاليّاً  العالم  في  األهم  الملف  وبحث  بالده  عاصمة 
وهو “إمداد أوروبا بالغاز الفلسطينّي المسلوب عبر 

تركيا”، ويلبي طموحات اإلسرائيليين أكثر منهم.
للحركة  بالنسبة  مستغرباً  التركّي  الموقف  يكن  ولم 
األزمة  مع  الغربّي  التعاطي  طريقة  جربت  التي 
عدتها  بتجنيد  عّدة  غربيّة  دول  وقيام  األوكرانيّة 
مهمات  إلنجاز  أوكرانيا  نحو  إلرسالها  وعتادها 
بأم  اإلسرائيليّة  الزيارة  شاهدت  والتي  مختلفة، 
اإلخوانّي  األردوغانّي  النظام  تعامى  أن  بعد  العين 
اإلسرائيليّين  يتبعه  الذي  العنصرّي  المنهج  عن 
بحق أصحاب األرض، ناهيك عن ممارسة الفصل 
العنصرّي واالضطهاد، وفتح أبوابه على مصراعيها 
الرئيس  يتشدق  الذي  اإلسالميّة  األّمة  أعداء  ألشّد 
بأن  حماس  األتراك  ليبلغ  لها،  بانتمائه  التركّي 
لتركيا مصالح اقتصادية، وأن استئناف العالقات مع 
إسرائيل هو أمر سياسي، لكن الحركة تعلم جيداً أّن 
للصهاينة تأثير واضح في تركيا في المسائل األمنية 
والزيارات بينهما ال تنقطع بالتحديد من هذه الناحية.

موقف متوقع
كيف لمن تناسى أرواح 10 ناشطين أتراك والذين 
السفينة  متن  على  إنزال  بعملية  “إسرائيل”  قتلتهم 
العام  من  مايو/أيار  في  مرمرة”  “مافي  التركية 
2010، عندما انطلقت من األراضي التركية باتجاه 
قطاع غزة، ضمن أسطول الحرية الذي كان يهدف 
أن  غزة،  قطاع  على  المفروض  الحصار  لكسر 
يهتم ألمر حماس وقياداتها، فبعد أن فشل أردوغان 
قائد  أنّه  على  نفسه  إظهار  في  األخير  العقد  خالل 
إسالمّي بارز، لم ينجح في الهروب من موقفه الداعم 

للصهاينة والواضح كعين الشمس.
وبالتالي تكشف خداع جملة “أهمية تطوير العالقات 
بين أنقرة وتل أبيب من أجل المنطقة ككل”، والمثير 
العالقات  أّن تحسن  الحديث عن  للسخرية أكثر هو 
“االستقرار  لنشر  جداً  مهم  اإلسرائيليّة   – التركيّة 
التخريب  فيها  يتقاسمان  التي  المنطقة  في  والسالم” 
المتشّددة  أردوغان  حكومة  إّن  حيث  جانبه  من  كل 
في أنقرة تحتل لواء إسكندرون السورّي منذ سنوات 
طويلة وهي اليوم تتمادى بشكل صارخ في األراضي 
الجماعات  وتدعم  لها  المحاذي  والعراقية  السوريّة 
العدوانيّة  يدها  وامتدت  لدمشق  المعادية  المتطرفة 
مع  بالتعاون  والسودان  واليمن  ليبيا  إلى  لتصل 
سرطانات التنظيمات الجهادية، فيما يقوم الصهاينة 
الفلسطينيين  بحق  ذلك  من  أقبح  بل  ذاته  بالشيء 

