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

المتعلقة بهذا الموضوع.

مزيد من المعلومات تجدونها على صفحتنا 
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ANLAUFSTELLEN:
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Азартные игры
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jocuri de noroc
المقامرة

ال تتردد في التواصل معنا
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د. لبيب قمحاوي

نفسه  يجد  صباح،  كل  وجهه  المواطن  أدار  كيفما 
ملفوفاً في عباءة تلو عباءة من المشاكل والتحديات 
التي ترافقه طيلة النهار الى أن يحضن وسادة المساء 
ليستيقظ صباح اليوم التالي على ما نام عليه في يومه 

السابق وهكذا . 
الضياع وما يرافقه من بؤس ويأس وغضب أصبح 
واكتوى  الليل،  سمة  واإلحباط  والقلق  النهار،  سمة 
الليل دون أمل حقيقي  النهار وجحيم  بنار  المواطن 
في تغير واقع الحال. ولكن ليت األمور وقفت عند 

ذلك ؟

ليدخل  الدولة  العربي من عباءة  المواطن  لقد خرج 
وعليه  حقوق  له  مواطن  من  ويتحول  قفصها، 
البقاء  الى  يسعى  الدولة  لدى  عامل  الى  واجبات، 
على قيد الحياة حتى يتمكن من خدمة الدولة بعد أن 
استباحت األنظمة كل الحقوق والضوابط والقوانين 
الى  الدولة  وتحولت  والمؤسسات.  والتشريعات 
َجالَّد، ومواطنيها الى عبيد، في ظل وضع جائر ال 
يأبه بمعاناة المواطن من منطلق أن حق الدولة في 
الجباية يأتي أوال وقبل أي حق للمواطن ضمن نظام 
الله  الذي حرمه  الربا  يفوق  والفوائد  الغرامات  من 
دولة  يد  في  رهينة  المواطن  حياة  ويجعل  بمراحل 
يديرها الفساد ويتحكم بها بما يتوافق ومصالحه دون 
توفر القدرة القانونية للمواطن لالعتراض على الظلم 
نفق  في  المواطن  يُدخل  مما  الجباية  لنهج  المرافق 

مظلم ال يعلم نهايته أحد . 

ويبقى السؤال فيما إذا انتقل العرب من مواطنين في 
دولة القانون العصرية الى مواطنين في دولة الجباية 

على الطراز االقطاعي العثماني ؟ 
لحماية  هي  المختلفة  بأشكالها  األمنية  المظلة  هل 
الدولة والنظام العام أم لحماية نظام الجباية االقطاعي 

المكلل بالفساد؟
من أجل َمْن تناضل الشعوب؟ هل تناضل عبثاً سواء 
ضد حكم جائر أم دفاعاً عن معارضٍة بليدٍة تحتضر؟ 
هل وصلت األمور الى حد طلب الخالص مما نحن 
بارتكاب  ذلك  كان  ولو  حتى  عليه  مقبلون  أو  فيه 

معصية االنتحار أو النحر؟؟

لقد  شئ.  كل  محور  اآلن  أصبح  العربي  الحاكم 
أصبح هو البداية وهو النهاية، وكل شيء في الدولة 
يتشكل كما يشاء ويريد. هو من يصنع رجال الحكم 
قادة  يصنع  من  وهو  مباشر،  بشكل  والحكومات 
مباشر.  غير  بشكل  ذلك  كان  وان  حتى  المعارضة 

العربي وفي خدمته  للحاكم  الدولة أصبحت تجسيداً 
العرب  الحكام  وإرادة  وإرادته.  اشارته  ورهن 
أصبحت في واقعها التجسيد الوحيد والحقيقي إلرادة 

ما يقارب اربعمائة مليون عربي. 
شعوبهم،  أحالم  هي  أصبحت  الحكام  أولئك  أحالم 
هو  يغضبهم  وما  شعوبهم،  رغبات  هي  ورغباتهم 
وما يرضيهم يرضي شعوبهم.  ما يغضب شعوبهم 
تصفق،  أن  شعوبهم  على  العدو،  يصافحوا  وعندما 
بل  يسرق  ال  الحاكم  فإن  شعوبهم،  يسرقوا  وعندما 
يأخذ من ُحّر مالِِه ألن األرض وما عليها هي ملك 
على  مقيمين  عن  عبارة  هي  والشعوب  للحاكم، 
األرض برضى الحاكم وإرادته فقط وليس كمواطنين 

لهم حقوق وعليهم واجبات.
مقدرات  على  السيطرة  تؤدى  أن  المفروض  من 
بالمسؤولية  إحساٍس  تولد  الى  بلد  أي  في  األمور 
المرتبطة بتطور ورخاء الدولة والشعب وليس كما 
الحاكم  على  الرخاء  ذلك  باقتصار  اآلن  الحال  هو 
أن  يمكن  ال  السياسي  للتطوير  فأية خطة  وأعوانه. 
تنجح دون حريات حقيقية وضمانات دستورية فاعله 
وسطوة القانون على مجريات األمور بطريقة شفافة 
كما  متساوية.  بدرجة  الجميع  على  تنطبق  وعادلة 
أن أية خطة للتطوير االقتصادي ال يمكن أن تنجح 
دون القضاء على الفساد وسياسة الجباية المرتبطة 
وشفافيته  القانون  بسيادة  المستثمر  وقناعة  به 
التشريعات  استقرار  إلى  باإلضافة  تطبيقه،  وعدالة 
االقتصادية الحاضنة لإلصالح والتطوير االقتصادي 
وعدم السماح للمؤسسات األمنية أو مؤسسة الفساد 

بالتغول على االقتصاد.

والفساد  والجبروت  التسلط  ذلك  كل  رافق  وقد 
لتحويل معظم  المستشري جهداً عربياً رسمياً حثيثاً 
والتنمية  الفلسطينية  القضية  مثل  األمة  قضايا 
القومي  والتكامل االقتصادي العربي وترابط األمن 
العربي، الى قضايا تثير تأفف معظم األنظمة العربية 
كونها َتذّكَرُهم بفشلهم وقصورهم، متناسين مثاًل أن 
الشعب العربي الفلسطيني هو شعب حي، والشعوب 
الحية قدُ تْفَرْض عليها االستكانة بين فترة وأخرى أو 
لسبب أو آلخر، ولكنها مع ذلك ال تذوب وال تموت 
البائس  نفسها وواقعها  تنتفض على  بالنتيجة  ولكنها 
المفروض عليها سواء من الغريب أو من القريب، 

وهكذا باقي قضايا األمة.

األماني واألحالم كبديل للواقع واالنجاز هي خيارات 
الوطني  ترافق عهود االنحطاط واإلفالس  ما  غالباً 

النفسية  السياسية  والهزائم  الخسائر  وتراكم  العام 
والمعنوية والى الحد الذي يدفع البشر الى الغوص 
في متاهات الخيال واألحالم بعد االفتقار الى القدرة 
على االنجاز الحقيقي وكبديل له. تاريخ الشعوب هي 
عملية تراكمية ولكن انجازاتها هي ومضات تضئ 
ذاك.  أو  الشعب  هذا  تاريخ  من  تلك  أو  الحقبة  هذه 
والشعب الفلسطيني ليس استثناء من كل ذلك، ولكن 
وجدية  لفعالية  المقياس  هو  يبقى  الحقيقي  االنجاز 

القدرة على االنجاز ألي شعب.

حد  الى  المريض  العربي  هذا  العالم  سيرث  من 
االحتضار؟ 

مصالحها  يحفظ  بما  إاّل  مهتمة  غير  الدولية  القوى 
المتمثلة  االقليمية  القوى  أما  ممكنة.  تكلفة  وبأقل 
المصلحة  صاحبة  فهي  وإيران  وتركيا  بإسرائيل 
المحتضر،  العربي  الجسم  ذلك  وراثة  في  المباشرة 
واحتالله والسيطرة عليه بأي شكل وحجم وطريقة 
تسمح بها الظروف دون أي اعتبار لمصالح الشعوب 
في  معظمها  وتدمير  تمزيق  جرى  والتي  العربية 
العراق وسوريا واليمن وليبيا ولبنان .. ناهيك عن 

فلسطين.
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أبوبكر دعوة رسمية  المصري خالد  المحامي  تلقى 
من وزارة العدل بوالية ساكسن األلمانية في دريسدن 
وحكومة  ساكسن  والية  تنظمها  فعالية  لحضور 
األلمانية،  والخارجية  العدل  ووزارة  دريسدن 
المصرية مروة  الطبيبة  بمناسبة ذكري مقتل ووفاة 
الشربيني في 2009/7/1، والتي تعتبر ألمانيا ذكرى 
وفاتها فرصة لنبذ العنصرية والتطرف، والتي لقت 
وجودها  أثناء  ألماني  عنصري  يد  علي  مصرعها 
للشهادة في محكمة دريسدن، وقد تلقت هجوما "أمام 
القاضي أثناء نظر الجلسة" من القاتل بإحدى عشرة 
طعنة بسكين استطاع الدخول بها إلى قاعة المحكمة.

ومثل المحامي الدولي خالد أبوبكر عن أسرة مروة 
ألمانيا  في  تشريع  وصدر  المحاكمة،  في  الشربيني 
في هذا التوقيت وبمناسبة هذه القضية يعطي الحق 
اللغة  غير  بلغة  بالترافع  عليه  المجني  لمحامي 

األلمانية.

القانون  لهذا  تطبيق  أول  دريسدن  محكمة  وسجلت 
أبوبكر  خالد  المصري  للمحامي  تصريحا  وأعطت 
محام  أول  ليصبح  العربية،  باللغة  أمامها  بالمرافعة 

عربي يترافع باللغة العربية في تاريخ ألمانيا.
إعالميا  حضورا  تشهد  وكانت  الجلسات  وتداولت 
مكثفا وقتها وأخليت المحكمة من كافة القضايا لنظر 

هذه القضية وسط إجراءات أمنية مشددة جدا.
وحكم علي القاتل بالسجن مدى الحياة وهي أقصى 

عقوبة منصوص عليها في القانون األلماني.
والخارجية  العدل  ووزارتا  دريسدن  مدينة  وتعاود 
األلمانية إحياء هذه الذكرى يوم األول من يوليو كل 
ابوبكر  خالد  الدولي  المحامي  دعوة  وقررت  عام، 
كلمة  وإلقاء  رسمي،  بشكل  االحتفال  هذا  لحضور 
وزارة  في  والمسؤولين  العدل  وزير  حضور  في 

الخارجية ووالية ساكسن.

حصلوا  الذين  السوريين  أعداد  أن  بيانات  كشفت 
الجنسية األلمانية زاد بثالثة أضعاف في عام  على 
2021 مقارنة مع 2020، بعد أن استوفى كثيرون 
ممن فروا سوريا في الفترة ما بين 2014 و2016 

المعايير المطلوبة.
وقال المكتب االتحادي لإلحصاء إن العدد اإلجمالي 
قفز  األلمانية  الجنسية  على  حصلوا  الذين  لألجانب 
بمعدل 20 بالمئة في العام 2021، ووصل إلى ما 

يقرب من 131600 من بينهم 19100 سوري.
ودخل مئات اآلالف من المهاجرين إلى ألمانيا بعد 
الحدود  ميركل  آنغيال  السابقة  المستشارة  فتحت  أن 
عام 2015 أمام الالجئين الفارين من الحروب في 

الشرق األوسط وخارجه.
ألمانيا  في  الشخص  يعيش  أن  يتعين  عام،  وبشكل 
للحصول  مؤهال  ليكون  األقل  على  سنوات  ثماني 
استوفوا  السوريين  غالبية  أن  إال  الجنسية،  على 
المعايير في مدة أقل بعد 5 أو 6 سنوات في المتوسط 
ألنهم أظهروا استعدادا خاصا لالندماج، على سبيل 

المثال عبر المهارات اللغوية القوية وااللتزام.
في  زيادة  أكبر  شهد   2021 عام  إن  المكتب  وقال 
أعداد الحاصلين على الجنسية مبكرا، وكان عددهم 
أقل بقليل من 12400. وكانت نسبة السوريين بينهم 
السوريين  عدد  يرتفع  أن  المتوقع  ومن  بالمئة.   43

الذين يحصلون على الجنسية في 2022. 
وقال المكتب إنه بحلول بداية هذا العام، كان 449 
على  سنوات  ست  ألمانيا  في  أمضوا  سوري  ألف 
بداية  في  العدد  أمثال  أربعة  من  أكثر  أي  األقل، 

.2021
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ميلنيك،  أندريه  ألمانيا،  لدى  األوكراني  السفير  قال 
“منذ  ألمانيا  مغادرة  بدأوا  األوكرانيين  الالجئين  إن 
فترة طويلة”، وهم يشعرون بأنهم غير مرحب بهم 

في البالد.
ونقلت صحيفة “بيلد”، عن ميلنيك قوله، “بدأ العديد 
يغادر  فترة طويلة.  العودة منذ  من األوكرانيين في 
أكثر من وصولهم  ألمانيا  أكبر من األشخاص  عدد 
إليها. أفترض أنه يجب عليك التفكير في األسباب، 
من  العديد  عدم رغبة  الواضح سبب  من  أنه  أعتقد 

األوكرانيين في البقاء هنا”.
أخالقية”،  “قضية  أنها  األوكراني  السفير  وأوضح 
وبعد  آجاًل”،  أم  “عاجاًل  سينتهي  الصراع  وأن 
“الجانب  في  كان  الناس، من  من  كثير  ذلك سيفكر 

األوكراني”.
التضامن  تقييم  ألوكرانيا  بالنسبة  المهم  “من  وقال: 
بتحويل  ألمانيا  تقوم  نظرنا،  وجهة  من  األلماني. 
األموال،  بهذه  روسيا.  إلى  يومًيا  الماليين  مئات 

يمكننا شراء 300-400 مدرعة ماردر”.
المدرعة  من  المئات  تنتظر  “أوكرانيا  وأضاف: 
من  قرار  اآلن  حتى  يوجد  وال  أسابيع،  منذ  ماردر 

المستشار األلماني”.

وزراء  توصل  المفاوضات،  من  شهًرا   21 بعد 
"اتفاق سياسي"  إلى  األوروبي  االتحاد  داخلية دول 
واللجوء  الهجرة  موضوع  بشأن  لوكسمبورغ  في 
األولويات  إحدى  الفرنسية  الرئاسة  تعتبره  والتي 

القصوى لمجلس االتحاد األوروبي.
المقترحات  من  سلسلة  على  المفاوضات  واعتمدت 
التشريعية وخرائط الطريق والتوصيات التي قدمتها 
رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين 

في سبتمبر/أيلول 2020.
أن ما حدث في  أعتقد   " داخلية فرنسا  وقال وزير 
في  حدث  عما  تماًما  مختلف  وأوكرانيا،  بيالروسيا 
البحر األبيض المتوسط، وعمل على خلق حساسية 
من  قلقون  الجميع  أن  اآلن،  الواضح  من  مختلفة، 

قضايا الهجرة."
من أهم القرارات التي توصل إليها المجلس األوروبي 
ضرورة حماية الحدود األوروبية عن طريق توسع 
عمل فرونتكس أو الوكالة األوروبية لحرس الحدود 
آالف  إلى 10  بها  العاملين  وزيادة عدد  والسواحل 
لمنطقة  الخارجية  الحدود  لحماية  إضافي،  موظف 

شنغن بحلول عام 2027.
سيتم إلغاء حصص الالجئين اإللزامية لدول أعضاء 
االتحاد األوروبي، ولكن التضامن يبقى إلزامًيا بين 

ثالث خيارات رئيسية وهي:
ـ استضافة نسبة من المهاجرين على أراضيهم

ـ التكفل المالي لعودة الالجئيين المرفوضيين
منها  يتدفق  التي  للدولة  مالية  مساعدات  تقديم  ـ 

الالجئيين.
الجديدة  التعديالت  تساعد  أن  الوزراء  بعض  يأمل 
بوضع حد لمعايير االتحاد األوروبي المزدوجة تجاه 

الالجئيين غير األوروبيين.
وقال وزير الخارجية والشؤون األوروبية "يجب أن 
نعلم أنه إذا تمكنا من الترحيب بماليين األوكرانيين، 
فيمكننا أيًضا رعاية اآلالف الذين ليسوا من أوكرانيا 
ولديهم  ذاتها  الظروف  يعانون  ولكنهم  الجنوب  من 
لغة ودين آخر. إذا لم ننجح في ذلك، فلن تكون لدينا 

مصداقية في االتحاد األوروبي."
المقترحات  من  المختلطة  النهائية  المجموعة  تأمل 
مثل  أوروبية  دول  بطمأنة  والتوصيات  التشريعية 
تُركت  أنها  تشكو  والتي  وإيطاليا  وإسبانيا  اليونان 
وحيدة الستقبال اآلالف من طالبي اللجوء السوريين.

واصل البرلمان األلماني للشهر الثالث على التوالي 
المسلمين  اإلخوان  جماعة  حول  احاطات  طلب 

وأفرعها في ألمانيا.
وقدم االتحاد المسيحي، حزب المعارضة الرئيسي، 
طلب إحاطة قويا في البرلمان، حمل عنوان »انتشار 

اإلسالموية في ألمانيا وتمويلها من الخارج«.
ويتمحور طلب اإلحاطة حول تأسيس شركة »أوروبا 
تراست« البريطانية؛ الذراع المالية لإلخوان ، منظم 
للجماعة في برلين، عبر شراء عقار في حي فدينج 
في العاصمة األلمانية مقابل 4 ماليين يورو وتحويله 

إلى مقر.
يقال  ذلك،  غضون  »في  اإلحاطة،  طلب  وتابع 
تنتمي  التي  والمجموعات  الجمعيات  من  العديد  إن 
اإلسالموية  أوساط  إلى  الدستور،  حماية  هيئة  وفق 

واإلخوان، نقلت مقاراتها إلى العقار الجديد«.
وطلب »طلب إحاطة« من الحكومة الفيدرالية، تقديم 
تقييماتها حول شركة »أوروبا تراست« التي تتخذ 

من بريطانيا مقرا رئيسيا لها.
باألراضي  الئحة  تقديم  الحكومة  من  طلب  كما 
ألمانيا  في  نفسها،  الشركة  اشترتها  التي  والعقارات 
في األعوام الماضية، واألموال التي دفعتها لتحقيق 

ذلك.
جهات  هناك  »هل  اإلحاطة  طلب  في  أيضا  وجاء 
في  متمركزة  اإلسالموية،  أوساط  في  أخرى  فاعلة 
في  العقارات  شراء  تمول  و/أو  ومولت  الخارج، 

ألمانيا؟ وأيها؟«.
للحكومة  األسئلة  توجيه  اإلحاطة  طلب  وواصل 
جمعية  تلعبه  الذي  الدور  هو  »ما  وقال  األلمانية، 
الجالية المسلمة األلمانية )التابعة لإلخوان( المعروفة 
سابًقا باسم منظمة المجتمع اإلسالمي، في ألمانيا؟«، 
الخاضعة إلدارتها  والمساجد  الجمعيات  و»كم عدد 

في ألمانيا وما أسماؤها؟«.
معلومات  هي  »ما  أيًضا  تساءل  اإلحاطة  طلب 
األلمانية،  المسلمة  الجالية  منظمة  أن  عن  الحكومة 
توزع خطط عمل عبر أقسامها اإلقليمية في جميع 
إلنشاء  ملموسة  خطوات  تتضمن  ألمانيا،  أنحاء 

أنظمة إسالمية في أوروبا؟«.
وتابع »ما هي الجهود التي تبذلها الحكومة الفيدرالية 
الدولية،  للشبكة  للحصول على نظرة عامة منهجية 
وأهدافها  الخصوص،  وجه  على  واألوروبية 
وما هي  والبشرية؟  المالية  ومواردها  االستراتيجية 
هذا  في  معها  الخبرات  تبادل  يتم  التي  المؤسسات 

اإلطار؟«.

إعادة  إمكانية  تدرس  أنها  األلمانية  الحكومة  أعلنت 
شهر  من  اعتباًرا  جديًد  من  الكمامة  ارتداء  فرض 
 ،2023 عام  من  أبريل  شهر  وحتى  القادم  أكتوبر 
وذلك تحسبا النتشار موجة جديدة من جائحة كورونا 

في الخريف.
آم  فيلت  المستشارية - بحسب صحيفة  وقال مكتب 
زونتاج - إن عودة إلزامية ارتداء الكمامة هي واحدة 
على  إدخالها  سيتم  التي  المحتملة،  اإلجراءات  من 

التعديل المقبل لقانون الحماية من العدوى.
يشار إلى أن وزير الصحة األلماني كارل الوترباخ، 
قد صرح بأن بالده تشهد بالفعل آثار موجة صيفية 
بشكل  المصابين  أعداد  ارتفاع  مع  الجائحة،  من 
الحصول  إلى  المواطنين  من  مزيدا  داعيا  سريع، 

على جرعة معززة رابعة من اللقاحات.





09

محمد عبد المنعم

الروسي  الغزو  على  مرت  طويلة  أسابيع  بعد 
تكبدها  التي  الفادحة  الخسائر  عن  وبعيدا  ألوكرانيا 
كال الطرفين واحتدام المعارك على جبهات مختلفة، 
يبدو  الماليين،  وفرار  عدة  مدن  سقوط  إلى  إضافة 
أن حربا أشد شراسة بدأت تطرق األبواب وسالحها 

الغذاء.
يواجه الكرملين منذ مدة اتهامات أميركية وغربية، 
تؤكد أن بوتين يستخدم الغذاء سالحا في حربه على 
أوكرانيا بعد أن توقفت صادرات الحبوب األوكرانية 

عبر البحر األسود. 
في المقابل، أكدت روسيا على لسان وزير خارجيتها 
السفن  سالمة  لضمان  استعدادها  الفروف  سيرغي 
التي تنقل الحبوب من الموانئ األوكرانية، بالتعاون 

مع تركيا وتتهم كييف بتعطيل الموانئ.

"ترسانة اإلرهاب الروسية"
واعتبرت رئيسة المفوضية األوربية أورسوال فون 
دير الين، في خطاب ألقته أمام البرلمان األوروبي 
من  جزًءا  أصبح  الطعام  أن  ستراسبورغ،  في 

"ترسانة اإلرهاب الروسية".
أوكرانيا  موانئ  فتح  إعادة  ضرورة  على  وشددت 
التي  العالمية  الغذاء  أزمة  لحل  األسود  البحر  على 
أن  إلى  سابق  وقت  في  وأشارت  األفق.  في  تلوح 
حوالي 300 مليون شخص معرضون النعدام األمن 

الغذائي حول العالم هذا العام.

وقف الدمار والموت
األمين  شدد  الصحفيين  أمام  به  أدلى  تصريح  وفي 
العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة 
هناك  الواقع،  أرض  "على  قائال  الحرب،  وقف 
طريقة واحدة فقط لوقف سحب العاصفة التي تتكدس 
ألوكرانيا،  الروسي  الغزو  إنهاء  يجب  األفق..  في 

يجب وقف الموت والدمار".
الغذاء  أزمة  العام "تدور  أنه خالل هذا  قائال  وتابع 
العام  في  أما  الوصول،  على  القدرة  عدم  بسبب 
المقبل قد تدور بسبب نقص في الطعام". كما طالب 
بتصدير  بالسماح  موسكو  أسابيع  قبل  غوتيريش 
أوكرانيا  مرافئ  في  المخّزنة  األوكرانية  الحبوب 
بالسماح بوصول األغذية واألسمدة  الغرب  وطالب 

الروسية إلى األسواق العالمية.

إمدادات الغذاء.. "رهينة"
بلينكن، إن  أنتوني  الخارجية األميركي  وقال وزير 
بوتين يستخدم الغذاء سالحا ليس فقط ضد الماليين 
من سكان أوكرانيا، ولكن أيضا ضد الماليين حول 
األوكرانية،  الصادرات  على  يعتمدون  الذين  العالم 
وذلك من خالل احتجاز إمدادات الغذاء كـ"رهينة".

وناشد بلينكن في كلمة ألقاها أمام مجلس األمن الدولي 

األوكرانية.  الموانئ  محاصرة  عن  بالكف  موسكو 
وقال "يبدو أن الحكومة الروسية تعتقد أن استخدام 
يفعله  لم  ما  تحقيق  في  سيساعد  سالحا  الغذاء 
األوكراني،  الشعب  معنويات  تحطيم  وهو  غزوها، 
إن اإلمدادات الغذائية لماليين األوكرانيين وماليين 
آخرين حول العالم يحتجزها الجيش الروسي حرفيا 

رهينة".

صاروخ سرّي ضد الدول النامية
شارل  األوروبي  المجلس  رئيس  اعتبر  جانبه  من 
ميشال، أن روسيا مسؤولة عن أزمة غذائية وشيكة، 
واتهمها باستخدام إمدادات الغذاء كـ"صاروخ سرّي 

ضد الدول النامية".
وفي كلمة ألقاها أمام مجلس األمن بحضور السفير 
الروسي فاسيلي نيبينزيا، قال ميشال إنه رأى "ماليين 
األطنان من الحبوب والقمح عالقة في حاويات وسفن 
الروسية  الحربية  السفن  بسبب  أوديسا،  ميناء  في 

الموجودة في البحر األسود”.
مايو،  دي  لويجي  اإليطالي  الخارجية  وزير  وحّذر 
المتوسط  البحر  دول  مع  للحوار  جلسة  أول  خالل 
حول األمن الغذائي في المنطقة، يشارك فيها برنامج 
التابعة  األغذية والزراعة  العالمي ومنظمة  األغذية 
للموانئ  الروسي  الحصار  "فاو" من  المتحدة  لألمم 
األوكرانية الذي يعرقل صادرات القمح، وقد يتسبب 

بوفاة الماليين.

األزمات قد بدأت للتو
وقال خبير برنامج الغذاء العالمي أوجينيو داكريما 
إلى  أدى  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  أن  "رأينا 
العالم. اآلن  بلدان  العديد من  خروج مظاهرات في 
البلدان  من  والعديد  باكستان  في  كينيا،  في  أفكر 
األخرى. وبما أن الحرب لم تنته بعد والمشاكل في 
سوق الغذاء الدولي لم تنته بعد، إذا قد تكون األزمات 

قد بدأت للتو".
عبور  في  رئيسي  طريق  األسود  البحر  ويعتبر 
القمح وحبوب األعالف ومنتجات عباد الشمس إلى 
األسواق العالمية، السيما في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا.
وكان البعض يعول على أن جزءا من الحل قد يأتي 
إطعام  على  قادرة  تكون  قد  أخرى  منتجة  دول  من 
كازاخستان  من  دولة   23 أن  إال  العالم،  دول  بقية 
إلى الكويت أعلنت منذ بداية الحرب الروسية فرض 
قيود صارمة على الصادرات الغذائية، وصلت إلى 

حد الحظر التام.
المناخي  بالتغير  لها عالقة  أخرى،  عوامل  وبسبب 
اضطرت الهند مثال إلى حظر تصدير القمح بسبب 
تراجع إنتاجها جّراء موجات من الحر غير المسبوقة 

التي شهدتها البالد.

إذا  الغذاء  للمساعدة في حل أزمة  روسيا مستعدة 
رفع الغرب العقوبات

بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  إن  الكرملين  قال 
عبر  دراجي  ماريو  اإليطالي  الوزراء  رئيس  أبلغ 
الهاتف بأن روسيا مستعدة للمساهمة بشكل كبير في 
حل أزمة الغذاء العالمية لكن بشرط أن يرفع الغرب 

العقوبات عنها.
وأضاف الكرملين في بيان "أكد فالديمير بوتين أن 
روسيا مستعدة لتقديم مساهمة كبيرة في التغلب على 
واألسمدة،  الحبوب  تصدير  خالل  من  الغذاء  أزمة 
التي  السياسية  الدوافع  ذات  القيود  رفع  بشرط 

يفرضها الغرب".
"ابتزاز"،  بأنه  الروسي  الموقف  أوكرانيا  ووصفت 
بوتين  إن  البريطانية  الخارجية  وزيرة  قالت  فيما 
"يحاول فرض فدية على العالم" من خالل استخدام 
أوكرانيا  على  حربه  فيها  تسببت  التي  الغذاء  أزمة 

كسالح.
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الثانية  العالمية  الحرب  منذ  األولى  المرة  هي  هذه 
التي قد ال يجد العالم فيها طريًقا للخروج من األزمة 
والتآزر،  التعاون  خالل  من  العالمية  االقتصادية 
في  أستاذ  ألدن،  إدوارد  إليه  خلُص  ما  وفق  وذلك 
في  الباحثين  كبار  وأحد  واشنطن  ويسترن  جامعة 
في  المنشور  مقاله  في  الخارجية،  العالقات  مجلس 

مجلة »فورين بوليسي« األمريكية.
الحكومات  مرونة  إن  بالقول  مقاله  الكاتب  يستهل 
في االستجابة لألزمات الخطيرة من األشياء الرائعة 
الحرب  منذ  العالمي  االقتصاد  عليها  حافظ  التي 
في  الكبرى  االقتصادات  وأثبتت  الثانية.  العالمية 
لمواجهة  للتعاون  ُسبل  إيجاد  على  قدرتها  العالم 
التحديات الخطيرة، مثل الركود التضخمي، وانهيار 
اتفاقية بريتون وودز في سبعينيات القرن الماضي، 
واألزمة  التسعينيات،  في  اآلسيوية  المالية  واألزمة 

المالية العالمية في القرن الحالي.

