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

Dann melden Sie sich bei uns. Der Caritasverband 
Berlin bietet auf Arabisch, Englisch, Italienisch, 
Kroatisch, Serbisch, Bosnisch und Russisch 
kostenlose Beratungsgespräche zum Glückspielverhalten
und zur Früherkennung von Glücksspielsucht an.
Wir unterstützen und begleiten Sie in weitere Hilfsangebote.

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

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

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

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

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

المتعلقة بهذا الموضوع.

مزيد من المعلومات تجدونها على صفحتنا 
باللغة العربية.

ANLAUFSTELLEN:

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

 Cafe.beispiellos.mobil@caritas-berlin.de

 www.gluecksspiel-berlin.de

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

Cafe-beispiellos.de          gluecksspiel-berlin.de

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

ال تتردد في التواصل معنا
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بينما ما زال العالم يعاني من أزمة سالسل التوريد 
التي ظهرت بعد جائحة كورونا، ثم حرب أوكرانيا، 
تظهر مشكالت بعضها جديد تهدد بحدوث نقص في 

السلع وارتفاع في األسعار.
العالم  ترابط  مدى  على  الضوء  الجائحة  وسلَّطت 
إلى  المتعددة  االختناقات  أدت  الحالي.  الوقت  في 
تعطيل سالسل التوريد العالمية ـ شبكات األشخاص 
البضائع  تطلب  التي  النقل  ووسائل  والشركات 
أو  المتاجر  أو  المستودعات  إلى  وتصِنّعها وتسلِّمها 
من  االهتمام  ل  تحوَّ لقد  مباشرًة.   منازلنا  إلى  حتى 
أزمة سالسل التوريد ونقص السلع إلى ارتفاع تكلفة 

المعيشة هذا العام.
السلع  وكميات  أنواع  على  التضخم  هذا  يؤثر  وقد 
المتاحة ومدى سرعة وصولها إلى أرفف المتاجر. 
فمن ناحية، يمكن أن يؤدي ارتفاع الفواتير المعيشية 
وتأثير التضخم إلى خفض الطلب إلى حد ما، ولكن 

هناك مخاوف أيضاً من حدوث نقص في السلع.

ورغم أنه من غير المرجح حدوث نقص في السلع 
هناك  يكون  قد  ولكن  النطاق.  واسع  نطاق  على 
المزيد من التأخير في شحن بعض البضائع، السيما 
إلى  وتسليمها  اآلسيوية  الدول  في  المصنوعة  تلك 

األسواق الغربية.
بها  يمر  التي  المختلفة  األزمات  رصد  خالل  ومن 
العالم يمكن رصد 6 مشكالت تتعلق بسلسلة التوريد 
يمكن أن تؤثر على ما يمكننا شراؤه هذا الشتاء وقد 
تسبب نقصاً في السلع قد يكون جزئياً في األغلب، 

حسبما ورد في تقرير الموقع األسترالي.

1. ارتفاع تكاليف المعيشة أدى إلى ارتباك المنتجين 
وتأثير هذا سيظهر في عيد الميالد

األسر  تضرر  في  بشدة  المتصاعد  التضخم  تسبب 
بشدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. أدت التوقعات 
بشدة  اإلنفاق  لتقليص  سيضطرون  المستهلكين  بأن 
هذا الشتاء إلى إغراق الطلب على السلع والخدمات 

في حالة من االرتياب.
سلسلة  مخططي  على  الصعب  من  يجعل  هذا 
التوريد تقدير كميات وأنواع السلع التي قد يحتاجها 
هذه  الجائحة  غيَّرت  لقد  مقدماً.  بدقة  المستهلكون 
الطلب  توقع  لكن  كبير،  حد  إلى  بالفعل  الصورة 

أصبح أصعب في العام 2022. 

التسوق  فترة  أجل  من  والشحن  التخزين  يجري 
المحتمل  من  لذا  منه،  أشهٍر  قبل  الميالد  عيد  في 
إلى تغذية توقعات  الحالية  أن تؤدي حالة االرتياب 
غير صحيحة. قد يؤدي هذا إلى خيبة األمل في عيد 
العثور على  الصعب  إذا كان من  العام  الميالد هذا 

حيث  تكلفة  أكثر  شراؤها  كان  أو  معينة  منتجات 
يؤدي تشديد العرض إلى ارتفاع األسعار.

2. االضطرابات العمالية مرشحة للزيادة
أدى االرتفاع في تكلفة المعيشة إلى مطالبة العمال 
على  التضخم  تأثير  لمواجهة  األجور  في  بزيادات 

رواتبهم.
تزيد اإل ضرابات العمالية من الضغط على سالسل 
التوريد. لقد تسبب سائقو الشاحنات المضربون في 
إمداد  سالسل  تعطيل  في  بالفعل  الجنوبية  كوريا 
أجهزة الكمبيوتر هذا الصيف، بينما أثرت إضرابات 
شحنات  على  المتحدة  المملكة  في  الحديدية  السكك 

مواد البناء.
كان عمال الرصيف في إضراب في ألمانيا والمملكة 
الشحن  مراكز  تنسد  أن  المتوقع  من  بينما  المتحدة، 
في أيرلندا بسبب اإلضرابات في ميناء ليفربول عبر 
البحر األيرلندي. طرحت بعض النقابات في المملكة 
المتحدة فكرة اإلضراب المنسق في األشهر المقبلة، 
مما قد يتسبب في مزيد من االضطراب في سالسل 

التوريد.

3. نقص العمالة يتفاقم
سائقي  في  النقص  استمر  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الشاحنات الذي شوهد في عام 2021 هذا العام. في 
الواقع، انتشر نقص العمالة إلى قطاعات أخرى تدعم 
سالسل التوريد، بما في ذلك الموانئ والمستودعات.
إلى جانب زيادة الطلب على التجارة اإللكترونية منذ 
مرهقة  التجارية  العمليات  أصبحت  الجائحة،  بداية 

بشكل متزايد للعديد من الشركات.

4. شح الطاقة قد يؤدي لحدوث نقص في السلع
المواد  ألسعار  بالنسبة  مشكلة  التضخم  يكن  لم 
في  مشكلة  أيضاً  يمثل  كان  بل  فحسب،  الغذائية 
تكاليف الطاقة. يؤدي ارتفاع أسعار الغاز وانخفاض 
اإلمدادات من روسيا إلى إجبار الشركات األوروبية 
على البحث عن مصادر طاقة بديلة مثل الفحم، بينما 
يُظهر البحث من غرف الصناعة والتجارة األلمانية 
أن 16% من شركاتها تتوقع إما تقليص اإلنتاج وإما 

إيقاف العمليات التجارية جزئياً. 
بشدة  وتعتمد  أوروبا  في  اقتصاد  أكبر  هي  ألمانيا 
على الصادرات. وإذا حدث بها ركود أو تباطؤ في 
سالسل  على  التأثير  يكون  فقد  الصناعي،  اإلنتاج 

التوريد التصنيعية على مستوى العالم كبيراً.
لكن حتى البلدان األقل اعتماداً على الغاز الروسي 
الطاقة مع عواقب وخيمة  في أسعار  ارتفاعاً  تشهد 
كل  العمل  مدة  باكستان  اختصرت  الشركات.  على 
النرويج،  في  الطاقة.  على  الطلب  لخفض  أسبوع 

انخفض إنتاج األسمدة؛ مما أثر على سالسل اإلمداد 
الغذائي.

توقعات  بخفض  األمريكيون  التجزئة  تجار  ويقوم 
المملكة  في  السيارات  صانعو  ويشعر  مبيعاتهم، 
غرب  جنوب  وفي  إنتاجهم.  بشأن  بالقلق  المتحدة 
ومصانع  السيارات  تجميع  مصانع  بدأت  الصين، 
اإللكترونيات بالفعل في اإلغالق بسبب نقص الطاقة 
وسوف تسبب كل هذه االضطرابات تموجات على 
طول سالسل التوريد العالمية، وهو ما قد يؤدي إلى 

نقص في السلع. 

الصين  بين  خاصة  السياسي  التوتر  تصاعد   .5
وأمريكا قد يخلق أزمة كبيرة

الجذري  السبب  أوكرانيا  الروسي على  الهجوم  يَُعد 
لكثير من الدول التي تعاني من تضخم أسعار الطاقة 
والغذاء في الوقت الحالي. لقد ألقى الهجوم الروسي 
بسالسل التوريد في حالة من الفوضى هذا العام؛ مما 

أدى إلى أزمة غذاء عالمية. 
اإلنتاج  أن نقص األسمدة يحد من  هذا عالوة على 
أن  حين  وفي  البلدان.  من  العديد  في  الزراعي 
بعض سفن الحبوب غادرت أوكرانيا اآلن، وفتحت 
بلدان  في  المجاعة  ستعالج  التي  الهامة  اإلمدادات 
مثل اليمن، فإن هذا لن يحل أزمة اإلمدادات الغذائية 

العالمية. 
يمكن ألي تصعيد إضافي للتوتر أن يعطل، على سبيل 
المثال، سالسل التوريد التي تقدم أشباه الموصالت 
المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر للمصنعين في جميع 

أنحاء العالم. 

والطاقة  النقل  على  يؤثر  القاسي  الطقس   .6
الكهربائية

يَُعد تغير المناخ مشكلة طويلة األمد بالنسبة لسالسل 
انخفاض  في  العام  هذا  الجفاف  وتسبب  التوريد. 
مستويات المياه في جميع أنحاء العالم، مما أثر على 

طرق إمداد الشحن الرئيسية.
تعني المياه المنخفضة أن السفن ال يمكنها حمل سوى 
مخاطر  لتقليل  المعتادة  حمولتها  من  صغير  جزء 
الجنوح. بينما يمكن تحويل الشحن إلى أنواع أخرى 
من النقل، قد تتطلب السفينة الواحدة أكثر من 500 

شاحنة لنقل حمولتها.
في األشهر األخيرة، أُغلَِقت أجزاء من نهر يانغتسي 
بالصين، الذي يُنَقل عبره 45% من الناتج االقتصادي 
من  أقل  المياه  مستويات  ألن  السفن  أمام  للبالد، 
من  أيضاً  أوروبا  ثلثا  ويعاني  بنسبة %50.  المعتاد 
المالحة  أثرت على حركة  الجفاف، والتي  ظروف 
وال سيما في نهر الراين، حيث من المتوقع أن تزداد 

األمور سوءاً.

الدليل ـ برلين
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يتعرضون  برلين  والية  في  المسلمين  أن  رسمية  لجنة  وجدت 
للتمييز في مؤسسات الدولة، وقدمت اللجنة عدداً من التوصيات، 

بما في ذلك إلغاء "قانون الحياد" في الوالية.
خلصت لجنة خبراء رسمية في وقت سابق من الشهر الماضي 
إلى أن والية برلين تعاني من مشكلة هيكلية في تعاملها مع جاليتها 

المسلمة.
ألمانيا، رداً  التي تعتبر األولى من نوعها في  اللجنة  وتم تشكيل 
في  هاناو  مدينة  في  المتطرف  اليميني  اإلرهابي  الهجوم  على 
غرب البالد في شباط / فبراير 2020، عندما قتل متطرف تسعة 

أشخاص من أصل أجنبي، وقتل والدته قبل أن يقتل نفسه.
اللجنة صورة غير  النتائج. قدمت  بعد أكثر من عامين، ظهرت 
مواتية لمدينة، تقدم نفسها كمثال للتنوع، إال أنها في الواقع تحتاج 

الكثير من التحسين.
ووفقاً للتقرير، فإن الموقف )العنصري( الشائع في خيال "األغلبية 
أو المجتمع المهيمن" يميل لالعتقاد بوجود صلة وثيقة بين اإلسالم 
عوائق  المهاجرين،  جميع  مثل  المسلمون،  ويواجه  والفقر.. 

وممارسات إقصائية وتمييز هيكلي".
وينتقد التقرير نقص الوعي وعدم كفاية تصنيف السلوك والجرائم 
مثل  عن  اإلبالغ  عدم  إلى  أدى  الذي  األمر  للمسلمين،  المعادية 
هذه الحوادث. كما يشير إلى نقص الشفافية عندما تقوم وكاالت 

االستخبارات المحلية بمراقبة المنظمات والجمعيات المسلمة.
يظهر التحيز الجنسي في السياق التمييزي األوسع، خاصة بالنسبة 
النساء  أن  إلى  التقرير  وخلص  الحجاب.  يرتدين  اللواتي  للنساء 
أن  أو  الجنسية  الصحة  فحوصات  لتلقي  عرضة  أقل  المسلمات 
تؤخذ ادعاءات العنف الجنسي ضدهن على محمل الجد. الشيء 
التعرض  عن  الناتجة  النفسية  الصدمة  عالج  على  ينطبق  نفسه 

لالعتداء أو التحرش الجنسيين.
على الصعيد الثقافي، أدت قلة عدد األدوار القيادية للمسلمين إلى 

"نقص كبير في تمثيلهم" وتقديم كليشيهات تنمط المسلمين.

في تطور جديد، قام المجلس األعلى لمسلمي ألمانيا بطرد منظمات إخوانية من صفوفه وتجريد 
قيادي إخواني بارز من كل مناصبه داخل المجلس.