وغيرهم من دول الجوار وأبعد من ذلك.
والحقيقة، أّن أكثر ما يهم تركيا الغارقة اقتصاديّاً هو 
ما تحدث به السفير اإلسرائيلّي السابق لدى المملكة 
عيران، حول  األوروبّي، عوديد  واالتحاد  األردنيّة 
الفلسطينّي  الغاز  لنقل  خيار”  “أفضل  تعد  تركيا  أّن 
جمع  الذي  اللقاء  وأن  أوروبا،  إلى  عليها  الُمسيطر 
تفعيل  عن  يسفر  قد  واإلسرائيلّي  التركي  الرئيسين 
هذا الخيار الذي تعطل نتيجة مزاعم الخالفات بين 
تركيا والكيان اإلسرائيلّي، ما دفعه سابقاً إلى البحث 
أنّها الخيار األنسب  عن بدائل. حيث إّن أنقرة تعلم 
إلى  المتوسط  البحر  شرقي  منطقة  من  الغاز  لنقل 
أوروبا وخاصة عقب الحرب الروسية على أوكرانيا 
ولهذا ال شيء  المفروضة على روسيا،  والعقوبات 
أهم من ذلك والتاريخ علمنا جيداً كيف تتعامل تركيا 
باستماتة مع مصالحها مهما كلف األمر من تعاسة 
سيستقبل  من  األبرز  السؤال  ليبقى  الغير،  على 

“حماس” بعد تركيا؟.

جمال عارف
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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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شھریونیو/ حزیران ۲۰۲۲
Gebetszeiten für Berlin / JUNI 2022
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- Handytechniker gesucht
- Friseurmeister gesucht
- Sekretär/in in der Gastronomie gesucht
- MFA in Teil- und Vollzeit gesucht
- Maler- und Lackierer gesucht
- Fahrzeugfolierer gesucht

Tel.: 030-615 76 70Für mehr Infos:

Freie Stellen Jobs /  Stellenangebote

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

Fahrschullehrer gesucht 
30€/Stunde.

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

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

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

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

المقابر اإلسالمية وشواهد القبور
ـ مقابر فردية حسب رغباتك

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

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

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

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



  

61

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

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

������ ���� ����� 

���� ���� ����
�

،��������� ��ّ��� 
������
�� ����� ��

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

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



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

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



 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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Ärzte أطباء

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

·^flâ_<ãÈf◊i<

·^flâ_<gÈ“Üi

Ÿ^Àõ˘]<·^flâ_<Ì¢^√⁄

Ìn◊÷]<Ì¢^√⁄

<·^flâ˘]<ƒÈ€◊iÊ<ÃÈøfli

·^flâ˙÷<ÕÖ^}à÷]Ê<Í◊£]<gÈ“Üi

·^flâ˘]<òÈÈfi

Designed By Dalil



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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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) 69 35 050
Fax: (030) 69 50 89 04

Hohenzollerndamm 187
10713 Berlin

     Sprechzeiten

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

www.gynäkologie-majoul.de

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

 Betreuung in den Wechseljahren
        Laserbehandlungen :

 Haarentfernung               Besenreiser entfernen

دكتورة جميلة مجول
أخصائية نسائية

Dr. Zamzam Abushowaisha
دكتورةزمزم ابوشويشه

أخصائية نسائية

FÄ für Gynäkologie und Geburtshilfe
Dr. Jamila Majoul



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

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

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

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

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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منحل العسل العضوي
للنحال و الصيدلي احسان ابو صالح

تحت اشراف الجمعية العضويه في المانيا 
) Bio - Kontrollstelle (

•  مرطبان 500 جرام مقابل 9,50 يورو.  kg/ برواز العسل 32 يورو  • 
 •  إذا اشتريت علبة هبا 12 كوًبا ، فأنت تدفع 10 فقط )= 95 يورو(

•  منتج طبيعي 100٪. خالية من اي مواد اضافيه او مواد اخرى كمعززات النكهة    
   وامللونات واملضادات احليوية واملواد احلافظة والسكر املضاف واملبيدات احلشرية

منحلنا متواجد على طرف برلني ، العسل 100٪ من الزهور على ضواحي 
برلني / بوتسدام مكان شراء العسل فقط يف صيدليه السيد هناد اشقر ، 

حتت العنوان التايل :