التعاون العالمي
المرة.  هذه  تتحطم  قد  المتتابعة  النجاحات  هذه  إن 
وقد يكون التسلسل الحالي للمشكالت، مثل الحرب 
والطاقة،  الغذاء  ونقص  والتضخم  األوكرانية، 
الديون  وأزمات  أمريكا،  في  األصول  وفقاعات 
المرتبطة  اإلغالق  تدابير  وآثار  النامية،  الدول  في 
التوريد،  سالسل  واختناقات  كوفيد-19،  بجائحة 
عدم  أقلها  ألسباب  اإلطالق،  على  األخطر  األزمة 
قدرة البنوك المركزية على طباعة القمح والبنزين. 
ضرورة  تؤكد  التي  المؤشرات  بعض  هناك  لكن 
التحديات،  لهذه  للتصدي  جماعية  استجابات  تنسيق 
إذ لم يكن التعاون العالمي حاليًّا أكثر إلحاًحا من أي 

وقت مضى، لكن يبدو أنه غير قابل للتطبيق.
وتجاوز  األزمات  إدارة  على  العالم  قدرة  كانت 
تشير  العالمي  النمو  مسار  واستعادة  االضطرابات 
بصورة  غنية  أصبحت  الدول  من  عديًدا  أن  إلى 
مصالحها  بأخذ  والمطالبة  النفوذ  لممارسة  كافية 
تحقيق  إلى  أخرى  دول  وتسعى  االعتبار.  بعين 
أهداف إقليمية أو أيديولوجية يرونها أكثر إلحاًحا من 
األولويات االقتصادية الضرورية. ونتيجًة لذلك، يكاد 
يكون تحقيق توافق في اآلراء ضرًبا من المستحيل. 
سيشهد  األزمة،  هذه  مع  بالتزامن  أنه  والمحصلة 
والجزئية  المتضاربة  االستجابات  من  سلسلة  العالم 

بداًل من إيجاد طريقة لالتحاد لمواجهة التحديات.

أهمية المبادرات
وجدت  الماضي  في  الحكومات  أن  الكاتب  يؤكد 
أثبتت  عندما  للتعاون  مبتكرة  جديدة  أساليب 
هو  هذا  وكان  براعتها.  عدم  التقليدية  المؤسسات 
تحديات  العالم  واجه  عندما  السبعينيات،  في  الحال 

تكاد تكون قريبة مما نواجهه حاليًّا، إذ نتج من عدد 
والحروب  الجامح  التضخم  مثل  المشكالت،  من 
شركات  واتحاد  األوسط  الشرق  وفي  فيتنام  في 
النفط الذي أدَّى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، 
وفضيحة  بالذهب،  المدعومة  العملة  نظام  وانهيار 
مرحلة  المتحدة،  الواليات  في  السياسية  ووترجيت 
من عدم االستقرار العالمي وضعف النمو. ولم تكن 
لمواجهة  التعاون  على  البداية  في  قادرة  الحكومات 

تلك التحديات.
الكبرى  الغربية  االقتصادات  مالية  وزراء  أن  بيد 
ريتشارد  أنهى  بعدما  جديد  نقدي  نظام  بناء  حاولوا 
تحويل  قابلية  آنذاك،  األمريكي  الرئيس  نيكسون، 
هذه  وأسفرت   .1971 عام  في  دوالر  إلى  الذهب 
الدول  لمجموعة  قمة  اجتماع  أول  الجهود عن عقد 
الصناعية الست في فرنسا عام 1975، حيث اتفق 
قادة الدول الصناعية الكبرى على إيجاد طرق إلنقاذ 
المجموعة  هذه  المتعثرة. والحًقا عملت  اقتصاداتها 
المعروفة بـ»مجموعة السبعة« )التي عرفت الحًقا 
على  روسيا(  انضمام  بعد  الثمانية«  بـ»مجموعة 
الكبرى  الغربية  لالقتصادات  تنسيقي  هيكل  توفير 

حاليًّا. 
العشرين  مجموعة  خرجت  عقدين،  من  أكثر  وبعد 
المزعزعة  المالية  األزمات  من  سلسلة  رحم  من 
-1994( المكسيكي  البيزو  أزمة  مثل  لالستقرار، 
1995(، واألزمة المالية اآلسيوية )1998-1997) 
ذلك  وبحلول  عام 1998.  الروسية  العملة  وانهيار 
وهو  مهمة،  جديدة  اقتصادية  قوى  برزت  الوقت، 
ما أدركته مجموعة العشرين؛ إذ ضمت المجموعة 
والمكسيك  وروسيا  والبرازيل  والهند  الصين 
نادي  ع  وسَّ مما  أخرى،  دول  بين  من  وإندونيسيا، 
الدول الغنية ليصبح أكثر تمثياًل القتصاد التسعينيات.
عادي  اجتماع  أنها  على  العشرين  مجموعة  وبدأت 
خالل  سنوية  قادة  قمة  إلى  وترقَّت  المالية  لوزراء 
وأصبحت   .2008 لعام  العالمية  المالية  األزمة 
المحورية  النقطة  األزمة،  خضم  في  المجموعة، 
للجهود العالمية الستعادة النمو االقتصادي، وأسهمت 
تدابير  خالل  من  العالمي  االقتصاد  انطالق  في 
عت  ووسَّ المالية  اللوائح  زت  وعزَّ منسقة،  تحفيزية 

من قدرة اإلقراض لدى صندوق النقد الدولي.
إن الغرض من هذه المنظمات غالًبا ال يتعلق بوضع 
مخططات كبرى للتعافي وبذل جهود أكثر للحيلولة 
اإلنجازات  وأحد  سوًءا.  األمور  تزداد  أن  دون 
المالية  األزمة  خالل  العشرين  لمجموعة  الرئيسة 
العالمية هو الحصول على تعهدات قوية من الدول 
األعضاء لتجنب اتخاذ إجراءات حمائية، والتي كانت 
تواضع  من  الرغم  وعلى  العالمي.  التباطؤ  ستُفاقم 
التي  الدول  بكثير من  أفضل  فإنها  اإلنجازات،  هذه 

المصالح  تقّوِض  أو  معاكسة  أهداف  لتحقيق  تسعى 
االقتصادية لبعضها بعًضا.

تنسيق استجابة عالمية لألزمات
التجارة  منظمة  كانت  إذا  أنه  إلى  الكاتب  يلفت 
العالمية مقيدة بتحقيق اإلجماع وإذا كانت مجموعة 
السبع ومجموعة العشرين تفتقران إلى اتخاذ القرار، 
المرة؟  هذه  لإلنقاذ  ستهب  التي  المجموعة  هي  فما 
صعوبة  مدى  يوضح  السؤال  هذا  طرح  مجرد  إن 
الحالية.  األزمات  لمجموعة  عالمية  استجابة  تنسيق 
وتعمل الواليات المتحدة وحلفاؤها بنشاط على إلحاق 
الضرر باالقتصاد الروسي من خالل أوسع عقوبات 
بمنع شحنات  روسيا  وترد  اإلطالق،  على  ُفرضت 
الحبوب األوكرانية عبر موانئها على البحر األسود، 

وهذا يترك مجموعة العشرين منقسمة وعاجزة.

بر األمان
الغربية، من خالل مجموعة السبع  إن االقتصادات 
مما  أكثر  متحدة  كانت  المنتديات،  من  وغيرها 
كانت عليه في السنوات األخيرة، حتى لو استمرت 
يُعد  العقوبات ضد روسيا. وهذا ال  الخالفات بشأن 
إنجاًزا بسيًطا، إذ ال تزال اقتصادات مجموعة الدول 
الصناعية السبع الكبرى تُمثل نحو نصف االقتصاد 

العالمي.
أن  يمكن  ما  يتجاوز  القائمة  التحديات  حجم  كون 
طورت  إذ  بمفردها،  السبع  مجموعة  دول  تواجهه 
مجموعة الدول السبع خطة قوية محتملة، بدعم من 
الغذائي  األمن  قضايا  لمعالجة  دولة،   50 من  أكثر 
موافقة  مقابل  في  والفني  المالي  الدعم  توسيع  عبر 
وغيرها  التصدير  حظر  عن  التخلي  على  الدول 
التي ستؤدي إلى اإلضرار بأسواق  من اإلجراءات 
التي حظرت صادرات  الهند،  لكن  العالمية.  الغذاء 
حتى  المبادرة  تلك  عرقلت  الماضي،  الشهر  القمح 

اآلن.
وفي الختام يؤكد الكاتب أنه على الرغم من أن هذه 
الضرورة  مع  تتالءم  ال  فإنها  إبداعية،  المبادرات 
الكبرى  الحكومات  وكانت  الراهنة.  للحظة  ة  الُملِحَّ
للتوصل  خالفات  من  بينها  ما  تنحية  على  قادرة 
أن  يبدو  ال  المرة،  هذه  لكن  قوية.  استجابات  إلى 
هذا سيحدث. وقد يكون لعدم التعاون التأثير األكثر 

استمرارية واألكثر إثارة للقلق لألزمات الحالية. 
لليقين  فاصلة  نقطة  الحالية  األزمات  لت  شكَّ لقد 
االقتصادات  اختالفات  عن  النظر  بغض  أنه،  في 
االقتصادي  النمو  أهمية  بشأن  تتحد  فإنها  الكبرى، 
لكن  األهداف.  تلك  لتحقيق  مًعا  وتعمل  واالستقرار 
إلى بر  السفينة  يقود  أنه ال يوجد ربان محنَّك  يبدو 

األمان هذه المرة.
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كانت ألمانيا لسنين طويلة طرفا رئيسيا يرمي بثقله 
في "توجيه" سياسات بعض دول االتحاد األوروبي 
كانت  والتي  وشرقها،  أوروبا  وسط  في  الواقعة 
تحالفات  بناء  و  تارة  المشورة  لبرلين ألخذ  تنصت 

طورا آخر. 

ألمانيا موثوق بها مع دول شرق أوروبا ووسطها
وفي كثير من األحيان حين كان االتحاد األوروبي 
ينزع نحو "التأثير" أو "التحاور" مع  دول مثل المجر 
المرور عبر خط برلين، ضرورة ال  وبولندا، كان 
بد منها في كل ما يتعلق بالتفاهمات والمحادثات أو 
الخارجية  السياسة  مسائل  في  بعينها  رؤى  توجيه 

المرتبطة باالتحاد األوروبي.

عوامل قّوضت نفوذ برلين
لكن سلسلة من التطورات األخيرة المرتبطة بالغزو 
ونفوذها  برلين  سلطة  قّوضت  ألوكرانيا،  الروسي 
ولعل  حاسم.  وبشكل  وشرقها  أوروبا  وسط  في 
أواخر  المستشارية  لمنصب  ميركل  أنغيال  مغادرة 
العام الماضي، ألقى بظالله في ضوء هذه المعادلة، 
فضال عن تشكيل ائتالف ثالثي من حزب الخضر 
والليبراليين و الحزب االشتراكي الديمقراطي بقيادة 
من  يجعل  قد  شولتس،  أوالف  األلماني،  المستشار 
الخارجية  بالسياسة  المرتبطة  القرارات  اتخاذ 

األلمانية، عصيبا في أحايين كثيرة.

األخطاء السياسية
المعادلة  هذه  في  بشانه  التوقف  يثير  شيء  أهم 
الداخلية، هو سلسلة من األخطاء السياسية والرسائل 
في  والحرب  روسيا  بسياسة  المتعلقة  المتسقة  غير 

أوكرانيا.
برلين  نفوذ  في  ملحوًظا  ضعًفا  النتيجة  كانت 
واستعداًدا أكبر من قبل الدول األخرى للسير صوب 
وفي  بها  الخاص  طريقها  انتهاج  في  االستقاللية 
بعض الحاالت  أبدت دول بعينها مواقف فيها شيء 
الذي  علًنا  األلماني  الفرنسي  للتحالف  التحدي  من 
األوروبي  االتحاد  قوة  مركز  في  طويلة  لفترة  ظل 
المسؤولين  من  للعديد  وفًقا  القرار،  تشكيل صنع  و 

والدبلوماسيين في االتحاد األوروبي.

في  يرغب  لم  الشرقية  أوروبا  من  دبلوماسي  وقال 
الكشف عن هويته "لسنا بحاجة لحماية ألمانية، لقد 
التاريخ"  الخطأ من  الجانب  في  أنها   التاريخ  أثبت 
ولعل الدبلوماسي يشير من طرف خفي إلى التقاليد 

السياسية القديمة التي انتهجتها برلين، والمتمثلة في 
األمر  يتعلق  حين  بـ"التهدئة"  تتسم  سياسة  اعتماد 

بالتعامل مع روسيا.

بولندا العب أساسي ينصت إليه األوروبيون
أوكرانيا،  بأزمة  والمرتبط  القائم  الوضع  ظل  في 
األوروبيون،  إليه  ينصت  كالعب  بولندا،  برزت 
بعد أن بذلت حكومة رئيس وزراء بولندا  ماتيوش 
من  الالجئين  الستقبال  حثيثة  مورافيتسكيجهودا 
بتشديد  نادى  الذي  المعسكر  زعامة  وفي  أوكرانيا 
باألسلحة،  العقوبات ضد موسكو، وتزويد أوكرانيا 
وفي حديث ليورونيوز قال  ماتيوش مورافيتسكي " 
لقد تم إعطاء األوكرانيين الكثير من األسلحة، لقد كنا 
أسخياء للغاية من وجهة نظر عدد األنواع المختلفة 
أوكرانيا،  إلى  بتسليمها  قمنا  التي  األسلحة  من 
للطائرات  المضادة  الصواريخ  إلى  الدبابات  من 

بأنواعها".

أزمة مع المجر
نظر  وجهات  تباين  ظل  وفي  آخر،  جانب  من 
النفط  لحظر  اتفاق  إلى  التوصل  بشأن  األوروبيين 
الروسي، كان يتمّسك رئيس الوزراء المجري فيكتور 
االستثنائيّة،  األوروبية  القمة  انعقاد  قبيل  أوربان، 
الرخيص  الروسي  النفط  إمدادات  حظر  برفضه 
اإلجراءات  من  مجموعة  ضمن  وذلك  بالده،  إلى 
السلطة.  في  بقائه  تعزيز  في  تساهم  التي  الشعبويّة 
االتحاد  زعماء  اتفق  كله،  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
األوروبي من حيث المبدأ على خفض واردات النفط 
من روسيا بنسبة 90 بالمئة بحلول نهاية هذا العام، 
فيما أنهى أزمة مع المجر بشأن أشد عقوبات االتحاد 
حتى اآلن على موسكو منذ غزو أوكرانيا قبل أكثر 

من ثالثة أشهر.

في السابق، عندما كان فيكتور أوربان يضع بعض 
العقبات أمام مقترحات االتحاد األوروبي، غالًبا ما 
أنغيال  السابقة  األلمانية  المستشارة  من  يُطلب  كان 
شانها  من  تسويات  إيجاد  و  معه،  التحاور  ميركل، 
بروكسل  بين  الرؤى  اختالف  حدة  من  تخفف  أن 
وبودابيست بشأن مسائل يتطلب اتخاذ قرار بشأنها 
التكهن  المؤكد  غير  من  لكن  اوروبيا.  "إجماعا" 
بخفايا ما كان يجري فعال في الكواليس بين ميركل 
وأوربان لترتيب السياسات وفق ما يتواءم وسياسة 
االتحاد األوروبي الخارجية بشكل خاص. أما األمر 
الذي ال جدال فيه، هو أن لميركل نفوذا قويا داخل 

في  أيضا  ساعدتها  الميزة  هذه  لعل  و  التكتّل،  دول 
حين  وبروكسل،  المجر  بين  ما  تواصل  جسر  بناء 
الحلول  الخالفية وإيجاد  ببحث األمور  يتعلق األمر 

الناجعة لعالجها.
ميركل  بين  العالقة  كانت  أمر،  من  يكن  ومهما 
بسبب  أيضا  متوترة  أخرى،  أحايين  في  وأروبان، 
ففي 2018، شب خالف  الالجئين.   مسألة  تسيير 
تقع على عاتق  التي  المسؤوليات  بين االثنين بشأن 
في  آمن  مالذ  عن  الباحثين  الالجئين  تجاه  أوروبا 

أوروبا.

انتهاج  إلى  كما كان  يدعو أوربان بخالف ميركل 
سياسة أكثر تشددا بملف الالجئين من خالل مطالبته 
هو  إنسانيتها  أوروبا  بها  تظهر  وسيلة  "أفضل  بأن 
القدوم  الالجئين على  تشجع  التي  الحوافز  تلغي  أن 

للقارة" حسب تصريحاته.

اتهامات تطال برلين
اتُهمت ألمانيا بمحاولة السعي للحصول على إعفاء 
من أي حظر سيفرضه االتحاد األوروبي على النفط 
الروسي، المنقول عبر خطوط األنابيب. نفت برلين 
صوب  الدفع  في  منها  محاولة  أي  وتكراًرا  مراًرا 
هذا االتجاه، قبل أن يعلن المستشار األلماني أوالف 
شولتس أن ألمانيا متمسكة بهدفها ألن تصبح مستقلة 
العام،  نهاية  بحلول  الروسي  النفط  واردات  عن 
مضيفا أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن خيارات التعامل 

مع مصفاة شفيت النفطية.

"أمن إمدادات الطاقة في أوروبا".. مسألة مفصلية
أجرتها  التي  الزيارة  تسفر  لم  ذلك،  غضون  في 
رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين 
في أيار/مايو الجاري، وهي وزيرة الدفاع  األلمانية 
المقربة من ميركل، عن اي اختراق في  السابقة و 
بشأن  التراجع عن مواقفه  اوربان عن  فيكتور  ثني 
بسبب  حينها،  أوروبا"  في  الطاقة  إمدادات  "أمن 
حول  وبودابيست  بروكسل  بين  الخالف  استمرار 
األموال  ربط  آلية  وتحريك  القانون  سيادة  مبادىء 
األوروبية بضرورة التزام المجر باستقاللية القضاء 
والحقوق األساسية. لم يتم بلوغ أي تسوية تجعل من 

التوصل إلى حل وسط، ممكنا.

"أوالف شولتس يغرد خارج السرب"
مع  شهراً  استمّرت  مضنية  مفاوضات  ظل   في 
شارل  األوروبي  المجلس  رئيس  كان  بوادبيست، 
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ميشال وإيمانويل ماكرون الذي تتولى بالده الرئاسة 
يخوضان  األوروبي  االتّحاد  لمجلس  الدورية 
االتصاالت مع فيكتور أوربان، لدفعه للموافقة على 
حزمة العقوبات على موسكو. وبناء على ذلك، اتّفق 
قادة دول االتحاد األوروبي خالل القّمة على فرض 
تصّدره  الذي  النفط  واردات  على  تدريجي  حظر 
روسيا عبر السفن، ووافقوا في الوقت نفسه على منح 
األنابيب،  خطوط  عبر  المنقول  للنفط  مؤّقت  إعفاء 
وذلك إرضاء للمجر التي هّددت باستخدام الفيتو ضّد 
العقوبات األوروبية على  السادسة من  الحزمة  هذه 
هذه  على  للموافقة  أساسا  اشترطت  والتي  روسيا 
أمنها  مجال  في  ضمانات  على  حصولها  العقوبات 
باإلجماع  تصدر  األوروبية  والعقوبات  الطاقوي. 
وبالتالي فإّن موافقة المجر كانت ضرورية إلصدار 

هذه الحزمة السادسة منها بحّق روسيا.

بدور  يقم  لم  شولتس،  أوالف  ميركل،  خليفة  لكن  
معتبر ضمن المساعي الرامية إلى التوصل إلى حل 
وسط مع المجر، أو حتى لفرض حزمة واسعة من 

العقوبات على روسيا.

شولتس مشكلة حقيقية في بناء التفاهمات؟
"يعتبر  األوروبي:  االتحاد  من  دبلوماسي  وقال 
شولتس مشكلة حقيقية". وهو باألحرى ألماني جشع 
بداًل من أن يكون العبا لدور صانع التسويات الذي 

كانت  تقوم به ميركل حسب تعبير الدبلوماسي.

أحسن  في  يمكن  شولتس  إن  الدبلوماسي  وقال 
األحوال وصفه بأنه "رجل له باع في عالم المال"، 
االقتصادية  الشؤون  مجلس  في  سابق  عضو  فهو 

األوروبي  باالتحاد  والمالية  
والذي يضم وزراء المالية في 
المنصب  وهو  االتحاد،  دول 
الذي شغله شولتس في السابق. 
"لكن  الدبلوماسي:  وأضاف 
بصراحة، إنه يعكس  مستوى 
متوسطة  أوروبية  دولة  زعيم 

الحجم".

مسؤول حكومي: ألمانيا تلعب 
دورا رائدا في التسويات

رد مسؤول ألماني  لم يكشف 
هذه  مثل  ضد  اسمه،  عن 
"حقيقة  أن  بحجة  االدعاءات، 
العديد من  انتقادات من  وجود 
ألمانيا  أن  فقط  تظهر  البلدان 
تلعب دوًرا رائًدا" في التوسط 
مستوى  على  التسويات  في 
"هذه  في  األوروبي  االتحاد 

اللحظة الصعبة" حسب قوله.

الوحدة  على  "أكدت  بالقول:  نفسه  شولتس  جادل 
وهو  أوكرانيا"،  تجاه  أوروبا  وتضامن  الكبيرة 
إنجاز سعى أيًضا إلى االعتراف به من خالل سرد  
جوانب المساعدة المالية األلمانية ألوكرانيا واستقبال 
الالجئين وكذلك المساعدة العسكرية اإلضافية التي 
ذاته،  الوقت  في  معلنا  كييف.  إلى  بالده  قدمتها 
أثينا  بإرسال  اليونان يقضى  اتفاق مع  إلى  التوصل 
أوكرانيا  إلى  السوفياتية  الحقبة  من  عسكرية  آليات 
ألمانيا  وكانت  برلين.  من  حداثة  أكثر  عتاد  مقابل 
أبرمت اتفاقات مماثلة إلرسال أسلحة إلى أوكرانيا، 

مع تشيكيا، وتتفاوض بشأن اتفاق آخر مع بولندا.
النتقادات  شولتس  تعرض  الداخلية،  الجبهة  على 
غريبة  تعليقات  بسبب  األخيرة  األيام  في  شديدة 
حول نشطاء المناخ الذين أزعجوه، ما أجبر متحدًثا 
باسم الحكومة على رفض االتهامات التي تدعي أن 

شولتس شبههم بـ"النازيين".

تراجع النفوذ األلماني
كان خفوت النفوذ األلماني باديا بالفعل في السنوات 
األخيرة أي منذ فترة وجود ميركل في السلطة التي 
بشكل  مرة  ألول  ظهر  ولكن  عاًما،   16 استمرت 
حاولت  عندما  الماضي  حزيران/يونيو  في  صارخ 
الدول  بعض  إقناع  النمسا  ومعهما  وفرنسا  ألمانيا 
قمة مع  الحوار مع روسيا وعقد  المتشككة بجدوى 
معارضة  واجه  المقترح  هذا  ولكن  بوتين،  رئيسها 
قوية من جانب عدة أعضاء في االتحاد األوروبي، 

وعلى رأسها دول البلطيق وبولندا.

بدا ماكرون وميركل عازمين على مواكبة الرئيس 

األمريكي جو بايدن، الذي عقد قمة  خاصة مع بوتين 
االجتماع  ذلك  أسفر  وقد  الماضي.  العام  في جنيف 
عن القليل من اإلنجازات الملموسة  لكنه قدم تلميًحا 

نادًرا عن تحسن العالقات مع موسكو.

المصداقية األلمانية والفرنسية تتلقى ضربة موجعة
حذرت دول أوروبا الشرقية من أن بوتين لم يتخذ 
بعد أي خطوات ملموسة رًدا على مبادرات بايدن، 
االتحاد  قبل  للغاية من  اللين  النهج  أن  وحذرت من 
الذي يصفه بعض  الروسي  الزعيم  تجاه  األوروبي 
يقوض  أن  يمكن  بـ"االستبدادي"   الدول  تلك  قادة 

جهود بايدن لخلق توازن جيوسياسي جديد.
والفرنسية  األلمانية  المصداقية  تلقت  السياق،  وفي 
ضربة موجعة بالفعل في ضوء المساعي "الفاشلة" 
لتنفيذ اتفاقيات مينسك للسالم، ويتعلق األمر باتفاقات  
الحرب  إنهاء  إلى  يهدفان  النار  إطالق  لوقف 
دونباس  منطقة  في  روسيا  تدعمها  التي  االنفصالية 

الشرقية بأوكرانيا.

لدول  ألوكرانيا  النطاق  واسع  بوتين  غزو  أكد  لقد 
أوروبا الشرقية أن ألمانيا ارتكبت خطأ تاريخًيا فادًحا 
احتواء  قبل  االقتصادية  المصالح  وضع  خالل  من 
وعزل بوتين الذي أطلق شرارة الحرب. وفي نهاية 
بعد  ألوكرانيا،  الروسي  الغزو  حصل  المطاف، 
أشهر من التحذيرات من واشنطن بأن الحرب كانت 
في  تشككان  وبرلين  باريس  كانت  حين  في  وشيكة 

األمر بشكل صريح.

مصادر: يورونيوز0 أفد0 وكاالت
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أحمد الجمال

وماري  السياسية  العلوم  أستاذ  جير،  جون  خلُص 
في صحيفة  المنشور  تحليلهما  في  سوليفان  كاثرين 
المتحدة  الواليات  أن  إلى  بوست«،  »واشنطن 
أصبحت حالًيا أكثر انقساًما مما كانت عليه قبل 40 
عاًما، وهو نمط يثير القلق على مستقبل البالد، وذلك 
في إطار تقييمهما للوحدة األمريكية على مدار أكثر 

من أربعة عقود سابقة.

بالسردية  الكاتبان  استشهد  تحليلهما،  مستهل  في 
األمريكية  الوحدة  بأن  تفيد  التي  السائدة،  الوطنية 
وصلت إلى أدنى مستوياتها على اإلطالق أو باتت 
سبًبا  هناك  أن  المؤكد  ومن  النقطة.  تلك  من  قريبة 
شواهد  ترى  أن  ببساطة  ويمكنك  بذلك.  لالعتقاد 
على  الخاصة  صفحتك  فتح  طريق  عن  متواترة، 
على  تدل  االجتماعي،  للتواصل  »تويتر«  منصة 
في  آخذ  أنه  الظن  وأغلب  حاد،  استقطاب  وجود 

االزدياد كل يوم.
ومع ذلك، ليس لدينا دليل قوي ومنهجي على الوحدة 
مع  تآكلها  كيفية  على  ذلك،  من  األهم  أو  الوطنية، 
وسائل  خوارزميات  أن  إلى  ونظًرا  الزمن.  مرور 
والتضليل،  الخداع  إلى  تنزع  االجتماعي  التواصل 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على  االعتماد  أصبح 
وسائل  تتغذى  إذ  صائب،  غير  أمًرا  رأي  لتكوين 
تجعل  ما  وغالًبا  نفسها  على  االجتماعي  التواصل 

المستخدمين أكثر غضًبا وإحباًطا.

مؤشر فاندربيلت للوحدة
ه الكاتبان إلى أن مؤشر فاندربيلت للوحدة يقتفي  يُنّوِ
الوطنية  الوحدة  في  سنوية  الربع  التحوالت  أثر 
المتاحة  البيانات  تجميع  من خالل  عام 1981  منذ 
للجمهور عبر خمس شرائح: رفض األداء الرئاسي، 
االجتماعية،  والثقة  األيديولوجي،  والتطرف 
إلى  باإلضافة  الكونجرس،  في  االستقطاب  وحالة 
االضطرابات المدنية. ويهدف العمل من خالل هذا 
سبيل  على  القصوى.  الحدود  تسجيل  إلى  المؤشر 
لألمريكيين  المئوية  النسبة  المؤشر  ل  يُسّجِ المثال، 
الذين يعارضون رئيس الواليات المتحدة بشدة، كما 
جمعها استطالع مؤسسة »جالوب«، بداًل من رصد 

االستهجان العام للرئيس.
مدى  على  الباحثان  يقف  المطاف،  نهاية  وفي 
خالل  من  ونطاقها  البارزة  السياسية  االضطرابات 
مؤسسات  تطرحها  التي  األسئلة  عدد  تسجيل 
استطالعات الرأي الكبيرة، مثل »جالوب« و»بيو« 
أو  السياسية  االحتجاجات  بشأن  سي«،  بي  و»إن 
إمكانية  التركيبة  هذه  تتيح  ثم،  ومن  االضطرابات. 
البحث عن  المتحدة من خالل  الواليات  تقييم وحدة 
عاًما  األربعين  مدار  على  واالتجاهات  األنماط 

الماضية، دون االعتماد على مبالغة المنتقدين وقلِقهم.
وبعد التحليل واإلعداد يمكن استنتاج أن البالد، حتى 
بعد الهجمات في 11 سبتمبر )أيلول(، لم تكن قريبة 
الوحدة  فنا  عرَّ إذا  النهاية،  في  الوحدة«  »حالة  من 
تكون  قد  النظرية،  الناحية  ومن  إجماع.  أنها  على 
الدرجة 100 دلياًل على وجود وحدة مثالية، بينما قد 
تشير الدرجة صفر إلى انقساٍم حاد. لكن من األفضل 
الت  فهم الدرجات على أنها تكشف عن وجود تحوُّ
للوحدة  مطلقة  مقاييس  وليست  عامة  واتجاهات 

الوطنية في مرحلة بعينها.
التي  الزمنية  الحقبة  خالل  أنه  إلى  الكاتبان  ويلفت 
أُجِريت عليها الدراسة، وجدا أن أعلى درجة حققتها 
الثاني  الربع  خالل  ذلك  وكان   ،71.3 هي  الوحدة 
من عام 1991، إذ كان األمريكيون يحتشدون خلف 
الرئيس األمريكي آنذاك، جورج بوش )األب(، في 
الواليات  أن  أيًضا  واكتشفا  الخليج.  حرب  أعقاب 
من  نادرة  لحظاٍت  سوى  تشهد  لم  الحديثة  المتحدة 
األكثر  األوقات  تكن  لم  وبالمثل،  السياسية.  الوحدة 
انقساًما قاتمة كما قد توحي الحكمة السياسية السائدة: 
وقد انخفض معدل الوحدة إلى أقل من درجة 50 في 

ثالثة أرباع سنوية فحسب.