المركز  مقدمتها  وفي  المجلس،  عضوية  من  اإلخوانية  الواجهات  كافة  بطرد  المجلس  وقام 
اإلسالمي في ميونخ واتحاد الطلبة التابع لإلخوان المسلمين، كما قام بتجريد إبراهيم الزيات 

المعروف بـ"وزير مالية اإلخوان" من كافة مناصبه داخل االتحاد.
وجاءت هذه القرارات في أعقاب االنتخابات التي عقدها المجلس ووسط توجهات جديدة تقضي 

بإقصاء الواجهات الشرعية لإلخوان والتي يتم استخدامها كأدوات للعمل لصالح الجماعة.
اإلسالمي  "التجمع  إسقاط عضوية جمعية  وافق على  قد  المجلس  كان  الماضي،  يناير  وفي 

األلماني"، التي تصنفها السلطات األمنية بأنها تابعة لإلخوان المسلمين أيضاً.
سعيد  يد  على  بدأت  حيث  الخمسينيات  حقبة  إلى  ألمانيا  في  اإلخوان  جماعة  تاريخ  ويعود 
رمضان قيادي الجماعة الذي تولى تجميع الدارسين والمبعوثين المصريين والعرب المسلمين 

في ألمانيا وتحديدا في مدينة ميونيخ منذ العام 1959.
في  اإلخوان  لتنظيم  األساسية  العمليات  قاعدة  مثلت  ومراكز  مساجد  عدة  رمضان  أقام  كما 
أوروبا كلها، فيما قام عصام العطار، مراقب تنظيم اإلخوان في سوريا، بتأسيس عدة مساجد 
ومراكز إسالمية في مدينة آخن األلمانية. ونتيجة التنسيق بين السوريين عصام العطار وغالب 
همت في ايخن، والمصريين يوسف ندا وإبراهيم منير وإبراهيم الزيات في ميونيخ، نشأت 

أكبر شبكة تابعة للجماعة في أوروبا.
األخيرة  السنوات  خالل  ألمانيا  في  وجمعيات  ومراكز  تنظيمات  اإلخوان  جماعة  وأسست 
بواسطة قيادي الجماعة إبراهيم الزيات وأشقاؤه بالل الزيات ومنال الزيات، فتحول مسجد 
ميونيخ والمركز اإلسالمي في المدينة لنقطة انطالق لتأسيس أهم وأبزر جمعيتين لإلخوان في 

أوروبا، وهما الجمعية اإلسالمية في ألمانيا، والمركز اإلسالمي في جنيف.
ووفق المعلومات التي تكشفت، فإن القيادي إبراهيم الزيات كان له دور بارز في اإلشراف 
على منظمات اإلخوان بألمانيا كلها، ثم زاد دوره بعد زواجه من صبيحة أربكان ابنة شقيق 
نجم الدين أربكان مؤسس حزب الرفاة التركي ورئيس وزراء تركيا األسبق. وأنشأ مع بعض 
الدينية للمسلمين في  للفتوى  معاونيه ما يسمى المجلس األوروبي لفتوى واألبحاث كمصدر 

أوروبا، ووسيلة للتغطية الدينية لعمليات جمع أموال الزكاة.
ووصفت السلطات األلمانية إبراهيم الزيات بأنه المسؤول األول للتنظيم الدولي لإلخوان فى 
ألمانيا، والمسؤول عن التمويل لألنشطة المتعددة وجمع الثروات للتنظيم، وأطلقت عليه لقب 

"وزير مالية اإلخوان".
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قال كالوس إرنست، رئيس لجنة الطاقة في البرلمان 
نتيجة  إفالس  موجة  تواجه  ألمانيا  إن  األلماني، 

العقوبات المفروضة على روسيا.
“قال  “تويتر”،  على  األلماني  السياسي  وكتب 
المستشار األلماني أوالف شولتس نفسه: "يجب أال 
تؤثر العقوبات على أوروبا أكثر من القيادة الروسية. 
خالل هذا الوقت، قدمنا في االتحاد األوروبي سبع 
أرباح  على  جازبروم  وحصلت  عقوبات،  حزم 
قياسية. ونحن نواجه موجة إفالس”. وأضاف: "من 

الضروري التفاوض مع روسيا دون تحيز".
روسيا  على  العقوبات  ضغوط  من  الغرب  وصعد 
بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء 
والواليات  أوروبا  في  الغذائية  والمواد  والوقود 

المتحدة. 
األلمانية،  “بيلد”  شككت صحيفة  سابق،  وقت  وفي 
في كفاءة وزير االقتصاد األلماني، روبرت هابيك، 
بعد رد فاشل على سؤال حول األزمة االقتصادية في 

البالد بسبب العقوبات ضد روسيا. 
وتم توجيه سؤال لـ هابيك، عما إذا كان يتوقع زيادة 
وأجاب  الشتاء،  هذا  نهاية  في  اإلفالس  حاالت  في 
غير  اإلفالس  حاالت  إن  قائال  األلماني  الوزير 
متوقعة، فقط بعض الشركات ستوقف اإلنتاج مؤقًتا.

بأكملها  الصناعات  أن  يعني  “هذا  “بيلد”:  وقالت 
يمكنها ببساطة إيقاف اإلنتاج مؤقًتا، لكن هذا ال يعني 
أنها ستفلس؟ هل وزير االقتصاد لدينا ليس لديه أدنى 

فكرة عن االقتصاد؟".
إلى  بالفعل  الطاقة  تكلفة  في  الحادة  الزيادة  وأدت 

موجة من حاالت اإلفالس في جميع أنحاء البالد. 
في  الهائلة  الزيادة  بسبب  إفالسها  الشركات  وتعلن 
االنخفاض  بسبب  وكذلك  والطاقة،  المواد  شراء 

الكبير في المبيعات. 
انعداًما  أكثر  العمالء  يصبح  األسعار،  ارتفاع  ومع 

لألمان. 
وتواجه دول غربية ومن بينها ألمانيا ارتفاع أسعار 
الطاقة وارتفاع التضخم بسبب فرض عقوبات على 

موسكو وسياسة التخلي عن الغاز الروسي
ولفتت صحيفة Handelsblatt إلى أنه في الشهر 
 %26 بنسبة  اإلفالس  حاالت  عدد  ارتفع  الماضي 
الماضي وبلغ 718  العام  بالفترة نفسها من  مقارنة 
حالة، وفي اكتوبر يتوقع المحللون زيادة هذا الرقم 

بواقع الربع.
وقال الخبير االقتصادي ستيفن مولر: »لفترة طويلة، 
ظل عدد حاالت اإلفالس منخفضا، ولكن اآلن حدث 

منعطف نحو األسوأ«.
وتواجه الدول الغربية وبينها ألمانيا ارتفاعا حادا في 

أسعار الطاقة ومعدالت التضخم.

المدنية  االضطرابات  خطر  أنَّ  جديد  تقرير  كشف 
تتصارع  بينما  العالم،  أنحاء  جميع  في  تصاعد 
سواء  حد  على  الناشئة  واألسواق  المتقدمة  الدول 
مع التضخم المتصاعد واالضطرابات التي تفاقمت 

بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
التقرير الذي أعّدته شركة االستخبارات اإلنجليزية  
Verisk Maplecroft، وشمل 198 دولة في إطار 
"مؤشر االضطرابات المدنية"، أشار إلى أن 101 
الثالث  الربع  في  متزايدة  أخطاراً  أظهرت  دولة 
هذا  إعداد  منذ  زيادة  أضخم  في   ،2022 عام  من 
الترتيب في عام 2016، والذي يستند إلى دراسات 
استقصائية تقيّم عوامل؛ مثل التضخم وآليات التغلّب 

على نزاع وتأثير االضطرابات.
أنحاء  جميع  في  االضطرابات  احتمالية  وتتزايد 
أوروبا، التي تستعد لشتاء طويل من انقطاع الطاقة 
النامي  العالم  وكذلك  أوكرانيا،  في  الحرب  بسبب 
من  القلق  األساسية  السلع  أسعار  ارتفاع  أثار  حيث 
أزمة الغذاء العالمية. ويقول الباحثون إنَّ التهديد قد 

يتنامى خالل األشهر المقبلة.
يمكن  الخصوص،  وجه  على  المتقدمة  الدول  وفي 
مظاهرات  شكل  المدنية  االضطرابات  تأخذ  أن 
النسيج  تمزيق  خطر  مع  عمالية  وإضرابات 

االجتماعي للدول.

أسوأ السيناريوهات
المحللين  كبيرة  بالنكو،  خيمينا  قالت  جانبها،  من 
في شركة Verisk Maplecroft، في مقابلة: "هذه 
الحياة  تعطيل  على  قدرتها  حيث  من  مهمة  أحداث 
في  السيناريوهات  أسوأ  أنَّ  وأوضحت  اليومية". 
ونهب  شغب  "أعمال  تتضمن  قد  الناشئة  األسواق 

وحتى محاوالت إلطاحة الحكومة".
ألشهر  العالمي  التضخم  يستمر  أن  المرجح  ومن 

عدم  مع  مقبلة، 
للعودة  احتمال  وجود 
قبل  مستوياته  إلى 
المزدوجة  الصدمات 
"كوفيد-19"  لوباء 
أوكرانيا،  في  والحرب 
المتوقع  من  لو  حتى 
أسعار  تضخم  تراجع 
بعض  المستهلكين 
النصف  في  الشيء 

الثاني من العام. 
لالضطرابات  وبالنسبة 
باحثو  يتوقع  المدنية، 
 Verisk Maplecroft

زيادة في المخاطر في عام 2020، لكن القفزة التي 
أظهرتها األبحاث كانت "أسوأ بكثير" مما كان متوقعاً 
مستويات  وتعني  التقرير.  ذكر  حسبما  البداية،  في 
التضخم أنَّ ما يقرب من نصف البلدان الُمدرَجة في 
تواجه مستويات مخاطر  أنها  المؤشر مصنفة على 

"عالية" أو "شديدة".
كما أظهر التقرير أنَّ التصاعد المحتمل لالضطرابات 
قد ال يمكن معالجته إال من خالل "انخفاض كبير" 
في أسعار الغذاء والطاقة. لكن الطقس يشكل عاماًل 
مؤثراً أيضاً، ال سيما في أوروبا، حيث سيؤدي موسم 

التدفئة الباردة إلى تفاقم أزمة الطاقة في القارة.
انعكست  حيث  ألمانيا؛  مثل  الغنية  الدول  وتُظِهر 
الغاز  فواتير  ارتفاع  في  الطاقة  نقص  احتماالت 
ارتفاعاً  الكهربائي،  التيار  انقطاع  والكهرباء وشبح 
البحث  وأظهر  االضطرابات.  هذه  في خطر  طفيفاً 
أنه حتى سويسرا سجلت زيادة في نسبة المخاطر، 
حيث بلغ التضخم أعلى مستوياته خالل ثالثة عقود، 

وحذر المسؤولون من استمرار ارتفاع األسعار.
وتشمل النقاط الساخنة بين الدول النامية سريالنكا، 
حيث أطاحت احتجاجات واسعة النطاق بسبب نقص 
الوقود وسوء اإلدارة بحكومتها هذا العام، في الوقت 
وقال  إنقاذ.  خطة  على  البالد  فيه  تتفاوض  الذي 
لمخاطر  احتمال  أكبر  الجزائر أظهرت  إنَّ  باحثون 
أنَّ  برغم  المقبلة،  الستة  األشهر  في  االضطرابات 

انتعاش عائدات النفط خفف وطأة خفض اإلنفاق. 
استطاعت  التي  الدول،  من  العديد  اآلن  ويكافح 
على  للحفاظ  الوباء،  أزمة  من  باقتصاداتها  العبور 
اإلنفاق االجتماعي. وتشمل تلك الدول مصر وبوليفيا 

والفلبين وصربيا وزيمبابوي والبوسنة والهرسك.
الدراسات  من  مجموعة  إلى  المؤشر  ويستند 
االستقصائية التي تقيّم عوامل مثل التضخم وآليات 

التغلب على الصراع وتأثير االضطرابات.
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محمد عبد المنعم

سيطرت العديد من األزمات الوشيكة على عناوين 
األخبار في ألمانيا هذا الصيف - أزمة الطاقة، وما 
األوسع.  االقتصادية  واألزمة  المناخ،  بأزمة  يسمى 
ومع ذلك، هناك مشكلة أخرى متصاعدة يتحدث عنها 

القليل من الناس اآلن، وهي أزمة منطقة اليورو.
حد  إلى  قاتمة  اليورو  لمنطقة  المستقبلية  النظرة  إن 
دون  ما  إلى  الماضي  األسبوع  اليورو  انخفض  ما. 
التكافؤ مع الدوالر للمرة األولى منذ 20 عاًما. سجل 
التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسًيا بلغ %8.9 
البنك  ورفع  لذلك،  نتيجة  االرتفاع.  في  ويستمر 
بمقدار  الرئيسي  الفائدة  سعر  األوروبي  المركزي 
السعر  في  زيادة  أكبر  وهي   - مئوية  نقطة   0.75

الرئيسي في تاريخ البنك المركزي األوروبي. 

من الواضح أن منطقة اليورو لديها مشاكل خطيرة، 
لكن في ألمانيا، ال أحد يتحدث عنها تقريًبا. إذا نظرنا 
إلى الوضع من وجهة نظر النخب الحاكمة األلمانية، 
فإن األسباب واضحة تماًما. أواًل، إن معظم العوامل 
نتيجة  هي  أزمة  إلى  اليورو  منطقة  تدفع  التي 
مستقبل  النقاش حول  ثانًيا،  السيئة.  برلين  لقرارات 
منطقة اليورو هو آخر شيء تحتاجه المؤسسة التي 

تدافع عن نزاهة االتحاد األوروبي اآلن.
التي  لألزمة  استمرار  هو  يحدث  ما  الواقع،  في 

تعيشها ألمانيا اآلن.