Rathaus Apotheke 
Grossbeerenstr. 26
10963 Berlin Kreuzberg
Tel:  030/2158084
E-Mail:  bioimkerei.abusalih@gmx.de
Mob:  0176-10305442

Bio Imkerei 
Imker und Apotheker 
A. Abu Salih
Sakrower Landstr. 81
14089 Berlin
Bio-Betriebsnr. 
DE-BE-022-04133-A



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 



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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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

∞e^í€◊÷<l^ø ^uÊ<l]Å^fl{{{{{â
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Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96

BLISSESTR. 5,        
10713 Berlin - Wilmersdorf

l]Ö^Èä÷]<Ö^øjfi˝<‡“^⁄_<^flËÇ÷

TEL    030   86  10  86
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BRILLENSTUDIO
ABDALLAH

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

- د/ عبد هللا

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

   ـ أميركو
للتجارة      

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

- شركة برلين للنظافة

- شركة لحام

21 Jahre Dalil Magazin

Anwälte, Optiker, Reinigung  محامون، نظارات، أعمال النظافة
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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
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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



الفلبين
السياحة في الفلبين

تعد الفلبين ، التي تضم أكثر من 7000 جزيرة ، واحدة من أجمل وجهات السياحة في جنوب شرق آسيا، 
بفضل ما تتمتع به من الشواطئ الرملية البيضاء التي ال نهاية لها ، والمياه النقية الصافية ، والبراكين والبحيرات 

ذات اللون الكريستالي، ناهيك عن روعة حقول األرز الرائعة والجبال المدهشة حتى أنه يمكنك قضاء أيام في 
استكشاف التضاريس المتنوعة والصعبة أحيانًا.

الفلبين تحظى بشعبية كبيرة بين أولئك الذين يعشقون الغوص والغطس ، حيث يوجد بالقرب من الجزر أكثر من 7000 
موقع للغوص، مع الحياة البحرية المتنوعة جنبا إلى جنب مع الكثير من السفن الغارقة في الحرب العالمية الثانية.



اهم معالم السياحة في الفلبين
بحیرة كایانجان

تعتبر بحيرة كايانجان من اجمل بحيرات جزيرة باالوان فى منطقة بالفلبين. كما أنها واحدة من أهم مناطق الجذب الفلبينية ويرجع الفضل في ذلك إلى مياهها الزرقاء 
النقية الصافية وجبالها الخضراء الخالبة و التي ستحيطك بجو من الراحة والشعور باالسترخاء.

بركان مايون

يقع بركان مايون أو جبل مايون فى جزيرة لوزون فى منطقة الباي وهو البركان األكثر نشاطا فى الفلبين ويشتهر بإسم “مخروط الكمال” بسبب شكله ومشهده الجميل 
المثير لالهتمام

هذا البركان يتميز بشكله المخروطي المثالي فهو يشبه قطعة هندسية كاملة ويقع في مقاطعة ألباي بالفلبين باإلضافة لكونه البركان األكثر نشاطاً في جبل مايون ولكن 
مشهده الجميل المثالي المميز يجذب إليه السياح من جميع أنحاء العالم.



شالالت تومالوق

تقع هذه الشالالت في جزيرة سيبو حيث تتمثل الطبيعة الخالبة في أبهى صورها بسبب المياه المتدفقة على الصخور المكسوة بالطحالب، إذا كنت تخطط للذهاب في 
رحلة للفلبين فيجب أن تضع زيارة شالالت تومالوق في قمة األماكن التي سوف تزورها فهي ليست سوى لوحة فنية فريدة من نوعها.

حديقة توباتاها الوطنية
تعد هذه الحديقة الوطنية محمية للطيور البحرية باإلضافة لكونها فرصة رائعة لمحبي ممارسة رياضة الغوص لرؤية أكثر الكائنات البحرية إدهاشاً وإذهاالً تحت 

الماء هذا فضالً عن الشعاب المرجانية البراقة والملونة التي تقع في بحر سولو.