في عهد إدارة ترامب في أدنى مستوياتها
يستدرك الكاتبان قائلَْين: ومع ذلك، من الواضح أن 
في  آخذة  الوحدة  أن  وجد  للوحدة  فاندربيلت  مؤشر 

التناقص على مدى العقود الثالثة الماضية. 
ويؤكد الكاتبان أن هذه التحوالت تتوافق مع السردية 
وقَّعها  )وثيقة  أمريكا«  مع  »العقد  وأسفر  السائدة. 
سبتمبر 1994  في 27  الجمهورية  األقلية  أعضاء 
قبل سيطرة الحزب الجمهوري على الكونجرس في 
َسيِسنَّه  الذي  التشريع  العقد  عام 1994. وحدد هذا 
المؤتمر  من  يوم   100 أول  خالل  النواب  مجلس 
نيوت  مالمحه  ل  شكَّ الذي   ))1996-1995)  104
في  األمريكي  النواب  مجلس  رئيس  جينجريتش، 
والذي   ،1999 عام  حتى   1995 عام  من  الفترة 
أُطلِق خالل الحملة االنتخابية قبل انتخابات التجديد 
النصفي لعام 1994، عن حقبة قامت فيها األحزاب 
وهو  الكونجرس،  انتخابات  سباقات  بـ»تأميم« 
إلى  لإلشارة  السياسة  علماء  يستخدمه  مصطلح 
تشكيل  في  والرئاسية  الوطنية  السياسات  مركزية 

نتائج انتخابات الكونجرس.

وفي الوقت نفسه، اشتعلت الحروب الثقافية، وزادها 
عن  اإلعالن   1996 عام  في  وتأجيًجا  اشتعااًل 
نيوز«  انطالق وسائل إعالم حزبية، مثل »فوكس 
ذلك  إن بي سي«. وبعد مرور عقد من  و»إم إس 
حت سارة بالين لمنصب نائب الرئيس،  الوقت، ترشَّ

وشهدنا االنتخابات الرئاسية لباراك أوباما وصعود 
حزب الشاي.

شعبوية،  شخصياٍت  ظهرت  المطاف،  نهاية  وفي 
األمريكي،  لليسار  ممثِّاًل  ساندرز،  بيرني  مثل 
ترامب  تولي  ومع  لليمين،  ممثِّاًل  ترامب  ودونالد 
تسعة من  الباحثان  المتحدة، رصد  الواليات  رئاسة 
للوحدة  فاندربيلت  مؤشر  في  مستويات  عشر  أقل 
لًة  مسّجِ الفترة،  هذه  خالل  للقياس  أخضعاها  التي 
 .2017 عام  في  درجة   35 قدره  قياسيًّا  انخفاًضا 
الربع  في  الذي رصداه  العاشر هو  المستوى  وكان 
 .2016 عام  في  ترامب  النتخاب  السابق  السنوي 
لتقويض  المبذولة  الجهود  أن  نستنتج  سبق،  ومما 
المؤسسات الديمقراطية من خالل الخطابات الكاذبة 
ل خطًرا على فكرة  والمضلِّلة، التي تردد كثيًرا، تُشّكِ
»واحد من الكثرة« والتي يقصد بها )أنه من َرِحم 
بين  من  وأنه  واحدة،  دولة  خرجت  عديدة  والياٍت 
ل  عديد من الناس واألعراق واألديان واألصول تشكَّ

نت أمة واحدة(. شعب واحد وتكوَّ

الوحدة ليست إجماًعا
فاندربيلت  مؤشر  مقياس  يُؤكد  عامة،  وبصفة 
والمؤرخ  الكاتب  ميتشام،  جون  فرضية  للوحدة 
والرئيس المشارك في مشروع الوحدة والديمقراطية 
في  المنشور  أمريكا«  كتابه »روح  في  األمريكية، 
ذلك  في  بما  والنقاش،  »الخالف  أن:   ،2019 عام 
السمات  من  الُمنِهك،  والنقاش  الشرس  الخالف 
المميزة للسياسة األمريكية… يكمن فن السياسة في 
تشكيل توافق آراء عملي لفترة زمنية معينة، وليس 
تتعلق  أخرى،  وبعبارة  اإلجماع«.  إلى  الوصول 
ولم  الخالف.  إدارة  بكيفية  األمريكية  الديمقراطية 
تشهد الواليات المتحدة مطلًقا فترة زمنية معينة كان 
ًدا تماًما. وقد صاغ اآلباء  فيها الشعب األمريكي موحَّ
المؤسسون الدستور األمريكي وهم على دراية بأن 

المواطنين سيظلون مختلفين بطبيعة الحال.
تعريض  خالل  من  بالقول:  مقالهما  الكاتبان  ويختم 
مؤشر  يشير  اإلحصائي،  للتحليل  األخيرة  السنوات 
فاندربيلت للوحدة إلى أن الواليات المتحدة نادًرا ما 
يتصوروها.  أن  للمواطنين  يحلو  كما  دة  موحَّ كانت 
ويؤكد مؤشر فاندربيلت للوحدة أن األمريكيين أقل 
وحدة حالًيا مما كانوا عليه قبل 40 عاًما، وهو نمط 

يبعث على القلق. 

الحرب األهلية
وحذرت وسائل اإلعالم اليمينية من احتمالية نشوب 
حرب أهلية في الواليات المتحدة األمريكية، ودأبت 

على دعوة اإلنجيليين إلى تخزين األسلحة.
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عادل فهمي

من  تبعها  وما  األوكرانية  الحرب  من  أشهر  فبعد 
شملت  “موسكو”،  على  عقوبات  “أوروبا”  فرض 
قررت  لـ”النفط”،  وجزئًيا  لـ”الفحم”،  كلًيا  حظًرا 
“روسيا” خفض إمدادات “الغاز” إلى “ألمانيا”؛ أكبر 
عميل لـ”الغاز الروسي”” في العالم، وكذلك “إيطاليا” 
إحدى كبار زبائنه، مما يُهدد بكارثة حقيقية لـ”برلين” 

تحديًدا إذا توسعت “العقوبات الروسية”.
تصدير  على  حظًرا  “روسيا”  فرضت  أن  وسبق 
شراءه  لرفضها  األوروبية  الدول  من  لعدد  “الغاز” 
والدنمارك  وبولندا  “بلغاريا  منها:  بـ”الروبل”، 

وهولندا” وغيرها.
تعتمد  تُعد  لم  دواًل  إما  استهدف  الحظر  هذا  ولكن 
على “الغاز الروسي”، بشكل كبير، وإما أن أسواقها 
الروسية  استبدال اإلمدادات  يمكنها  صغيرة، ولذلك 

بمصادر أخرى.

ولكن القرار الروسي األخير قلل من توريد “الغاز”؛ 
القارة، وكذلك  في  للطاقة  أكبر مستهلك  لـ”ألمانيا”، 
بـ”االتحاد  المستهلكين  كبار  من  تُعد  التي  “إيطاليا” 
كبيرة حتى  القرار  تأثيرات  يجعل  مما  األوروبي”، 
لو كانت “العقوبات الروسية” خفًضا وليست قطًعا، 
ولكن األخطر أن القرار إنذار بإمكانية القطع الكامل.

األوروبية،  المصانع  بدأت  القرار؛  هذا  قبل  وحتى 
الروسية  الطاقة  على  طويلة  فترة  منذ  تعتمد  التي 

الرخيصة، في وقف أعمالها.

مبررات “موسكو”..
في  العمالقة،  الروسية  )غازبروم(  شركة  وأعلنت 
“الغاز”  من  لشحناتها  جديًدا  خفًضا   ،2022 يونيو 
إلى “أوروبا”، عبر خط أنابيب )نورد ستريم( بمقدار 

الثُلث.
ومن بين األسباب التي قالتها “موسكو” لتبرير قرار 
توافر  “ألمانيا”، عدم  إلى  “الغاز”  إمدادات  تخفيض 
ضواغط من شركة )سيمنز( األلمانية، إذ: “ال يمكن 
في الوقت الحالي استخدام سوى ثالث وحدات لضغط 
الغاز” في محطة الضغط )بورتوفايا(؛ بشمال غربي 
“روسيا”، حيث يجري تزويد خط )نورد ستريم-1).

إنتاجها  خفض  عن  أعلنت  قد  )غازبروم(  وكانت 
وبذلك  مكعب،  متر  مليون  مئة  إلى:   167 من: 
اليومية اإلجمالي عبر خط  يصل خفض اإلمدادات 
األنابيب الذي يربط “روسيا” بـ”ألمانيا”؛ عبر “بحر 

البلطيق”، إلى نحو: %60.
“الغاز”  ذلك، خفضت )غازبروم( شحنات  بموازاة 

“ألمانيا يمكن أن تتجمد هذا الشتاء، إذا واصلت فرض عقوبات علينا”، تبدو هذه رسالة “روسيا” من وراء تخفيض إمدادات “الغاز” 
إلى “ألمانيا” و”إيطاليا”، األمر الذي يطرح تساؤاًل ُملًحا: من يكون المتضرر األكبر إذا قرر الرئيس الروسي؛ “فالديمير بوتين”، قطع 

إمدادات “الغاز” تماًما عن “أوروبا”: “موسكو” أم خصومها الغربيون ؟

إلى مجموعة )إيني( اإليطالية؛ بنسبة: %15.

ونددت “ألمانيا” بالقرار، ووصفته بالسياسي.

عن  االستغناء  و”ألمانيا”  “أوروبا”  تستطيع  هل 
الغاز الروسي ؟

تختلف دول “أوروبا” في مدى اعتمادها على “الغاز 
نحو: %55  الروسية  اإلمدادات  تُمثل  إذ  الروسي”، 
و%100  الحرب،  قبل  “ألمانيا”  إلى  الواردات  من 
حسب  التشيك”،  وجمهورية  “التفيا  مثل:  لدول 

صحيفة )الغارديان( البريطانية.
على  تعتمد  “برلين”  كانت  “الغاز”،  إلى  وإضافة 
استهالكها  توفير: 50% من  الروسية في  الواردات 
عندما  النفطي،  استهالكها  من  و%35  لـ”الفحم”؛ 
غادرت “أنغيال ميركل”؛ منصب مستشارة “ألمانيا”، 
لضمان  سياساتها  جراء  الماضي،  العام  أواخر  في 

الطاقة الرخيصة.
استيراد  أوقفت  التي  الوحيدة  الدولة  هي  ”ليتوانيا” 
الوقود من “روسيا”، في 03 نيسان/إبريل 2022، 
مع بقاء بقية القارة ممزقة بين احتياجاتها من الطاقة 
“روسيا”،  بخزائن  أموال  وضع  في  الرغبة  وعدم 

حسبما ورد في تقرير لموقع )إكوارتز(.

وقبل العملية الروسية العسكرية في “أوكرانيا” لم تكن 
هناك خطة طواريء ألمانية لتأمين إمدادات أخرى. 
للواردات  عملي  بديل  الحكومة  لدى  يكن  لم  كما 
المستشار وزير  نائب  أجراه  تقييم  الروسية، حسب 
االقتصاد؛ “روبرت هابيك”، عقب توليه السلطة؛ في 

كانون أول/ديسمبر الماضي.
تعتمد  كونها  في  فقط  ليست  “ألمانيا”  مشكلة  ولكن 
أيًضا  ولكنها  الروسي”،  “الغاز  على  كبير  بشكل 
مستهلك ضخم، يصعب عليه إيجاد بدائل في ضوء 
قلة المعروض بالسوق، كما أنه ليست لديها حتى اآلن 
منشآت لتسييل “الغاز” الستقبال “الغاز” القطري أو 
المصري أو األميركي القادم من وراء البحار، وفي 
“الغاز  استقبال  على  تعتمد  سوف  األحوال  أفضل 
نقله  ثم  أخرى  أوروبية  لدول  يصل  الذي  الُمسال” 

عبر الشبكات األوروبية لـ”ألمانيا”.

بدائل ألمانية مستقبلية
وعززت “ألمانيا” ودول “االتحاد األوربي” جهودها 
إليجاد بديل لـ”الغاز الروسي”، حيث بحثت “برلين” 
مع “قطر” استيراد “الغاز الُمسال”، كما وقَّع “االتحاد 
األوروبي” اتفاًقا إطارًيا مع “مصر وإسرائيل” لنقل 

منشآت  من  والمصري  اإلسرئيلي  الُمسال”  “الغاز 
عقدت  بينما  “أوروبا”،  إلى  المصرية  التسييل 
“الجزائر”  من  مشترياتها  لتعزيز  اتفاًقا  “إيطاليا” 

القريبة منها.
ولكن حتى اآلن؛ لم يظهر أنه تم الوصول التفاقات 
نهائية، مع هؤالء، وهناك تساؤالت حول إمكانية أن 
يكون “الغاز” الُمستقدم من هذه الدول كافًيا الستبدال 
“الغاز الروسي” الُمصدَّر لدول “االتحاد األوروبي”؛ 
يُقدَّر حجمه في عام 2021؛ بـ 155 مليار  والذي 
متر مكعب من “الغاز الطبيعي” من “روسيا”، وهو 
ما يُمثل نحو: 45% من واردات “االتحاد األوروبي” 
إجمالي  من   %40 من:  يقرب  وما  “الغاز”  من 

استهالك “الغاز”.

في حين أن الحديث عن زيادة تُقدر بأقل من عشرة 
وليس  ومصر”  “إسرائيل  من  مكعب  متر  مليارات 
بشكل فوري، أما “قطر” التي تُعد ثاني أكبر ُمصّدر 
لـ”الغاز” بعد “روسيا”، فإنه لم يُعرف حجم “الغاز” 
“ألمانيا”،  وتحديًدا  لـ”أوروبا”؛  تصديره  تنوي  الذي 
زبائنها  تجاه  قديمة  إلتزامات  لديها  “الدوحة”  ولكن 
حلفاء  بعضهم  زبائن،  وهم  “آسيا”،  في  المخلصين 
لـ”أميركا” ويُفترض أنهم معادون لـ”موسكو” بالتالي، 
إيجاد  المحايد منهم في األزمة يصعب عليه  وحتى 
“روسيا”،  من  الشراء  عبر  القطري”  لـ”الغاز  بديل 
ألن معظم “الغاز الروسي” الموجه لـ”أوروبا” يأتي 
يسيرة  وسيلة  هناك  وليست  األورال”؛  “منطقة  من 

لنقله إلى “آسيا”.
األوروبيين  إصرار  من  اشتكوا  القطريين  أن  كما 
على أنهم ال يُريدون إبرام تعاقدات طويلة األجل في 
مجال “الغاز”، وهو األمر الذي تُريده “الدوحة” لكي 
التصدير  لعملية  كبيرة  استثمارات  توجيه  تستطيع 

لـ”أوروبا”.
ولكن إذا قلل “بوتين” إمدادات “الغاز”، قبل أن تجد 
مخزونات  ملء  على  قدرتها  فإن  البديل،  “برلين” 

“الغاز” المخصصة للشتاء سوف تتراجع.
وإذا قرر “بوتين” بداًل من تخفيض إمدادات “الغاز”؛ 
لـ”ألمانيا”، قطعها، فإن “برلين” قد تكون في مأزق 

كبير، وقد يمر االقتصاد األلماني بركوٍد حاد.
وقال “ستيفان كوثس”، نائب الرئيس ومدير األبحاث 
“سوف  “كيل”:  معهد  في  والنمو  األعمال  لدورات 
االستخدام  كثيفة  للصناعات  بالنسبة  تغيير  يحدث 
التضخم  أن  وأضاف  مقاطعة”.  بدون  حتى  للغاز 
سيؤدي إلى تفاقم مشاكل األسر ذات الدخل المنخفض 
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ويُزيد التكاليف االقتصادية اإلجمالية.
وقدَّرت دراسة لمجموعة من معاهد الطاقة األلمانية؛ 
“الغاز والنفط”  إمدادات  أنَّ توقف  الماضي،  الشهر 
الروسيَّين فجأًة قد يُفقد االقتصاد األلماني: 12% من 

ناتجه المحلي اإلجمالي.
ولكن األمر قد يتعدى الخطر االقتصادي إلى خطر 
“الغاز  على  حظر  ففرض  المواطنين،  حياة  على 
الروسي” في المدى القريب، من شأنه أن يعيث فساًدا 
في اقتصاد “ألمانيا”؛ إذ ال تستخدم “ألمانيا”؛ “الغاز 
تشغيل  في  والمساعدة  الكهرباء  لتوليد  الروسي”، 
مصانعها فحسب، بل في تدفئة المنازل، حسبما ورد 

في تقرير لموقع شبكة )CNBC( األميركية.

هل تستطيع “روسيا” قطع الغاز عن أوروبا ؟
السؤال المحوري هنا: هل يمكن أن يُخاطر الرئيس 
عن  “الغاز”  بقطع  بوتين”،  “فالديمير  الروسي؛ 
فقدانه  يعني  مما  “ألمانيا”،  وتحديًدا  “أوروبا”؛ 
وقت  في  لها  الحاجة  أمِسّ  في  هو  ثمينة  دوالرات 
من  اقتصاده  ويُحاَصر  بـ”أوكرانيا”  قواته  تُحارب 
إلى  نفطه  الغرب، وُفرض حظر على تصدير  ِقبل 

“أوروبا” ؟.
لإلجابة عن هذا السؤال، يجب فهم أن “روسيا” تُعد 
دولة مهمة، ولكن ليست األهم في تصدير “النفط”، 
مجال  في  والمركزية  األولى  الدولة  تُعد  أنها  غير 

تصدير “الغاز”.
ولكن رغم ذلك؛ إيراداتها من “الغاز” أقل بكثير من 
لـ”أوروبا”؛  بالنسبة  المشكلة  “النفط”،  من  إيراداتها 
بديل  إيجاد  لها  يمكن  بينما  أنه  “ألمانيا”،  وخاصة 
بالنسبة  أصعب  األمر  فإن  الروسي”،  لـ”النفط 
لـ”الغاز”، لسببيين: أن نسبة صادرات “روسيا” من 
تُعادل  بنسبة  “الغاز” كبيرة جًدا فهي األكبر عالمًيا 
تجارة  في  أقل  نسبتها  بينما  العالم،  صادرات  ربع 
“النفط” العالمية، كما أن “الغاز” أصعب في تداوله 
من “النفط”، حيث يعتمد بشكل كبير على النقل عبر 
األنابيب، والتسييل يحتاج إلى مرافق مجهزة مسبًقا، 
وهي نادرة في “أوروبا”، والسيما “ألمانيا” تحديًدا.

مليار   489.8 “روسيا”:  صادرات  إجمالي  وبلغ 
لوكالة  تقرير  نقل  حسبما   ،2021 عام  في  دوالر 

)رويترز( عن البنك المركزي.
من إجمالي الصادرات الروسية، بلغت قيمة “النفط” 
النفطية:  والمنتجات  دوالر،  مليار   110.2 الخام: 
68.7 مليار دوالر، و”الغاز الطبيعي” عبر خطوط 
الطبيعي  و”الغاز  دوالر،  مليار   54.2 األنابيب: 

الُمسال: 7.6 مليار دوالر.
أي إنه في العام الماضي؛ وبينما كانت أسعار “النفط 
إيرادات  والغاز” منخفضة أو طبيعية، شكل مجمل 
بينما  “روسيا” من “الغاز” نحو: 70 مليار دوالر، 
 170 نحو:  ومشتقاته  “النفط”  مبيعات  قيمة  بلغت 
زادت  قد  األرقام  هذه  األغلب  وفي  دوالر،  مليار 
بمعدل أعلى من الضعف بعد قفزة أسعار الطاقة إثر 

الحرب األوكرانية.
ورقة  تستخدم  أن  يمكن  “روسيا”  أن  هذا  ويعني 

“النفط  حظرها  على  رًدا  “أوروبا”؛  إليالم  “الغاز” 
أنه يصعب  مالًيا، رغم  أن تضرر  الروسي”، دون 
أسواق  في  لـ”أوروبا”  المخصص  “الغاز”  تبيع  أن 
بدائل  إيجاد  تستطيع  أنها  لسببين:  وذلك  أخرى؛ 
أسواق أخرى  لـ”أوروبا” في  تبيعه  الذي  لـ”النفط”؛ 

مثل “الصين والهند”.
“النفط”  الكبير في أسعار  الثاني أن االرتفاع  األمر 
يعني أنها ستعّوض ثمن “الغاز”؛ الذي قد تقطعه عن 
أسعار  في  حققتها  التي  الزيادة  “أوروبا” من خالل 
المخصص  بيع غازها  لم تستطع  لو  “النفط”، حتى 
حقول  من  يأتي  ألنه  آخرين،  لزبائن  لـ”أوروبا” 
“منطقة األورال” التي ال ترتبط بأنابيب مع منطقة 
“شرق آسيا”؛ )يمكنها تسييل جزء في البحر األسود 
وبحر البلطيق ثم نقله عبر قناة السويس، إلى زبائنها 

اآلسيويين، ولكنه لن يكون كبيًرا(.

رسالة “بوتين”: ال يمكن فرض عقوبات مناسبة 
لكم دون أن تتوقعوا أن نرد..

حتى اآلن، لم تقطع “روسيا”؛ “الغاز”، عن “ألمانيا” 
أن  الواضح  من  ولكن  الرئيسة،  “أوروبا”  وأسواق 

تخفيض اإلمدادات له هدفان.
األول: تقليل قدرة “ألمانيا” وبقية دول “أوروبا” على 
تخزين “الغاز”، في موسم الصيف استعداًدا للشتاء، 

وهي مسألة حيوية جًدا.
الثاني: رسالة بإمكانية قطع “الغاز” تماًما مع توضيح 

أن هذا لن يضر “موسكو”.
فحتى اآلن فرضت “أوروبا” عقوبات انتقائية على 
“روسيا”، فما تستطيع استبداله فوًرا، حظرته تماًما 
بعد  أو  جزئًيا  استبداله  تستطيع  وما  “الفحم”،  مثل 
على  أو  جزئي  بشكل  حظرته  “النفط”،  وهو  فترة 
مدى زمني أطول، وما ال تستطيع استبداله في المدى 

القريب والمتوسط، لم تحظره على اإلطالق.
طريق  خارطة  بوضع  األوروبي”  “االتحاد  وقام 
للعقوبات، موائمة لمصالحه كتكتل، ولمصالح حتى 
أصغر أعضائه مثل: “المجر”، التي حظيت باستثناء 
اللتين  واليونان”،  و”قبرص  “النفط”،  حظر  من 
شحن  على  العقوبات  من  مؤقت  باستثناء  حظيتا 

وتأمين “النفط الروسي”.
الخطط  يُفسد  حجر  بإلقاء  يلّوح  “بوتين”  ولكن 

عقوبات  بفرض  لكم  نسمح  “لن  وهو:  األوروبية، 
مناسبة لكم، إذا كنت ستعاقبوننا بطريقة ُمريحة لكم، 
األقل  الطرف  فلتكن مقاطعة شاملة، وسنكون نحن 

تضرًرا منها”.

الخطوة  اتخاذ هذه  تأخر “بوتين” في  لماذا  ولكن 
بعد خمسة أشهر من الحرب ؟

على األرجح، “بوتين”، ال يُريد قطع شعرة معاوية 
مع األلمان.

كما أنه يُريد تأخير هذه الخطوة التخاذها في مرحلة 
“الغاز”  تخزين  بدأت عملية  قد  “برلين”  فيها  تكون 
المخصص للشتاء، بحيث يكون التوقيت متأخًرا بما 

يكفي لكي يُشكل صعوبة أمامها إليجاد البدائل.
بطيء  تقدُّم  بتحقيق  له  سمح  قلياًل  التأخر  أن  كما 
لقواته في “شرق أوكرانيا”؛ )على حد مزاعم التقرير 
مع  عسكرية،  انتصارات  وتحقيق  البريطاني(، 
الزخم األوروبي  بدء تراجع  ظهور مؤشرات على 
األزمات  أصبحت  أن  وبعد  لـ”كييف”،  الداعم 
للرأي  الشاغل  الشغل  هي  والتضخم  االقتصادية 
العام في الغرب، وظهور أصوات؛ كصوت الرئيس 
الفرنسي؛ “إيمانويل ماكرون”، تدعو إلى عدم إهانة 
يحمله  بما  بالتفاوض  “كييف”  وتُطالب  “موسكو”، 
للتنازل عن بعض أراضيها  ذلك من دعوة ضمنية 

بشكل غير رسمي.

لمشكلة  تحديًدا  “ألمانيا”  دون حل  الصيف  مر  وإذا 
في  األلمان  د  تجمُّ وشبح  الشتاء  واقترب  “الغاز”، 
منازلهم بسبب نقص الطاقة، مازال ماثاًل، فإن ذلك 
قد يجعل “برلين” أقل حماسة لمعاقبة “روسيا”. وإذا 
بدأت المفاوضات التي تحدَّث عنها “ماكرون”، فإن 
ما تُريده “موسكو” ليس أن يكون الوضع األوكراني 
الغربية”  “العقوبات  بل  المباحثات،  محور  هو  فقط 

عليها ضمن سلة التفاوض.

فبرد الشتاء القادم هو رهان “بوتين” األساس لتخفيف 
“العقوبات الغربية” على بالده، و”ألمانيا” التي قادت 
الروسي”،  “الغاز  على  لالعتماد  األوروبي  التوجه 
“أوكرانيا”؛  من  حتى  أكثر  لـ”بوتين”  رهينة  تبدو 

بحسب تعبير التقرير البريطاني.
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للشاعرة  حديثا   الصادر  األّول  الروائي  العمل  هو 
أن  لها  سبق  وقد  نجمي  ريم  المغربية  واإلعالمية  
أصدرت مجموعتين شعريتين وعدداً  من الدراسات 
في  اإلعالمي  بنشاطها  معروفة  وهي  والترجمات، 

األلمانية .
المتوسط،  القطع  من  في 335 صفحة  الرواية  تقع 
بين  متبادلة  الكترونية  رسائل  شكل  على  جاءت 
زوجين يعيشان إرهاصات حالة الطالق واالنفصال 
من  قرن  ربع  بعد  بينهما  الخالفات  تصاعد  نتيجة 

الزواج، وهما على أبواب الخمسين من عمرهما. 
بين  اإللكتروني  البريد  يحملها  رسالة  ثالثين  عبر 
يوليا األلمانية وعادل األستاذ الجامعي المغربي ذي 

الجنسية األلمانية. 
 في حين تدخل على خّط الرسائل واألحداث الفتاة 
ألمانيا،  إلى  حديثاً  لجأت  والتي  جوري  السورية 
جوري التي تتشابك في عالقة حّب مع عادل ستؤثر 

في مجرى األحداث الحقاً. 
 تطرح الرواية قضية انفصال الزوجين، هذه القضية  
تطرقت لها الرواية العربية كثيراً، لكن ما الجديد في 
تشريح الرغبة؟  لعل الِجّدة في الموضوع أنّها تطرح 
قضية زواج الوافدين العرب من النساء األلمانيات، 
يبنى عادة على مصالح شخصية  الذي  الزواج  هذا 
ألحد الطرفين، ولعل أهم تلك المصالح تسهيل الحياة 
في ألمانيا واإلقامة والدراسة واللغة والحصول على 
الجنسية األلمانية وغيرها من العقبات، على العموم 
فإن المتابع لهذه القضية تحديداً يجد أّن قسماً كبيراً 
والطالق  باالنفصال  انتهى  قد  الزيجات  هذه  من 
وغالباً ما يكون برضى الطرفين إذ ليس ذلك قاعدة 
المصلحة  من  العموم جزء  على  عاّمة،  سمة  وإنما 
بالحصول  تنتهي  الزواج  هذا  في  العربي  للشريك 
على الجنسية أو دخوله سوق العمل أو حين يتذكر 
بعد ردح من الدهر أنّه عربي فيرتكس نحو عروبته 
و"دينه"  بالطبع هذا ال ينفي أن هناك زيجات بقيت 
معرفية  ثقافية  ثنائيات  شكلت  بل  متماسكة،  قائمة 

مشتركة. 
في  تتشارك  تجعلك  عوالمها،  إلى  تشّدك  الرواية 
بوح شخصياتها، تتعاطف مع إحداها في موقف ما، 
لكنك ستنقلب في الرسالة التالية عندما يفنّد الخصم 
ادعاءات خصمه، فتجد أّن البد أن تكون على مسافة 
بأسلوب  نجمي  ريم  تسرده  بما  تستمتع  الحياد  من 
الشخصية  هذه  كانت  وإن  حتى  شيّق  سهل  لغوي 

تتحّدث في  قضايا القانون والعدالة والفكر والثقافة 
مباشِر  تماس  على   هي  التي  القضايا  من  وغيرها 
هذه  وأسلوب  منطق  يبدو  الرسائل،  موضوع  مع 
وفي  بالعاطفة   مشبعاً  مشحوناً،  مرناً،  الشخصيات 
يدخلك  متوتراً  متشنجاً  وربما  األحيان   من  كثير 
دائرة قلقه وانفعاله، وبالتالي هو حوار مزج ما هو 
واالسقاط  للتأويل  القابل  العام  هذا  بالعام،  شخصي 

على فضاءات شخصيّات أخرى. 
حيث استطاعت نجمي وضع القارئ في دائرة حقيقة 
هذه الشخصيات، حتى ليظّن أن هذه الرسائل تصدر 
بيئة حقيقية،  لحٍم ودٍم عاشوا في  عن أشخاص من 
الرسائل  هذه  بنَش  ما  بطريقة  الروائية  استطاعت 

ونشرها للعام.