آثار  أن  درجة  إلى  عليها  اليورو  منطقة  تعتمد 
برلين  تواجهه  الذي  االقتصادي  االضطراب 
وقالت  القارة.  أنحاء  جميع  في  قريًبا  ستظهر  اآلن 
المستشارة األلمانية السابقة أنغيال ميركل في ذروة 
انخفض  "إذا   :2010 عام  السيادية  الديون  أزمة 
اليورو، فسوف تنخفض أوروبا". اآلن نحن نتحدث 
عن حقيقة أنه إذا سقطت ألمانيا، فإن منطقة اليورو 
 spiked صحيفة  كتبت  حسبما  ستنهار،  بأكملها 

األلمانية.
بأن  األلمان  السياسيون  "يقنعنا  الصحيفة:  وتقول 
سبب  هي  أوكرانيا  في  الروسية  العسكرية  الحملة 
األزمة االقتصادية الحالية. لكن هذا ليس سوى جزء 
بكثير.  أعمق  األزمة  أسباب  العامة.  الصورة  من 
التضخم في منطقة اليورو، على سبيل المثال، كان 
في   %5.1 )كان  الماضي  الصيف  منذ  ارتفاع  في 
البنك  هدف  من  بكثير  أعلى  الثاني،  يناير/كانون 

المركزي األوروبي البالغ %2(. 
بطيًئا  نمًوا  أظهرت  ألمانيا  أن  ذلك،  من  واألهم 
زاد   ،2019 عام  في  عديدة.  سنوات  منذ  للغاية 
في  فقط.   %1.1 بنحو  اإلجمالي  المحلي  ناتجها 
انتشار  بسبب  بسبب عمليات اإلغالق  التالي،  العام 
فيروس كورونا بشكل أساسي، تقلص الناتج المحلي 
على   .%3.7 إلى  تصل  بنسبة  األلماني  اإلجمالي 

بنسبة %2.6  أخرى  مرة  اقتصادها  نمو  من  الرغم 
أبطأ  كانت  التعافي  وتيرة  أن  إال   ،2021 عام  في 

بكثير مما توقعه االقتصاديون.
الطويلة  المشاكل  هذه  من  الرغم  على  ذلك،  ومع 
أصبح  عندما  بالصدمة  الكثيرون  أصيب  األمد، 
مرة  ألول  تجارًيا  عجًزا  سجلت  ألمانيا  أن  معروًفا 
منذ عقود. كانت آخر مرة حدث فيها ذلك في عام 
1991، عندما تم لم شمل البالد. في حين أن عجز 
الحساب الجاري البالغ مليار يورو قد ال يبدو كثيًرا، 
نموها  يعتمد  التي  أللمانيا،  سيئة  عالمة  أنه  إال 
االقتصادي بشكل كبير على صادراتها. سيؤثر هذا 

بالتأكيد على منطقة اليورو.

 كما كتب ماثيو لين في The Spectator، كانت 
في  الوحيد  الرئيسي  العضو  العام  هذا  حتى  ألمانيا 
إيجابي  تجاري  بميزان  تتمتع  التي  اليورو  منطقة 
باستمرار. لذلك، ليس من المستغرب أنه مع ضعف 
مقابل  فقط  ليس  بسرعة  قيمته  اليورو  يفقد  ألمانيا، 

الدوالر، ولكن حتى مقابل الفرنك السويسري.
على عكس عام 1992، عندما كان األلمان متفائلين 
وإيجابيين في الغالب بعد سقوط جدار برلين، فإنهم 
اآلن متشائمون للغاية. يُطلب من الجمهور األلماني 
مقال  مؤلفو  كتب  كما  الصعبة.  لألوقات  االستعداد 
في مجلة االقتصاد Wirtschaftswoche، "نقص 
المرتفع،  والتضخم  الطاقة،  واختناقات   ، المواد 
المعاكسة  الرياح  - أصبحت  الفائدة  أسعار  وارتفاع 
من  مضى  وقت  أي  من  أقوى  األلماني  لالقتصاد 
يواكيم  األلماني  المركزي  البنك  رئيس  حذر  قبل". 
ناجل من أن التضخم سيرتفع إلى 10% في الخريف 
والكهرباء.  الغاز  أسعار  في  الهائل  االرتفاع  بسبب 
تم  القريب،  المستقبل  في  لما سيواجهونه  لالستعداد 
نصح األسر بتحصيل فواتير الكهرباء للعام الماضي 

ومضاعفة اإلجمالي في 2.5.

بالطبع، لم تؤثر كل هذه 
ألمانيا  على  المشاكل 
تراجعها  لكن  فقط. 
الداخلي  الضعف  يجعل 
أكثر  اليورو  منطقة  في 
منذ  لنا  قيل  وضوًحا. 
الديون  أزمة  أن  سنوات 
السيادية في بلدان منطقة 
حلها.  تم  قد  اليورو 
في  كذلك.  ليست  لكنها 
اآلن  يغطي  إنه  الواقع، 
ببطء المزيد والمزيد من 

البلدان.

ألقى معظم الخبراء باللوم في ذلك على البلدان التي 
اقترضت الكثير من المال، مثل اليونان. بالعودة إلى 
 %128 إلى  السيادية  ديونها  وصلت   ،2009 عام 
الرغم  على  ولكن  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من 
قيادة  فرضتها  التي  التقشفية  اإلجراءات  جميع  من 
فقط، وفي  ديونها زادت  أن  إال  األوروبي،  االتحاد 
العام الماضي، كان الدين العام لليونان 200%. وبعد 
ارتفع  ورفعها،  اإلغالق  عمليات  بدء  من  عامين 
و  إلى %120  أيًضا  وإيطاليا  إسبانيا  ديون  مستوى 
التوالي.  على  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   %155
في يونيو، وصل الدين العام في إيطاليا إلى مستوى 

مذهل بلغ 2.8 تريليون يورو تقريًبا.
من الواضح أن منطقة اليورو في وضع حرج. ومع 
بانهيارها.  التنبؤ  ألوانه  السابق  من  يزال  ال  ذلك، 
النخب األوروبية، بعد أن ربطت نفسها بشكل أوثق 
ستبذل  الكاملة،  غير  وهياكله  األوروبي  باالتحاد 

قصارى جهدها للحفاظ عليه.

وتحاول المؤسسة السياسية في ألمانيا إلقاء اللوم على 
األزمة األوكرانية في جميع المشاكل الخطيرة التي 
تواجهها أوروبا حالًيا. من خالل القيام بذلك، تحاول 
بعد  الماضية.  أخطائها  عن  المسؤولية  من  التهرب 
أنجيال  اتخذته  الذي  األحمق  القرار  كان  كل شيء، 
في  النووية  الطاقة  من  التدريجي  بالتخلص  ميركل 
عام 2011 هو الذي أدى إلى اعتماد ألمانيا المشؤوم 
الرئيسية  األسباب  أحد  وهو   - الروسي  الغاز  على 

ألزمة الطاقة الحالية، وفقا للصحيفة.
المواطنين  على  "سيتعين  الصحيفة:  وتلخص 
لكن من سيدفع  الماضي.  أخطاء  ثمن  دفع  العاديين 
كان  إذا  بأكملها، خاصة  اليورو  انهارت منطقة  إذا 
االقتصاد الرائد في المنطقة غير قادر على التعامل 
مع أزماته؟ هذا سؤال مهم للغاية سنحتاج إلى اإلجابة 

عليه قريًبا".



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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سامي عيد

بشرى  أوكرانيا  في  مكانها  تراوح  تشكل حرب  لن 
أزمة  يواجهون  الذين  الغربيين  ألنصارها  سارة 
األميركية  االنتخابات  في  يقين  وعدم  اقتصادية 

واحتمال نزاع بين بكين وواشنطن.
يبقى التأثير في روسيا غير مؤكد في وقت ال يزال 
رغم  فعلى  معروف،  غير  للبالد  الحقيقي  الوضع 
التقدم األخير الذي أعلنت أوكرانيا إحرازه في األيام 
أبعد  أو  الشتاء  إلى  الوضع  يمتد  أن  يمكن  األخيرة 

من ذلك.

عدوانية الصين
اس"  ار  "اف  مدير  نائب  تيرتريس  برونو  ويشير 
الجديدة"  االستراتيجية  "مركز  نظمها  ندوة  خالل 
الروماني  في بوخارست، إلى أن "السيناريو الذي 
يمكن أن ينظر فيه إلى روسيا على أنها شبه منتصرة 
بشكل  عدوانية  الصين  فيه  تصبح  الذي  ذاك  هو 
الترمبي  النموذج  وفق  رئيس  انتخاب  ويتم  متزايد، 

في عام 2024 وتتقدم فيه الشعبوية في أوروبا".
تظاهر 70 ألف شخص في براغ متهمين الحكومة 
أكثر  الحرب  مزقتها  التي  ألوكرانيا  اهتمام  بإيالء 
حديث  استطالع  ووفق  بمواطنيها،  االهتمام  من 
للرأي فإن 68 في المئة من الفرنسيين أعربوا عن 

استعدادهم للتظاهر "ضد الحرب من أجل السالم".
ال تبدو المجتمعات األوروبية مستعدة لتقبل تداعيات 
الحرب مع استنفادها بتضخم هو األعلى منذ سنوات 
هذا  نفسها  تدفئة  على  قدرتها  بشأن  وقلقها  طويلة، 
إلى  إضافة  الغاز،  على  اعتمادها  بسبب  الشتاء 

انقسامها تحت تأثير المعلومات المضللة.
بي  "اي  أبحاث  مركز  رئيس  دبوي  إيمانويل  وقال 
ستظهر  وأخرى  لحظة  "بين   )IPSE( ايه"  اس 
هشاشة مجتمعية، أو ستعاود الظهور كما حصل مع 
السترات الصفر في فرنسا، هذا سيشكل ضغطاً على 
فرنسا  مثل  القيادة  في  مشاكالت  تعاني  التي  الدول 
حيث ليس هناك سوى غالبية نسبية، وألمانيا حيث 

يواجه التحالف اهتزازات، وإسبانيا وبريطانيا".
في هذا السياق يمكن أن تصبح الحكومات ميالة إلى 
كييف  دفع  عبر  كان  إن  ألوكرانيا،  دعمها  تخفيف 
المالية  مساعداتها  خفض  عبر  أو  التفاوض  باتجاه 

أو العسكرية.

انتخابات
انتخابات  الدول  من  عدد  سيشهد  ذلك  عن  فضاًل 
يبدو  حيث  إيطاليا  مثل   2023 عام  صيف  بحلول 
من  جداً  مقرب  إنه  يقال  الذي  المتطرف  اليمين 

الكرملين في وضع جيد.
يتساءل شارلز باول مدير مركز األبحاث اإلسباني 

"الكانو" )ElCano( في بوخارست، "ماذا سيحدث 
الحفاظ  أن  المقبل  األميركي  الرئيس  قرر  إذا 
المصلحة  من  ليس  ألوكرانيا  الدعم  هذا  مثل  على 
الوطنية؟"، مجيباً "هذا محزن، أظن أن نافذة فرصة 
الفوز تضيق بالنسبة إلى أوكرانيا"، وذلك في وقت 
ليس من المستبعد عودة دونالد ترمب أو فوز مرشح 

مماثل.
ولكن يمكن أن تتغير األمور انطالقاً من شهر نوفمبر 
)تشرين الثاني( في ظل االنتخابات النصفية، بحسب 
ما أشارت مود قيسارد مديرة البرنامج األوروأطلسي 
التابع  االستراتيجية  األبحاث  معهد  في  الروسي   -

للمدرسة العسكرية الفرنسية.
يتعلق  ما  "كل  الفرنسية  الصحافة  لوكالة  وقالت 
بالمساعدات في هذا الصراع يمر عبر الكونغرس، 
لهذا السبب تسرع إدارة بايدن في تقديم أكبر قدر من 
المساعدات خشية أن يعرقلها مجلس الشيوخ األقل 

دعماً بعد االنتخابات".
"بالنسبة  قيسارد  توضح  الفرضية  هذه  على  بناء 
إلى القوى السياسية في مجلس الشيوخ المقبل سيتم 
التفاوض على كل شيء، إذا كانت هناك مصلحة في 

عرقلة عمل اإلدارة سيكون ذلك جزءاً من اللعبة".
بن  المتقاعد  األميركي  الجنرال  قال  المقابل  في 
أوروبا  في  "الناتو"  لقوات  السابق  القائد  هودجز 
سيقع  لكنه  متى  أعرف  ال  يقترب،  صراع  "هناك 
القضية  أقل من خمس سنوات"، متحدثاً عن  خالل 
بين  التنافس  في  تتمثل  التي  الـ21  للقرن  الكبرى 

الواليات المتحدة والصين.

نظرية المصيدة
القوة  فإن  الثيوسيديدز  المصيدة  لنظرية  وفقاً 
الحال،  هذه  في  المتحدة  الواليات  وهي  المتراجعة 
إذا  هنا.  الصين  هي  صاعدة  قوة  تواجه  ما  غالباً 

ساءت األمور في أي وقت، في تايوان على سبيل 
المثال، سيتعين على الواليات المتحدة التعبئة الكاملة 

ضد بكين والتخلي عن أوكرانيا وروسيا.
"مركز  من  إيالرينوف  أندري  اعتبر  جهته  من 
السياسة األمنية في واشنطن" أن "فوز الغرب )ضد 
الثاني(  )كانون  يناير  في  يتحقق  أن  يجب  روسيا( 
في  "الحرب  أن  إلى  باول  أشار  كما   ."2025
أوكرانيا تشكل مصدر إزعاج بالنسبة إلى الواليات 
المتحدة"، مؤكداً أن األخيرة "ستكون مسرورة أكثر 
المحيطين  في  هدفها  على  التركيز  استطاعت  إذا 
الهندي والهادئ" حول الصين. يكتنف غموض كبير 
الحال الحقيقية للجهاز العسكري الروسي واحتياطاته 
وصالبة اقتصاده، ولكن يبدو أن السكان يواصلون 

دعمهم لفالديمير بوتين.
وحدة  في  التنبؤ  مديرة  ديماريس  أغاث  وقالت 
االستخبارات  وحدة  لألبحاث  إيكونوميست 
جيد  في وضع  ليست  "روسيا   ،)EIU( االقتصادية 
ولكن من غير المرجح أن ينهار االقتصاد الروسي"، 
ويبدو الجهاز الصناعي الروسي قادراً على إمداد آلة 

الحرب بمعدات بدائية مثل القذائف التقليدية.
مختبر  في  المشارك  الباحث  غراسر  بيار  وأورد 
إلنتاج  الوقت  هو  إليه  يحتاجون  "ما  "سيريس"، 
الخام  المواد  كلفة  ارتفعت  بالطبع،  والمال  القذائف 
كما أن كلفة تصنيع الروسي لقذائف BOF58 من 
عيار 152 ملم ارتفعت من 329 إلى 659 دوالراً 

بين عام 2005 ومايو )أيار( 2022".
وأشارت ديماريس إلى أن موسكو "وضعت اقتصاد 
ذلك،  سيستمر  الوقت  من  كم  هو  السؤال  حرب، 
ألن احتياط العمالت األجنبية من المرجح أن ينفد، 
حتى لو استمرت في الحصول على النقد من طريق 
تصدير نفطها باتجاه الدول التي لم تفرض عقوبات".