أفقي
مطربة سورية
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دولة تقع في قارة أسيا؟
ما اسم الدولة؟
ماهي العاصمة؟

01 - أغنية لعبد الحليم حافظ.
02 - صاحب كتاب )المعذبون في األرض( - المعاتيه )معكوسة(.

03 - أداة إيقاع - متشابهان - سكن الرهبان.
04 - حجر كريم )معكوسة( - وعاء دموي - أجهد بالعمل.

05 - ملحن و مغني ليبي )معكوسة( - للتخيير.
06 - تمنع - نفس - نهر بفرنسا.

07 - نتابع - تجدها في )الطيش( - ترشد.
08 - للتفسير - صحفية و كاتبة مصرية راحلة.
09 - صحراء عربية - خليج بأمريكا الشمالية.

10 - شاعر مصري راحل.
11 - المدخل الجنوبي للبحر األحمر - يسهل.

12 - توازن - يكترث - اضطرم.
13 - فرق - من األشجار )معكوسة( - قص.

14 - خضع - نهر بإيطاليا - قائد ألماني شهير.
15 - لعب - معبد بأسوان.

01 - اهتزت  و تبخرت - قل شيئا فشيئا - بلد افريقي.   
02 - يخصه - شهر ميالدي - )معكوسة( - اآلتي بعد الحال )معكوسة(.

03 - يزدريها - حروف متشابهة - حرف اجنبي.
04 - شاعر غنائي مصري راحل.

05 - بلد عربي - يحظران - متشابهان.
06 - ضوء القمر- نقيض الخير - يلثم - حروف متشابهة.

07 - مسجد بالقاهرة )معكوسة(.
08 - رواية ليوسف السباعي - اداه نصب - طاعون.

09 - عائش - في الذراع - رئيس فرنسي راحل.
10 - أقوياء - نبات صحراوي.

11 - حروف متشابهة - تطيل - وعاء الزاد )معكوسة(.
12 - أدى فريضة - مطرب شعبي مصري - متشابهان.

13 - نجرح )معكوسة( - خالف )اليمنى( - شكر.
14 - موسيقى نمساوي - حرف موسيقي - مشروع ياباني.

15 - مخترع )الراديو( - أداه تدخين.

رأسي

بين الصورتين توجد سبعة فوارق حاول أن تجدها في دقيقتين

• يُعد التوتر النفسي واحد من أهم أسباب اإلسهال. 
• يُساهم الزعتر في التخلص من األميبا. 

• يُفيد استنشاق مغلي النعناع على طرد البلغم   
  بالصدر، وهو يتمكن من التخلص على الكثير 

  من االضطرابات التي تحدث بالمعدة. 
• يؤدي نقص الفوسفور بالجسم إلى الشعور    

  بالتعب. 
• يتسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم وتصلب    

  الشرايين. 
• يعمل الثوم على حماية اإلنسان من إصابته 

  بنوبات قلبية أو تجلط بالدم. 
• إن إدمان الخمر يتسبب في إتالف الخاليا بالمخ. 
  اتباع الرجيم القاسي يتسبب في ضعف الذاكرة. 

• تناول القهوة من األشياء الخطيرة على مرضى   
  القلب.
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1-   ما هي اولى دول العالم انتاجا للموز ؟ 
2-   مكان تواجد عضو البنكرياس؟

3-   تم منحه لقب عميد األدب العربي، 
      فمن هو؟

4-   هنالك حيوان يتشارك مع اإلنسان في 
      مرض الحصبة، فما هو؟

5-   أين يبدأ هضم مادة الكربوهيدرات؟
6-   اليوم الذي خلق فيه سيدنا آدم عليه 

      السالم، هو؟
7-   كم يبلغ عدد من العضالت التي تملكها 

      حشرة الجراد؟
8-   ملكة قامت بمساعدة كولومبوس على 

      اكتشاف قاّرة أمريكا، من هي؟
9-   أقوى وأشد أنواع الحجارة صالبة، 

      يسّمى؟
10- في أي من قارات العالم يقع قارة يوجد    

      نهر االمازون؟
11- متى تغير اسم الهندوراس إلى بليز ؟
12- كم عدد الناجين من سفينة التايتنك؟
13- في أي عام تم وضع مبدأ ويلسون؟