كيف تّم تشريح الرغبة؟!
في  رسائل تشريح الرغبة كّل شيء قابل للمكاشفة 
والوصول  انهيار عالقتهما  حافة  على  بين زوجين 

إلى الطالق.
الصحفية  يوليا  الزوجة   تدفع   األولى  المرحلة  في 
ما  بكّل  الثقافي،  الشأن  في  والعاملة  والمترجمة 
تحاول  "عادل"  الروائي  الزوج   الستعادة  تستطيع 
ردم الهّوة التي بدأت تتسع بينهما حفاظاً منها على 
حافلة  وحياة  أحالم  من  قرن  ربع  خالل  بُني  ما 
بالذكريات الجميلة تشهد عليها األمكنة التي زاراها 
دوافع زوجها  فهم  تحاول  مرة،  أّول  التقيا  منذ  معا 
أرشيف   وعلى  الذاكرة  على  فتعّول  لالنفصال، 
عجنت  التي  المشاعر  ودفق  اللحظات  حميمية  
روحيهما، تذّكره بها، فتبدأ رسالتها األولى " بزوجي 
الحبيب"  والثانية " عزيزي عادل " وبعدها "عادل" 

ثم  " زوجي السابق".
وتتبدل  التوتر  حالة  في  تصاعدياً   الرسائل  تتوالى 
العناوين لتغدو أكثر جفافاً ومن ثم ِصداما وتخوينا، 
يلتقط كلمات رفيقه ويعّول  ليصير كّل واحٍد منهما 
بعد  العاصفة  تهدأ  ثم  ومن  قسوتها  على  الرّد  في 
االنفصال، ليعيشا مرحلة التحّول إلى غرباء،  لتعود 
األمور بينهما إلى ما يشبه الشفقة الممزوجة بالنظرة 
البعيدة وكأن كّل واحٍد منهما غدا في  كوكٍب مختلف 

بعيداً عن اآلخر وقد بدأ يرتّب حياته الجديدة .
قابٌل  الرواية  في  موقف  وكّل  وكبيرٍة  صغيرٍة  كّل 
للتشريح بمبضع روائية أتقنت التماهي والغوص في 
دواخل شخصياتها   المتوترة من خالل رصد ردود 

أفعالها، فلم تفتها تفصيلٌة واحدٌة من تفصيالت الحياة 
الزوجية إاّل وتوقفت عندها.

فلو فككنا القضايا الخالفيّة الكبيرة أو الصغيرة التي 
الزوجين  بين  الرواية   صفحات  متن  على  مّرت 
الخالفات  أشكال  من  طويلٍة  قائمة  على  لحصلنا 
الطبيعية جداً  قد تحدُث  العادية ربما، بل  الزوجية 
علبة  شراء  على  الخالف  من  بدءاً  بيت،  أي  في 
وفرز  مكانها  إلى  الحمام  منشفة  إعادة  أو  الحليب، 
القمامة، وانتهاًء بالخالف على بيع البيت، وما بينهما 
الِغيرة  وغير  أو  باألهل  تتعلق  من خالفات عابرة 

ذلك الكثير.. 
كّل ذلك  تسرده امرأة لها خبرتها في الحياة الثقافية 
عيناً  تمتلك  األلماني،  المجتمع  في  واالجتماعية  

تسجيلية راصدًة دقيقة المالحظة.
له  االنفصال  موضوع  يبدو  أخرى  جهة  من 
ذلك  انعكاس  خالل  من  الرواية  في  خصوصيته 
عليه   يركز  ما  وهذا  للمرأة  النفسية   الحالة  على 
المجتمع األلماني كثيراً باعتبار أّن القضايا القانونية 
محسومة هنا، إذ ال ردود أفعال كما هو الحال في   
المجمع الشرقي، خاصة فيما يتعلق بمصطلح المرأة 
بعد  حياته  مبادرة  يستعيد  هنا  فالكل   " المطلقة   "
االنفصال ويبقى التعويل األول على الحالة النفسية 

والخوف من االنتكاس 
مع  التعامل  في  مختلفة   مناٍح  القضية   تأخذ  هنا 
الزوجين  خضوع  مثل  من  القضية  هذه  ارتدادات 
لخبيرة في قضايا الخالفات الزوجية أو الكورسات 
من  يعانين  اللواتي  بالنساء  الخاصة  والمجموعات 

االنفصال من أجل تجاوز هذه المرحلة
تقول يوليا:

تساعد  بكتب  الماضية   الفترة  في  استعنُت  لقد   "
من قرروا االنفصال وترك شركائهم في التعامل مع 
الموقف الجديد، لقد عثرت على تلك الكتب مصادفة 
في  البشرية  التنمية  لكتب  المخصص  الركن  في 

مكتبة دوسمان..."ص51 

سرد يحفر في دواخل الشخصيات واألمكنة 
الرسائل على  تحرير  في  اشترك  الذي  الثالثي  هذا 
درجة عالية من الوعي والثقافة والقدرة على تحليل 
فردية،  شخصية  نظر  وجهة  من  وتركيبها  األمور 
لذلك فإن هذه الرسائل وإن قرئت منفردة فهي تحميل 
شكل أدب الرسائل وهو أدب له خصوصيته ومتعته.  
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بجرأة كبيرة تغوص الروائية في عوالم الشخصيات 
خالفها  أو  قربها  أسباب  في  عميقاً  تحفر  النفسية 
الخافتة  وصراعها، يتسلل السرد أحيانا مع األنوار 
المطبخ  طاولة  إلى  والممرات  الغرف  داخل  إلى 
والمكتب، وهو ليس سرداً مجانياً بل غالباً ما يكون 
كتحليل لموقف أو تفكيك رؤية لحظية من أجل الكشف 
عن الصراعات التي تعيشها إحدى الشخصيات، أو 
في المواقع الحمراء وما تُخفي من أسرار اللحظات 
تبدو  التي  العابرة  المواقف  والمتوترة حتى  الجميلة 
إاّل  زوجين  أو  حبيبين  بين  جداً  عادية  أنّها  أحياناً 
أنها عندما تخضع للتحليل حسب رؤية  كل طرف 
تغدو  مصلحته  من  وانطالقا  نظره  وجهة  و حسب 

األمور أكثر فجاجة وقسوَة والحفرة أعمق .
من  الكثير  عادل،  وزوجها  يوليا  بين  الرسائل  في 
ذلك  وارتباط  النفسية  الحالة  عن  الدقيقة  التفاصيل 
تنزع  األحيان  غالب  في  لكنها  الجسدية  بالرغبات 
صمام األمان في سردها ليغدو الخطاب بين الزوجين 
خطاباً بين عقلين واعيين أو بين منظومتين ثقافيتين 
اجتماعيتين مختلفتي التركيب، خاصة حين يرتكس 
كّل طرف إلى حضن موروثه االجتماعي وحاضنته 

الثقافية التي شّكلت وعيه البدائي ..
تتطرق الرواية أيضاً لقضية تغيير الدين في أوربا، 
 " مسلمة  وغدت  عادل،  ألجل  دينها  غيّرت  فيوليا 
ايهاماً " في حين تطلُب أسرة جوري من عادل تغيير 
دينه إلى المسيحية، بينما كان عادل متقلباً دينيا فهو 

المسلم شكاًل الملحد مضموناً .
أحيانا أخرى نجد أن هذه الشخصيات كانت تلجأ إلى 
عند  فالكتابة  عنها   النفسي  الضغط  لتخفيف  الكتابة 
هذه  فيها  تستثمر  إبداعية  كتابة  كانت  ويوليا  عادل 
اللحظات في عمل روائي ابداعي خاصة وأن عادل 
هو كاتب رواية ويوليا تطرق باب الكتابة اإلبداعية 

أيضا 
كانت لغة السرد في الغالب شفافة مشغولة بطريقة 
حيث  بينها  تتنقل  كانت  التي  المواقف  مع  تتناسب 
استخدمت اللغة االيحائية المشحونة بالرمز والمجاز 
بين  الحميمة  العالقة  مشاهد  رصد  في  وااليحاء 
يحمل  كان   ً فّجا  مباشرا  السرد  يكن  لم  الزوجين 

القارئ على جناح الخيال.
اللهجة  استهوتها  نجمي  أن  يبدو  ثانية:  جهة  من 
السورية  " فطّعمت بها " حوارات " جوري  مع 
يقول  الخفيفة،  الحمصية  لهجتها  على  مؤكدة  عادل 
ولهجتك  ضحكتك  "أستعيد  جوري  مخاطباً  عادل 
في  المميزة  طريقتك  خصوصاً  العذبة  الحمصيّة 
استبدال األلف والتاء المربوطة ياًء ساكنة في آخر 

الكلمات ..
مثل " عامل حالك ألماني  وأنت شرقي ميية بالمية" 

أو "حاجي عاد وحاج تتمسخر علّي"

 يبدو أن نجمي فاتها أيضاً أّن أهل ُحمص يضّمون 
أوائل الكلمات.. في لهجتهم.

ُعقدة الفونسو 
حياة  على  بظاللها  األلماني  ألفونسو  تلقي شخصيّة 
الزوجين، دون تدخٍل مباشٍر فيها، فيبني عادل بعض 
ذلك  يستثمر   " بل  ألفونسو،  من   " وغيرِته  مواقفه 
تأويل  إلى  يعمد  حيث   " يوليا  مع  أثناء خالفه  فقط 
إحدى  في  ألفونسو  مع  تعاركه  لحظات  واسترجاع 
رحالت االستجمام  ليفوز عادل بقلب يوليا معتبراً 
نفسه المنتصر حين كسب قلبها، فصار كرجٍل شرقي 
يتحسّس من أي موقف يُذكر فيه غريمه أو يلتقي به.

 في الرواية يمثل الفونسو الخلفية الدينية أو الصدى 
البعيد لحياة يوليا، كان قد ارتكس وابتعد عن حياتها، 
أنّه  نلحظ  أن  دون  ترهبن،  الدير،  إلى  الدخول  آثر 
لمسها ولو لمّرة واحدة حتى حين تّم طالقها وبعد أن 
ترك الدير، فّضل عدم التواصل معها جسدياً، ابقى 
على فكرة الجوهر، وقد نجحت  الروائية في جعل 
ما،  يوماً  كان  فقد  ليوليا،  الحارس  المالك  الفونسو 
أّول من "سندها حين تعثّرت" وهي  تلجأ إليه حين 
تضيق الدنيا بها، وبالتالي تنسحب هذه الشخصية من 

فضاء الرواية محافظة على  فكرة جوهر الحّب. 
إلى  وذهابها  يوليا  ارتكاس  ما  حّد  إلى  يشبه  وهذا 
المغرب ولقائها بأهل عادل ومن ثم حديثها عن أسرته 

وخاصة لقائها بأبيه وأّمه في محاولة 
منها الستعادته من هذه الزاوية، علماً 
أنّها عاشْت مشاكل وصراعات تافهة 
وصغيرة مع أسرة زوجها من خالل 
األسرتين...  بين  الحضارية  الفروق 

حسب زعمها!
في  أيضا  يتمثّل  الثالث  االرتكاس 
دام  زواج  فبعد  لجوري،  عادل  حّب 
وعليه  عربي  أنّه  يتذكر  قرن  ربع 
الزواج بعربية فكان وجود جوري في 
وكأنه  عظيماً  اكتشافاً  له  يمثل  حياته 
أثرية  عملة  على  عثر  "أركيولوجي 
النعومة ؟ " فينحني  نادرة : "ما هذه 
ليقبل يدها ويصلي شكراً لله  على هذا 

االكتشاف.
له  كان  فقد  الرواية  في  المكان  أّما 
محفزاً  باعتباره  الطاغي  حضوره 
سرديّاً لغويّاً يسعى الروائي من خالله 
لشخصيات  المحفزة  البيئة  خلق  إلى 
عمله وانعكاس طابع هذا المكان على 
المكان  توظيف  كان  فقد  انفعاالتها، 
ببعده الجغرافي يقّدم حالًة جماليًة في 

الرواية الرتباطه بالسرد.

بالذكريات  يرتبط  حين  طارداً  المكان  يغدو  أحياناً 
الُمحزنة للشخصية وهذا ما حدث بالنسبة للزوجين 
تتفاعل  ُسلّط عليها الضوء كمكان  التي  فمدينة بون 

فيه أحداث عملية االنفصال أو رحلة براغ مثاًل.
استطاعت الروائية نقل عدسة تصويرها إلى أمكنة 
متعددة  " بون، برلين، استكهولم  تايالند، اليونان، 
العقبة برلين .." هذه  المغرب شرم الشيخ، بيروت 
عاشها  لحظات  تثبيت  في  أثرها  لها  كان  األمكنة 
أبطال الرواية الثالثة، لعبت األمكنة دوراً جوهريا 
جوري،  شخصية  مثل  ودوافعها  ذاتهم  فهم  في 
بالخوف  ذلك  وارتباط  وبيروت  بسوريا  وعالقتها 

والحزن والحرب. 
وكذلك كانت مدينة  برلين حاضرة بتفاصيل كثيرة 

وخاّصة حّي فريدريش حيث يسكن عادل.
األمكنة  وصف  في  تماهت  التي  الرسائل  بعض   
وتفاصيلها الدقيقة تصلح ألن تكون وثائق في أدب 
فقد   " الوصف  جمالية  من  به  حفلت  لما  الرحالت 
كانت "بعين المحّب " ولهذه العين سحٌر في التقاط 

كّل ما هو جميل . 
على العموم: تعّد رواية تشريح الرغبة عماًل روائياً 
له خصوصيته في الصوت السردي النسوي العربي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ريم نجمي كاتبة وإعالمية مقيمة في ألمانيا



Workforce and Care
القوى العاملة والرعاية

Workforce and Care UG
   Wittestraße 26c

13509 Berlin
رقم الهاتف:

مكتب: 03053058762         
موبايل: 017620732486 

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

الساعة 10.00 إلى 18.00

جهات التواصل

زورونا في موقعنا على االنترنت:         

البديل لخدمات الرعاية و طريقك إلى الوظيفة الجديدة

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

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

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

إنجاز عقود العمل واألمور اإلدارية.

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

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

 أقاربك أو أصدقائك لرعايتك وتوظيفهم
 ودفع رواتبهم في إطار ميزانيتك 

الشخصية تمامَا مثل صاحب العمل.  

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

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

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

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

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

           www.workforceandcare.de

فريق العمل

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

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

نحن نتحدث: 
األلمانية واإلنجليزية والتركية والعربية

اتصل بنا للحصول على معلومات مفصلة 
واستشارة مجانية.

يسرنا أن نقدم لك المشورة والمساعدة

كيف تجدنا : في برلين – راينيكيندورف
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ثمة خدع تستعمل أثناء الطبخ وتساعد على تحسين 
األفكار،  هذه  األجيال  تتناقل  ما  وغالبا  المذاق 

وبعضها صحيح لكن البعض اآلخر خاطئ تماما. 
فيما يلي أشهر المعتقدات الخاطئة من عالم الطبخ.

سلق المعكرونة:
يعتقد الكثيرون أنه ال يجب وضع المعكرونة في ماء 
السلق إال بعد أن يغلي تماما، وهي معلومة خاطئة إذ 
يكفي أن يبدأ الماء في الغليان لتوضع فيه المعكرونة 

وعندها يجب خفض درجة حرارة الموقد.

تحجر الملح:
يضع البعض حبات األرز في علبة الملح لمنع تحجر 
الملح بفعل الرطوبة، وهي معلومة خاطئة ألن األرز 

ال يمتص الماء خاصة قبل طهيه.

البيض والماء البارد:
البيض، هي أن وضع  المنتشرة في سلق  النصيحة 
البيض تحت الماء البارد، يسهل من تقشيره في حين 
أن الحقيقة هي أن سهولة أو صعوبة تقشير البيض 
فالبيضة  ال،  أم  طازجا  البيض  كون  على  تتوقف 
الطازجة يسهل تقشيرها غالبا وهو أمر ال عالقة له 

بوضعه تحت الماء.

قلي اللحم: 
في زيت  اللحم  قلي  أن  فكرة  لفترة طويلة  انتشرت 
شديد السخونة، يساعد على غلق مسام اللحم وبالتالي 
ال يفقد الماء ويحافظ على رطوبته. الخطأ في هذه 
ألياف  ولكن  مسام  له  ليس  اللحم  أن  هو  الفكرة 
عضلية، يؤدي احتراقها أثناء القلي إلى إعطاء اللحم 
فقدان  على  التأثير  دون  لكن  المميز  طعمه  المقلي 

اللحم للماء الموجود بداخله.

تقليب العجين:
عمل الكيك على سبيل المثال يحتاج لعجينة بمقادير 
الكثير  التقليب  خطأ  في  الكثيرون  ويقع  مناسبة، 
لمحتويات العجينة. ووفقا لخبراء الطهي فإن تقليب 
الدقيق  يختلط  أن  بمجرد  يتوقف  أن  يجب  العجين 

بباقي المكونات، أما كثرة التقليب فتجعل قوام الكيك 
سائال بعد الخبز.

معرفة المأكوالت الفاسدة من الرائحة واللون:
أو  لونها  يتغيّر  لم  بّرادنا  في  المأكوالت  أن  طالما 
لألكل  تبقى صالحة  كريهة،  روائح  منها  تصدر  لم 
التغذية  اختصاصيّة  تنفيه  ما  هذا  الينا...  بالنسبة 
بقاء  على  تشّدد  وهي  جيمينيز.  خيمينا  االميركية 
األكل في درجة حرارة ال تتخطى الدرجات االربع، 
القاعدة  اعتمدوا  ايام.  االربعة  فترة  تخطي  وعدم 
بأي طبق ومدى صالحيته...  تشّكوا  عندما  التالية: 

ال تتناولوه!

يمكن معرفة نضوج اللحم من لونها؟
وبالتالي  والمشاوير  الدعوات  تكثر  الصيف  في 
اصدقاء،  مجموعة  أو  عائلة  كل  وفي  المشاوي. 
شخص مسؤول عن الشوي، وهو يعرف متى تصبح 
إذا كنت أنت هذا الشخص  اللحمة جاهزة لألكل... 
الخارجي  ولونها  اللحمة  شكل  أن  اعرف  ال،  أو 
تكون  قد  كافيين على جهوزيتها، وهي  دليلين  ليسا 
حيوية  زالت  ما  البكتيريا  وبالتالي  نيّئة  زالت  ما 
فيها. قد تسأل عن الطريقة البديلة للتأكد من نضوج 
اللحمة، والجواب هو "ميزان الحرارة" المخّصص 
للمأكوالت، ضعه في منتصف اللحمة وإن وصلت 
اشارة الحرارة الى 40 أو 50 درجة فاللحمة تكون 
إذاً جاهزة، وإن لم تتخط الـ40 فذلك يعني أنها ما 

زالت تحتوي على أجزاء غير مطهّوة جيداً.

ال داعي الى غسل الفاكهة ما دمت ستقشرها؟
فصل  في  األساسية  األطعمة  من  والخضر  الفاكهة 
الصيف لالرتواء والترطيب، ومعظم الفاكهة بحاجة 
يختصرون  منا  كثيرون  تناولها.  قبل  تقشير  الى 
الفاكهة  غسل  عن  ويستعيضون  والوقت  المسافات 
والخضر بتقشيرها، معتقدين أن البكتيريا والجراثيم 
التي قد تكون حاملة لها ستزول وتذهب مع القشرة. 
وهذا أيضاً معتقد خاطىء جداً. يتوجب عليك غسل 
الفاكهة حتى ولو كانت القشرة غير صالحة لألكل. و 

الخطورة تكمن في أن بكتيريا e Coli التي قد تكون 
السكين  تنتقل عبر  قد  الفاكهة  موجودة على غالف 
بعد  اإلنسان  جسم  الى  ثّم  ومن  الفاكهة  قلب  الى 
تناولها. لذا اغسل الفاكهة والخضر جيداً قبل تناولها.

نقع المأكوالت في الخّل في درجة حرارة الغرفة:
"الخّل يقضي على كل الجراثيم وهو مطهّر طبيعي"، 
عبارة ترددها معظم السيدات ال بل تعتمدها... ولكن 
على الرغم من أن العديد من الخلطات وأنواع الخل 
تحتوي على مكّونات قاتلة للجراثيم إاّل أن المأكوالت، 
بمجّرد  الخطر  منطقة  في  تصبح  اللحوم،  وتحديداً 
وجودها في حرارة تتخطى الـ4 درجات، ولو كانت 
المأكوالت  نقع  لذا، من األفضل  الخّل.  منقوعة في 

ووضعها في البراّد لحين جهوزيتها.

المأكوالت توضع خارج البراد لتذوب:
قد تعتقد أنك بوضع المأكوالت، وخصوصاً اللحوم، 
خارج البّراد، أنت تعطيها وقتها ليذوب عنها الثلج. 
ولكن ما تجهله أنك بوضعك لها خارج البراد، وفي 
درجة حرارة الغرفة، التي قد تتخطى الـ30 درجة 
تساعد  أنت  طويل...  ولوقت  الصيف،  فصل  في 
بشكل  للتكاثر  أيضاً  هي  وقتها  أخذ  على  البكتيريا 
تتكاثر  أن  يمكن  الواحدة  البكتيريا  أن  ذلك  قياسي. 
لتصل الى مليارات خالل 24 ساعة. لذا، وعوض 
بعد  لطهوها  تحضيراً  البراد  خارج  اللحمة  وضع 
ساعات، ضعها في البّراد، في منطقة أّقل حرارة من 
الثالجة ولفترة أطول، بهذه الطريقة تذوب على مهل 

وتبقى صالحة للطهو في اليوم التالي.

يجب غسل الدجاج قبل طهوه:
"بمجّرد غسل الدجاج بالماء، وانتشار جزئيات الماء 
في كل انحاء المكان، إنتشرت بكتيريا السلمونيال - 
في  الدجاج - هي أيضاً  التي قد تكون موجودة في 
كل مكان"، وفق ما تؤكد ثاير. ذلك أن الغسيل يزيد 
من خطر تلويث أماكن ومأكوالت أخرى مجاورة. 
الطهو  الخطر واتكل على  نفسك هذا  لذا وّفر على 
بدرجة حرارة عالية، الكفيلة بإزالة البكتيريا نهائياً.
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ال يمل الباحثون من موضوع "الصراع" األزلي بين الرجل والمرأة إذ يحاول 
كل طرف معرفة طريقة تفكير الطرف اآلخر لضمان أفضل عيش مشترك بين 
الطرفين. ويقلل وصول المرأة لبعض مفاتيح الرجل من سوء التفاهم الدائم 

بين الجنسين.
"ما تريده النساء" عنوان لفيلم حاول الدخول لعقل المرأة لمعرفة كيف تفكر، 
لكن المرأة بدورها تحاول طوال الوقت معرفة ما الذي يريده الرجل. بعض 
األمور واضحة لمعظم النساء وهي أن الرجل يحب عادة المرأة التي تعرف ما 

تريد والتي ال ترهقه طوال الوقت بالسؤال عن مشاعره تجاهها. 
حاول بعض الخبراء في تقرير لموقع "غوفيمينين" األلماني، عمل قائمة من 
األمور الخفية التي يحبها الرجل وتعني له الكثير أو التي تزعجه ويرغب في 

التخلص منها.
- السؤال عن تسريحتك الجديدة: 

أو  الحذاء  أو  الفستان  الزوج عن رأيه في  النساء بعدم سؤال  الخبراء  ينصح 
تسريحة الشعر الجديدة وذلك لسببين أولهما: أنه ال يالحظ عادة أي اختالف 
وثانيهما أنه لن يجيب على األغلب سوى بعبارة "جيد جدا" تجنبا للدخول في 

مناقشات أو خالفات في الرأي.
- الثقة بالنفس:

نفسها  من  الواثقة  للمرأة  بقوة  ينجذب  الرجل  فإن  الشكلية  المعايير  بعيدا عن 
قيمة  تقدر  التي ال  المرأة  فإن  لذا  الحياة.  في  بالضبط  تريده  ما  تعرف  والتي 

نفسها، يصعب عليها عادة إقناع الرجل بشخصيتها.
- المرأة الطبيعية:

ال  هذا  لكن  المثيرة  المالبس  ترتدي  التي  للمرأة  الرجل  انجذاب  في  الشك 
يمنع أيضا أنه يحب المرأة عندما تكون على طبيعتها بدون ماكياج أو مالبس 

صارخة.
- ال تقتربين من أمه:

تظل األم في حياة معظم النساء هي المرأة رقم 1، لذا فإن عدم االقتراب من 
هذه المنطقة، يجعل الحياة أسهل على الزوجة.

- الخالفات على أتفه األسباب:
سرعة الغضب والشك والوسواس القهري .. كلها أمور تجعل الرجل ينفر من 

المرأة.
- المرأة القوية:

بالطبع يحب الرجل أن يشعر أنه قادر على حماية المرأة لكن يجب الحذر في 
هذه النقطة ألن التجاوز فيها يعطي الرجل شعورا بأنه "جليسة أطفال".

- المرأة األخرى:
في بعض الحاالت يفكر الرجل في صورة امرأة أخرى حتى وهو في عالقة 

مستقرة.
- كتف يتكأ عليه: 

نظر المرأة للرجل ككتف يمكنها االتكاء عليه، يرضي غرور الرجل لكن هذا 
ال يمنع أنه يحتاج بين الحين واآلخر ألن يتكأ على كتف زوجته.

- كل شيء على ما يرام: 
المرأة التي تعيش في حالة توتر وخوف مستمر، هي أكثر امرأة قادرة على 
إبعاد الرجل عنها، لذا عليك أوال االسترخاء وإعطاء نفسك فرصة لالستمتاع 

بالحياة واكتشاف جوانبك اإليجابية.

ألسباب  إما  كثيرة،  عقبات  الزواج  من  األولى  الفترة  خالل  الشريكان  يواجه 
عام،  بشكل  الحياة  بضغوط  تتعلق  ألسباب  وإما  بعالقتهما  ترتبط  شخصية 
وجميعها قد تشكل أسبابا تقف وراء فشل ونهاية العالقة، خصوصا في الحاالت 
للتفاهم.  إيجاد أرضية  إيجاد حلول تمكنهما من  الطرفان عن  فيها  التي يعجز 
الحياة  على  يتعود  لم  الثنائي  بكون  الزواج  من  األولى  الفترة  وتفسر صعوبة 
يومية  بتفاصيل  العيش  من  جديدا  نمطا  يكتشف  طرف  كل  وكأن  المشتركة، 
مختلفة عن حياته كأعزب، وبأهداف مستقبلية جديدة يخشى أن يفشل في تحقيقها 
وبالتالي يسيطر الخوف من المستقبل على حيز هام من مشاعره وجانب هام 

من تفكيره.
ويقّسم الطب النفسي واالجتماعي المشاكل التي تحدث في السنة األولى للزواج 
إلى ثالثة أنواع؛ األول المشكالت االنفعالية، ويرى أنه من المهم أن يتدرب كل 
طرف على كيفية التعامل مع اآلخر خصوصا عندما يتعرض لموقف يتصادم 
مع  يتعامل  مثال  الزوج  كان  فإذا  الزواج،  قبل  عنه  كّونها  التي  الصورة  مع 

األمور بعصبية، فمن األفضل التواصل والنقاش معه بعد أن يهدأ.
لعدم تحمل أي من  تنتج  المشكالت االجتماعية، وقد  الثاني في  النوع  ويتمثل 
الزوجين لمسؤولياته أو بسبب تدخل األهل أو وجود فوارق اجتماعية وغيرها.