ال تبدو المجتمعات األوروبية مستعدة لتقبل تداعيات الصراع مع استنفادها بتضخم هو األعلى منذ سنوات طويلة
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تقديم د. أمير حمد

غير  إخبارية  مؤسسة  أوت«،  »تروث  موقع  نشر 
ربحية تهتم بقضايا العدالة االجتماعية، مقابلة حصرية 
تشومسكي.  نعوم  البارز،  األمريكي  المفكر  مع 
أوضح أن هناك تهديدين وجوديين يواجهان البشرية، 
الحرب النووية واالحتباس الحراري، واللذين يمكن 
أن يقضيا على الحضارة التي نعرفها، باإلضافة إلى 
الحياة األخرى على األرض، مؤكًدا أننا نعيش في 

أوقات خطيرة ومربكة.
الدولي  التعاون  أن  إلى  الكاتب  أشار  البداية،  وفي 
باالحتباس  يتعلق  فيما  بعيد  حد  إلى  له  وجود  ال 
يتعلق  ما  النووية. واألسوأ هو  الحراري واألسلحة 
باألسلحة النووية، إذ يوجد اتجاه متزايد نحو تطبيع 
الروسي  الغزو  اندالع  منذ  النووية  الحرب  فكرة 
هذه  في  تشومسكي  نعوم  يوضح  وكما  ألوكرانيا. 
له  المقابلة، نما رفض فكرة التهديد الفعلي الذي تشّكِ
اإلبادة النووية إلى مستويات شديدة الخطورة وباتت 
يها  يسّمِ كما  الَفناء،  حرب  خطر  من  الحد  »وسائل 
تشومسكي، تختفي تماًما من بين أيدينا«. لكن يجب 

أال تمضي األمور على هذا النحو.
ينتِه  لم  البشري  »التأثير  أن  تشومسكي  ويوضح 
بعد. وهناك طرق واقعية لحماية البشرية من التهديد 

الوجودي الذي تشكله األسلحة النووية«.

السالح  استخدام  احتمالية  من  والتقليل  فوكوياما 
النووي

في  ألوكرانيا  الروسي  الغزو  تسبَّب  الكاتب:  يقول 
المقصودة.  وغير  المتوقَّعة  غير  النتائج  من  عديد 
أحدها إمكانية استخدام األسلحة النووية، وهو األمر 
الذي لم يخضع لمناقشة كافية، وقد أصبحت الفكرة 
طبيعية تقريًبا. وأثناء هذه الحرب، سمعنا عن عدة 
لألسلحة  روسيا  استخدام  كيفية  حول  سيناريوهات 
النووية، وفي األيام األولى من الغزو، أمر الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين القوات النووية لبالده برفع 

حالة التأهب.
وفي الشهر الماضي، قال بوتين إن روسيا ستستخدم 
للدفاع عن سيادتها وشدَّد على أن  النووية  األسلحة 
على  انتهى.  قد  القطب«  األحادي  العالم  »عصر 
فرانسيس  مثل  أشخاًصا  أن  نجد  اآلخر،  الجانب 
فوكوياما )عالم وفيلسوف واقتصادي سياسي وأستاذ 
حرب  نشوب  احتمال  إن  يقولون  أمريكي(  جامعي 
نووية »ال ينبغي أن يُقلق أحًدا« ألن هناك محطات 
النقطة. ويسأل  تلك  إلى  الوصول  توقف عديدة قبل 
هذه  إلى  وصلنا  كيف  قائاًل:  تشومسكي  الكاتب 

المرحلة من الالمباالة بشأن األسلحة النووية؟
قبل  أنه  تشومسكي  أوضح  السؤال،  هذا  ا على  وردًّ
أن نتطرق إلى القضايا المهمة التي أثيرت، يجب أن 

العظمى ستجد طريقة  القوى  اعتبارنا أن  نضع في 
وإال  الحرجة،  المشكالت  هذه  معالجة  في  للتعاون 
ومن  المعاصر،  والعالم  البشري  المجتمع  سيهلك 
ا أن تكون هذه هي المرحلة األخيرة في  المحتمل جدًّ

تاريخ البشرية.
الصحافية  كتبت  ستار«،  »تورنتو  صحيفة  وفي 
المخضرمة والمحللة السياسية ليندا ماكويج، سمعُت 
للتو على شاشة التلفزيون »مالحظة صادمة، ألنها 
ربما األكثر حماقة على اإلطالق«، في إشارة إلى 
فرانسيس  الشهير  األمريكي  السياسة  عالم  تعليق 
فوكوياما أنه »ال داعي للقلق بشأن الحرب النووية«.
على  شائعة  تعد  لم  الالمباالة  هذه  بأن  نجادل  وقد 
السياسة  في  نة  مضمَّ باتت  إنها  بل  فحسب،  األلسن 
الماضي،  )نيسان(  أبريل  وفي  الرسمية.  األمريكية 
هدف  إن  أوستن  لويد  األمريكي  الدفاع  وزير  قال 
واشنطن في أوكرانيا أن »ترى روسيا ضعيفة إلى 
التي فعلتها  باألشياء  القيام  درجة ال تستطيع عندها 
في غزو أوكرانيا«. ووبَّخه الرئيس األمريكي على 
ذلك، لكن »المسؤولين أقروا بأن هذه كانت بالفعل 
إستراتيجية طويلة المدى«. إذن، تتمثل اإلستراتيجية 
الطويلة المدى في استمرار الحرب من أجل إضعاف 

روسيا، بحسب تشومسكي.
المدى  الطويلة  اإلستراتيجية  هذه  تأكيد  وأُِعيد 
بوضوح كاٍف في قمة منظمة حلف شمال األطلسي 
»مفهوًما  القمة  هذه  قدمت  حيث  األخيرة،  )الناتو( 
ال  أساسي:  مبدأ  على  يعتمد  جديًدا  إستراتيجيًّا« 
دبلوماسية بشأن أوكرانيا، إنها الحرب فقط من أجل 

»إضعاف روسيا«.
تشرع  بينما  أنه  مفاده  ضمني  افتراض  وهناك 
روسيا،  إضعاف  في  وحلفاؤها  المتحدة  الواليات 
سيقف القادة الروس يتفرجون في هدوء، وسيمتنعون 
عن اللجوء إلى األسلحة المتطورة التي نعلم جميًعا 
لكنها  كذلك،  األمر  يكون  ربما  تمتلكها.  روسيا  أن 
فحسب،  األوكرانيين  بمصير  ليس  كبيرة،  مقامرة 

ولكن بمصائر دول أخرى.
هذه  أن  نُضيف  أن  يمكننا  إنه  تشومسكي  ويقول 
من  وأصبح  سائًدا.  ا  عامًّ شعوًرا  باتت  الالمباالة 
المسلَّم به أن بإمكاننا تجاهل السجل الصادم للسنوات 
فيه  لبس  يُظِهر بوضوح ال  الماضية، والذي  الـ75 
أننا نجونا بما يشبه المعجزة من حرب نووية تؤدي 
للَفناء عندما شاركت القوى الكبرى في الصراعات 

من قبل.

االحتباس الحراري ثاني أكبر تهديد وجودي
دقة  األكثر  العام  الرأي  دراسات  بعض  تُجرى 
برنامج  خالل  من  الرئيسية  القضايا  حول  وتطوًرا 

جامعة ييل لالتصاالت المتعلقة بتغير المناخ. وعلى 
الرغم من أن المناخ هو المحور الرئيس لمخاوفهم، 

فإن نطاق الدراسات أوسع بكثير.
وتطرح الدراسة األخيرة التي صدرت مؤخًرا 29 
ترتيبها  المشاركين  قضية رئيسة حالية وتطلب من 
الثاني(  )تشرين  نوفمبر  انتخابات  في  أهميتها  وفق 
بين  النووية من  الحرب  الدراسة  تذكر  ولم  المقبلة. 
هذه القضايا. إن التهديد خطير ومتزايد، لكن قادتنا 
و»علماء السياسة المشهورين« يؤكدون لنا، مباشرًة 
أو ضمنيًّا، إنه: »ال داعي للقلق«. و»من بين 29 
قضية سألنا عنها«، أشار تقرير مديري االستطالع 
لين وضعوا االحتباس الحراري  أن »الناخبين المسجَّ
في المرتبة 24«. إنها أهم قضية ظهرت في تاريخ 

البشرية بعد الحرب النووية.

الواقع  في  أكثر  نتعمق  عندما  إننا  تشومسكي  يقول 
الحالي، نجد أن األمر يزداد سوًءا. إن الجمهوريين 
قد يهيمنون على الكونجرس في غضون أشهر قليلة. 
وقيادتهم ال تخفي نيتها في البحث عن طرق للتمسك 
النظر عن  بغض  تقريًبا،  الدائمة  السياسية  بالسلطة 
اإلرادة الشعبية، وقد تنجح بمساعدة المحكمة العليا 
المفكر  وصف  وفق  الرجعية،  الشديدة  األمريكية 
االحتباس  ظاهرة  ينكر  الحزب  أن  كما  األمريكي. 
ييل،  جامعة  دراسة  وفي   ،%100 بنسبة  الحراري 
االحتباس  ظاهرة  المعتدلون  الجمهوريون  صنَّف 
خياًرا   29 بين  من   28 المرتبة  في  الحراري 
معروًضا. وصنَّفه الباقي في المرتبة 29 أي األخيرة.
تاريخ  في  قضيتين  أهم  »إن  تشومسكي:  وضح 
البشرية خارج جدول األعمال قريًبا في أقوى دولة 
في تاريخ البشرية، ويعني هذا أننا سنمضي قدًما في 

تجربة قاتمة مثل تجربة سنوات ترامب األربعة«.
الحزب  أعمال  جدول  خارج  تكونا  لن  والقضيتان 
الجمهوري تماًما بطبيعة الحال، إذ أن هناك أصواًتا 
وقبل  كبيرة.  وخبرة  بمكانة  بعضها  يتمتع  عقالنية، 
عقد من الزمان، كتب أربعة منهم – ويليام بيري، 
 – نان  وسام  شولتز،  وجورج  كيسنجر،  وهنري 
مقال رأي نشرته صحيفة »وول ستريت جورنال« 
يدعو إلى »توقُّف العالم عن االعتماد على األسلحة 
النووية، لمنع وقوعها في أيدي متهورة، والتخلص 

منها في نهاية المطاف ألنها تشكل تهديًدا للعالم«.
األطراف  الدول  أصدرت  فقد  وحدهم،  ليسوا  وهم 
في معاهدة حظر األسلحة النووية إعالن فيينا، الذي 
النووية  األسلحة  باستخدام  التهديدات  جميع  يدين 
ذلك  في  بما  الدولي،  للقانون  انتهاكات  بوصفها 
ميثاق األمم المتحدة. ويطالب اإلعالن »جميع الدول 
أو  النووية  األسلحة  استخدام  بعدم  نوويًّا  المسلحة 
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التهديد باستخدامها تحت أي ظرف من الظروف«.
هذه  إلى  االنضمام  النووية  الدول  رفضت  لقد 
الشعبي،  بالضغط  ذلك  تتغير  يمكن  لكن  المعاهدة، 
تشومسكي. وسيُعقد  وفق  قبل،  من  كثيًرا  رأينا  كما 
انتشار  حظر  معاهدة  لمراجعة  العاشر  المؤتمر 
أن  ويمكن  )آب(.  أغسطس  في  النووية  األسلحة 
بااللتزام  للمطالبة  منظم  لجمهور  فرصة  ذلك  يوفر 
»مخلصة«  جهود  بذل  إلى  تدعو  التي  بأحكامه، 
والحد  األرض،  من  النووية  األسلحة  آفة  إلزالة 
تكن  لم  إذا  ذلك  يحدث  ولن  الهائلة.  تهديداتها  من 
البشرية في بؤرة االهتمام؛  أهم قضيتين في تاريخ 
األخرى  وتتمتع  تقريًبا  منسيَّة  تكون  تكاد  إحداهما 
مكاًنا  العالم  يكون  حتى  االهتمام  من  ضئيل  بقدر 

صالًحا للحياة.