14-  ما سبب إصاابة الفطر األسود 
       ألشخاص دون غيرهم؟ 

15-  الزعيم الروحي للهند خالل حركة
       استقاللها؟

16-  من هو الملك الذي صنع عنه تمثال 
       أبو الهول؟

17-  سمك ما يعيش في المحيطات ويتميّز 
       بسرعته العالية، ما هو؟

18-  مرض ما كان قد فتك بما يقارب نصف    
       عدد سكان أوروبا؟ ما هو؟

19-  ما هي أطول آية في القرآن الكريم؟
20-  على أي شكل يوجد األوكسجين في 

       الطبيعة؟
21-  ما هو االسم الثاني الذي يطلق على    

       الفحم الحجري؟
22-  من حيث الطاقة يوجد نوعان من  

       التفاعالت فما هما؟
23-  عندما يحترق الفحم الحجري بوجود 

       األوكسجين، تنتج ثالثة عناصر أو مواد 
       فما هي؟

سؤال يحتاج جواب ...

Sprüche أقوال	مأثورة											

Voltaire
(فولتير)

 هناك أربع طرٍق إلضاعة الوقت :
 الفراغ ، واإلهمال ، وإساءة العمل ،

  .. والعمل في غير وقته

صورة معمر القذافي خالل 
اليطاليه  التاريخيه  زيارته 

عام 2009.
يحمل  بصفته  العسكري  الزي  مرتديا 

"عقيد". رتبة 
لشيخ  تاريخيه  وعلق على صدره صورة 
النضال  قائد  المختار”  “عمر  الشهداء 
قام  أن  بعد  اإليطالي  اإلستعمار  ضد 

بتقيده. اإليطاليون  الجنود 

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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يوم حافل بالسرور والمتعة. قد تسبب المشكلة الصحية لشخص مسن في 
األسرة، ال تنتقم من حبيبك بدال من ذلك اشرح مشاعرك الحقيقية لحبيبك. 
قد يطلب الناس الكثير من وقتك، تأكد من عدم تأثر عملك أثناء تخصيص 

الوقت، سيكون لديك وقت ممتع مع العائلة.

يتعلق  فيما  الثقة  إلى  والديك  خذ  الساحر،  بسلوكك  االنتباه  تجذب  سوف 
الحب  بفضل  سعيد  مزاج  في  ستكون  الجديدة،  وخططك  بمشاريعك 

والرومانسية. سوف تفهم قيمة دعم عائلتك.
يوم مناسب لزيارة محام ألخذ بعض النصائح القانونية، سيكون اليوم أفضل 

من األيام العادية مع زوجتك.

اليوم تجعلك تشعر بالتوتر، عليك أن تظل منتبًها اليوم فيما يتعلق بأموالك، 
إعطاء األولوية لمشاكل األسرة، امنح القليل من اللطف والحب لجعله يوًما 
مميًزا. اصنع فرًصا حاسمة لضمان النجاح. ستقضي وقتًا مع حبيبك وتعبر 

عن مشاعرك تجاهه / لها، ستقع في حب زوجتك مرة أخرى.

يوم ممتاز لك مليء باإليجابية. ستبقى في روح عالية. ومع ذلك قد يؤدي 
اإلفراط في اإلثارة إلى السقوط لذا ، تحكم في عواطفك يوم جيد للتخطيط 
تتعرض  سوف  اليوم.  المعلقة  المهام  من  االنتهاء  سيتم  أموالك.  إلدارة 
لآلخرين من خالل حضور الندوات واألحداث. تخشى دائًما أن تنفصل عن 

من تحب، اقض بعض الوقت مع العائلة وحاول أن تفهم زوجتك.