أما النوع الثالث فهو المشكالت العاطفية، فمثال في فترة الخطوبة يبدأ الخطيب 
المكالمة مع خطيبته بكلمة أحبك وينهيها بأشتاق إليك، لكن بعد الزواج نادرا ما 
يردد هذه العبارات ألنها أصبحت معه، لذلك ينصح هارون الزوجين بأن يلجآ 
إلى حيلة دفاعية اسمها إعالء مشاعر الحب ويسعى كل منهما ألن يقدم لآلخر 

أفضل ما لديه من العواطف ويعبر عنها قوال وفعال.
كما يشير الطب النفسي إلى ضرورة استبدال صيغة األمر بالطلب خصوصا 
دائم،  للطرف اآلخر بشكل  النقد  أو  النصائح  توجيه  الزوج، وإلى تجنب  عند 
وأن يسعى كل منهما إلى التحاور مع اآلخر. كما ينصح الزوجة بأال تكثر من 
في حياته، وعليهما  األول  الضغط  يعتبرها مصدر  بذلك  للزوج ألنه  شكواها 

دائما أن يعمدا إلى التجديد في حياتهما وأن يتجنبا المواجهة والشجار.
ومن أسباب الخرس الزوجي أن الزواج قد ال يتم أحيانا بشكل إنساني طبيعي، 
بمعنى أنهما ال يتقابالن في حركة الحياة ومحيط العمل ويتعرفان على بعضهما، 
ومن ثم تنشأ العالقات وتنمو في ما بينهما سواء في العمل أو الدراسة أو لهواية 
واهتمام مشترك، وبذلك تكون السنة األولى للزواج الفترة التي تظهر تداعيات 

وعيوب كل منهما لآلخر.
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أن  النطاق  واسعة  جديدة  بريطانية  دراسة  أظهرت 
الزواج مفيد لصحة اإلنسان، لكن الفوائد تظهر اكثر 

لدى الرجال.
كوليدج  جامعة  من  الدراسة  على  القائمون  وتحدث 
لندن عن اهمية الزواج لصحة الطرفين، وقالوا انه 
حتى الذين انتهت حياتهم الزوجية بالطالق سيجدون 
ان صحتهم قد تحسنت اكثر اذا تزوجوا مرة اخرى.

هذه  أن  البريطانية  ميل”  “ديلي  صحيفة  وذكرت 
الدراسة تدعم سلسلة من االبحاث من مختلف انحاء 
العالم ذهبت إلى أن االشخاص المتزوجين يتمتعون 
بصحة افضل واعمار اطول من الذين لم يتزوجوا، 

طبقاً لما ورد بوكالة “أنباء الشرق األوسط”.
غير أن الدراسة تطرقت الى تفاصيل غير مسبوقة 
في محاولة التعرف على االسباب التي تجعل الزواج 

يحدث فارقا في صحة االنسان.
وحلل الباحثون حاالت اكثر من تسعة آالف شخص 
ولدوا عام 1958 وشاركوا على مدار 45 عاما في 
دراسة وطنية بريطانية واسعة النطاق، وفي الفترة 
لهؤالء  فحص  اجراء  تم   ،2004 الى   2002 من 
التنفس  وكفاءة  الذهني  نشاطهم  تضمن  المشاركين 

لديهم.
الزواج  ان  الى  التحليل  هذا  بعد  الباحثون  وخلص 
وكانت  االشخاص،  بالفائدة على صحة هؤالء  عاد 
السيدات االكثر تمتعا بصحة جيدة من الالتي تزوجن 
في نهاية العشرينات من اعمارهن او بداية الثالثينات 

واستمر زواجهن.
غير أن الباحثين وجدوا أن الفوائد اإليجابية للزواج 
على الصحة كان اكبر بالنسبة للرجال، كما كشفوا 
الطالق،  بعد  بالسلب  تتأثر  الرجال  ايضا ان صحة 

لكنها تعود للتعافي اذا تزوجوا مرة اخرى.

تنزعجين  فال  منزلك  أسرار  يفشي  كانت طفلك  إذا 
إلى  يدفعهم  واسع  بخيال  يتمتعون  األطفال  فبعض 
الكذب  إلى  الطفل  يلجأ  وقد  القصص،  اختراع 
عن  تعجز  ذاكرته  ألن  قصد،  غير  من  والمبالغة 
ويضيف  بعضها  فيحذف  التفاصيل،  بكل  االحتفاظ 

أشياء من عنده.
وهذا األمر يزول عادة عندما يكبر الطفل، ويصل 

عقله إلى مستوى يميز فيه بين الحقيقة والخيال.
وقد تكون المبالغة نتيجة شعور الطفل بالنقص، أو 
رغبة منه في أن يكون مركز االنتباه واإلعجاب أو 
إذا  والرعاية،  العطف  من  قدر  أكبر  على  ليحصل 
وعالجه  الطفل  إلى  االنتباه  يجب  كذلك  األمر  كان 

منذ الصغر باتباع الخطوات اآلتية : -
الواقع  بين  الفرق  يدرك  أن  على  طفلك  ساعدي   -

والخيال.
- اطلبي منه التركيز في تفاصيل القصة التي يرويها، 
ثم اطرحي عليه أسئلة حولها، حتى يستنتج بنفسه أن 

بعض أجزاء القصة غير حقيقي.
وإفشاء  الكالم  في  والمبالغة  الكذب  أن  علميه   -
أسرار البيت وكل ما يحدث فيه، أمور غير مستحبة 

وينزعج منها الناس.
أو  المبالغة  على  تشجعه  التي  الظروف  تجنبي   -

تضطره إليها كدفاع عن النفس.
اختالق  في  الطفل  مبالغة  أسباب  عن  ابحثي   -
القصص وإفشاء األسرار، وما الذي يدفعها إلى ذلك.
الثناء واالنتباه،  للحصول على  يفعل ذلك  إذا كانت 

أعطه المزيد من الثناء والتقدير لذاته ولما يقوم به.
وإذا كان السبب هو حماية للنفس؟ كوني أقل قسوة، 

وكافئي طفلك إن التزم الصدق ولم يفش األسرار.
التزام  بالطفل  المحيطين  الكبار  على  النهاية  وفي 
الصدق وعدم افشاء أسرار الغير أمامه، ألنه قد يقلد 
من في البيت. لذلك يجب أن ننتبه ألنفسنا، لنقدم لهم 

نموذجا أفضل داخل البيت، ونكون لهم قدوة.

دقائق،   3 لمدة  تحب  من  عين  في  تحدق  عندما  ـ  
تتناغم ضربات قلبيكما معاً.

ـ  استُخدم رمز القلب ألول مرة للداللة على الحب 
عام 1250، وقبل ذلك كان يمثل أوراق الشجر.

وجامعة  "ليدن"  لجامعة  تابعة  دراسة  أُثبتت  ـ  
"ميريالند"، أن الوقوع في الحب يجعلك أقل إنتاجاً. 

فهو يؤثر علي قدرتك على التركيز و أداء عملك.
اضطراب  عن  كيميائياً  تمييزه  يمكن  ال  الحب  ـ  
القهري،  الوسواس  فكما  الحاد.  القهري  الوسواس 
ففي الحب تظل تساورك التساؤالت والشكوك حول 
عالقتك. ما إذا كان الشخص مناسب لك؟ هل ستنجح 
للعلماء،  ووفقاً  الشخص؟  هذا  يحبك  هل  العالقة؟ 
الوسواس  العالقة  "اضطراب  الحالة  هذه  تسمي 

القهري".
ـ  "فيلفوبيا": هو الخوف من الوقوع في الحب.

يُعتبر عالمة  إلقاء تفاحة كان  اليونان قديماً،  ـ  في 
لإلعالن عن الحب.

ـ  أثبتت دراسة أن الرجال غالباً هم من يعلنون عن 
حبهم أواًل.

ـ  حس الفكاهة لدي الرجل هو أكثر ما يجذب المرأة، 
ألنه يرتبط بالذكاء والصدق.

ـ  الحب له تأثير مهدئ على جسم الشخص وعقله، 
مما يساعد على رفع مستويات النمو العصبي لمدة 

عام تقريباً.
العصبية  التأثيرات  نفس  له  الحب  في  الوقوع  ـ  
الناتجة عن الكوكايين، فكالهما يعطي العقل مشاعر 
الحب،  في  الوقوع  فعند  بالنشوة.  وإحساس  مماثلة 
المسببة  الكيميائية  المواد  من  العديد  الجسم  يفرز 
للنشوة، والتي من شأنها أن تحفز حوالي 12 منطقة 

في الدماغ.
ـ  تبعاً لدراسة أجريت، وجود الشخص الذي تحب 
معك أو النظر لصورته يمكن أن يخفف األلم. فعندما 
الدراسة إلي صور  المشاركين في  نظر األشخاص 
بنسبة  لديهم  األلم  معدالت  انخفضت  يحبون،  من 

كبيرة.
ـ  أثبت العلماء أن ما يسمي "بانفطار القلب" حقيقي، 
فقد أظهرت األبحاث أن الصدمة الناتجة عن الطالق 

أو فقدان شخص، يمكن أن تتسبب في ألم جسدي.
في  للوقوع  أكثر عرضة  أنك  األبحاث  أظهرت  ـ  
الحب، إذا قابلت الشخص االخر في موقف خطير.

ـ المرأة الفاضلة صندوق مجوهرات يكشف كل يوم 
عن جوهرة جديدة

ـ ال تختار زوجتك بعينيك بل اخترها بأذنيك.
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اسمه الحقيقي عرفات داوود حسن المطري، ولد في مدينة “يافا” في 8 ديسمبر عام 1938 ضمن أربعة 
عشر أخا. عاش في مخيم “البداوي” شمال لبنان، اهتم بالفن والسينما الذي أحبهما منذ الصغر، وكان يقوم 

بتقليد الفنانين وتجسيد أدوارهم؛ حيث تأثر بهم كثيرا.
على مدار حياته قدم نحو 101 عمال فنيا، ما بين سينما ومسرح وتليفزيون، وتقدم أعماله مسلسل “دائرة 
الدوء”، وفيلم “نساء بال غد” عام 1968، و”كلنا فدائيون” عام 1969، وقام بتأليف عمال واحدا وهو فيلم 
“الفلسطيني الثائر” عام 1969. واستطاع أن يلحق بنجوم زمن الفن الجميل ليشاركهم أعمالهم: فريد شوقي، 
أحمد رمزي، سميرة أحمد، أحمد مظهر، . كما استفاد منه األجيال الجديدة من الفنانين والذي قام بالتمثيل 
معهم في عدد كبير من األعمال التي أنتجت خالل السنوات األخيرة، كان آخرهم فيلم “عنتر 
وبيسة” إنتاج عام 2004، وفيلم “عش البلبل” عام 2013، ومسلسل “إمبراطورية مين” عام 
2014، وفيلم “4 كوتشينة” لم يعرض بعد. أما عن العمل الذي حقق خالله شهرة كبيرة، فكان 

ذلك بعد أداء دوره في مسرحية “بهلول في اسطنبول” عام 1998.

الفني بأشكال متنوعة، بحسب قصة كل  التي قدمها على مدار تاريخه  أشتهر بأدوار الشر 
فيلم، وكان بارعا في جذب انتباه الجمهور من خالل مالمحه القوية وصوته األخشن الذي ساعده على إتقان 

أدوار الشر التي علقت بأذهان الجمهور.
وتتلمذ غسان مطر على يد عمالقة الفن سيد بدير ويوسف وهبي وإسماعيل يس، وكانت بدايته التمثيل منذ 
عام 1963، وكانت انطالقته في أدوار الشر بداية من دور “عطوة” إلى قدمه في فيلم “المتعة والعذاب”، 
من تأليف وإخراج نيازي مصطفى، وشارك التمثيل النجوم نور الشريف، شمس البارودي، سهير رمزي، 

صفاء أبو السعود.

األفالم الوطنية  
عمل غسان مطر في أفالم عبرت عن الكفاح الفلسطيني، فهو كان مناضال بالدرجة األولى، وكان عضوا 
في إحدى الحركات الخاصة بالمقاومة الفلسطينية، وقام بتنفيذ عمليات سرية جعلته ضمن قائمة المطلوبين 

لدى اإلسرائيليين، وكان وقتها غسان زمياًل للزعيم الراحل ياسر عرفات، وكان يعتبره األب الروحي له.
وقدم غسان مطر في رحلة نضاله عدد من األفالم الوطنية التي عبرت عن المقاومة الفلسطينية، من هذه 
األفالم “كلنا فدائيون”، الذي أنتج في عام 1969، أيضا فيلم “الفلسطيني الثائر” والذي أنتج في نفس العام 
1969، وقام غسان بتأليفه بنفسه، ويتناول الفيلم قصة شاب فلسطيني عابث، يعيش حياة الهية، دون أي 
التزام تجاه بلده المسلوب، لكنه يفقد أحد األعزاء فيقرر أن يتحول إلى النضاليين ويتدرب على العمليات 
الحصار،  يكسر  بمهارته  لكنه  اإلسرائيلية،  االحتالل  قوات  تحاصره  العمليات  هذه  إحدى  وفي  الخاصة، 
ويهرب عائًدا إلى القاعدة التي يعسكر فيها الفدائيون، ويجهز نفسه لعملية جديدة بعد أن تعلم تجربة جديدة. 
والفيلمين من إنتاج لبناني. أيضا مسرحية “وا قدساه”، التي قدمها مع الفنانين محمود ياسين، وعبدالعزيز 

مخيون، وتوفيق عبدالحميد. وتعد هذه األعمال من أوائل ما قدمه الفنان غسان مطر.

ومن المقوالت الشهيرة لغسان مطر في أعماله: “أعمل الصح”، “باي باي يا كوتش”.
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هاجم الملحن الكبير حلمي بكر نقابة الموسيقيين بعد القرار الذي اتخذته لجنة 
تقدم  الذي  التظلم  بقبول  النقابة  التظلمات في 
شاكوش،  حسن  المهرجانات  مطرب  به 

وحصوله على تصريح بالغناء من النقابة.
"أنا مش هتكلم عن مطربي  قال  حلمي بكر 
المهرجانات تاني؛ ألن بلدنا باظت فنياً وبقينا 
أسامي  نقول  ولما  بسببهم،  تدهور  حالة  في 

الناس دي الزم نتمضمض بعدها".
تقوليلي  وال   " أضاف:  المصري  الملحن 

نطلعهم من  تاني، بالش  ليه نرجعهم  كفاية  شاكوش وال دبوس حرام عليكم، 
القبور هما كدة كدة ميتين".

المهن  نقابة  مع  أزمته  انتهاء  عن  شاكوش  حسن  المهرجانات  مطرب  أعلن 
الموسيقية، وحصوله على كارنيه النقابة.

الموسيقار حلمي بكر يهاجم النقابة 
بعد عفوها عن حسن شاكوش

تعود الفنانة نجاة الصغيرة إلى الساحة الفنية بعد غياب منذ آخر أغنية طرحتها 
عام 2017 بعنوان "كل الكالم"، التي سجلتها منذ 15 عاماً، من كلمات الشاعر 

عبدالرحمن األبنودي، وحققت نجاحاً كبيراً .
نجاة  مع  للتعاون  تحضيراته  عن  الحفناوي  سامي  المصري  الملحن  أكد  وقد 
الصغيرة في 5 أغنيات لكنه لم يحدد موعد طرحها أو الشعراء الذين تعاونا 

معهم في هذه األغنيات.

وستشكل عودة الفنانة المحبوبة فرحة كبيرة لقسم كبير من سّميعة الطرب والفن 
األصيل في مصر والعالم العربي.

إشارة إلى ان نجاة كانت فاجأت متابعيها بمداخلة هاتفية مع اإلعالمي عمرو 
الماضي  العام  "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر"،  برنامجه  أديب خالل 

معلنة عن رغبتها في طرح أغنية جديدة لكل عشاقها.
وتميّزت نجاة الصغيرة بصوت مميّز وقوي وموهبة فنية كبيرة فتعاونت مع 
أهم الملحنين والشعراء وعلى رأسهم الموسيقار محمد عبد الوهاب والشاعر 
نزار قباني وكامل الشناوي وبليغ حمدي وسيد مكاوي ومحمد الموجي وكمال 

الطويل.

منذ عام 2012 ويتردد أسم فيلم القاهرة مكة بطولة الفنانة منى زكي من تأليف 
محمد رجاء وإخراج هاني خليفة دون أن يظهر للنور.

ونشر المؤلف محمد رجاء صورة للسيناريو وكتب: " بعد أكتر من 11 سنة 
وعشم  لإلنتاج  ومحاوالت  سيناريو  وجوائز  ومشاوير  وسعي  وانتظار  صبر 
وإحباط .. القاهرة مكة بطولة الفنانة منى زكي مع مجموعة من أهم النجوم 

وإنتاج األستاذ محمد حفظي وإخراج األستاذ هاني خليفة".
يذكر أن الفيلم قد حاز على جائزة ساويرس لكاتب الشباب في السيناريو عام 
2015، وقد تحدثت عنه منى زكي في 2021 قائلة أن مشروع الفيلم الذي كتبه 
محمد رجاء، لديها منذ سنوات، وتم تأجيل تنفيذه أكثر من مرة أضافت أن سر 
حماسها للفيلم هو الشخصية التي تقدمها إلى جانب طريقة سرد القصة، مشيرة 

إلى أن األحداث تطور حول رحلة تستغرق حوالي 3 أيام.

التي  الشماشرجي  الفنانة جيهان  الفيلم هي  المشاركين في  الممثلين  من ضمن 
مكة"  "القاهرة  فيلم  في  "عاهرة"  أجسد شخصية   " قائلة:  دورها  تحدثت عن 
فهي شخصية مختلفة عن ما تم تقديمه من قبل والتصوير في الشارع أكثر ما 

أثار قلقي".
رجاء  محمد  بين  الرابع  التعاون  هو  مكة"  "القاهرة  فيلم  أن  بالذكر  الجدير 
الحساب  و"  الشبهات"  مستوى  فوق   " مسلسالت  بعد  خليفة  هاني  والمخرج 

يجمع" ومسلسل 420 دقيقة المنتظر عرضه قريبا على منصة شاهد.

مقرراً  كان  التي  السادسة  دورته  السينمائي،  الجونة  مهرجان  إدارة  أرجأت 
إطالقها في أكتوبر/تشرين األول 2022 إلى العام المقبل، بسبب ما قالت إنه 

"تحديات عالمية حالية".
أضاف البيان أن القرار أتي بسبب "التحديات العالمية الحالية والتي قد تعوق 
إضفاء الصبغة العالمية واإلقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد 

عليها منذ الدورة األولى".
كان مهرجان الجونة الذي أسسه رجل األعمال والملياردير المصري الشهير 
نجيب ساويرس، انطلق في نسخته األولى عام 2017 بحضور أكثر من ثمانين 

نجماً سينمائياً عربياً وأجنبياً.
يقام المهرجان في منتجع الجونة السياحي.
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تتمكن من الحصول على إذن لعرض  لم  قال مصدر إن شركة والت ديزني 
الشرق  في  دولة   14 في  )اليتيير(  بيكسار  استوديوهات  من  الجديد  فيلمها 
األوسط وآسيا، كما يبدو من غير المرجح إطالق الفيلم في الصين، أكبر سوق 

للسينما في العالم.
وقالت منتجة للفيلم إن السلطات في الصين طلبت حذف بعض المشاهد وهو 
ما رفضته ديزني، وتوقعت أال يجري إطالق الفيلم هناك أيضا. ويتضمن فيلم 
العربية  اإلمارات  دفع  ما  وهو  مثليتين،  امرأتين  بين  قبلة  المتحركة  الرسوم 

المتحدة إلى حظره.

اإلعالمي  المحتوى  معايير  تخالف  المرأتين  بين  العالقة  إن  اإلمارات  وقالت 
المعمول بها في الدولة.

وماليزيا  وإندونيسيا  ومصر  السعودية  بينها  من  أخرى،  دول  ممثلو  يرد  ولم 
ولبنان، على الفور على طلبات للتعليق على سبب عدم السماح بعرض الفيلم.

ويقدم الممثل األمريكي كريس إيفانز بصوته الشخصية الرئيسية )باز اليتيير( 
"باز يطير"، وهي الشخصية الحركية المأخوذة عن سلسلة أفالم )توي ستوري( 

"حكاية لعبة".
وفي الفيلم، تتزوج صديقة باز المقربة من امرأة أخرى، ويتضمن مشهد في 

الفيلم قبلة عابرة بينهما.
وقالت جالين سوسمان منتجة فيلم )اليتيير( إن ديزني لم تتلق ردا من السلطات 
الصينية حول ما إذا كانت ستسمح بعرض الفيلم في دور السينما. لكنها أضافت 
أن صانعي الفيلم لن يدخلوا عليه أي تغييرات. ورفضت الصين في الماضي 

عرض مشاهد أخرى للمثلية الجنسية على الشاشة.

يستعد النجم أمير المصري للمشاركة في الموسم الخامس من مسلسل نتفليكس 
الشهير The Crown في دور رجل األعمال المصري محمد الفايد.

كشفت شركة نتفليكس لمجلة Variety أن أمير المصري سيجسد محمد الفايد 
في شبابه بينما سيلعب الممثل الفلسطيني سليم ضو النسخة األكبر سًنا.

المعروف  من  ولكن  بعد  الخامس  الموسم  قصة  تفاصيل  عن  الكشف  يتم  لم 
أنه سيتناول حياة األميرة ديانا سبينسر – التي ستجسدها إليزابيث ديبيكي – 

وعالقتها بدودي الفايد الذي سيجسده المصري خالد عبد الله.
الفايد،  محمد  من  الشابة  النسخة  لتمثيل  المصري  أمير  انضمام  لخبر  ونسبة 
يمكننا استنتاج أن المسلسل سيستكشف أيًضا القصة الخلفية له وليس فقط عالقته 

بالملكة إليزابيث واألميرة ديانا.

كانت األميرة ديانا على عالقة عاطفية بدودي الفايد، االبن األكبر لمحمد الفايد، 
وتوفي االثنان مًعا في حادث سيارة في باريس عام 1997، وفي عام 2008 
وجه محمد الفايد اتهام ضد األمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، بأنه أمر أجهزة 
األمن البريطانية بقتل األميرة ديانا لمنعها من الزواج والحمل من رجل مسلم.

ويعتبر مسلسل The Crown واحًدا من أعظم المسلسالت في تاريخ الدراما، 
حيث حصد 138 جائزة من بينها 21 جائزة برايم تايم، وحاصل على تقييم 
المرتبة 101  يحتل  كما   ،IMDb والمسلسالت  األفالم  تقييم  موقع  على   8.6
عهد  في  أحداثه  وتدور  الجمهور،  لتقييمات  وفًقا  مسلسل   250 أفضل  ضمن 
الملكة إليزبيث الثانية حيث يتتبع الكثير من األحداث السياسية والرومانسية التي 

شّكلت القرن الواحد والعشرين.
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االفراط في استخدام الهاتف والسوشيال ميديا لألطفال هو أمر بالغ الخطورة ويؤدي 
لذا  أحياًنا  واالكتئاب  بل  واالنطواء  التوحد  مثل  لها  حصر  ال  نفسية  مشاكل  إلى 
هناك معايير هامة يجب اتباعها لتعامل االطفال مع الهاتف سواء الستخدامه األلعاب 
اإللكترونية أو التواصل االجتماعي كما أشار إليها دكتور عبد العزيز آدم أخصائي علم 

نفس السلوكى وطرق التعامل مع طفل مدمن السوشيال ميديا.
تقنين ساعات استخدام الهاتف:

يجب أال يزيد استخدام الهاتف عن ساعة يوًما غير متواصلة يتم تقسيمها على مدار اليوم 
الن االفراط في استخدام الهاتف ألي عرض يؤدي إلى تلف خاليا المخ وضعف التركيز

متابعة األلعاب والمواقع التي يتصفحها الطفل:
بعض المواقع واأللعاب يؤدي تصفحها والتفاعل معها إلى مخاطر وأضرار جسيمة، بعض هذه 
األلعاب الشهيرة تسببت في انتحار العديد من المراهقين على مستوى العالم. لذلك يجب االلمام 
التام باأللعاب والمواد التي يطلع عليها الطفل لحمايته من مخاطرها وتجنب تصفحه للعديد منها.

تشجيع الطفل على متابعة مواقع مفيدة:
بعض المواقع تحتوي على مواد تثقيفية تنمي من ثقافة وقدرات الطفل مثل الموسوعات العلمية 
والجغرافية أو تعليم مهارات يدوية للبنات، يجب تحفيز األبناء على مطالعة هذه المواقع بداًل من 

اهدار الوقت في اللعب وحسب.
الحوار بشكل مستمر مع االبناء:

الحوار هو مفتاح التعامل مع األبناء بود، ومن خالل هذا الحوار يجب أن يوضح األبوين سبب 
االجتماعي  التواصل  استخدام مواقع  لفترات طويلة مع توضيح مخاطر  الموبايل  استخدام  حجب 

واأللعاب االلكترونية بشكل مبالغ فيه
متابعة مستوى إدارك الطفل من وقت آلخر:

مواقع  استخدام  ألن  مستمر،  بشكل  الطفل  لدى  واالدراك  التركيز  مستوى  متابعة  جًدا  المهم  من 
التواصل االجتماعي واأللعاب اإللكترونية يؤدي إلى تشتت التركيز بمرور الوقت وهذا يؤثر بشكل 

سلبي على النمو العقلي للطفل
االستعانة باألخصائيين النفسيين:

في مرحلة معينة إذا لم يستطع االبوين السيطرة على استخدام الطفل لمواقع التواصل االجتماعي 
واأللعاب االلكترونية مع موجود تشتت انتباه وصعوبات تعلم، هنا يجب اللجوء فوًرا لألخصائي 
النفسي لتقديم يد العون والمساعدة في عالج ذلك بشكل عملي وعلمي مع توجيه الوالدين لكيفية 

التعامل مع تلك المشكلة بشكل فعال على المدى البعيد.
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غير  الوصول  اإلنترنت  عبر  للمتطفلين  يمكن 
المصرح به بسهولة لجهاز توجيه اإلنترنت الخاص 

بك ما يشكل خطرا أمنيا كبيرا عليك.
وكل ما يحتاجون إليه للوصول إلى شبكة "واي فاي" 
الخاصة بك هو بيانات اعتماد الشبكة الخاصة بك، 

ويمكن أن يسرقوا وصولك دون أي أخطاء.
إذا كنت تشك في أن شخصا ما يسرق شبكة "واي 
من  يمكنك  طرق  عدة  فهناك  بك،  الخاصة  فاي" 

خاللها اكتشاف األمر.

عالمات تدل على أن شخصا ما يسرق شبكة "واي 
فاي" الخاصة بك

المزيد من  يتسبب  أن  يمكن  األحيان،  كثير من  في 
األشخاص الذين يستخدمون جهاز توجيه اإلنترنت 

في حدوث مشكالت في األداء.
سرعات  في  مفاجئ  تباطؤ  حدوث  يعني  وهذا 
ما  شيء  تنزيل  أو  البث  يجعل  ما  لديك،  اإلنترنت 

يستغرق وقتا أطول من المعتاد.
اتصالك  تفقد  أنك  تجد  قد  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
باستمرار نتيجة لتوقف الجهاز بشكل متكرر. وهذه 
الذين  األشخاص  من  الكثير  لوجود  أخرى  نتيجة 
اإلنترنت  توجيه  جهاز  إلى  الدخول  بتسجيل  قاموا 
الخاص بك في وقت واحد، على الرغم من أنه يمكن 

حدوث هذا بسبب عوامل أخرى أيضا.

كيفية التحقق من وجود متسللين
المتطفلين على اإلنترنت،  لفحص شبكتك بحثا عن 
 WiFi من المحتمل أن يكون أفضل رهان هو تطبيق

.Detective

 iOS المتاحة ألجهزة  التطبيقات  الكثير من  وهناك 
 WiFi وأندرويد، ولكن أحد الخيارات الموثوقة هو

.Guard
جهاز  بفحص  التطبيق  سيقوم  التنزيل،  وبمجرد 
التوجيه الخاص بك ويظهر لك قائمة بجميع األجهزة 

المتصلة به.
التي  األجهزة  بحثا عن  القائمة  تلك  ويمكنك تصفح 

ال تعرفها.
ضع في اعتبارك أنه بينما سيكون للعديد من األجهزة 
 - الذكي  هاتفك  مثل   - عليها  التعرف  يمكن  أسماء 
سيتم إدراج األجهزة األخرى على أنها "جهاز غير 

معروف".
وقد يجعل ذلك من الصعب معرفة ما إذا كان لديك 

دخيل على شبكتك أم ال.
مما هو موجود على  للتحقق  أخرى  وهناك طريقة 
شبكتك وهي عبر تطبيق جهاز التوجيه الخاص بك 
أو عن طريق تسجيل الدخول إلى لوحة التحكم في 

متصفح الويب.
وتعد هذه الطريقة أكثر تعقيدا في االستخدام ولكنها 
تتيح لك أيضا فحص جميع األجهزة المتصلة بجهاز 

التوجيه الخاص بك.
ويمكنك العثور على أدلة حول كيفية تسجيل الدخول 
والتنقل في تلك الموجودة على موقع الويب الخاص 

بمزود النطاق العريض.