ليست حرًبا أوكرانية روسية
فولوديمير  األوكراني  الرئيس  أن  إلى  الكاتب  ألمح 
»سي  شبكة  مع  مقابلة  في  مؤخًرا  شدَّد  زيلينسكي 
بجدية  يتعامل  أن  يجب  العالم  أن  على  إن«  إن 
في  نووية  أسلحة  روسيا  تستخدم  أن  احتمالية  مع 
أوكرانيا. ومع ذلك، ألمح زيلينسكي إلى فكرة تطوير 
إحدى  أنها  الرغم من  نووية على  أوكرانيا ألسلحة 
األسلحة  انتشار  حظر  معاهدة  على  الموّقِعة  الدول 
الكاتب: »لسُت متأكًدا هل تمتلك  النووية. وأضاف 
برنامج  تطوير  في  قدًما  للمضي  قدرات  أوكرانيا 
ما  أشبه  بذلك  القيام  يكون  ألن  لكن  نووية«  أسلحة 

يكون باالنتحار؟
باالنتحار  يكون  ما  أشبه  األمر  أن  تشومسكي  د  وأكَّ
تماًما. وحتى الجهود المبدئية األولى المتالك أسلحة 
تتصاعد  ثم  ومن  قاٍس،  انتقاٍم  إلى  ستؤدي  نووية 

األمور.
على  منفتحة  روسيا  بأن  عالنية  بوتين  صرح  لقد 
ولكن  النووية،  األسلحة  انتشار  عدم  حول  الحوار 
روسيا  غزو  أن  ترى  المتحدة  الواليات  أن  يبدو 
األسلحة  انتشار  حظر  معاهدة  أفسد  قد  ألوكرانيا 
آنًفا:  قلته  ما  ر  »تذكَّ تشومسكي:  وأضاف  النووية. 
القوى العظمى ستجد طريقة للتعاون في معالجة هذه 
المشكالت الحرجة، وإال سيتحطم المجتمع البشري 

والعالم المعاصر«.
وبناًء على ذلك، يجب النظر بجدية في كل خيارات 
الحوار المطروحة والسعي وراءها، ويمكن تحقيق 
ذلك في إطار دولي في المؤتمر القادم لمعاهدة عدم 
انتشار األسلحة النووية. أو يمكن ببساطة رفض هذا 
الغرب  اتخذه  الذي  الموقف  تبني  ثم  ومن  الخيار، 
في مؤتمر مجموعة العشرين األسبوع الماضي؛ َنْبذ 

روسيا وعزلها.
وتركيا  والبرازيل  والهند  والصين  إندونيسيا  ولكن 
واألرجنتين وغيرها من الدول لم تنضم إلى الواليات 
المتحدة والغرب في َنْبذ روسيا وعزلها، وهذا يثير 
النظام  في  المعزول  هو  َمْن  أخرى:  مرًة  السؤال 

ل؟  العالمي الجديد الذي يتشّكِ
وهذا سؤال جيد، وال يمكن تجاهله. وقد تناول جراهام 
االستخبارات  مجلس  لرئيس  السابق  النائب  فولر، 

األمريكية  المركزية  المخابرات  وكالة  في  الوطني 
)سي آي إيه( والمسؤول عن تقديرات االستخبارات 
االهتمام  تستحق  التي  القضايا  هذه  تحليل  العالمية، 

الشديد.
ويرى فولر أن المسؤولية تقع باألساس على عاتق 
إدانة  هناك  لكن  ودائرته.  بوتين  العدوان؛  عمالء 
)الناتو(  وحلف  المتحدة  الواليات  تستحقها  ثانوية 
بسبب إثارة حرب مع روسيا عمًدا، على الرغم من 
الخطوط  تجاوز  بشأن  المتكررة  موسكو  إخطارات 

الحمراء، وفق تشومسكي.
أوكرانية  »حرًبا  ليس  الصراع  أن  فولر  يرى  كما 
حتى  بالوكالة  روسية  أمريكية  حرًبا  بل  روسية، 
العالم  دول  لمعظم  وليس  أوكراني.  جندي  آخر 
األخرى – أمريكا الالتينية والهند والشرق األوسط 
وأفريقيا – ناقة وال جمل في هذه الحرب األمريكية 
ضد روسيا. وأدانت دول كثيرة الغزو بشدة لكنها لم 
تقف إلى جانب الواليات المتحدة وحلفائها، ويتساءل 
مراعاة  الدول  تلك  من  يُتوقع  »كيف  تشومسكي: 
المبادئ  انتهاك  على  المتحدة  الواليات  احتجاجات 

السامية وهي أكبر َمْن ينتهكها؟«.
بشدة،  بالفعل  تعاني  أوروبا  أن  فولر  ويضيف 
إلى شراء  العودة  آجاًل،  أم  عليها، عاجاًل  وسيتعين 
أن  ألوروبا  يمكن  وال  الرخيصة.  الروسية  الطاقة 
تتحمل ارتكاب خطأ في المواجهة مع الصين – وهو 
تهديد تتصوره واشنطن في المقام األول ولكنه غير 
دول  من  وكثير  األوروبية  الدول  من  لعديد  مقنع 
إلى  أوكرانيا  حرب  ستؤدي  النهاية،  وفي  العالم. 
إعادة نظر جادة في أوروبا حول فوائد دعم محاولة 

واشنطن اليائسة للحفاظ على هيمنتها العالمية.
لروسيا  الجيوسياسي  الطابع  يميل  األرجح  وعلى 
اآلن نحو أوراسيا. وليس أمام النخب الروسية اآلن 
بدياًل سوى قبول فكرة أن مستقبلها االقتصادي يكمن 
اآلن  وروسيا  الصين  ولدى  الهادئ،  المحيط  في 
لتقويض  مضى  وقت  أي  من  أكثر  مشترك  اهتمام 
التدخل  في  المقيدة  غير  المتحدة  الواليات  حرية 
جميع  في  الجانب  األحادي  واالقتصادي  العسكري 
أنحاء العالم. وتتمتع روسيا بتقدم علمي وطاقة وفيرة 
ومعادن نادرة غنية، كما تتمتع الصين برأس المال 
أن  يمكن  ما  العاملة لإلسهام في  والقوى  واألسواق 

يصبح شراكة طبيعية عبر أوراسيا.
اإلعالم  لوسائل  المطلق«  »الفساد  أن  فولر  وكتب 
يُعد أحد أكثر السمات المزعجة لألزمة الحالية: يجب 

أن نفهم بعمق ما يحدث بالفعل في أوكرانيا.

كيف يمكن تجنُّب الحرب النووية؟
أشار الكاتب إلى أن تاريخ حملة نزع السالح النووي 
إلى أواخر الخمسينيات من القرن الماضي. ويتطلب 
القومية بعضها  الدول  النووي أن تثق  نزع السالح 
أرض  على  للحدوث  قابل  غير  أمر  وهو  ببعض، 
واقعية  الطرق  أكثر  ما  العمل؟  ما  إذن،  الواقع، 

لتجنب الحرب النووية؟
لتقليل  واقعية  طرًقا  هناك  أن  تشومسكي  وأفاد 
وهو   – الَفناء  إلى  تؤدي  حرب  نشوب  احتمالية 

المصطلح المناسب للحرب النووية التي تشارك فيها 
تطوير  هو  إلحاًحا  األكثر  واألمر  العظمى.  القوى 

نظام جاد للسيطرة على األسلحة النووية.
من  الصدد،  هذا  في  مهمة  خطوات  هناك  وكانت 
بينها معاهدة ريجان – جورباتشوف للقوى النووية 
والتي   ،1987 عام  في   )INF( المدى  المتوسطة 
االحتجاجات  إثر  على  هائلة  بشعبية  مدفوعة  كانت 
والواليات  أوروبا  في  النووية  لألسلحة  المناهضة 
معاهدة  هي  أخرى  خطوة  هناك  وكانت  المتحدة. 
 (ABM( الباليستية الصواريخ المضادة للصواريخ 
واالتحاد  المتحدة  الواليات  بين   1972 لعام 
كانت  بأنها  الجانبين  كال  اعترف  والتي  السوفيتي، 
الهجومية  األسلحة  سباق  كبح  في  جوهريًّا  »عاماًل 

اإلستراتيجية«.
ومع ذلك، جرى تفكيك معاهدة الصواريخ المضادة 
بوش،  دبليو  جورج  يد  على  الباليستية  للصواريخ 
وجرى تفكيك معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة 
المدى على يد ترامب. كما دمر ترامب خطة العمل 

الشاملة المشتركة )االتفاق النووي اإليراني(. 
إن إحدى المآسي الكبرى الناجمة عن حرب أوكرانيا 
تتمثل في أن وسائل الحد من خطر »حرب الَفناء« 
تكون  قد  ذلك،  ومع  أيدينا.  بين  من  تماًما  تختفي 
التعبئة الجماهيرية التي ساعدت في اتخاذ خطوات 
الة مرة أخرى. وهذا يعني في  سابقة نحو العقالنية فعَّ
النووية، ومن  الحد من األسلحة  إحياء نظام  البداية 

ثم المضي قدًما.
هناك  كانت  إذا  اآلن  أخرى  خطوات  اتخاذ  ويمكن 
ضغوط شعبية كافية. وفي الواقع، يمكن المضي قدًما 
لتحقيق  والسعي  النووية  األسلحة  معاهدة حظر  في 
إلى  الدعوة  المعاهدة، ويمكن  لهذه  المعلنة  األهداف 
 (NWFZ( إيجاد منطقة خالية من األسلحة النووية
في  بانتظام  ُطِرح  الذي  األمر  األوسط،  الشرق  في 
النووي،  االنتشار  حظر  معاهدة  مراجعة  جلسات 
التي  األول،  المقام  في  العربية  الدول  من  بمبادرة 
هددت باالنسحاب من معاهدة حظر االنتشار النووي 

إذا لم تُتَّخذ خطوات في هذا الصدد.
بتأييد عالمي باإلجماع تقريًبا،  وهذه الدعوة تحظى 
لكن واشنطن تمنعها دائًما. واألسباب الحقيقية مفهومة 
الهائل،  اإلسرائيلي  النووية  األسلحة  نظام  جيًدا: 
الوحيد في المنطقة، يجب أال يخضع للتنظيم الدولي. 
وترفض الواليات المتحدة االعتراف رسميًّا بمنشآت 
أن  المفترض  من  إذ  اإلسرائيلية،  النووية  األسلحة 
يؤدي ذلك إلى التشكيك في شرعية جميع المساعدات 

األمريكية إلسرائيل بموجب القانون األمريكي.
إن إنشاء المناطق الخالية من األسلحة النووية خطوة 
مهمة نحو الحد من تهديد األسلحة النووية. وبصورة 
ممكًنا.  تنفيذها  كان  إذا  مهمة  خطوة  ستكون  أدق، 
أن  إما  أخرى:  مرًة  »نُذكر  قائاًل:  تشومسكي  يختم 
تجد القوى العظمى طريقة للتعاون في معالجة هذه 
شيء  هناك  يكون  فلن  وإال  الحرجة،  المشكالت 

باٍق«.



 هذه الخصالت الجميلة 
ورثتها عن جدتي …

… مثلما ورثت عنها الحمى المتكررة.

 حمى البحر األبيض المتوسط العائلية هي مرض وراثي، ولكنه قابل للعالج. 
 وهي تظهر على وجه الخصوص في منطقة دول جنوب شرق البحر األبيض المتوسط - حيث ُيصاب بها أشخاص 

من أصول تركية أو أرمنية أو عربية. 

mehralsnurfieber.de :يمكنكم االستعالم اآلن من هنا

نوبات الحمى التي تحدث على فترات غير منتظمة قد تكون عالمة 
تدل على اإلصابة بحمى البحر األبيض المتوسط العائلية. 
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أحمد الجمال

كتب مقااًل على موقع »ناشونال إنترست«، قيل فيه 
إنَّه بغّضِ النظر عمن سيفوز في الحرب األوكرانية، 
ستكون الواليات المتحدة هي الخاسر اإلستراتيجي؛ 
إذ ستقيم روسيا عالقاٍت أوثق مع الصين ودوٍل أخرى 
في أوراسيا )أوروبا وآسيا(، منها الهند وإيران ودول 
الخليج، وستنجرف بعيًدا ونهائيًّا عن الديمقراطيات 
ريتشارد  الرئيس  لعب  مثلما  وواشنطن.  األوروبية 
نيكسون وهنري كيسنجر ورقة الصين لعزل االتحاد 
الرئيسان  سيلعب  الباردة،  الحرب  خالل  السوفيتي 
فالديمير بوتين وشي جين بينج أوراقهما في محاولة 

الحتواء قيادة الواليات المتحدة للعالم.
ح الكاتب أن موسكو عندما  للتدليل على ما يقول يوّضِ
أكبر  بأوروبا  االحتفاظ  بإمكانها  يعد  لم  أنَّه  أردكت 
الوقود  من  مبيعاتها  لزيادة  تحركت  للطاقة،  عميٍل 
ومنذ  والهند.  الصين  والسيما  آسيا،  مع  األحفوري 
أكبر  روسيا  أصبحت  ألوكرانيا،  الروسي  الغزو 
د نفط للصين، لتحلَّ بذلك محلَّ السعودية. ولكن  مزّوِ
التي  األحفوري  الوقود  كمية  من  النقل  سعة  ستحدُّ 

يمكن لروسيا بيعها للصين.
كل  من  األنابيب  خطوط  مبيعات  استكمال  يتم  كما 
من النفط والغاز من خالل البحر إلى البر الرئيسي 
بكين  ستضخُّ  المقبلة،  السنوات  وفي  للصين. 
وموسكو استثماراٍت كبيرة لتوسيع نقل النفط والغاز 
د  ن روسيا من أن تصبح الُموّرِ بين البلدين، مما يمّكِ
الرئيسي للوقود األحفوري إلى الصين. هذا قد يعني 
قدرة الصين على تقليل اعتمادها على ُشحَناِت الوقود 
تلك  أنَّ  خصوًصا  األوسط،  الشرق  من  األحفوري 
القادمة من الشرق األوسط تمرُّ عبر نقاط االختناق 

البحرية الضعيفة مثل »مضيق ملقا«.