سيكون لديك سالم في األسرة ومكان العمل، سيبقى تركيزك عالياً للوفاء 
بجميع المواعيد النهائية الخاصة بك. ال تشتت انتباهك. ركز على هدفك، 
من  بالراحة  تشعر  اليوم سوف  تحب،  من  وجود  بسبب  بالراحة  ستشعر 
لتغيير نمط حياتك  الوقت  الذي كنت تعاني منه لفترة طويلة. حان  التوتر 

للتخلص من التوتر. 

يوم جيد إلحياء العالقات القديمة وتطوير روابط جديدة، ستجد حالً لتسوية 
اليوم،  ببقية  االستمتاع  على  هذا  سيساعدك  السابقة.  والخالفات  الخالفات 
ستوفر المال عن طريق تقليص نفقاتك، لن تبدي اهتماًما بالعمل المنزلي. 
ستدرك اليوم كم يحبك الحبيب، سيقف شركاء العمل كركيزة قوتك في مكان 
العمل وسيعملون معًا إلكمال المهام المعلقة. ستجد زوجتك في مزاج رومانسي.

اليوم ستدرك أهمية المال في الحياة حيث ستكون في أمس الحاجة إليه، 
امنح الوقت المناسب لعائلتك. دعهم يشعرون أنك تهتم بهم، اسرع وقتك 
الجيد معهم ال تعطي أي فرصة للشكوى. من المحتمل أن تستثمر أكثر في 
التكنولوجيا لتسريع عملك، ستكون اليوم مليئًا باألفكار الجيدة وسيؤدي 

اختيارك لألنشطة إلى تحقيق مكاسب تفوق توقعاتك. 

 قد تذهب في جولة فجأة وقد يكون هذا متعبًا. دلكي جسمك بالزيت إلراحة 
العضالت مالياً، ستبقى قوياً.

الفرص  من  العديد  ستواجه   ، والنكشاترا  للكواكب  الجيدة  للمكانة  نظًرا 
لكسب المال اليوم. يوم سعيد لبدء مشروع عائلي جديد. 

في  تنغمس  سوف  كبير.  نجاح  لتحقيق  اآلخرين  األعضاء  مساعدة  خذ 
األفكار الرومانسية واألحالم الماضية. التقدم المهني بالنسبة للبعض. 

إنفاق  إلى  قد تضطر   ، اليوم  األمر بصحتك.  يتعلق  تكن عابًرا عندما  ال 
الكثير من المال على صحة والدتك أو والدك. سيؤدي هذا ، على الرغم 

من ذلك ، إلى تدهور حالتك المالية ولكن أيًضا يقوي العالقة.
المتوقع للبعض يثبت أنه محموم ومرهق، سوف تصل إلى  السفر غير 

أقصى درجات الحب والرومانسية مع زوجتك.

اليوم، ستجني أمواال جيدة،  الدينية والروحية  باتباع االهتمامات  يُنصح 
واألصدقاء  واألطفال  العائلة  مع  وقت  اقِض  اإلنفاق،  في  تفرط  ال  لكن 

لتجديد طاقتك، قد تشعر باإلحباط بسبب الكلمات القاسية من الحبيب. 
 اتبع طرقًا جديدة لزيادة كفاءة العمل، ستثير طرقك الفريدة في فعل األشياء 

اهتمام أولئك الذين يراقبونك عن كثب.

ستثبت  حولك.  من  الناس  إعجاب  ستثير  وثقتك  اإليجابية  نظرتك  من خالل 
مواهبك اإلبداعية أنها مربحة للغاية إذا تم استخدامها بشكل صحيح.

اليوم هو يوم ميمون لتقديم الهدايا وتلقيها ممن تحبهم. يمكنك إضفاء إشراق 
على حياتك العاطفية من خالل زيارة بعض أماكن النزهة. في العمل ، قد تكون 

األمور في صالحك. قدرتك على مساعدة المحتاجين ستجلب لك االحترام. 