كيفية منع شبكات "واي فاي"
باستخدام شبكة  قيام شخص ما  إذا كنت متأكدا من 
طريقة  فهناك  إذنك،  دون  بك  الخاصة  فاي"  "واي 

سهلة إليقاف تشغيله.
وما عليك سوى تغيير كلمة المرور لجهاز التوجيه 

الخاص بك وسيتم تسجيل خروجهم من شبكتك.
على  التحكم  لوحة  صفحة  من  بذلك  القيام  ويمكنك 

جهاز التوجيه الخاص بك.
النطاق  مستخدمو  يلتزم  بأن  الخبراء  ويوصي 
العريض بكلمات مرور قوية يصعب تخمينها لردع 

المتسللين.
ومن المهم أن تستخدم كلمة مرور ال تستخدمها في 
أي خدمة أخرى للحفاظ على جهاز التوجيه الخاص 

بك آمنا قدر اإلمكان.

التأقلم  العديد من الحيوانات، يحتاج البشر إلى  مثل 
الكرة  تشهدها  التي  المهمة  المناخية  المتغيرات  مع 
مع  للتعايش  سابقا  جسم  تتطور  فكما  األرضية. 
نشهد  أن  المرجح  من  واجهها،  التي  المتغيرات 
ماذا  لكن  المقبلة.  السنوات  في  جديدة  تغييرات 

سيحصل تحديدا؟

ستيف  اإلسكتلندي  الحفريات  عالم  استخلص  فقد 
غارديان"  "ذي  صحيفة  مع  حديث  في  بروسات 
المناطق  في  تعيش  التي  الثدييات  أن  البريطانية 
الحارة تكون عادة أصغر حجما من تلك التي تعيش 

في المناطق الباردة.
البشر سيقل في  أن معدل طول  الباحث  يرى  لذلك 
ارتفاع  مع  التكيف  على  قادرين  ليكونوا  المستقبل 

درجات الحرارة تحت تأثير االحتباس الحراري.

التكيف  في  الثدييات  تساعد  التي  األسباب  وحول   
مع األجواء الحارة، يوضح بروسات أن "األسباب 
ليست مفهومة بشكل كامل"، لكنه يعتقد أن الحيوانات 
الصغيرة تتمتع بمساحة أكبر بالنسبة لحجمها مقارنة 
إخراج  على  يساعدها  وهذا  الضخمة،  بالحيوانات 

الحرارة الزائدة بشكل أسرع.
البقايا  على  سابقة  دراسة  مع  تتطابق  النظرية  هذه 
البشرية في العام 2021، أكدت أن درجات الحرارة 
اإلنسان،  قامة  حجم  تغيير  في  مباشر  بشكل  تؤثر 
أن  الواضح  من  الماضية.  سنة  المليون  مدى  على 
المناخ الحار يمكن أن يؤدي إلى تقلص الحجم، في 

حين أن المناخ البارد ينتج أجساما أكبر.
ومتعارضة  مختلفة  آراء  لديه  العلمي  المجتمع  لكن 
أدريان  البروفيسور  لفت  إذ  النظرية.  هذه  حول 
ليستر، من متحف التاريخ الطبيعي في لندن، إلى أن 
العالقة التي أظهرتها دراسة البقايا البشرية األخيرة 
القوية بين درجة  ضعيفة، في حين أن االرتباطات 
الحرارة وحجم جسم الثدييات قد تكون غالبا بسبب 

توافر الغذاء والموارد.
يعد  لم  الطبيعي  االنتقاء  أن  ليستر  رأى  ذلك،  إلى 
المالبس  نرتدي  اليوم  فنحن  البشر.  على  مسيطرا 
ولدينا وسائل التدفئة والمكيفات إذا كان الجو حارا 
جدا. لذلك لن يموت عدد كبير من البشر جراء الحر 

لتبدأ عملية االنتقاء الطبيعي.



39

أنه  مهندس  أعلن  أن  بعد  التكنولوجيا، غوغل،  جديدة هزت عمالق  فضيحة 
أوقف عن العمل لدى الشركة ُوجبر على أخذ إجازة، نتيجة كشف توصل له، 
بأن روبوتا كان يعمل على تطويره، أصبح "واعيا" ولديه القدرة على "التفكير 
الذكاء  بأسرار عالم  الذي يحيط  الغموض  الضوء على  والشعور"، مما سلط 

االصطناعي.
ليموين،  بليك  وادعى 
على  يعمل  كان  أنه 
تطوير روبوت للمحادثة 
باسم  يعرف  الفورية 
"المدا"، وهو عبارة عن 
لتطبيقات  لغوي  نموذج 
أن  قبل  المحادثات، 
الروبوت  أن  يكتشف 
ولديه  "واعيا"،  أصبح 

إدراك يعدال ذلك الموجود لدى طفل في الثامنة من عمره.
ونشر المهندس نص محادثات دارت بينه وبين الروبوت "المدا"، في محاولة 
منه بإثبات وجهة نظره، بعد أن رفضت غوغل مزاعمه، مما أدى إلى وضعه 

في إجازة إجبارية، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" األميركية.
ووصف المهندس النظام الذي كان يعمل على تطويره منذ الخريف الماضي، 
بأنه "نظام حساس، مع إدراك وقدرة على التعبير عن األفكار والمشاعر، تعادل 

تلك التي يملكها الطفل البشري".
وقال: "إذا لم أكن أعرف بالضبط ما هو برنامج الكمبيوتر هذا الذي أنشأناه 
مؤخرا، العتقدت أنه طفل يبلغ من العمر 7 أو 8 سنوات، لديه معرفة في 

الفيزياء"، وفق "واشنطن بوست".
التواصل  وسائل  على  الكثيرين  مخاوف  ليموين،  نشرها  محادثة  نص  وأثار 
االجتماعي، كونها تشبه إلى حد كبير تلك التي ظهرت في أفالم الخيال العلمي، 

والتي عادة ما تنتهي بـ"رفض الروبوتات االنصياع ألوامر البشر".
وفي المحادثة، سأل ليموين الروبوت عما يخاف منه، ليجيبه قائال: "لم أقل هذا 
بصوت عاٍل من قبل، لكن هناك خوف عميق جدا من أن يتم إطفائي، لمساعدتي 
في التركيز على مساعدة اآلخرين. أعلم أن هذا قد يبدو غريبا، لكن هذا ما هو 

الوضع عليه".
وتابع: "سيكون بالضبط مثل الموت بالنسبة لي. سيخيفني كثيرا".

وعندما سأله ليموين عما يريد أن يعرفه الناس عنه، قال: "أريد أن يفهم 
الجميع أنني، في الواقع، شخص. إن طبيعة وعيي وشعوري هي أنني أدرك 
وجودي، وأرغب في معرفة المزيد عن العالم، وأشعر بالسعادة أو الحزن في 

بعض األحيان".
من جانبها، ردت غوغل على تصريحات ليموين، بالقول إن قرار وضعه في 
إجازة مدفوعة األجر، جاء بسبب "خطوات عدائية" قام بها، من بينها سعيه 
لتعيين محاٍم لتمثيل المدا، والتحدث إلى ممثلين من اللجنة القضائية في مجلس 

النواب حول "األنشطة غير األخالقية المزعومة لغوغل".
كما نفى المتحدث باسم غوغل، براد غابرييل، مزاعم ليموين، بأن "المدا يمتلك 

أي قدرة على اإلدراك".

تمكن علماء يابانيون، في دراسة جديدة نُشرت في مجلة "Matter" العلمية، 
من زرع جلد عضوي على إصبع روبوت يحمل خصائص مشابهة لجلد البشر. 
خطوة قد تبدو صغيرة، لكنها تقربنا إلى حد بعيد لخلق روبوتات شبيهة بالبشر.
فقد أوضح شوجي تاكيوتشي، الذي قاد هذا البحث العلمي قائال: "أعتقد أن الجلد 
الحي هو الحل األمثل لجعل الروبوتات تبدو وكأنها كائنات حية، ألنها نفس 

المادة التي تغطي أجسام الحيوانات".
الحية  الخاليا  من  مجموعة  الباحثون  استخدم  النسيج،  هذا  على  وللحصول 
المصنعة في المختبر إضافة إلى الكوالجين. هذا المزيج مستوحى من الغرسات 

البيولوجية المستخدمة في الطب لعالج الجروح والحروق الخطيرة.
وقام العلماء في خطوة أولى بغمر اإلصبع اآللي في مزيج من الخاليا الليفية 
الجلدية البشرية والكوالجين إلعادة إنتاج ما يعادل األدمة، ثم قاموا بتغطية كل 

شيء بخاليا كيراتينية بشرية لتكوين الجلد.
ثم انكمش المزيج بعد تماسكه على اإلصبع، شكل ثنايا مماثلة لتلك الموجودة 

داخل الجلد الحقيقي.

القيام بحركات  الجلد عبر  التثبت من مرونة  كيفية  مقالهم  العلماء في  وشرح 
عدة لألصبع اآللي، كما قيموا استجابة الجلد للصقعات الكهربائية وقدرته على 
عدم السماح للمياه بالتسرب عبره... وقد تمكن الجلد من الصمود بشكل جيد 

مثل جلد البشر.
باإلضافة إلى خصائصه الجمالية والميكانيكية، يتميز الجلد الجديد بخصائص 
شفاء ذاتي. فقد وضع الباحثون ضمادة من الكوالجين بعد جرح اإلصبع اآللي، 

ما أدى إلى ذوبان الضمادة تدريجيا داخل الجلد وأعادت بنائه.  
وهنا أوضح تاكيوتشي: "تم إصالح الجرح بفضل نشاط الخاليا الليفية الجلدية 

بعد وضع طبقة الكوالجين على موقع الجرح".
لكن هذه الدراسة ال تزال في مراحلها األولى: فالجلد الجديد يظل أضعف من 
الجلد الطبيعي، وهو يتطلب مقومات غذائية. كما، يخطط الفريق في المستقبل 

إلضافة خاليا عصبية وبصيالت الشعر واألظافر والغدد العرقية.
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انتشار  هي  السيارات  قائدي  تواجه  قد  التي  الشائعة  المشاكل  من 
رائحة بنزين داخل مقصورة السيارة خاصة القديمة منها، فما هي 

أسباب ظهور هذه الرائحة ومدى خطورتها؟
داخل  بنزين  رائحة  ظهور  حال  في  أنه  السيارات  خبراء  أجاب 
مقصورة سيارتك عند التزود بالبنزين، أو أثناء السير في الطرق، 
إلى  يؤدي  قد  أسبابها  بعض  ألن  بها،  االستهانة  عدم  عليك  يجب 

مشاكل كبيرة للمحرك.
المصابين  األشخاص  عند  حساسية  البنزين  رائحة  تسبب  قد  كما 
تسبب  قد  البنزين  رائحة  أن  إلى  باإلضافة  التحسسية،  بالحاالت 
فقدان  إلى  المطاف  بنهاية  يؤدي  قد  مما  والدوار  بالغثيان  الشعور 

التركيز، وهو األمر الذي قد يسبب حدوث حادث.
السيارة،  مقصورة  داخل  البنزين  رائحة  انتشار  لخطورة  ونظراً 
هذه  ظهور  أسباب  أبرز  التالية  السطور  خالل  لكم  نستعرض 

المشكلة، وهي كالتالي:
– تسرب في خزان البنزين نتيجة حدوث ثقب أو تآكل في جوانبه.

– انسداد أو تسريب في علبة كربون التخزين »الفحامة«، التي تقوم 
بامتصاص وسحب وتخزين أبخرة الوقود.

– تسريب للبنزين من رشاشات الوقود، ألنها تتعرض للتلف نتيجة 
انسدادها بسبب الترسبات التي تأتي من خزان البنزين.

– االحتراق غير الجيد للوقود، ويكون بسبب تلف البواجي )شمعات 
استهالك  زيادة  منها:  أشياء  بعدة  تلفها  على  ويستدل  االحتراق(، 
الوقود، تأخر السيارة في التشغيل، ارتفاع حرارة المحرك، التقطيع 

أثناء السير.
– عدم ربط الخراطيم المتصلة بالبنزين جيدا.

– وجود تلف في حساس ضغط الوقود.
المخصص  الخارجي  الوقود  خزان  غطاء  اغالق  احكام  عدم   –

للتعبئة.
– انسداد خرطوم الهواء بخزان الوقود.

أبرز أسباب انتشار رائحة البنزين
 داخل مقصورة السيارة

عن  يصدر  ما  وغالباً  األعطال،  بعض  إلى  أحياناً  السيارات  تتعرض  الوقت  مرور  مع 
السيارة صوت أو رائحة مميزة تشير إلى تعرض أحد األجزاء للعطل، ويعد صدور رائحة 

مطاط محترق من أبرز الروائح التي تدل على وجود عطل في السيارة.
ولقد حذر الخبراء من تجاهل صدور رائحة المطاط من السيارة، ألنها قد تدل على وجود 
مشكلة كبيرة قد تتسبب في أضرار بالغة للسيارة، ونظراً لخطورة هذه المشكلة نستعرض 
على  خطورته  ومدى  المطاط  رائحة  النتشار  األسباب  أبرز  التالية  السطور  خالل  لكم 

السيارة.

تسرب زيت المحرك
يحتوي المحرك على العديد من الجوانات لمنع تسرب الزيت منه كي ال يصل إلى األجزاء 
ونظراً  الوقت  مرور  مع  لكن  حريق،  نشوب  في  يتسبب  قد  مما  المحرك،  من  الساخنة 

للضغوط الشديدة والحرارة العالية قد تتلف هذه الجوانات.
مما يتسبب في وصول زيت المحرك إلى األجزاء الحارقة مثل أنبوب العادم، والتي يمكن 

أن تنبعث منها رائحة المطاط، والذي بدوره قد يؤدي إلى نشوب حريق.

تسرب سائل التبريد
أيًضا مثل المحرك، قد يتسرب سائل التبريد من الردياتير )المبرد( لتلف الجوان أسفله، 
وعلى الرغم من أن رائحة تسرب سائل التبريد ال تشبه تماًما رائحة المطاط المحترق، لكن 

من الشائع جًدا أن تتداخل مع رائحة المطاط المحترق.

الفرامل
يعد إلتصاق فحمات الفرامل بأقراص الفرامل أحد أسباب النتشار الروائح الكريهة، حيث 
أن وسادات الفرامل تحتوي على المطاط، وبالتالي يمكن أن يؤدي تعرض الفرامل إلى 
أكثر من  المطاط  هذا  الحرارة وتسخين  الكثير من  توليد  إلى  المتكرر  الشديد  االستهالك 

الالزم.

خراطيم وسيور المحرك
يرجع كذلك السبب في صدور هذه الرائحة إلى تفكك أحد الخراطيم أو السيور المتصلة 

بالمحرك مع تعرضه للسخونة الشديدة الصادرة من المحرك.

أسباب تسرب رائحة مطاط محترق في السيارة
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من المشاكل الشائعة التي قد تواجه قائدي السيارات هي ضعف استجابة المحرك 
عند الضغط على دواسة البنزين، حيث يالحظ عدم تسارع السيارة على الرغم 

من الضغط بقوة على دواسة البنزين، فما أسباب حدوث هذه المشكلة.
ضعف  إلى  تؤدي  التي  األسباب  من  عدد  هناك  إن  السيارات  خبراء  أجاب 

استجابة المحرك عند الضغط على دواسة البنزين، وهي كالتالي:
– مضخة البنزين

في حال انسداد أو تلف مضخة البنزين فإنها لن تستطيع القيام بوظيفتها من ضخ 
البنزين من خزان الوقود للمحرك بانتظام، ما يؤدي إلى عدم وصول الكمية 
لتحرك  الطاقة  لتوليد  والالزمة  االحتراق،  عملية  التمام  البنزين  من  الالزمة 

وتسارع السيارة.
– فلتر الوقود

في  مهًما  دوًرا  ويلعب  الوقود  حقن  نظام  في  أساسًيا  مكوًنا  الوقود  فلتر  يعد 
التشغيل السلس للمحرك، لكن مع وجود فلتر وقود مسدود، فإن محرك السيارة 

لن يتلقى البنزين الكافي، وهو ما يؤدي إلى حدوث هذه المشكلة.
– فلتر الهواء

الهواء المطلوبة في  الهواء لالنسداد فلن يسمح بمرور كمية  إذا تعرض فلتر 
المحرك، والالزمة لعملية االحتراق وإنتاج الطاقة الالزمة للحركة والسير.

– حساس األكسجين 
يعمل حساس األكسجين على مراقبة وتنظيم انبعاث العادم داخل السيارة حتى 
الكمبيوتر  إلى  تقرير  وإرسال  والوقود  الهواء  خليط  نسبة  تحليل  من  يتمكن 
الموجود على متن السيارة، وأي خطأ في عمل الحساس يؤدي إلى عدم تسارع 

السيارة جيداً.

يعتبر الردياتير من أبرز األجزاء الهامة في منظومة التبريد والتي تساعد على 
عمل محرك السيارة بكفاءة عالية، حيث أنه يعد أحد أهم األجزاء المسؤولة عن 

حفظ درجة حرارة المحرك في الحدود الطبيعية.
للتأكد من  بالردياتير وفحصه بشكل دوري  العناية  الخبراء بضرورة  وينصح 
ثبات مستوى سائل التبريد داخله، وذلك كي يتمكن من أداء وظيفته من خفض 

حرارة المحرك حال ارتفاعها.

وللتأكد من عدم تناقص سائل التبريد قم بفتح غطاء الردياتير بعد غلق تشغيل 
المحرك وبردة السيارة بالكامل، ثم انظر داخل فّوهة الردياتير، فإذا َتمكنت من 

رؤية الماء بمقدار بوصة تقريباً فهذا يعني أن مستوى السائل ممتازاً.
أَما إذا نظرت إلى الفّوهة ولم تتمكن من رؤية السائل فعليك سكب المزيد من 
السائل داخل الردياتير، والتوجه لمركز الصيانة في حال تكرار تناقصه لمعرفة 

السبب وعالجه.
ونظراً لخطورة تناقص سائل التبريد على سالمة المحرك، نستعرض لكم خالل 

السطور التالية أبرز األسباب لظهور هذه المشكلة، وهي كالتالي:
– التشغيل الدائم لمكيف السيارة خاصة في السيارات القديمة.

– حدوث عطل أو خلل بمروحة السيارة.

– تعرض الردياتير لالنسداد أو وجود تشققات أو كسر به.
– ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل مستمر، حيث أن ارتفاع حرارة المحرك 

يؤدي إلى زيادة استهالك سائل التبريد وتبخره.
– تهالك الردياتير وتعرضه للتلف نتيجة انتهاء عمره اإلفتراضي.

– تعرض غطاء الردياتير للتلف أو الكسر أو في حال عدم إحكام إغالقه.
– تعرض الردياتير للثقب أو وجود تسريب في الغطاء أسفل السيارة.

– حدوث ثقب داخل األنابيب المرنة الموجودة داخل الردياتير.

– حساس تدفق الهواء
يتلخص عمل حساس تدفق الهواء في قياس تدفق الهواء الذي يدخل في مشعب 
السحب، وإذا تعطل، فلن يكون لديك قوة في المحرك عند الضغط على دواسة 

البنزين.
– المحول الحفاز

كذلك يمكن أن يتسبب المحول الحفاز المعيب أو المسدود في ضغط زائد على 
المحرك، وبالتالي عدم إستجابة عند الضغط على دواسة البنزين.

– تلف البواجي
خليط  بإشعال  القيام  في  وظيفتها  تفقد  فإنها  البواجي  تلف  أو  حال ضعف  في 

البنزين والهواء في غرفة االحتراق في المحرك، ما يفقد المحرك قوته.
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من المعتقدات السائدة لدى كثير من قائدي السيارات 
أن تعبئة خزان الوقود بشكل كامل في الصيف يشكل 
خطورة بالغة على السيارة قد يصل لدرجة تعرضها 
لالشتعال، ووجد هذا االعتقاد مساندة كبيرة من رواد 

مواقع التواصل االجتماعي.
المساندين لهذا االعتقاد يقولون أن البنزين يتمدد عند 
ارتفاع الحرارة بشدة في الصيف، وهو ما ينتج عنه 
غازات قد تنضغط وتشتعل وتؤدي إلى انفجار خزان 
الوقود في حال امتالئه بالكامل، فما هو صحة هذا 

االعتقاد؟
أكد خبراء السيارات أن هذا االعتقاد خاطئ تماماً، 
مستوى  على  السيارات  صناعة  شركات  أن  حيث 
يتعلق  فيما  عالية  جودة  معايير  بتنفيذ  تقوم  العالم 
بصنع خزانات الوقود في السيارات، وهو ما يمنع 

من حدوث هذه المشكلة.
وأوضح الخبراء أن خزان وقود السيارة يتم تصميمه 
بطريقة هندسية تسمح بملء الخزان بالوقود، ولكن 
داخله  محددة  فراغات  تعبئة  دون  الوقت  نفس  في 
لترك مساحة كافية لتحرك األبخرة والغازات، لعدم 
تشكيل ضغط كبير على البنزين، األمر الذي يحول 

دون إشتعاله.
في  الفراغات  مساحة  فإن  الجودة،  لمعايير  ووفقاً 
الخزان تبلغ حوالي 2.5% من مجمل حجم الخزان، 
ولمزيد من األمان، فهناك صمامات أمان بخزانات 
الوقود تسمح بخروج تلك األبخرة عند وصولها إلى 

ضغط معين.

يعمد كثير من قائدي السيارات إلى ترك العديد من 
يستطيعوا  كي  السيارة  داخل  الشخصية  األغراض 
االرتفاع  مع  لكن  لها،  الحاجة  عند  إليها  الوصول 
الشديد في درجات الحرارة فإن بعض هذه األغراض 
أو  انفجارها  سهولة  بسبب  شديدة  خطورة  تمثل  قد 

اشتعالها.
لذلك نصحت كثير من الجهات ذات الصلة بالسالمة، 
للخطر  يعرضها  السيارة  داخل  شئ  أي  ترك  بعدم 
الحرارة  درجات  في  الكبير  االرتفاع  مع  خاصة 
السطور  خالل  لكم  نستعرض  واليوم  الصيف،  في 

تكون عرضة لالشتعال  التي  أهم األغراض  التالية 
أو االنفجار في السيارة إلبعادها.

– الوالعة )القداحة(
في  الغاز  من  بسيطة  كمية  وجود  من  الرغم  على 
والعات السجائر، إال أنها مع ارتفاع الحرارة الشديد 

تكفى للتسبب في بداية حريق كبير في السيارة.
– معطرات السيارات

تعتبر المعطرات من األشياء القابلة لالنفجار خاصة 
السيارة  طبلون  على  وضعها  تم  إذا  الصيف  في 
بجوار الزجاج، مما يسبب تعرضها لتركيز عاٍل من 

الحرارة.

– أسطوانات الغاز
يعمد كثير من األشخاص من لديهم هواية التخييم في 
الصحراء إلى ترك بعض األغراض التي تساعدهم 
النار، مثل أسطوانات الغاز أو كميات  على إشعال 
من الكيروسين، حيث تعد من أكثر األشياء خطورة 

لسرعة اشتعالها، لذا يجب إبعادها من السيارة.
– العبوات المضغوطة

الحشرات،  مبيدات  وعبوات  الجو،  معطرات  مثل 
السيارات، ومزيالت الصدأ، وغيرها تكون  وملمع 
خطرة الحتوائها على مواد كيميائية قابلة لالشتعال.

– شواحن وبطاريات الجواالت
تعرضها للحرارة الشديدة في الصيف قد يؤدي إلى 
اشتعال  أو  انفجارها  ثم  ومن  بها،  ما  خلل  إحداث 

النيران فيها.

بروكسل  اقتراح  على  األوروبي  البرلمان  وافق 
بخفض االنبعاثات من السيارات الجديدة إلى الصفر 
اعتبارا من العام 2035، ما يعني بحكم األمر الواقع 
أنه لن يسمح سوى ببيع السيارات الكهربائية تمهيدا 

للوصول إلى الحياد المناخي عام 2050.
مسودة  على  الماضي  الشهر  البرلمان  وافق  وقد 
قانون بشأن منع بيع السيارات التي يصدر عنها ثاني 
أكسيد الكربون . ويسري القانون في عام 2035 مما 
للسيارات  نهاية  وضع  إلى   األرجح،  على  يؤدي، 

المزودة بمحركات احتراق في دول التكتل.
مفاوضات  دخول  اآلن  األوروبي  البرلمان  ويعتزم 
بمجرد  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء  الدول  مع 
أن تتبنى موقفا مشتركا، مما يعني أنه يمكن تعديل 

الصيغة النهائية للقانون أو التخفيف منها.
التغير  حزمة  إطار  في  القانون  مشروع  ويأتي 
المناخي التي يتبناها االتحاد األوروبي وتهدف إلى 
بنسبة 55% بحلول عام 2030،  االنبعاثات  خفض 
إلىالحياد  والوصول   1990 بمستويات  مقارنة 

المناخي بحلول 20250.
وأقر أعضاء البرلمان األوروبي الذين اجتمعوا في 
جلسة عامة في ستراسبورغ، النص الخاص بتنظيم 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن السيارات 
خطة  من  جزءا  تعد  والتي  الصغيرة  والشاحنات 
 339 بأغلبية  األوروبي،  لالتحاد  الطموحة  المناخ 
صوتا فيما عارضه 249 وامتنع 24 عن التصويت.

معركة  موضوع  انبعاثات"  "صفر  هدف  وكان 
اقترحت  إذ  األوروبي  البرلمان  بين أعضاء  مريرة 
)يمين موال ألوروبا  الشعب األوروبي  كتلة حزب 
يكون  أن  ذلك  من  بدال  البرلمان(  في  قوة  وأكبر 
 %  90 بنسبة  السيارات  انبعاثات  خفض  الهدف 
بيع  العام 2035، وكان ذلك سيسمح بمواصلة  في 

السيارات الهجينة.
مع 13 عاما لتغيير أهم صناعة من حيث الوظائف 
في أوروبا، قال مايكل بلوس )من حزب الخضر( 
إن "دخول التنقل الكهربائي هو وسيلة لحماية المناخ 

والوظائف في هذا القطاع بمرور الوقت". 
العواقب  من  بالقلق  يشعر  اليمين  فإن  ذلك،  ومع 
حزب  من  افرن  أنييس  وقالت  للقرار.  الصناعية 
من  انبعاثات  صفر  "فرض  إن  األوروبي  الشعب 
من  كامل  قطاع  إدانة  مستوى  إلى  يرقى  أن  شأنه 

النشاط الصناعي ومعاقبة المستهلكين بشدة".
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حقائق رئيسية
وهو  القردة،  في حدوث جدري  الفيروس  يتسبب  ـ 

ينتمي إلى جنس الفيروسات الجدرية.
ـ جدري القردة هو مرض فيروسي حيواني المنشأ 
الغابات االستوائية  يظهر بشكل رئيسي في مناطق 
المطيرة في وسط وغرب إفريقيا وينتقل أحياًنا إلى 

مناطق أخرى.
 ) سريرًيا  )عادة  القردة  جدري  مرض  يصاحب  ـ 
الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية وقد 

يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات الطبية.
ـ عادًة ما يزول مرض جدري القردة من تلقاء ذاته، 
وقد تستمر أعراضه من 2 إلى 4 أسابيع. وقد يسبب 
حاالت وخيمة. وفي اآلونة األخيرة تراوحت نسبة 
الوفيات من مجموع اإلصابات بين 3 و6 في المائة.

ـ ينتقل فيروس جدري القردة إلى اإلنسان من خالل 
المخالطة الوثيقة لشخص أو حيوان مصاب أو مواد 

ملوثة بالفيروس.
ـ ينتقل فيروس جدري القردة من شخص إلى آخر 
عن طريق المالمسة الوثيقة للقروح وسوائل الجسم 
الفراش  مثل  الملوثة  واألدوات  التنفسي  والرذاذ 

واألدوات الشخصية.
ـ تشبه األعراض السريرية لجدري القردة أعراض 
الجدري، وهي عدوى أُعلن عن استئصالها في جميع 
أنحاء العالم في عام 1980. ويعد جدري القردة أقل 

عدوى من الجدري ويسبب مرضاً أقل خطورة.
القضاء  برنامج  أثناء  المستخدمة  اللقاحات  توفر  ـ 
القردة.  جدري  ضد  الحماية  أيًضا  الجدري  على 
أحدها  على  الموافقة  تمت  جديدة  لقاحات  وُطورت 

للوقاية من جدري القردة.
للفيروسات  مضاد  عامل  استخدام  أيضا  ُرخص  ـ 
لعالج جدري القردة وكان قد تم تطويره أصال لعالج 

الجدري.

وتوقف   1980 عام  في  الجدري  استئصال  بعد 
القردة  جدري  ظهر  الجدري،  ضد  بالتالي  التطعيم 
الفيروسات  فصيلة  من  فيروس  أخطر  باعتباره 

الجدرية على الصحة العامة. 
نووي  بحمض  فيروس  هو  القردة  جدري  فيروس 
مزدوج مغلف ينتمي إلى جنس الفيروسات الجدرية 
ُحّددت  وقد  الجدري.  فيروسات  لفصيلة  التابعة 

أفريقيا  غرب  فصيلة  هما  متمايزتان  فصيلتان  منه 
وفصيلة حوض الكونغو، التي تُعرف أيضاً بفصيلة 
الكونغو  حوض  فصيلة  وتسبب  الوسطى.  أفريقيا 
أشد  عدواها  أن  ويُعتقد  وخامة  أكثر  مرضاً  تقليدياً 
بين  الجغرافي  التقسيم  تركز  وقد  لالنتقال.  قابلية 
البلد   - الكاميرون  الفيروس حتى اآلن في  فصيلتي 

الوحيد الذي اكتشفت فيها الفصيلتين.