من  زادت  قد  روسيا  أّن  إلى  كذلك  الكاتب  يشير 
بشكل  الهند  مع  الطاقة  مجال  في  التجاري  نشاطها 
لمركز  ووفًقا  أوكرانيا.  الحرب على  بدء  منذ  كبير 
هي  الهند  فإنَّ  النظيف،  والهواء  الطاقة  أبحاث 
األطلسي  المحيط  من  للبضائع  الرئيسي  المشتري 
أوكرانيا،  غزو  قبل  تريدها.  أوروبا  تعد  لم  التي 
روسيا.  من  تقريًبا  نفط  أي  تشتري  الهند  تكن  لم 
في  برميل  ألف  أكثر من 760  اآلن  تستورد  لكنها 
الوقود  مبيعات  في  الزيادات  تكون  سوف  اليوم. 
التي  بالجهود  الهند ضارة  إلى  الروسي  األحفوري 
تبذلها الواليات المتحدة وأستراليا واليابان لمواصلة 
جذب الهند إلى فلك »الدول الديمقراطية« في منطقة 

المحيطين الهندي والهادئ، وفق تعبير الكاتب.

قدر  على  يكونوا  لم  الناتو  خارج  واشنطن  حلفاء 
المسؤولية

بـ»أكبر  يصفها  التي  الهند،  فإنَّ  للكاتب،  وفًقا 

ديمقراطية في العالم«، قد اتخذت موقًفا محايًدا من 
الغزو الروسي ألوكرانيا. في األمم المتحدة، امتنعت 
الهند عن التصويت ضدَّ الغزو الروسي ألوكرانيا. 
روسيا  كانت  الجديدة،  بالطاقة  إمدادها  جانب  إلى 
طويلة  فترة  منذ  لألسلحة  الرئيسي  د  الموّرِ أيًضا 
للقوات المسلحة الهندية. واألهم من ذلك أن دلهي ال 
تزال تقّدِر الدعم الروسي طويل األمد بشأن كشمير.

قرار  عن  امتنعت  التي  وحدها  الهند  تكن  لم  وكما 
روسيا  انتقد  الذي  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
لغزوها أوكرانيا، فقد رفضت 34 دولة أخرى اتخاذ 
سكان  ثلثا  يعيش  روسيا.  من  نفسه  الغرب  موقف 
العالم في دوِل امتنعت عن التنديد بروسيا في غزوها 
ألوكرانيا. وحتى المكسيك المجاورة ألمريكا رفضت 
إدانة روسيا أو االنضمام إلى العقوبات االقتصادية 
عليها. وهو ما يزيد الوضع سوًءا بالنسبة ألمريكا، 

وفق تحليل الكاتب.

الواليات  على  صعبة،  إستراتيجية  حقائق  هذه 
يكشف  الروسي،  الغزو  فبعد  استيعابها.  المتحدة 
اجتمعت  الغربية«  »الديمقراطيات  عن  ماركس 
العقوبات  من  واسعة  مجموعة  وأصدرت  بسرعة، 
الوقود  مشتريات  إنهاء  ذلك  في  بما  موسكو،  ضد 
األحفوري من روسيا. لقد أدَّت عقوبات الطاقة التي 
مما  ما،  حّدٍ  إلى  عكسية  نتائج  إلى  الغرب  فرضها 
تسبَّب في حدوث اضطرابات تضخمية وُشّحٍ شديد 
في اإلمدادات لدرجة أن بروكسل تكافح اآلن للتعامل 

مع العواقب االقتصادية.

بهدوء عن خطواته  أعلن  األوروبي  االتحاد  وحتى 
لتخفيف آثار العقوبات للمساعدة في استقرار أسواق 
الطاقة. وبينما يشتكي الغرب من أنَّ روسيا استخدمت 
صادراتها من النفط والغاز سالًحا، فإن الحقيقة هي 
»سيف  رفع  من  ل  أوَّ هما  وواشنطن  بروكسل  أن 
الطاقة« عندما أعلنا عزمهما على تقليص مشتريات 

الوقود األحفوري الروسي فور بدء الحرب.

اإليجابية  الثانوية  النتائج  إحدى  أنَّ  الكاتب  يعتقد 
للحرب الروسية األوكرانية هي تجديد شباب الناتو، 
الذي حشد الدعم ألوكرانيا. وسيصبح التحالف أقوى 
المقابل،  في  ولكن  والسويد.  فنلندا  له  تنضم  عندما 
تتحمل الواليات المتحدة أكثر من نصيبها من عبء 
اآلخرين  التحالف  بشركاء  مقارنة  أوكرانيا  دعم 
باستثناء دول البلطيق وبولندا. حتى 20 مايو )أيار( 
بتقديم  التزمت  أو  المتحدة  الواليات  قدمت   ،2022
كييف.  إلى  عسكرية  مساعداٍت  دوالر  مليار   54
بفارق  الثاني  المركز  في  المتحدة  المملكة  وجاءت 

كبير عند 2.50 مليار دوالر، تلتها بولندا بـ1.62 
مليار دوالر وألمانيا بـ1.49 مليار دوالر.

المتحدة  الواليات  منحت  مايو،   20 من  اعتباًرا 
االتحاد  دول  جميع  من  أكثر  كييف  إلى  مساعدات 
األوروبي األخرى مجتمعًة بثالثة أضعاف. الواليات 
المتحدة هي أكبر مورد للمساعدات العسكرية على 
مباشًرا  تهديًدا  يمثل  الروسي  الغزو  أن  من  الرغم 
التي  واشنطن،  من  بكثير  أكثر  األوروبيين  للحلفاء 
الحرب. تظهر أوكرانيا مرة  تبعد 5700 ميل عن 
على  الغربية  أوروبا  اعتماد  خطورة  مدى  أخرى 
ن  القيادة األمريكية وجيشها. لن يتغير ذلك حتى تتمكَّ
التخلُّص  من  األمريكية  الخارجية  السياسة  مؤسسة 
من االقتناع الذي ترسخ على مدى سبعة عقود، بأن 
الواليات المتحدة وحدها هي التي يمكنها قيادة الناتو.

تتكيف،  أن  المتحدة  الواليات  أن على  الكاتب  يرى 
حلف  التزامات  أّن  هي  ة  الُمرَّ الحقيقة  وأن  خاصة 
محدودة  الخامسة  المادة  بموجب  الدفاعية  الناتو 
بموجب معاهدة لمنطقة األطلسي فقط. وهذا يعني أنَّه 
ضت بيرل هاربور أو ُجُزر هاواي أو جزيرة  لو تعرَّ
أو  الشمالية  أو كوريا  الصين  قبل  لهجوٍم من  غوام 
روسيا، فإنَّ الناتو غير ملتزم بالدفاع الجماعي عنها.
مع ذلك، وعلى الرغم من عدم وجود فرصة لتعديل 
معاهدة الناتو لمساعدة الواليات المتحدة في المحيط 
أال  واشنطن  على  يجب  أنّه  ماركس  يعتقد  الهادئ، 
التخلِّي عنه. ولكن  الناتو، بل ال يمكنها  تتخلى عن 
يجب أن تعمل مؤسسة السياسة الخارجية األمريكية 
ل  تحمُّ من  األوروبيين  الحلفاء  لتمكين  أكبر  بجديٍّة 
القارة  من  جانبهم  على  الواقع  العبء  من  المزيد 
إبقاء  المتحدة في  الواليات  إذا استمرت  األوراسية. 
رأسها مدفوًنا في االفتراضات التاريخية التي دفعت 
ستزداد   ،1949 عام  في  الناتو  حلف  إنشاء  إلى 
األمور بالنسبة للموارد والقدرات العسكرية للواليات 

المتحدة المنهكة بشكل مفرط.

يختم الكاتب مقاله بقوله: »لم تعد الواليات المتحدة 
يحدث  أن  يجب  العالم.  في  الوحيدة  المهيمنة  القوة 
المزيد من تقاسم األعباء في نظام التحالف األمريكي 
متعدد  عالم  واقع  مع  للتعامل  آجاًل  أم  عاجاًل 

األقطاب«.
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عادت الفتاوى السياسية في أوساط عربية وعالمية 
إلى المشهد مجدداً تثير الرعب واألسئلة، إذ بعد حين 
من تراجع الفكر المتطرف الذي كان المنجم األبرز 
لهذا النوع من الفتاوى، برزت أخيراً حاالت ذكرت 
بأثر هذا الخطاب في الصراعات السياسية في العالم.

خصوصاً  جديدة،  أمثلة  األخيرة  اآلونة  في  برزت 
على  مغربي  فقيه  وتحريض  رشدي"  "طعنة  في 
الجهاد لحسم خالف حدودي، ودفع المفكر الروسي 
ألكسندر دوغين ثمن فتاواه السياسية غالياً في أعز ما 
يملك، ابنته، التي قالت روسيا إن عمالء أوكرانيين 

اغتالوها.
عن  يوماً  منفصلة  تكن  لم  الفتاوى  أن  ومع 
األنشطة  تصاعد  أن  إال  المنطقة،  في  الصراعات 
اإليرانية وسيطرة "طالبان" على أفغانستان وحرب 
أوكرانيا وسواها، فتحت الشهية إلضفاء البعد الديني 
السياسية، مما  والفكري مرة أخرى على الخالفات 

ينذر بتأجيجها أكثر، ويخلق بؤر صراع جديدة.

تحالفات مشبوهة مع التطرف
عالقة  هناك  أن  للفتوى  العالمي  المؤشر  والحظ 
واليميني  اإلسالمي  المتطرف  الخطاب  تنامي  بين 
واضطراب "خريطة القوى العالمية ألسباب سياسية 
وعسكرية واقتصادية وبيئية تخلف آثاراً اجتماعية"، 
مخاوف  ولد  ذلك  أن  إلى  األخير  تقريره  في  الفتاً 
بنشوء حرب عالمية ثالثة على هوامش المواجهات 
الدولية، "تقوض مواجهة اإلرهاب وتعزز من وجوده 
على مساحات كبيرة من األرض"، وذلك جراء ما 
الكبرى  الدول  بين  خفية  أو  علنية  "تحالفات  سماه 
واألفكار  الممارسات  بعض  نتيجة  والمتطرفين 
الساحة  تهيؤ  معه  رجح  مما  المساعدة"،  السياسية 
اإلرهابية  التنظيمات  لعودة  بقوة  واإلقليمية  الدولية 
أن  بعد  الراهنة، خصوصاً  من  أوسع  مساحة  على 
إرهابية  تنظيمات  الدول  بعض  "دعم  إمكان  بات 
لتحقيق أهداف استراتيجية أو مكاسب جيوسياسية" 
رسمها  التي  السيناريوهات  أسوأ  في  وراداً،  أمراً 

المؤشر الصادر عن دار اإلفتاء المصرية.
وفي هذا السياق كشف المؤشر عن الدور الذي تقوم 
بتحليل  قام  إذ  الحقل،  هذا  في  السياسية  الفتاوى  به 
عينة مكونة من ثالثة آالف فتوى لبعض التنظيمات 
 2021 )حزيران(  يونيو  بين  الفاعلة  اإلرهابية 
حتى مايو )أيار( 2022، فوجدها متأثرة بمجموعة 
أحداث أهمها "سيطرة طالبان وغزو أوكرانيا"، إذ 
والدعم  للتجنيد  التنظيمات  تلك  وقود  الفتاوى  كانت 
األحيان  أكثر  في  كانت  التي  الدماء،  واستحالل 

مسلمة، في مثل منطقة "الساحل والصحراء"، التي 
تضاعفوا  فيها  اإلرهاب  ضحايا  إن  التقرير  قال 
نصف  بذلك  لتشكل   2007 منذ  المئة  في   1000
حاالت الوفيات الناجمة عن اإلرهاب على مستوى 

العالم.
المجلس  اتهم  العام،  هذا  من  )آب(  أغسطس  وفي 
العسكري في مالي فرنسا التي دفعها إلى االنسحاب 
الدولة  في  اإلرهابية  التنظيمات  بدعم  البالد  من 
واإلقليم، وهو ما نفته باريس، إال أن المسؤولين في 
باماكو صعدوا التهمة إلى مجلس األمن الدولي. وفي 
هذا السياق رأت تقارير إعالمية في عودة "داعش" 
إلى المشهد في الشرق األوسط بعد هزيمته، مؤامرة 

من قوى دولية، أرادت توظيفه.

"طعن رشدي" يحيي فتاوى الدم
 11 أحداث  مثل  لفواجع  تتجه  األنظار  كانت  ولئن 
في  األيام  هذه  تجري  ومذابح  )أيلول(  سبتمبر 
على  األفريقي  الساحل  ودول  الكبرى  الصحراء 
"القاعدة"  فرع  عبر  الصومال  وفي  "داعش"  يد 
ال  االعتداءات  تلك  فإن  المجاهد(،  )الشباب  هنالك 
بد أن تكون متكئة على "فتوى دم" من فقهاء التنظيم 
تلك  ذرائع  عبر  المسفوك،  الدم  تبيح  المزعومين، 
التنظيمات واسعة الحيلة في إسقاط المقوالت واآلراء 

الفقهية واآليات القرآنية حيثما شاءت أهواؤهم.
توظف  التي  وحدها  ليست  المارقة  التنظيمات  لكن 
تابع  إذ  السياسية،  أهدافها  تحقيق  في  السالح  هذا 
شاب  طعن  كيف   2022 أغسطس   12 في  العالم 
لبناني متطرف، الكاتب الهندي - البريطاني سلمان 
عمرها  لفتوى  تطبيقاً  وذلك  قتله،  محاواًل  رشدي 
أكثر من 30 عاماً، حين أفتى مرشد الثورة اإليراني 
الخميني بإهدار دم الكاتب رشدي، فيما قال إنه رداً 

على روايته المسيئة لإلسالم "آيات شيطانية"، 
محاولة  أن  الحالي  النظام  في  أطراف  نفي  ومع 
ابتهاج  أن  إال  جانبه،  من  مدبرة  كانت  االغتيال 
المحسوبين عليه بالخطوة ومباركة أذرعه في لبنان 
الرواية  تصديق  جعل  العملية،  وإيران  والعراق 

الرسمية غير وارد.
إيرانية  شخصيات  استشعرت  التي  الجريمة  وهي 
بها،  يندد  بيان  إصدار  إلى  دفعتهم  لدرجة  فداحتها، 
أن  ويخشون  الدولة،  على  خطراً  تشكل  باعتبارها 
يدفع الشعب اإليراني ثمنها، داعين في ما نقل موقع 
واإلمساك  جانباً  الخنجر  "وضع  إلى  فردا"  "راديو 
يغلقان األفواه  قد  التخويف واإلرهاب  بالقلم... وأن 
على المدى القصير، لكنهما يفرزان بذور الكراهية 

والعداوة".