سوف تجذب انتباه اآلخرين دون أن تفعل الكثير من جانبك. قد يكون اليوم 
مزعًجا بعض الشيء بسبب مقاطعات أفراد أسرة زوجتك.

 تحدث إلى الشخصيات البارزة للحصول على أفكار وخطط جيدة. استفد 
من وقت فراغك. قابل بعض أصدقائك القدامى. 

قد يتسبب شخص غريب في جدال بينك وبين شريكك.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مين؟
أصالة

أنا فين؟
الفلبين / مانيال 

فكر شوية!
1- اإلكوادور. / 2- وراء المعدة. / 3-  الكاتب المصري طه حسين. / 4- القرد. 

5- داخل الفم. / 6-  يوم الجمعة. / 7-  900 عضلة. / 8- الملكة اإلسبانية إيزابيال 
األولى. / 9-  األلماس.  / 10- في قارة أمريكا الجنوبية. / 11- في 1964م 

12- 706 / 13- عام 1918م  / 14- ألنه يصيب األشخاص الذين يعانون من بنقص 
المناعة / 15- مهاتما غاندي / 16- الملك خفرع. / 17- سمك التونة. / 18- مرض 

الطاعون.  / 19- آية الدين / 20- على شكل جزيئات. /21- الكربون المتحجر.  
22- تفاعالت طاردة للطاقة وتفاعالت ماصة للطاقة. / 23- غاز ثاني أكسيد الكربون، 

بخار الماء، طاقة.

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

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

Sprüche                 أقوال مأثورة

)بالفرنسية آروويه  ماري  شهرته )François-Marie Arouet: فرانسوا  باسم    ويُعرف 
)بالفرنسية وفيلسوف )Voltaire :فولتير  كاتب  مايو 1778( هو  نوفمبر 1694 – 30   21(    
الفلسفية الساخر، وذاع صيته بسبب سخريته  بنقده  التنوير. ُعرف   فرنسي عـاش خالل عصر 
اإلنسان وكرامة  والمساواة  العقيدة  حرية  خاصة  المدنية  الحريات  عن  ودفاعه  .الطريفة 
كتب فقد  تقريباً؛  األدبية  األشكال  كل  في  أعمال  بكتابة  قام  اإلنتاج  غزير  كاتباً  فولتير   كان 
عشرين من  وأكثر  والعلمية  التاريخية  واألعمال  والمقاالت  والروايات  والشعر   المسرحيات 
»رسائل آثاره:  أشهر  من  والمنشورات.  الكتب  من  ألفين  من  أكثر  وكذلك  الخطابات،  من   ألفًا 
حسين، طه  العربية  إلى  نقلها  وقد   )1747( »صادق«  أو  و»زاديغ«   ،)1734(  فلسفية« 
1764( الفلسفي«  و»المعجم  الساذج()1759(،  )أو  و"كانديد"  »القََدر«،  اسم  .)تحت 
الرقابة  وقد كان فولتير مدافعاً صريحاً عن اإلصالح االجتماعي على الرغم من وجود قوانين 
 الصارمة والعقوبات القاسية التي كان يتم تطبيقها على كل من يقوم بخرق هذه القوانين. وباعتباره
 ممن برعوا في فن المجادلة والمناظرة الهجائية، فقد كان دائماً ما يحسن استغالل أعماله النتقاد
عصره في  الموجودة  الفرنسية  االجتماعية  والمؤسسات  الكاثوليكية  الكنيسة  دوغمائيات 
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• Zertifikat in deutsch und englisch
• Labortest mit QR-Codeلللللللل
• für internationale Flugreisen anerkannt

PCR - EXPRESS

 • شهادة باللغة األلمانية و اإلنجليزية.
QR اختبار معملي مع رمز • 

• شهادة معتمدة للسفر الجوي الدولي.

نتيجة الفحص في  
خالل 4-8 ساعات

ايضا يوم األحد

Ergebnis in 
4-8 Std.

auch am Sonntag 45€

Sonnenallee 7 • 12047 Berlin



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