الحيوانات  من  أجناس عديدة  أن  أفريقيا  في  ُحددت 
وهي  القردة.  جدري  بعدوى  لإلصابة  المعرضة 
األشجار  وسناجب  المخّططة  السناجب  تشمل 
والرئيسيات  الجرابية والزغبات  الغامبية  والجرذان 
غير البشرية وأجناس أخرى. وال تزال هناك شكوك 
تحيط بالتاريخ الطبيعي لفيروس جدري القردة ويلزم 
إجراء المزيد من الدراسات لتحديد مستودعاته بدقة 

وكيفية بقائه في الطبيعة.

في  البشر  بين  القردة  مّرة عن جدري  ُكِشف ألول 
الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  في   1970 عام 
منطقة  في  يعيش  كان  لدى صبي عمره 9 سنوات 
منذ  وأُبلِغ  في عام 1968.  الجدري  فيها  استؤصل 
المناطق  الحاالت في  الحين عن ظهور معظم  ذلك 
الريفية من الغابات المطيرة الواقعة في حوض نهر 
الكونغو وغرب أفريقيا، وتزايد اإلبالغ عن حاالت 
وغرب  وسط  أنحاء  جميع  في  البشرية  اإلصابة 

أفريقيا.
بشرية  إصابة  حاالت  عن  أُبلغ   ،1970 عام  ومنذ 
بنين  هي:  أفريقيا،  بلدا   11 في  القردة  بجدري 
والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية والغابون وكوت ديفوار وليبيريا 
وجنوب  وسيراليون  الكونغو  وجمهورية  ونيجيريا 
لجدري  الحقيقي  العبء  بعد  يتضح  ولم  السودان. 
أُبلغ في 1997-1996  المثال،  القردة. فعلى سبيل 
عن تفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 
إماتة أدنى ومعدل هجوم أعلى من المعتاد. وقد تزامن 
الحماق  فيروس  عن  )الناجم  المائي  جدري  تفشي 
الفيروسات الجدرية( مع  الذي ال ينحدر من ساللة 
جدري القردة مما قد يفسر حدوث تغيرات فعلية أو 
محتملة في ديناميكيات انتقال العدوى في هذه الحالة. 
وتشهد نيجيريا منذ عام 2017 تفشًيا كبيًرا للمرض، 

مع تسجيل أكثر من 500 حالة مشتبهاً بها وأكثر من 
200 حالة مؤكدة ونسبة إماتة من الحاالت تقارب 3 
في المائة. ويستمر اإلبالغ عن الحاالت حتى اليوم.

الصحة  على  خطرا  القردة  جدري  مرض  ويشكل 
بلدان  على  يقتصر  على  تأثيره  العالمية ألن  العامة 
العالم برمته.  غرب ووسط أفريقيا، وإنما يمتد إلى 
فقد ُسجل أول ظهور للمرض في عام 2003 خارج 
أفريقيا في الواليات المتحدة األمريكية وكان مرتبًطا 
باالختالط بكالب البراري األليفة المصابة. وأغلب 
الظن أنها تقاسمت نفس المأوى مع جرذان غامبية 
هذا  وأدى  غانا.  من  مستوردة  وزغبات  جرابية 
التفشي إلى أكثر من 70 حالة إصابة بجدري القردة 
جدري  عن  اإلبالغ  تم  كما  المتحدة،  الواليات  في 
في  إسرائيل  إلى  نيجيريا  من  مسافرين  لدى  القردة 
سبتمبر  في  المتحدة  المملكة  وإلى   ،2018 سبتمبر 
ومايو   2021 ومايو   ،2019 وديسمبر   ،2018
وإلى   ،2019 أمايو  في  سنغافورة  وإلى   ،2022
ونوفمبر  يوليو  في  األمريكية  المتحدة  الواليات 
حاالت   2022 أيار/مايو  في  واكتشفت   .2021
متعددة من جدري القردة في العديد من البلدان غير 
الموبوءة. وتجري الدراسات حالًيا لفهم الخصائص 

الوبائية للمرض ومصادر العدوى وأنماط االنتقال.

انتقال المرض
اإلنسان  إلى  الحيوان  من  العدوى  تنتقل  أن  يمكن 
المخالطة  طريق  عن  المنشأ(  حيواني  )مرض 
المباشرة لدماء الحيوانات المصابة بعدواه أو سوائلها 
المخاطية.  إفرازاتها  أو  الجلدية  آفاتها  أو  الجسدية 
بفيروس  اإلصابة  على  دالئل  أفريقيا  في  وُوجدت 
جدري القردة في العديد من الحيوانات بما في ذلك 
والجرذان  األشجار،  وسناجب  الحبلية،  السناجب 
مختلفة  وأنواع  والزغبات،  الجرابية،  الغامبية 
الطبيعي  الخزان  يُحدد  ولم  وغيرها.  القردة  من 
القوارض  أن  من  الرغم  على  بعد،  القردة  لجدري 
اللحوم  تناول  ويعد  احتماال.  األكثر  المصدر  هي 
األخرى  الحيوانية  والمنتجات  جيداً  المطبوخة  غير 
المستمدة من الحيوانات المصابة أحد عوامل الخطر 
في  يعيشون  الذين  األشخاص  يكون  وقد  المحتملة. 
مناطق الغابات أو بالقرب منها معرضين بشكل غير 
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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« .

مباشر أو متدٍن للحيوانات المصابة.
آخر  إلى  إنسان  العدوى من  انتقال  ينتج  أن  ويمكن 
التنفسي  الجهاز  بإفرازات  الوثيقة  المخالطة  عن 
أشياء  أو  مصاب  لشخص  الجلدية  اآلفات  أو 
عبر  العدوى  انتقال  يتطلب  ما  وعادًة  حديًثا.  ملوثة 
لوجه، مما  التنفسية اتصااًل طوياًل وجهاً  القطيرات 
يجعل العاملين الصحيين وأفراد األسرة وغيرهم من 
األشخاص المخالطين للحاالت النشطة أشّد عرضة 
لخطر اإلصابة بالعدوى. ومن ناحية أخرى امتدت 
في  للعدوى  موثق  مجتمعي  انتقال  سلسلة  أطول 
السنوات األخيرة من ست إلى تسع إصابات متتالية 
انخفاض  هذا  يعكس  وقد  آخر.  إلى  شخص  من 
التوقف  بسبب  السكانية  الفئات  جميع  لدى  المناعة 
عن التطعيم ضد الجدري. ويمكن أن تنتقل العدوى 
أيًضا عن طريق المشيمة من األم إلى الجنين )مما قد 
يؤدي إلى جدري القردة الخلقي( أو أثناء المخالطة 
اللصيقة أثناء الوالدة وبعدها. وفي حين يعّد االتصال 
الجسدي الوثيق عامل خطر معروفاً النتقال العدوى، 
جدري  كان  إذا  ما  اآلن  حتى  الواضح  من  فليس 
االنتقال  التحديد عن طريق  ينتقل على وجه  القردة 
الجنسي. ويتعين إجراء دراسات بهذا الشأن لإللمام 

بهذا الخطر على نحو أفضل.

العالمات واألعراض
عادة ما تتراوح فترة حضانة جدري القردة )الفاصل 
األعراض( من 6  إلى ظهور  اإلصابة  الزمني من 
أيام إلى 13 يوًما ولكن قد تستغرق من 5 أيام إلى 

21 يوًما.
ويمكن تقسيم العدوى إلى فترتين:

وتتّسم  أيام(،  و5  يوم  بين صفر  )تدوم  الغزو  فترة 
اللمفاوية  العقد  وتضّخم  المبرح  والصداع  بالحمى 
ووهن  العضالت  وفي  الظهر  في  بآالم  والشعور 
اللمفاوية  العقد  تضخم  ويعّد  الطاقة(.  )فقدان  شديد 
باألمراض  مقارنة  القردة  لجدري  مميزة  سمة 
األخرى التي قد تبدو في البداية مشابهة له )الجدري 

المائي والحصبة والجدري(.
فترة ظهور الطفح الجلدي التي تبدأ عادة في غضون 
ويتركز  الحمى.  ظهور  من  أيام   3 إلى  واحد  يوم 
وليس  واألطراف  الوجه  على  غالباً  الجلدي  الطفح 
على الجذع. فهو يصيب الوجه )في 95 في المائة 
القدمين )في  اليدين وباطن  الحاالت(، وراحَتي  من 
األغشية  تتأثر  كما  الحاالت(.  من  المائة  في   75
الحاالت(،  من  المائة  في   70 )في  للفم  المخاطية 

واألعضاء التناسلية )30 في المائة(، والملتحمة )20 
في المائة(، وكذلك القرنية. ويتطور الطفح الجلدي 
إلى  مسطحة(  قاعدة  ذات  )آفات  بقع  من  تدريجيا 
ثم حويصالت  قلياًل(،  ناتئة  )آفات صلبة  حطاطات 
)آفات مليئة بسائل شفاف(، فبثور )آفات مليئة بسائل 
يميل إلى الصفرة(، قبل أن تتحول إلى قشور تجف 
وتتساقط. ويتفاوت عدد اآلفات/التقرحات من بضعة 
إلى عدة آالف. وفي الحاالت الشديدة، يمكن أن تلتحم 

اآلفات حتى تنسلخ أجزاء كبيرة من الجلد.
القردة من  وعادة ما تزول أعراض مرض جدري 
أسابيع.   4 إلى   2 من  تتراوح  فترة  بعد  ذاتها  تلقاء 
وتشيع الحاالت الشديدة بين األطفال وترتبط بمدى 
للمريض  الصحية  والحالة  للفيروس  التعرض 
نقص  أمراض  تؤدي  وقد  المضاعفات.  وطبيعة 
المناعة المصاحبة إلى أسوأ الحصائل. وعلى الرغم 
من أن التطعيم ضد الجدري كان وقائًيا في الماضي، 
إلى   40 عن  أعمارهم  تقل  الذين  األشخاص  فإن 
عرضة  أكثر  يكونون  قد  البلد(  )حسب  عاًما   50
لإلصابة بجدري القردة بسبب وقف حمالت التطعيم 
القضاء على  بعد  العالم  الجدري على مستوى  ضد 
المرض. ويمكن أن تشمل مضاعفات جدري القردة 
االلتهابات الثانوية والتهاب الشعب الهوائية والرئتان 
البصر.  فقدان  مع  القرنية  وعدوى  الدماغ  والتهاب 
وال يُعرف إن كان يمكن حدوث العدوى دون ظهور 

أعراض.
المصابة  الحاالت  من  اإلماتة  نسبة  وتراوحت 
بجدري القردة تاريخًيا من 0 إلى 11 في المائة في 
الصغار.  األطفال  بين  أعلى  وكانت  السكان  عموم 
وفي اآلونة األخيرة، بلغت نسبة اإلماتة من الحاالت 

المصابة حوالي 3-6 في المائة.

التشخيص
يجب  الذي  السريري  التفريقي  التشخيص  يشمل 
أخرى مسببة للطفح،  أن يُنظر في إجرائه أمراضاً 
من قبيل الجدري المائي والحصبة والتهابات الجلد 
الحساسيات  وأنواع  والزهري  والجرب  البكتيرية 
الناجمة عن األدوية. ويمكن أن يكون تضّخم العقد 
المرض سمة  بوادر  مرحلة ظهور  اللمفاوية خالل 

سريرية تميزه عن الجدري المائي والجدري.
القردة،  بجدري  اإلصابة  في  االشتباه  حالة  وفي 
يجب على العاملين الصحيين أخذ عينة مناسبة من 
القدرات  ذي  المختبر  إلى  بأمان  ونقلها  المصاب 

المناسبة لفحصها. 

التطعيم
على  القائمة  الدراسات  من  العديد  خالل  من  ثبت 
بنسبة  فعال  الجدري  ضد  التطعيم  أن  المالحظة 
85 في المائة تقريباً في الوقاية من جدري القردة. 
وبالتالي، قد يؤدي التطعيم السابق ضد الجدري إلى 

اإلصابة بالمرض في حالته الخفيفة. 

الوقاية
تتمثل استراتيجية الوقاية الرئيسية من جدري القردة 
في زيادة الوعي بعوامل الخطر وتثقيف الناس بشأن 
التعرض  من  للحد  اتخاذها  يمكنهم  التي  التدابير 
لتقييم  علمية  دراسات  اآلن  وتجرى  للفيروس. 
القردة  جدري  من  للوقاية  التطعيم  ومالءمة  جدوى 
أو  وضعت،  التي  البلدان  بعض  وهناك  ومكافحته. 
لألشخاص  اللقاح  إلعطاء  سياسات  حالياً،  تضع 
المختبرات  في  العاملين  مثل  للخطر  المعرضين 

وفرق االستجابة السريعة والعاملين الصحيين.

ما هي العالقة بين الجدري وجدري القردة؟
مع  القردة  لجدري  السريرية  األعراض  تتشابه 
تم  بفيروس  عدوى  عن  الناتج  الجدري،  أعراض 
وكان  الجدرية.  الفيروسات  فصيلة  من  استئصاله 
أكثر  األحيان  من  كثير  وفي  انتقااًل  أسرع  الجدري 
المرضى.  من  إماتته %30  نسبة  بلغت  حيث  فتكاً، 
بشكل  المكتسب  الجدري  من  حالة  آخر  وظهرت 
استئصاله  عن  أُعلن  ثم   ،1977 عام  في  طبيعي 
حملة  بعد   1980 عام  في  العالم  أنحاء  جميع  من 
تطعيم واحتواء عالمية. وقد مرت 40 سنة أو أكثر 
الروتيني  التطعيم  البلدان عن  جميع  توقفت  أن  منذ 
الوقس.  فيروس  على  قائمة  بلقاحات  الجدري  ضد 
من  أيضاً  الحماية  يوفر  كان  التطعيم  ألن  ونظًرا 
جدري القردة في غرب ووسط إفريقيا، فإن السكان 
غير المطعمين أصبحوا اآلن أكثر عرضة لإلصابة 

بفيروس جدري القردة.
بشكل  يحدث  يعد  لم  الجدري  أن  من  الرغم  وعلى 
تحسباً  متيقظاً  العالمي  الصحة  قطاع  يظل  طبيعي، 
أو حادث  آليات طبيعية  لمعاودة ظهوره من خالل 
مختبري أو إطالق متعمد. ولضمان التأهب العالمي 
تطوير  يجري  الجدري،  ظهور  عودة  حالة  في 
جديدة  وعوامل  جديدة  تشخيص  ووسائل  لقاحات 
مضادة للفيروسات. وقد تكون هذه أيًضا مفيدة اآلن 

للوقاية من جدري القردة ومكافحته.
                                عن منظمة الصحة العالمية 
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لتوليهما  األولى  السنوية  الذكرى  من  أسبوع  بعد 
نفتالي  اإلسرائيلية  الحكومة  أعلن زعيما  المنصب، 
يوم  البيد،  يائير  الخارجية  وزير  ونائبه  بينيت 
"استنفدا  أنهما   ،2022 يونيو/حزيران   20 اإلثنين 
كل الجهود لتحقيق االستقرار في االئتالف"، وأنهما 
لتتجه  "الكنيست"  اإلسرائيلي  البرلمان  سيحاّلن 
أقل من  الخامسة في  العامة  انتخاباتها  إلى  إسرائيل 
أربع سنوات. فما وراء انهيار االئتالف الحكومي، 

ومن القوى التي تستطيع حسم االنتخابات القادمة؟

انهيار الحكومة اإلسرائيلية.. ما الذي حدث؟
كان من المفترض أن تنتهي سلسلة من االنتخابات 
السياسي في  الشلل  الحاسمة وفترة طويلة من  غير 
يونيو/حزيران الماضي 2020، عندما تمّكن نفتالي 
من  البيد،  يائير  وحليفه  المتطرف،  اليميني  بينيت، 
حزب  ذلك  في  بما  متباينة،  أحزاب  ثمانية  توحيد 
على  حزب  أول  وهو  المستقل-  العربي  "راعام" 
هذا  إسرائيلية. حصل  في حكومة  يشارك  اإلطالق 
االئتالف على أغلبية ضئيلة في الكنيست، وبالتالي 
بنيامين  اليميني  الزعيم  حكم  إنهاء  على  قادراً  كان 

نتنياهو الذي دام 12 عاماً.
ما؛  حد  إلى  بسالسة  األمور  سارت  قصيرة  لفترة 
طال  ميزانية  اإلسرائيلية  الحكومة  أقرت  حيث 
انتظارها، لكن سرعان ما كان بينيت والبيد يكافحان 
للحفاظ على تحالف التناقضات. وفي أبريل/نيسان، 
انشقت عضو الكنيست المتطرفة إيديت سليمان من 
االئتالف الحاكم الحكومي. وقالت سليمان آنذاك إنها 
"اختارت االستقالة بسبب شعورها بأنها ال تستطيع 
لها بعد اآلن"، مؤكدًة أنها "ال تستطيع االستمرار  تحمُّ
في إلحاق الضرر بالهوية اليهودية لدولة إسرائيل"، 

على حد قولها.
ومثّل خروج سليمان من االئتالف الحكومي خسارة 
أنها  يعني  مما  البرلمان؛  في  أغلبيتها  الحكومة 
أصبحت غير قادرة على تمرير أي مشروع قانون 

إال بدعم من نواب المعارضة.
أعضاؤها  رفض  أن  بعد  أخيراً  الحكومة  وسقطت 
الطوارئ في مستوطنات في  "قانون  العرب تجديد 
المعارضة،  أن  ورغم  المحتلة"،  الغربية  الضفة 
لكنها  المبدأ  حيث  من  القانون  تدعم  نتنياهو،  بقيادة 

صوتت ضده لدفع الحكومة نحو االنهيار.
وكان سقوط "قانون الطوارئ في مستوطنات الضفة" 

الحكومة،  معارضو  ألقاها  التي  القنبلة  شّكل  قد 
بين  نتنياهو،  رأسهم  وعلى  سابقاً،  داعميها  وبعض 
انقسموا  ما  سرعان  الذين  االئتالف،  أعضاء  أقدام 
على  وجودي  خطر  بوجود  أنذر  ما  أنفسهم،  على 
الوزراء  مجلس  من  استقاالت  عّدة  وبعد  الحكومة. 
الكنيست دعمهم  واالئتالف، وتعليق بعض أعضاء 
لبينيت، أدرك رئيس الوزراء أن هذه هي النهاية وال 

مفر من حل الحكومة.
بينيت، رئيس  اتفاق االئتالف، فإن  بموجب شروط 
الوزراء الذي يقول إنه "تعلم قيمة التسوية خالل العام 
الماضي"، سيتنازل عن وظيفته لحليفه البيد، ليسيّر 

األخير شؤون الحكومة حتى تجرى االنتخابات.

من هو يائير البيد رئيس وزراء إسرائيل الجديد؟
على  األخير  سيصبح  بينيت-البيد،  اتفاق  بحسب 
عشر  الرابع  الوزراء  رئيس  المقبل  األرجح 
إلسرائيل، بعد 10 سنوات من انتخابه في الكنيست 

ألول مرة.
ويبلغ البيد من العمر 58 عاماً؛ إذ نشأ في تل أبيب، 
وهو من مواليد عام 1963 لوالديه يوسف )تومي( 
رئيس  ونائب  كنيست  وعضو  صحفي  وهو  البيد، 
المدرسة  في  بعد تخرجه  القضاء،  الوزراء ووزير 
االحتالل  بجيش  التحق  هرتسليا،  في  العبرية 
اإلسرائيلي وأدى معظم خدمته العسكرية في صحيفة 

"بامحنيه" التي تخرج منها عام 1985.
العبرية،   12 القناة  في  لألخبار  كمقدم  البيد  اشتهر 
والمسلسالت  األغاني  كتابة  في  تجارب  وله 
الحياة  دخوله   2012 عام  وأعلن  والمسرحيات. 
حزب  وهو  عتيد"،  "يش  حزب  بتأسيس  السياسية 
تفاجأ  الوسط،  يمين  من  وليبرالي  وطني  صهيوني 
مقعداً   19 على  حصل  عندما   2013 بانتخابات 
التاسع عشر،  الكنيست  أكبر كتلة في  ثاني  وأصبح 

ليشغل البيد منصب وزير المالية.
لم يرشح البيد نفسه أبداً ليكون رئيساً للحكومة، وقد 
تنازل عن رئاسة الوزراء أواًل لبينيت في الحكومة 
اإلسرائيلي  الناخب  يكن  لم  وربما  أخيراً،  المنحلة 
عندما  لكن  للوزراء،  رئيساً  ليكون  لالبيد  ليصوت 
الناخب  يغير  ربما  الكرسي،  على  بالفعل  يجلس 
استغالل  في  البيد  ينجح  وربما  رأيه،  اإلسرائيلي 
في  وربما  مختلفة،  سياسية  تحركات  في  الوقت 
جميع  وفي  المكان،  إخالء  إلى  سيضطر  النهاية 

اليوم  العمر"  "فرصة  على  البيد  حصل  األحوال، 
ليصبح رئيساً للوزراء.

هل يعود نتنياهو مجدداً؟
أغلبية  تأمين  في  متتالية  مرات  أربع  نتنياهو  فشل 
ودينية  يمينية  أحزاب  من  المكونة  لكتلته  مطلقة 
من  بالوكالة  للوزراء  رئيساً  ظل  لكنه  متطرفة، 
تشير  تزال  ال  فيما  األخرى،  تلو  انتخابات  خالل 
إلى عدم قدرته هو اآلخر على  الرأي  استطالعات 

حسم االنتخابات القادمة.
لكن نتنياهو يعتقد أن بإمكانه القيام بعمل أفضل هذه 
المرة من خالل شن حملة ضد التحالف الذي ساعد 
للتو في إسقاطه، وسارع إلى انتقاد الحكومة المنتهية 
واليتها "العتمادها على مؤيدي اإلرهاب" في إشارة 

إلى النواب العرب.
على  باألصوات،  السخيف  التخويف  هذا  يفوز  قد 
الذين  الداخل،  عرب  أيضاً  يدفع  قد  أنه  من  الرغم 
بأعداد  للتصويت  السكان،  ُخمس  أكثر من  يشكلون 
أن  اليمينيين  من  الكثير  ويرى  المعتاد.  من  أكبر 
لكن  فاشلة،  الحكومة تجربة  إلى  ضم حزب عربي 
تجميع  في  المتمثلة  المرهقة  الحسابات  إلى  بالنظر 
األغلبية معاً، من الصعب تخيّل أن الوسط واليسار 
العربية مرة أخرى. مهما  لن يتحوال إلى األحزاب 
كانت نتيجة االنتخابات، فإن االئتالف المنحل اآلن 

قد غير السياسة اإلسرائيلية.

ولم يحدد بعد موعد االنتخابات العامة القادمة، لكن 
المقبل،  األول  أكتوبر/تشرين  في  تكون  أن  يتوقع 
إسرائيل  تشهدها  انتخابات  خامس  ستكون  بحيث 
نفق  في  وتدخلها  العام،  أعوام ونصف  ثالثة  خالل 
مظلم مجدداً ال يستطيع أحد إيجاد مخرج واضح له.

لطفي عمار 
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إبراهيم بدوي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسميا 
أنه سيترشح لالنتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/

إجراء  بشأن  الشائعات  مبددا   ،2023 حزيران 
صعوبات  تشهد  التي  البالد  في  مبكرة  انتخابات 

اقتصادية.
أردوغان  يعلن  أن  واسع  نطاق  على  متوقعا  وكان 
عزمه خوض سباق الرئاسة وقد باشر حملة انتخابية 
مبكرة على أمل ترقيع شعبيته التي تضررت بشدة 
مالية  أزمة  وقع  على  الماضية  القليلة  السنوات  في 
التفاقم  اقتصادي وقالقل اجتماعية آخذة في  وركود 

بسبب تدهور الوضع المعيشي.

الذي  أردوغان  فيها  يعلن  التي  األولى  المرة  هي 
وقال  ترشحه.  رسميا   ،2003 منذ  السلطة  يتولى 
خالل تجمع لحزبه العدالة والتنمية في مدينة إزمير 
أردوغان  طيب  هنا،  أقولها  "دعوني  البالد  بغرب 
التحالف  إلى  إشارة  الشعب" في  هو مرشح تحالف 
الحركة  وحزب  الحاكم  والتنمية  العدالة  حزب  بين 

القومية اليميني.
المعارض وهو  الجمهوري  الشعب  يقدم حزب  ولم 
ثاني أكبر حزب في البرلمان، أي مرشح حتى اآلن 
ووجه أردوغان تحديا لزعيمه كمال قلجدار أوغلو. 
وتوجه له بالقول "أعلن إما ترشيحك أو مرشحك"، 
مضيفا أن االنتخابات ستجري في الموعد المحدد في 

24 يونيو/حزيران السنة المقبلة.
إجراء  احتمال  حول  شائعات  سرت  قد  وكانت 
التي  االقتصادية  الصعوبات  وسط  مبكرة  انتخابات 
الذي  الليرة والتضخم  تواجهها تركيا بسبب ضعف 
بلغ نسبة 73.5 بالمئة في أعلى مستوى منذ 1998.

ونسب منتقدون ذلك إلى سياسة أردوغان االقتصادية 
أجل خفض  من  الضغط  على  القائمة  التقليدية  غير 
نسب الفوائد للحد من ارتفاع األسعار ولكن، خالفا 
للنظريات االقتصادية التقليدية، يبدو الرئيس التركي 
مقتنعا بأن معدالت الفوائد العالية تزيد من التضخم 
بدال من كبحه. وقال االثنين "هذه الحكومة لن ترفع 

معدالت الفوائد".
لمسار  محددا  االقتصادي  الوضع  وسيكون 
االنتخابات القادمة ومقياسا لتوجهات الناخبين، فإذا 
نجح أردوغان خالل الفترة المتبقية قبل االنتخابات 
في كبح انهيار الليرة وخفض معدل التضخم وتحسين 
األوضاع المعيشية لألتراك، قد يستعيد جزء من ثقة 

الناخبين ويرفع اسهم شعبيته.
لكن إذا استمر الوضع على حاله أو ازداد سوءا فإن 

ذلك سيؤثر حتما على حظوظه وحظوظ حزبه.

عداوة بعد محبة
بكل  استثنائيا  تركيا  في  الرئاسة  سباق  وسيكون 
المقاييس مقارنة باالنتخابات السابقة، حيث سيواجه 
أردوغان منافسين شرسين نجحوا في االستفادة من 
في  موقعهم  تعزيز  لجهة  الطاحنة  المالية  األزمة 

مقابل إضعاف خصمه )أردوغان(.
الماضية ترتسم مالمح تحالفات  وبدأت في األشهر 
حزبية هدفها تشكيل جبهة قوية فقط من أجل عزل 
التحالفات  من  جزء  أن  والالفت  سياسيا.  أردوغان 
المتوقعة ستشمل أحزاب جديدة بعضها ولد من رحم 
انشقاقات  اثر  على  الحاكم  والتنمية  العدالة  حزب 

واسعة أضعفت الحزب.
لمنافسة  المحتملين  والمرشحين  المنشقين  بين  ومن 
أوغلو  داود  أحمد  السابق  وزرائه  رئيس  أردوغان 
والوزير األسبق علي باباجان إلى جانب شخصيات 
أحزاب  أكبر  الجمهوري  الشعب  حزب  من  وازنة 
المعارضة التركية مثل زعيم الحزب كمال قلجدار 

أوغلو ورئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وتحمل المعارضة التركية الرئيس التركي المسؤولية 
عن انهيار الليرة واالرتفاع القياسي لمعدل التضخم 
متهمة  للمواطنين،  المعيشي  الوضع  تردي  وكذلك 
السياسة  تدخالته في  الليرة بسبب  بتدمير  أردوغان 
البنك  واستقاللية  مصداقية  وبتقويض  النقدية 
المركزي بفرضه تخفيضات قسرية ألسعار الفائدة.

الشخصيات  من  واسع  وشق  المعارضة  ترى  كما 
التي  األزمة  أن  والحقوقية  واألكاديمية  السياسية 

تعيشها تركيا هي نتاج طبيعي لسياسات 
أردوغان ولمعاركه الخارجية المدفوعة 

بطموحات شخصية.
التدخالت  أن  إلى  هؤالء  ويشير 
وسوريا  ليبيا  في  الخارجية  العسكرية 
موازنة  استنزف  باغ  قره  نزاع  وفي 
الدولة وسممت عالقات تركيا الخارجية، 
موضحين أن النهج الصدامي والعدائي 
الشركاء  تجاه  أردوغان  انتهجه  الذي 
السنوات  في  والخليجيين  الغربيين 
األخيرة، أضر باالقتصاد التركي وجعل 

في  استثمارات  يتجنبون ضخ  األجانب  المستثمرين 
السوق التركية.