"الدبابة" على الحدود الجزائرية - المغربية
وغير بعيد عن والية الفقيه في إيران صار مشهوراً 
والشيعية  السنية  السياسي  اإلسالم  تيارات  توظيف 
معركتها  أو  جمهورها  كفة  ترجيح  في  "الفتوى" 
السياسية، في مثل أحداث ما يسمى "الربيع العربي"، 
مع  جنب  إلى  جنباً  تقاتل  الفتاوى  فيها  كانت  التي 

الدبابات أثراً وتبريراً وتجنيداً.
ومع ما خلقت تلك المرحلة من الصراعات والشقاقات 
جراء ذلك التوظيف، إال أن "اتحاد العلماء المسلمين" 
العابر  الفقهي  المسلمين  اإلخوان  لسان  يعتبر  الذي 
الحدود لم يتعلم من تلك الحقبة، وفق ما يعتبر ناقدوه، 
رئيسه  تصريحات  على  طويل  وقت  يمض  فلم 
المغرب  بين  العالقات  زادت  التي  الريسوني  أحمد 
والجزائر المشتعلة أصاًل، توتراً، حتى أصدر أمينه 
بين  العالقة  فيه  بارك  بياناً  داغي  القرة  علي  العام 

إسرائيل وتركيا.
هذا التناقض أثار لغطاً وأسئلة أكثر حول موضوعية 
تركات  أحد  بوصفه  ابتداًء،  فيه  المشكوك  االتحاد 
مشروع  تخدم  التي  ومنابره  القرضاوي،  يوسف 
والفتوى،  الفقه  ذريعة  تحت  السياسي،  اإلخوان 
أبجديات  وفق  كانوا"،  أينما  للمسلمين  و"النصح 
االتحاد، وهو الذي كان باألمس يخون دواًل إسالمية 
أعلنت  التي  أقل من  أو  بعالقة شبيهة  قامت  أخرى 
في  األثر  "بالغة  داغي،  بيان  ووجدها  أنقرة،  عنها 
مصدراً  الصامد"،  الفلسطيني  شعبنا  معاناة  تخفيف 
"البر  النوع من  هذا  في  قرآنية، ترخص  بآية  قوله 

والقسط"!
ملك  فيه  دعا  الذي  الوقت  في  فإنه  الريسوني  أما 
عن  الكف  إلى  مواطنيه  السادس  محمد  المغرب 
إلى  دعا  هو  كان  شكل،  بأي  الجزائر  إلى  اإلساءة 
الزحف نحو "تندوف" )المنطقة الحدودية( وإعالن 
"الجهاد" لحسم الخالف الدائر برؤية دينية، مما أثار 
قدراً هائاًل من اللغط بين شعبي البلدين. واعتبر على 
نطاق واسع سواء في المغرب أو الجزائر تصريحاً 
المغربي  للكاتب  وفقاً  المسؤولية"،  وعديم  "متهوراً 

إسماعيل الحلوتي.

لتاريخ  طبقاً  مفاجئاً  للفتاوى  التوظيف  هذا  يكن  لم 
أنه  إال  المتصارعة،  واألنظمة  اإلسالمية  التيارات 
يذكر مجدداً بأي دور خطر يمكن للفتوى أن تلعبه، 
وسط مجتمع عربي استوقف مجلة "فورين بوليسي" 
غرائبها،  وتتبع  وإصدار  للفتوى  استهالكه  حجم 

مصطفى األنصاري 
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أم  كان  كبيراً  موضوع،  ألي  تكريسها  "يمكن  إذ 
مثل  باستمرار  المخلصون  عنها  ويبحث  صغيراً، 

الزيوت التي تلطف".
الهائل  العدد  أن  األميركية  السياسية  المجلة  وتعتبر 
"يثير  عربياً  اآلن  إصدارها  يتم  التي  الفتاوى  من 
سؤااًل حول مدى شرعيتها، فهي في بعض األحيان 

تقدم تبريراً دينياً واهياً لكل أنواع الفوضى".
عامين  قبل  رصد  المصري  الفتاوى  مؤشر  وكان 
وحلل  مختلفة،  قضايا  تبحث  فتوى،  مليون   1.5
باألحداث  غالباً  يتأثر  كان  الذي  محتواها  بعض 

السياسية مثلما سبقت اإلشارة.

"مقتدى الصدر" وألغام الحروب القديمة
ويتم في هذا السياق استدعاء فتاوى أقدم في عصور 
ويفجرها  الحاضر،  أسئلة  عن  لتجيب  مضت 
الخصوم ضد بعضهم بعضاً، على نحو شبهه الكاتب 
القديمة  الحروب  بألغام  البخيت  عبدالله  السعودي 
التي تتفجر في الوجوه بغتة، تبتر األطراف وتشوه 
أجساد األبرياء الذين لم يكن لهم دخل في صراع من 

زرعوها قبل عقود.
عليه  كان  الذي  الدين  "شيخ  أن  البخيت  يرى  لهذا 
زمن ابن تيمية يجب أن يموت. اليوم لن يسمح العلم 
لرجل الدين بالتحدث في الحرب، فهذا شأن الجيش 
وقرار الحرب في يد الملك حصرياً حتى وإن دس 

تحت كلمة جهاد".
لكن طوفان المريدين العراقيين الذي اقتحموا القصر 
وتوجيهات  لفتاوى  استجابة  بغداد  في  الجمهوري 
رجل الدين "مقتدى الصدر" بين مؤشرات عدة على 
أن توظيف الدين في السياسة لم يزل حياً في أذهان 

الشيوخ والمريدين.  

على الرغم من ذلك رجحت تقارير أن آثار توظيف 
الدين السلبية في المعارك السياسية دفعت إلى تراجع 
كبير بين أعداد المتدينين في الدول العربية بحسب 
البريطانية، إذ كان  استطالع لصالح "بي بي سي" 

بأن  توقعوا  محللون 
فظائع "داعش" وكوارث 
السياسي  اإلسالم  صعود 
إرهابية مثل  في حركات 
اإلخوان المسلمين ستسهم 
الدين  من  النفور  في 
في  واسعة  شرائح  لدى 

المجتمع العربي.
شارك  الذي  االستطالع، 
فيه أكثر من 25 ألفاً من 
إضافة  دول  عشر  سكان 
الفلسطينية  إلى األراضي 
 2018 عام  أواخر  في 
 ،2019 عام  وربيع 
طيف  وجود  إلى  خلص 
حول  اآلراء  من  واسع 

قضايا شتى من الدين إلى حقوق المرأة، فهل يعني 
فتاواهم  توظيف  بالتالي  الدين  رجال  نفوذ  أن  ذلك 

السياسية سيشهد تراجعاً؟

مالئكة ينظرون بإعجاب للجنود الروس
ودواًل  تنظيمات  الثالث  العالم  دول  كانت  إذا 
الدينية في معاركها، فإن  اعتادت استخدام األدوات 
تناقضات  عن  منأى  في  ليست  الغربية  المجتمعات 
ومفارقات هذا الميدان، حتى وإن جرى تغليفه أحياناً 

بقوالب فكرية وأناقة خطابية.
حضر  أوكرانيا  في  اآلن  الدائرة  الحرب  ففي 
الطرفين،  من  كثيراً  الصليبية"  "الحروب  مصطلح 
إما باستخدام الجملة نفسها، أو معناها االصطالحي، 
"شهداء  قتالها  يذهب  التي  المقدسة"  "الحرب  وهو 
من  خصوصاً  الجحيم،  إلى  وأعداؤهم  الجنة"  إلى 
ألكسندر  المعروف عالمياً  الروس ومنظرهم  جانب 
دوغين، وهو الذي يعتقد أن فتاواه في التبرير لغزو 
كييف أهم محركات االنتقام منه باستهداف ابنته أو 

شخصه في عملية دامية، سارع بوتين إلى إدانتها.
شائعاً،  الصراع  عن  العقائدي  الدفاع  صار  وهكذا 
من  كل  في  والمفتين  الكنائس  جانب  من  حتى 
الكنيسة  رئيس  يجد  فال  والغرب،  وموسكو  كييف 
كيريل غضاضة  البطريك  روسيا  في  األرثوذكسية 
في تصوير الصراع على أنه حرب مقدسة تتجاوز 
السياسة، قائاًل، "لقد دخلنا في صراع ليس له أهمية 
مادية، بل ميتافيزيقية"، أي دينية، وفقاً لما وثقت مجلة 
"اإليكونوميست" التي صورت في تقرير لها كيف أن 
فسيفساء بكاتدرائية القوات المسلحة الروسية، غرب 
الجنود  إلى  بإعجاب  تنظر  موسكو، "تظهر مالئكة 
في جورجيا وشبه  الجيش  معارك  في  الذين قضوا 
اعتقاد  بحسب  يعكس  مما  وروسيا"،  القرم  جزيرة 
المجلة مدى االرتباط التاريخي للكنيسة األرثوذكسية 

الروسية ومعارك النظام الحاكم.
بل إن المحلل السياسي الروسي ألكسندر نازاروف 

كان صريحاً في اعتبار "العقيدة" هي ما يوحد الغرب 
ضد بالده، مؤكداً بحسب تصوره أن "الغرب اآلن 

مثلما كان إبان الحروب الصليبية توحده العقيدة".
إلى  النظر  اليوم"  "روسيا  مع  حديث  في  ورفض 
المسيحية  بين  حرباً  بوصفها  الصليبية  الحروب 
يستخدمها  إنما  الفكرة  تلك  أن  رأى  إذ  واإلسالم، 
لحشد  محاوالتهم  في  اإلسالميون  المتطرفون 

الجماهير لمواجهة اإلمبريالية الغربية.
والحقائق  السياق  إلى  نظرنا  ما  إذا  "إننا  وأضاف، 
التاريخية فسنرى أن البالد اإلسالمية لم تكن الهدف 
الوحيد للحمالت الصليبية، فقد أعلن بابا روما رسمياً 
أن الحمالت الصليبية هي ضد المسلمين والوثنيين 
الشرقية  الكنيسة  البلطيق ومسيحيي  من سكان بحر 

من السالف )الذين أسسوا روسيا في ما بعد(".

مصطلح  جاء  كان  وإن  األميركي  الجانب  في 
جانب  من  التحذير  وجه  على  الصليبية"  "الحروب 
المتطرف  اليمين  خطاب  أن  إال  إعالم،  وسائل 
ونظريات المحافظين الجدد التي يلهم بعضها المفكر 
برنارد شو، وأخرى ليبرالية ينظر لها أمثال الفلسفي 
فرنسيس فوكوياما عن "نهاية التاريخ" والرد عليها 
"صدام الحضارات"، تروج لفتاوى تبدو أكثر سلمية، 
إال أنها في تأثيرها ال تقل خطراً عن فتاوى المدونات 

الفقهية التي يوظفها بعض اإلسالميين حديثاً.
ويدافع الصحافي األميركي ويليام بولك الذي عمل 
طوياًل في منطقة الشرق األوسط، عن تشابه نظريتي 
"الصليبية، والجهاد" في الفكر اإلسالمي والغربي، 
الحضارتين،  على  بالتوازي  أفكارهما  وسيطرة 
مضمناً تفاصيل ذلك في كتاب له من 582 صفحة، 
أسباب  في  التعمق  فيه  حاول  نفسه،  العنوان  حمل 
الصراع الممتد بين "الشمال" و"الجنوب"، ألسباب 
في نظره تتجاوز تفسير بوش االبن لإلرهاب، إلى 
التاريخ، حاول قراءتها لفهم الحاضر  آثار أبعد في 

األكثر تعقيداً.
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للفنانة والصحفية السورية   الرواية الصادرة حديثاً 
يارا وهبي عن دار ميسلون للطباعة والنشر 

تدور أحداث الرواية في ألمانيا وتعالج قضيّة وصول 
اللجوء   موجة  بعد  خاصة  إليها  السوريين  الالجئين 

الكبيرة عام 2015
حيث ترصد حالة الالجئين الجدد في مدينة صغيرة 

من مدن ألمانيا الشرقية " زالفيلد"
 وعليه فإن األحداث األساسية في الرواية هي عبور 
هؤالء الالجئين برزخ الموت بين بّرين  واجتيازهم  
عليهم  لتتوالى  األول  الحاجز  منذ  الطريق  أهوال 
على  يخطونها  خطوة  كّل  في  والمصائب  العقبات 

دروب الموت أو النجاة. 
من  عدد  خالل  من  القضية  هذه  الرواية  تطرح   -
الفتاة  "شمس"  األهّم  الشخصيّة  بينها  الشخصيات 
األرمنية السورية التي ولدت في دمشق  وهاجرت 
المظاهرات  في  مشاركتها  بعد  ألمانيا  إلى  مبّكرة 
مكانيّاً  لتبقى دمشق في ذاكرتها مّكوناً  النظام،  ضد 
الذاكرة،  صفحة  على  الدائم  حضوره  له  وجدانيّاً 
نال  ما  رغم  الفريدة  االجتماعية  بتركيبته  الجمالي 

دمشق من قهر وخراب على يد الطاغية.
تتوزع الرواية على ثالثة فصول رئيسة ومن خالل 
326 صفحة تُسرُد الحكايا والقصص، تتأرجح فيها 
األمكنة فينتقل عبر فضاءات متعددة قّسمتها الكاتبة 
السورية  للمدن  فكان  حسب تسلسل بعض حكاياتها 
)الالذقية،  السرد  متون  على  حضورها  المنكوبة 
الرقة، ادلب، السويداء، والقامشلي، حمص، درعا، 
أيضاً  حاضرة  واستنبول  بيروت  وكانت  دمشق..( 
الرتباطهما بعتبة الهجرة والنزوح السوري والعودة 
أحياناً كما كانتا مسرحا لعدٍد كبير من قصص األلم 

أو اللقاء.