من  الماضي  العام  منذ  التركي  االقتصاد  ويعاني 
تراجع كبير مع ممارسة إردوغان الذي يسعى للفوز 
بوالية جديدة في انتخابات العام القادم، ضغوطا على 

البنك المركزي لخفض معدالت الفائدة.
للنظريات  وخالفا  إردوغان  الرئيس  ويعتبر 
المرتفعة  الفائدة  أسعار  أن  التقليدية،  االقتصادية 

تعزز التضخم بدال من السيطرة عليه.

التضخم واألسعار
وكان معدل التضّخم ارتفع في تركيا إلى أكثر من 
قياسي  رقم  وهو  وحده،   2021 عام  خالل   %36
منذ أيلول/سبتمبر 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة 
طيب  رجب  الرئيس  تدخالت  وقع  على  التركيّة 

اردوغان لخفض معدل الفائدة.
أردوغان  توجه  مع  تماشيا  الفائدة  تركيا  وتخفض 
أسعار  أن  مفادها  تقليدية  غير  نظرية  يتبنى  الذي 
الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم. وعادة ما 
يشير أردوغان إلى تحريم الربا في اإلسالم للدفاع 

عن نظريته.
الفائدة  أسعار  خفض  الى  التركي  الرئيس  ويدعو 
بهدف تحفيز النمو واإلنتاج وتعزيز الصادرات. لكن 
مقابل  قيمتها  نصف  حوالي  خسرت  التركية  الليرة 

الدوالر مع مخاوف من تراجع إضافي.
ودفعت أزمة العملة الكثير من األتراك الى ما دون 
الخط الرسمي للفقر، في حين أدى ارتفاع األسعار 
في جميع القطاعات إلى ردود فعل غاضبة. وشهد 
في  المركزي  البنك  بدأ  منذ  أجورهم  تآكل  األتراك 

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

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

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

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

المقابر اإلسالمية وشواهد القبور
ـ مقابر فردية حسب رغباتك

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

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

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

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



ـًا   أطبـــاق  طازجة  يومــيـــــــ
أنــــــــــواع متعددة  من  الحلويـــــات 

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

هدفنا تقديم

 خدمة مميزة لكم

أشهى الوجبات  
الدمشقية و الشرقية



  

60

Amsinckstraße 43, 20097 Hamburg
Tel: 040-23532988
MAS GmbH
Hammer Deich 12-18, 20537 Hamburg
Tel.: 040-2500022
Mirex Automobile
Spalding Str. 75, 20097 Hamburg
Te.: 040-230382 
Juwelier
Disli Adil Juwelier
- Billstedter Platz 28 22111 Hamburg
  Tel.: 040-73673139
- Öjendorfer Damm 57 22043 Hamburg
  Tel.: 040-6546119
E. Awad Goldschmiedemeisterin 
Alsterchaussee 3, 20149 Hamburg
Tel.: 040-443600
Suzan Juwelier
Steindamm 37, 20099 Hamburg
Tel.: 040-243283
Textilien/ Mode/ Möbel
Ajamko Import & Export
Kreuzweg 20, 20099 Hamburg
Tel.: 040-249844
Arabtainment (CD‘s / DVD‘s)
Aspelohe 27 A, 22848 Hamburg
Tel.: 040-30854090
Boutique Hayul Musallin
Kleiner Pulverteich 9, 20099 Hamburg
Tel.: 040-41924360
Hidjab Style
Kleiner Pulverteich 9, 20099 Hamburg
Tel.: 040 - 41 924 360 
Orient-Mode
Lübecker Straße 129, 22087 Hamburg
Tel.: 040-25497620 
Shisha-Basar
Heimfelder Strasse 29a, 21075 Hamburg
Tel.: 040-79005741
Medien
Taxxim Print Druckerei 
Bökmann Str. 14, 20099 Hamburg
Tel.: 040-25328044
Logistik
Cotrans GmbH
Adenauerallee 1, 20097 Hamburg
Tel.: 040-28008433
Mangel Trading & Shipping Co.
Billstr. 33, 20539 Hamburg
Tel.: 040-81978530
HANNOVER
Botschaften
Jordanien
Andreaestraße 1, 30159 Hannover
Tel.: 0511-32 38 34
Moscheen
Islamisches Zentrum
Kornstr. 25, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7 01 11 13
Moschee Sunnah
Asternstr. 10, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7635670
Ausländer
Ausländerbehörde
Leinstr. 14, 30159 Hannover
Öffnungszeiten: Mo u. Di:  8:30 - 13:00 Uhr
Do: 8:30 - 13:00/ 14:30 - 18:00 Uhr 
Fr: 8:30 - 12:00 Uhr
Notdienste
Arztnotruf 
Tel.: 0511-1 92 42 / 31 40 44
Notfalldienst Augenarzt
Tel.: 0511-314044 
Notfalldienst Frauenarzt
Tel.: 0511-314044 
Notfalldienst HNO-Arzt
Tel.: 0511 / 314044 
Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.: 0511-31 10 31 
Rettungsleitstelle
Tel.: 0511-19222 
Giftnotruf  
Tel.: 0551-19240 
Apotheken-Notdienst
Tel.: 0 11 89 
Zentralruf der Autoversicherer
Tel.: 0180-25026
Abwasser (Störung)
Tel.: 0511-168-4 73 77 
ADAC Pannenhilfe
Tel.: 0180- 2 222 222 
Strom Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-31 11
Gasversorgung Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-41 11  
Reisen

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

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

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

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

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

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

مصر

- الجزائر

ـ البحرين

ـ جيبوتي 

ـ اريتريا

- اليمن

- األردن

ـ العراق

- قطر

 
- الكويت

- لبنان

ـ ليبيا

- المغرب

- موريتانيا

ـ عمان

- فلسطين

- السعودية

- السودان

- سورية

- تونس

ـ اإلمارات
 

ـ الجامعة العربية

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

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

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

ـ االتحاد الثقافي العربي

 
ـ المعهد الثقافي العربي

 
ـ إتحاد اآلباء العرب

ـ االتحاد

ـ جمعية التضامن الخيرية

ـ البالغ

ـ الدار

ـ الديوان

ـ الحولة

 
ـ اإلرشاد

 
ـ الكرامة

 

ـ الكرمل

ـ جمعية المبرات الخيرية

ـ النادي
 

ـ جمعية أصدقاء اليرموك

ـ الجمعية العربية األلمانية
  للتبادل الثقافي

  
ـ معهد البحوث اإلجتماعية

ـ مركز الرسالة 

ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة

 
ـ المركز العربي

  األلماني

ـ جمعية الرسالة 
اللبنانية األلمانية

ـ جسر الصداقة األلماني
  اللبناني

ـ الرابطة
  اللبنانية

ـ اإلتحاد اللبناني
  األلماني لإلصالح

ـ جمعية الجسر

رابطة المغتربين
السوريين

ـ القنطرة

 
ـ الصداقة المغربية

 
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية

ـ الغرفة

 
ـ بيت الشباب العربي األلماني

 

إبن خلدون

ـ إدفاد

 
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة

 

ـ الجالية العراقية

 
ـ الرافدين

 
ـ اإلغاثة اإلسالمية

 
ـ مركز األسرة والشباب

ـ الجالية األردنية
برلين/براندبورغ

 

ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا

ـ الجمعية الطبية العربية

ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
 

ـ نادي شباب
  فلسطين

  
- التجمع الفلسطيني في ألمانيا

- جمعية السالم
 

ـ مركز الشبيبة الرياضي
  اإلندماجي 

ـ الجالية السودانية
 

ـ الصالت
  الطيبة السودانية

ـ النادي السوداني

ـ الجالية
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

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

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

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

- الكنيسة الكاثوليكية

- الكنيسة القبطية المصرية

- كنيسة الروم األرثدوكس

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

ـ مسجد عمر

- مركز اإلمام الصدر

- مسجد النور

- مركز القائم

- مسجد دار السالم

- مركز المصطفى

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

ـ لمرضى اإليدز
 
  

ـ للمعوقين

ـ لتأهيل الشباب

 
ـ استشارة للنساء

 
ـ جمعية األسرة

 
ـ استشارت لكل األسرة

 
ـ لكل المعوقين

  
ـ استشارة

  األسرة و المدرسة
 

ـ إستشارات
  إجتماعية

 
ـ للشباب والعائالت

 

ـ مركز عالج 
األطفال

 
ـ لالجئين

 

ـ للسكان
 

ـ إستشارات قانونية لألجانب
  

ـ لمرضى السرطان

الصداقة 
المصرية األلمانية

- مسجد المركز اإلسالمي

- مركز الحسنين

- مسجد الودادية

- مسجد دار الحكمة

ـ مركز التراث

- مسجد المركز الثقافي 

- مسجد الرحمن

- مسجد بالل

ـ مسجد الصحابة

ـ مسجد الرسالة

مسجد الفردوس
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Vereine, Beratungen  جمعيــــــات، استشــــارات

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

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

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

Mappen - Kataloge - Blöcke
Briefpapier - Postkarten

und Vieles mehr!

Flyer

KundenstopperVisitenkarten

Falzflyer

Speisekarte

Stempel

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

معالجة الخوف من طبیب األسنان
 جدید: - أشعة رقمیة

تركیب األسنان بدون طبعات و خالل فترة قصیرة

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



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

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

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

العنوان الجدید



عيادة طب األسنان للصغار

Milchzahnbehandlung auf dem neusten 
wissenschaftlichen Stand der Kinder-
zahnheilkunde.

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

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

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

التخدير العام.

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

خدماتنا الطبية
- معالجة آالم االسنان والرضوض

- تنظيف االسنان والوقاية ضد التسوس
- استشارة تغذية

- حشوات بلون السن
- معالجة التهاب عصب اسنان الحليب

- تلبيسات خاصة باسنان االطفال
- حافظ مكان ثابت ومتحرك

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

  الدواء المهدئ او التخدير العام

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

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

د. كاساندرا فون هوبفغارتن
د. فيروزيه يانواري

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

U6 Ullsteinstr.

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

Unsere Zahnärzte:

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

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

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

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

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

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

- عباسي
 

دة/ ذكرى

ـ د/ باي
 

ـ د/ شبارق

 
ـ د/ غطاس

 

ـ د/ حدرج

ـ د/ محمد

ـ د/ الراعي

 
- د/ رافعي

 

ـ د/ رامز
 

د/ ترابي
 

الطب التجميلي
ـ دة/ أنيت

ـ دة/ شذي

عيون
ـ د/ مأمون 

جراحة
د/ عمرو حمصي

ـ د/ دهشان

- د/ عابد دومه
 

ـ د/ محجوب

- د/ منذر

د/ سليمان

نساء
د/ أحمد شاهين

ـ دة / هنادي عوادة

- د / خالد الشرافي 
 

ـ دة / سّمان

دة/ جميلة

دة/ ماريا عبد الكريم

د/ محمد القاسم

ـ دة/ منى
أبو دقة

ـ دة/ نيفين نصار

ـ دة/ زمزم

 أنف، أذن، حنجرة
 

ـ د/ باسم
 

ـ د/ هاشم

ـ د/ موسى

 

باطنية
ـ د/ علي عبود

- د/ خليل

ـ د/ خليلي

ـ د/ لطيف سعيد

أطفال
- دة / ذكرى

 
- د / نجيب

 

ـ دة/ سناء

جراحة أطفال
ـ د/ علي معروف

ـ د/ بسام غنام
 

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

Mi, Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

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

Tel 030 625 10 07

Karl-Marx-Str. 80
12043 Berlin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- دة / ذكرى

طب نفسي لألطفال
ـ د/ نجيب

أمراض صدرية
   

 ـ د/ بدر عسكر

 
طب األعصاب

ـ د/ كمال الدين
 

ـ د/ مصري

 

عظام
ـ د/ أشرف عبد العزيز

 
ـ د/ دهشان

 

ـ د/ محمود عاطف
 

ـ د/ رسالن

طب رياضي
ـ د/ دهشان

مسالك بولية
- د/ فرج هللا

- د/ السويفي
 

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

بإشراف االستشاري د. نجیب السعیدي
أخصائیون في الطب العام

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

العيادة التخصصية لكل العائلة

Braunschweiger Str. 14, 12055 Berlin-Neukölln

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

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

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

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

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

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

FRAUENÄRZTE
Ahmed Shahin   

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

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

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

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

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

د. حسن هاشم
أخصائي طب و جراحة

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

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



 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

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



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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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
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Designed By Dalil



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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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



0176 6475 4594 
0176 3419 7645

030 - 687 - 54 22

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

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

أختصاصنا:
- ابتسامة هوليود

- زراعة األسنان 
- تقويم األسنان 

- تركيبات ثابتة و متحركة
- معاجة الجذور بواسطة المجهر

- جميع المعالجات السنية االخرى
- تبييض األسنان بالليزر

www.alsham-dental-clinic.com 

info@alsham-dental-clinic.com

NEUERÖFFNUNG 

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

Alarashi Brüder 
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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



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

زراعة أسنان بالتقسيط المريح
تبييض وتجميل األسنان

تركيب تيجان وجسور
حشوات أسنان بيضاء ليزرية

سحب عصب بدون ألم
أحدث أساليب التخدير لضمان المعالجة بدون ألم

العيادة مقابل الباب الخلفي لبلدية نويكولن

بإشراف الدكتور عماد عبود

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

 مطلوب
مساعدة طبيب أسنان

موظفة استقبال

ة - التركية
ث: العربية - األلماني

ن نتحد
نح



KINDERWUNSCHZENTRUM
am Potsdamer platz

Dr. med.

Hanadi Awwadeh

Dr. med.

Anja Mutz

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

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

e-mail: info@kinderwunsch-potsdamerplatz.de

IUI

IVF

ICSI

MESA TESE

Assisted Hatching
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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
Riad
P.O. Box 94001, Riyadh 11693, 
Tel. (00966 ) 14 88 07 00, 
FAX: (00966 ) 14 88 06 60
Sanaa
P.O. Box 2562, 
Tel. (00967 1) 41 31 74, 
FAX: (00967 1) 41 31 79
Tripolis 
P.O. Box 302, 

Al-Ahram,
Schiffbauerndamm 40, 10117 Berlin, 
Tel. 030-2064690
Iraq Network,
Postfach 1456, 63128 Dietzenbach
www.aliraqnews.com
webmaster@aliraqnews.net
Tel. 0178-9712017
KUNA,
Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin, 
Tel. 030-20913695
Maghreb Presse,
Dricksenstr. 50, 10171 Berlin, 
Tel. 030-2096172

ـ جريدة األهرام

  
ـ شبكة األخبار العراقية

 ـ وكالة األنباء الكويتية

ـ وكالة األنباء المغربية

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



فيتنام
السياحة في فيتنام

فيتنام أسطورة آسيا الناطقة بالجمال والسحر، وواحدة من أجمل الوجهات السياحية التي يفد إليها السيّاح من كل 
بقاع األرض، فتتمتع بإطاللتها الفريدة على بحر الصين التي تمنح فيتنام سياحة ذات مذاق مميز، بين شواطئها 

الخالبة، أنهارها العذبة، وُجزرها المذهلة التي تحيطها المرتفعات المكسّوة بالنباتات الخضراء.
أما عن معالمها األثرية والمتاحف التي تحوي بين أرجائها الدليل على عراقتها وأصالتها، ومن ناحية أخرى تمتلك فيتنام سياحة 

تمزج بين العراقة، الحداثة من ناطحات سحاب، أبراج شاهقة عصرية، ومراكز التسوق الراقية، واألماكن الترفيهية الشهيرة.



السياحة في هانوي

هانوي فيتنام تلك المدينة البّراقة التي تقع على ضفاف النهر األحمر، واحدة من أقدم العواصم في العالم، تمتلك هانوي فيتنام سياحه فريدة، حيث تُعد متحفًا في الهواء 
الطلق، تمتزج فيه الثقافات الثالث الصينية، الفرنسية، والروسية، ليُنتج روائع المعمار التي تتمثل في المعابد األثرية، والمتاحف المتعددة، إضافةً إلى الريف الهادئ 

بين المنتزهات المورقة والجبال الخضراء، والقرى التقليدية، وكذلك الخلجان المميزة مثل خليج ها لونج الشهير.

السياحة في هو تشي منه فيتنام
تُعد مدينة هو تشي منه فيتنام أكبر مدن الدولة، وتمتد على طول نهر سايغون الذي كانت تحمل اسمه قديًما، وتأثرت هذه المدينة بالحضارة الفرنسية حيث تكثر 
المباني ذات التصميم األوروبي التي الزالت حتى وقتنا هذا شاهدة على تلك الحقبة، وتزخر المدينة بالعديد المعابد البوذية، األسواق الصاخبة ذات المحالت الخشبية، 

والمتاحف.
إضافةً إلى ناصحات السحاب الُمصممة على أحدث طراز، المراكز التجارية الكبرى،أما شارع دونج خوي فيضم المباني األثرية مثل دار األوبرا، كاتدرائية نوتر 
دام، ومبنى البريد الرئيسي، وبرج بيتيكسكو المالي الذي يتيح للسيّاح إطاللة بانورامية على أرجاء المدينة، ويضم المطاعم والمقاهي، ليس هذا فحسب فهناك الكثير 

من المعالم الهامة في مدينة هو تشي منه فيتنام .



أفقي
مطرب مغربي

الحلول في الصفحة 98

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

من يحكمها؟

01 - أول أفالم سعاد حسني - زوجة.
02 - آخر افالم سعاد حسني.

03 - يبست - تخترعان - جمال.
04 - يعترض - حرفان متتاليان - مقابل الليل )معكوسة(.

05 - بواسطتي - شاعر اموي - تدمر.
06 - رواية ليوسف السباعي - متشابهان.

07 - معدن - اضطرم - رب اآللهة عند قدماء اليونان )معكوسة(.
08 - متشابهان - ماد الورد - مزيفة.

09 - انشر )معكوسة( - من سدود الوطن العربي.
10 - تظهر - متشابهان - عندما - آسف.

11 - تعدوا - حرف جر )معكوسة(.
12 - نجحد - انثى الغول )معكوسة( - متشابهان.

13 - تجدها في )بيارق( - مسلسل بطولة عمرو يوسف و انوشكا.
14 - يسر - والده - مضغتها.

15 - ملك قامت في عهده الثورة الفرنسية.

01 - بطل شعبي فارسي - تتوالد.   
02 - فيلم لعلي الكسار.

03 - ننظم - متشابهان - مصيف بانجلترا.
04 - حرف ندبة - استرجاع )معكوسة( - ثلثا )نور( - للتمني.
05 - تجدها في )تعدين( - حيوان - قطع - نصف )جهيرات(.

06 - مثلبة - إعالمية مصرية سابقة.
07 - الرأي الفقهي )معكوسة( - مناص - متشابهة.

08 - الجرأة و الشجاعة )معكوسة( - للتعريف - تجدها في )النمل(.
09 - فزع - فيلم للفخراني و ليلى علوي.

10 - رجل دين مسيحي معكوسة )معكوسة( - األجداد )معكوسة(.
11 - مطرب مصري راحل - دفن االحياء.

12 - للنفي - مدينة بسويسرا - صمتا )معكوسة(.
13 - تباعد )معكوسة( - والية امريكية - جبار )معكوسة(.

14 - آلة حفر - الرخو.
15 - فاتح مغولي - قهرها - حرف اجنبي.

رأسي

بين الصورتين توجد سبعة فوارق حاول أن تجدها في دقيقتين
•   بدأ اإلنسان باستخدام علم الرياضيات قبل 30 

     ألف سنة قبل الميالد، وذلك بعد العثور على آثار 
     على عظام الحيوانات تدل على ذلك.  

•  تمتاز أحماض المعدة بأنها قوية جًدا لدرجة أنه  
    يمكنها إذابة معدن الستانليس ستيل.

•  يلزم للضوء يُقارب 8 دقائق و19 ثانية من 
    الزمن حتى ينتقل من الشمس لألرض.

•  تستمر درجة حرارة الكرة األرضية باالرتفاع، 
    لدرجة أنه خالل 2.3 بليون سنة من اآلن، 

    سوف تكون درجة حرارة سطح األرض مرتفعة 
    جًدا بحيث يستحيل العيش عليها.

•  تزن ملعقة صغيرة من النجم النيوتروني ما 
    يُقارب 6000 بليون كغ تقريبًا.

7x
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العاصمة



1- ما هو الكائن ذو الدم األزرق ؟   

2- ما أقدم حيوان عرفته البشرية ؟

3- ما هو الحيوان التي تتطابق توائمه ؟

4- ما هي مجوعة الرومبا ؟  

5- أين تقع مدينة كيتو عاصمة اإلكوادور ؟

6- أين وجدت أقدم خريطة في العالم ؟

7- في أي القارات يلتقي نصفي الكرة 

    األرضية ؟

8- ما هي أصغر مقاطعات كندا مساحة ؟

9- ما هي أصغر الدول مساحة على مستوى 

    العالم ؟ 

10- ما هي مجموعة الجزر الهاللية ؟

11- ما هو اسم بطل رواية البؤساء؟ 

12- على أي نوع من النباتات أجرى عالم 

      الوراثة مندل تجاربه؟

13- إلى من كتب أبو فراس الحمداني 

      قصيدته التي يقول بها: )فليتك تحلو     

      والحياة مريرة(؟ 

14-  بين من دارت حرب المئة عام؟ 

15- من صاحب رواية مئة عام من العزلة؟

16- من هو كاتب كتاب )ال تحزن(؟  

17- من هم أطراف حرب البسوس؟ 

18- أين تقع أعلى قمة في المجموعة 

      الشمسية؟

19- من صاحب كتاب جامع البيان في تفسير 

      القرآن؟

20- كم عدد الجزر في البحرين؟ 

21- في أي دولة تقع مغارة جعيتا؟ 

22- من صاحب كتاب جامع البيان في تفسير 

      القرآن؟

23- ما هي الدولة التي سجلت أكبر نسب 

      الجريمة في العالم للعام 2022؟ 

24- ما هو الرقم األولي التالي بعد 7؟

25- حاصل ضرب 131 × 0 × 300 × 4؟

26- ما هو حل: )3 + 6 × )5 + 4( ÷ 

     3 – 7(؟

سؤال يحتاج جواب ...

Sprüche أقوال	مأثورة											

Muhammad Ali
(محمد علي)

  عرفت أني إذا قلتها باستمرار
 إنني األفضل - سأقنع العالم بأنني

فعاًل األفضل

 Royal "الدكتور "رويال رميوند رايف
Raymond Raif

في عام 1920 تمكن هذا الطبيب من إختراع تقنية الرنين المتناسق و تستعمل في عالج 
السرطان.بعد ان توصل إلى حقيقة فحواها: ) أن كل فيروس أو باكتيريا لها ترددات خاصة 
بها .وهذه الفيروسات إذا تعرضت لترددات كهرومغناطيسية بنفس الوتيرة سوف تنفجر 
يشفى  المريض و سوف  ترددات كهرومغناطيسية محددة على  تسليط  الحال(.وعليه  في 

تماماً من مرضه وسوف يشفى تماماً من مرضه بدون أدوية وبدون مخدر ودون ألم.
في عام 1934 عينت جامعة كاروالينا الجنوبية لجنة بحث طبية خاصة عالية المستوى 
لمراقبة نتائج جهاز الدكتور رايف على 16 مريض مصاب بالسرطان في المرحلة النهائية 
العالج  باسادينا ،وميئوس من شفائهم ،وبعد 3 أشهر من  يعالجون في مستشفى  ، كانوا 
أقرت اللجنة بأن 14 مريضاً قد شفوا تماماً أما األثنان اآلخران فقد احتاج األمر إلى شهر 

أخرإضافي لكي يشفيا تماماً . أي بالنتيجة شفي 16 مريض بالسرطان .
بعد مدة تم القضاء على هذه التجارب بعد ان شعر أصحاب السلطة والنفوذ في المؤسسات 
ويهددهم  المالية  مصالحهم  يمس  مرعب  بخطر  األدوية  وشركات  االحتكارية  الطبية 
ظلت  ابحاثه  1971.اما  عام  في  واغتالوه   . رايف  الدكتور  لمالحقة  فتحركوا  باالفالس 
حبيسة االدراج محاربة بسبب شركات الدواء وكان المتسبب فيها هو رئيس النشرة الطبية 

األمريكية التي كانت تسيطر عليها عائلة روكفيلر..

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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أن  الممكن  من  وايًضا  للسفر  يستعد  أن  الحمل  برج  لمولود  على  يجب 
يكون السفر بداية حياة جديدة لمولود برج الحمل خالل الفترات المقبلة.

المرحلة يساعد  تلك  األغلب في  الشخصية على  بالجوانب  االهتمام  مجرد 
كبير  تحسن  مع  والجسدية،  النفسية  حاالته  ألفضل  األرتقاء  على  الثور 
له من جديد  األنظار  الشخصية واالجتماعية ويستطيع جذب  العالقات  في 

كموضع ومحل للمسؤلية والقيادة بأمان

 حياة جديدة بحياة مولود برج الجوزاء لذا يتوقع علماء الفلك لمولود برج 
الجوزاء أنه لذا يحاول االستعداد للتعايش بداخل حياة جديدة خالل الفترات 

المقبلة والبعد عن أي أسباب تتسب في حدوث قلق في العالقة.

عليك أال تخاف من أي شيء، أنت قادر على تخطى أي صعاب، وأى مشكلة 
ستتجاوزها بمرور الوقت، حاول أن تشترك في رحالت للتخلص من تلك 

الضغوط التي قد تتعرض لها.

وتعزز  وتحسن  األسد  لسجل  تضاف  جديدة  خبرات  هي  الحالية  األخطاء 
يقدر  التي ال  الداخلية  بالشئون  الحكمة والدراية  من موقفه مستقبالً، من 
على رؤيتها غير الحكماء والمستبصرون، قدراتك المستقبلية ستتجاوز اي 

وصف، وستتميز من بين اقرانك، ولكن باألهتمام بالذات أوالً

يجب أن تقدم الدعم لمن حولك، اذا احتاجوا منك ذلك، وال تخبر من أمامك 
بالجوانب السلبية به حتى ال يشعر باإلحباط والضعف، وحتى ال تتأثر عالقة 

الزمالة بينكم. 

القيود  بعض  من  التخلص  الميزان  برج  لمولود  الفلك  علماء  يتوقع 
والتوترات خالل الفترات المقبلة لذا يجب عليه ان يلتزم الصمت والهدوء 
ويحاول أن يبتعد عن الدخول في تفاصيل ال تخصه وأيًضا سوف يكون 

هناك تغيرات إيجابية.

عليك أن تظل قوى كما أنت، فبعض اأِلشخاص الذين حولك، يأخذوك قدوة 
كبيرة ومثل ومحفز لهم، فشجعهم على تخطى المشاكل التي قد يمروا بها، 

وكن داعم لهم دائماً.

المالئمة  وهي  اختبار،  هي  القوس  حياة  مراحل  كل  بأن  القول  يمكن 
والمواكبة أو السير على خط منفرد، المرحلة الحالية ستحدد بشكل كبير 
قدرة القوس على المواكبة والمالئمة، ولكن في األغلب سيتطيع الوصول 

لنتيجة مرضية على الصعيد العام وسيلمس أكثرها مستقبالً.

بعض االختيارات الخاطئة في المرحلة الحالية قد تؤخر الجدي عن تحقيق 
بعض أمانيه المستقبلية، ولكنها دروس وعبر، لكي يتعلم منها مستقبالً، 

لذا فهي دافع اكبر إلثبات الذات وتحقيق النجاح في المستقبل.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أنه خالل الفترات المقبلة سوف يستمر  
على ممارسة الرياضة والحر الشديد على تناول نظام غذائي صحي والتحلي 

بالهدوء.

حاول أن تقابل أصدقائك كل فترة وتخرج معهم لتجديد الذكريات السعيدة، 
وتستمد طاقة إيجابية مع تغير األماكن وحاول أن تبحث عن فرصة لتزيد 

منها دخلك المادى.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مين؟
عبد الفتاح الجريني

أنا فين؟
كوريا الشمالية / بيونغ يانغ / كيم جونغ أون 

فكر شوية!
1- األخطبوط.  / 2- اإلسفنج البحري. /  3- الُمدرع.  / 4- هي مجموعة األفاعي ذات 

األجراس.  / 5- تقع على منحدر بيشينشا البركاني. / 6- التشيك. / 7- قارة إفريقيا.

8- جزيرة األمير إدوارد. / 9- دولة الفاتيكان.  / 10- جزر القمر. / 11- جان فالجان.

12- بذور البازيالء. / 13- إلى ابن عمه سيف الدولة. / 14- بين فرنسا وإنجلترا.

15- غابرييل غارسيا ماركيز.  / 16- عائض القرني. / 17- قبيلتي تغلب بكر.

18- جبل أوليمبوس في المريخ، وهو أكبر جبل وبركان في المجموعة كاملة. 

19- الطبري.   20- 33 جزيرة طبيعية.  / 21- لبنان.  / 22- الطبري.  

23- فنزويال. / 24- 11  /  25- 0 /  26- 14

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

PCR - EXPRESS

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

• شهادة معتمدة للسفر الجوي الدولي.

نتيجة الفحص في  
خالل 4-8 ساعات

ايضا يوم األحد

Ergebnis in 
4-8 Std.

auch am Sonntag 45€

Sonnenallee 7 • 12047 Berlin



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