 ظالِل حكايا النزوح  :
في الرواية تتعدد قصص النجاة أو الموت السوري 
وهي قصص ال تتشابه عادة، فلكّل سوري نجا قصة 
سببت  التي  و  تفاصيلها  سرد  طريقة  في  مختلفة، 
أثالماً وأخاديد في  النفوس من الصعب ردمها وإن 
تقادم الزمن ومن هنا يحسب لهذه الرواية ومثيالتها 
سماع  عبر  وتصويره،  األلم  لهذا  تخليد  إنها  أيضاً 
هذه القصص الحقيقية من أفواه الناجين وعبر نبرات 
صوتهم واالشتغال عليها أدبياً وهذا ما فعلته بالضبط 

يارا وهبي.

 فأبو جابر يروي حكاية خروجه من الالذقية وقلقه 
اجتياز أول حاجز  بناته عند  المكتوم على  وخوفه  
عسكري إذ يخنقه السؤال القاتل " هل اسمه مّدون 
الحاجز مع  أبو جابر  المطلوبين " يجتاز  قائمة  في 
أسرته بقصة دراماتيكية، تتوالى بعدها عتبات القلق 

عبر البحر وغيرها من العقبات.
كذلك لألطفال النصيب األكبر من األلم فحكاية الطفل 
رامي تختلف في سيرورتها عن قصص اآلخرين، 
الهول  الذي جاء مع أخته حنين عبر طريق  رامي 
بينما في حقيقة األمر  بهيئة رجل  والخوف متستراً 
الثامنة  هو ابن العاشرة و يدعي أنه بالغ راشد في 

عشرة حتى ال تأخذ الحكومة األلمانية أخته منه.
بقيّة  عن  تختلف  صطوف  اإلدلبي  حكاية  بينما 
يرويها  عندما  أنه  إذ  تفاصيلها  هول  في  الحكايات 
يروي سيرة لحمه ودمه المتساقط على أرض الوطن 
من هول ما القاه من عذابات داعش وأخواتها، الكثير 
عبرت صفحات  الموجعة  والحكايات  القصص  من 
الرواية  تشترك جميعها نهاية الطريق و الوصول 
إلى ألمانيا عبر دروب عديدة كانت في الغالب مليئة 

باألشواك مليئة بالفقد واأللم. 
استطاعت يارا وهبي نقل هذه الحكايا من خالل ترك 
مساحة من البوح لهذه للشخصيات تعبر عما يجول 
حتى  منها  التدخل  دون  الحرية  بمطلق  ذواتها  في 
ليتّوهم القارئ أن ما يقرؤه واقعاً تسجيلياً، لكنه في 
هو  ما  األهم  لكن  المّر،  الخيال  إلى  أقرب  الحقيقة 

خلف تلك الحكايا وهذا ما تلمح اليه الرواية .
التخفيف  لمجرد  الشخصيات  عبر  القص  يكن  لم 
وقد  الجديدة،  بالحياة  ارتباطاً  كان  ما  بقدر  عنها، 
استطاعت كسب تعاطف القارئ معها، وهو تعاطٌف 
أرادت من خالله الروائية إيصال معاناة السوري في 
نزوحه ولم يكن هذا التعاطف استجداًء بقدر ما كان 

تجلياً للحقيقة.  
 كما حال الراعي أيوب وزوجته نوال مثاًل أو حكاية 
بتحقيق  الحكايا  هذه  ترتبط  ما  غالباً  إذ  أمير  الفنان 
الذات أو البحث عنها، يبقى السؤال هل نجحت هذه 
الشخصيات المهاجرة في إيجاد ذاتها؟ أم كما يقول 
هناك ألغدَو  بثورة  قمُت  " هل  الرواية  أبطال  أحد 

شحاذاً أو متسواًل هنا.. ؟ 

الثقافاٌت مختلفُة واألوجاع واحدة :
انشغلت الرواية في كثير من األحيان بعقد المقارنات 

تربّى  الالجئ  يحملها  ثقافة  بين  وهناك"  "هنا  بين 
شكلت  جديدة  حياة  وبين  طقوسها  مارس  عليها، 

صدمة حضارية له حال وصوله.  
الحياة  نمط  بين  بالمقارنة  المهاجر  يبدأ  الشكل  في 
الجديدة في ألمانيا وبين ما ورثه من أسالفه، بدءاً من 
تعامله مع الزهرة والطبيعة وصواًل إلى فرز القمامة  
وطريقة التعامل مع البريد وغيرها وضبط المواعيد. 
كانت شمس تحاول تفكك بعض القضايا التي اعتقد 
تشرح  مّرة  فكانت  ُعقد،  أو  ألغاز  أنّها  المهاجرون 
مساعدة  على  زوجها  "العزيز"  مع  تعمل  ومّرة 
لهم  "فيكتب  الجديدة  الحياة  طبيعة  فهم  في  البعض 

تعليمات فرز القمامة  ليتدربوا عليها" مثاًل
واستعمال  الفرح  الحزن،  حالة  شملت  مقارنات 
الحرية،  ومفهوم  األسرية،  والعالقة  الدراجة، 
السكن  بالمواعيد ومقارنات حالة  والوقت وااللتزام 
األسئلة  الرواية  طرحت  الكثير،  وغيرها  والعمل 
فيما  لتأتي  ثّم   الجديد،  العالم  في  بالوجود  المتعلقة 
بعد حالة خبّو هذا االنبهار بالحضارة الجديدة ،لتجنح 
في أنظار الالجئين نحو العادي اليومي المتكرر، من 
خالل ذلك استطاعت الروائية البحث والتعويل على 
والهجرة  النزوح  حالة  ومنها  اإلنسانية  المشتركات 
مازلت  التي  الحرب  وظالل  األلمان  عاشها  والتي 
تقبع في ذواتهم منذ انتهاء الحربين العالميتين، ليجد 
السوري واأللماني نفسيهما يدفعان الثمن ولتجد أن 
الجدار بين ألمانيا الشرقية والغربية وإن كان قد ُهِدم 
إاّل أنه مازال يقبع في نفوس الكثيرين، إنه "جدار من 

خيبات ال يوجع وال يئن..."
الجسور  عن  البحث  الرواية  حاولت  المحصلة  في 
وقد تولّت "شمس" إيجاد الكثير منها أحياناً وذلك من 
أجل تقليص المسافة الحضارية بين الضفتين، بحيث 
يبدأ البحث عن المشتركات  بحيث يغدو الكّل رابحاً. 

أو في الحّد األدنى راضياً متصالحاً مع الواقع.

طريق االندماج الطويل 
اللجوء  قوانين  أّن  نعرف  أن  المهم  من  بداية   
مع  ُمتسارع  بشكٍل  تغيّرت  ألمانيا  في  واالندماج 
وصول الالجئين السوريين فالذين وصلوا قبل ذلك، 
تعلّم الالجئ  التي ال تدعم  القديمة  القوانين  يعرفون 
الزامية  حتى  أو  العمل  سوق  في  دمجه  أو  للغة 
الالجئين  دفعات  تتالي وصول  التعليم ألبنائه، ومع 
السوريين بعد 2016 بدأت القوانيين األلمانية تجنح 
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فئة  أن  السابقة وخاصة  األخطاء  تكرر  باتجاه عدم 
من الالجئين الفلسطينيين واللبنانيين إلى اليوم تعاني 

من جور القوانين السابقة. 
بالتوازي  االندماج  قضية  الرواية  تعالج  هنا  من 
مع بحث شخصيات الرواية عن ذاتها في المجتمع 
الجديد، فمن المعروف أّن كّل من نزح من سوريا 
لهم  منها  القادمين  فغالبية  فقيرة،  بيئة  لم يخرج من 
هم  التكيف،  على  القدرة  لديهم  أو  ومهنتهم  حياتهم 
أمراء في مملكة بيوتهم وفي أعمالهم وهذا شأن آخر 
بعيداً عن مطالبتهم بالحرية، ما يؤكد ذلك أن الكثير 
منهم عمل في تركيا قبل نزوحه ليحصل على  خبز 
الرواية أيضا نماذج  يومه بكد يمينه ، وهنا تطرح 
من عمل المرأة و مساندتها للرجل كأسرة أبي جابر 

نموذجا .
 يعتقد الالجئ حال وصوله  إلى ألمانيا أمرين اثنين: 
راتباً   " ويتقاضى  منزل   في  سيسكن  أنّه   األول 
حياته،  طوال  الدولة  معونة  الالجئ  يسمي  هكذا   "
والثاني في اعتقاده أن ما يحمله من خبرة وشهادات 

تمّكنه من العمل منُذ اليوم األول بعد وصوله . 
تخفي  اندمج   " القائلة   المعادلة  الرواية    طرحت 
جروحك" من هنا  تبدأ المعاناة في قضية االندماج 
منذ اللحظة األولى في تعلّم اللغة األلمانية وما يرافق 
في  يدرسوا  لم  الذين  وخاصة  صعوبات  من  ذلك 
قسم  وفشل  البعض  نجاح  التجربة  ترصد  وطنهم، 
األلمان  الرواية موقف  ثانية ترصد  آخر، من جهة 
من هذه القضية وتفاعلهم معها اجتماعيا من خالل 
من  ومالياً  وإدارياً  والمبادرات،  المجانية  المساعدة 
خالل رصد كاّفة اإلمكانات الخاّصة باالندماج  مثل 
االحتياجات  لذوي  لألمهات:  اللغة  تعلم  كورسات 
الخاصة وللمبتدئين وغير ذلك إذ تلمح الرواية إلى 
فئة من األلمان عملت واستثمرت في قضايا االندماج 
وقضبت مقابل ذلك الكثير من المال كشخصية مدير 
أية فكرة يستطيع من خاللها  الذي يتصيّد  المدرسة 

الحصول على تمويل حكومي.
فتظهر النماذج الناجحة أم العندليبة تفتتح مطعمها، 
وأيوب وزوجته يبدعان في حديقتهما  وأمير يخطط 

لمعرض رسم جوال ومشاريع فنية جديدة .. 
االندماج  قضية  الرواية  عالجت  أخرى  جهة  من 
الناجح في الوطن فكانت شمس بطلة الرواية أحد أهم 
هذه النماذج فهي أرمنية وجّدتها من أصول مسلمة 
من  تزوجت  درزية  امرأة  على  آخر  مثااًل  وساقت 
رجل مسلم وكذلك هي بحد ذاتها  التي تزوجت من 
رجل ألماني " العزيز " وعاشت معه وربما  يبدو 
الموقف أكثر تجلياً ووضوحاً في جنازة رامي الطفل 
في  الجميع  وتشارك  منتحراً  مات  الذي  السوري 
دفنه وحّدهم الحزن كما وحدهم الفرح في عرس أم 
العندليبة على الرجل األلماني  ومباراة كرة القدم بين 

السوريين  إرادة  في  ذلك  وتجلى  واأللمان،  العرب 
الواقع  ومناقشتهم   لهم  دستوري  مؤتمر  إقامة  في 
المستقبلي في مطعمهم في زالفيلد وطرح  السوري 
ديمقراطية  رؤية  خالل  ومن  االعمار  إعادة  فكرة 

تجمع أبناء الوطن الواحد.
الفسيفساء  إلى  الرواية  تلّمح  بأخرى  أو  بطريقة   
السوري الملّون والذي يقبل التعدد هو مشابٌه تماماً 

لما يدعو إليه البعض "بألمانيا الملّونة". 
على العموم من خالل التفاصيل الدقيقة لحياة البشر، 
جديدة  مفاهيم  بناء  إلى  الوصول  الكاتبة  تحاول 
تطورت بتطور حالة اللجوء وحالة تفاعل الالجئين 
مع المجتمع واأللماني أو من خالل التواصل الثقافي 
تطرح الرواية إعادة التفكير بمفاهيم جديدة كمفهوم 
الجماعي،  العمل  مفهوم  والتربية  واالنسان  الوطن 
ومفهوم العالج النفسي وتعزيز عمل المرأة وإرادة 
وخبراته  لمقدراته  االنسان  تدوير  وإعادة  الحياة، 
شاغلة  قضايا  عند  والوقوف  جديد  من  واالنطالق 
مثل قضية الحجاب قضية المفهوم الديني، أو الحرية 
الدينية وربما بصفتي "الجئ" هنا استطيع القول إن 
الكثير مما طرحته وهبي في روايتها هو حتى اليوم 
نعيش ارتداداته، الكثير من القضايا مازالت عقبات 

التفصيالت  هذ  الالجئين،  أمام 
الالجئ  أن  صحيح  الصغيرة 
لكن  بديهيات،  فيها  يرى  العربي 
من  أخرى  ضفة  على  قارئاً  لعل 
ضفاف العالم أو بعد زمن ما سيجد 
الرواية  تطرقه  جديداً  باباً  فيها 

السورية وتحتفي بتفاصيله. 
 من جهة أخرى تبدو لغة الرواية 
النقل  لغة  اإلخبارية   إلى  أقرب 
الكاتبة حاولت أن تعتمد  أّن  رغم 
على الراوي الناقل، إاّل أنّها غدت 
األحيان  من  كثير  في  تسجيلية 
لغة سردية واحدة و حسب رأيي 
االشتغال  يمكن  كان  الشخصي 
ربما  ذلك،  من  اكثر  اللغة  على 
كان الهاجس األكبر تأصيل الفكرة 
تنشغل  كوثيقة  بها  واالحتفاء 
إذ  ما  نوعاً  همومها  في  الكاتبة 
لم تعتمد على الحفر والتأويل، لم 
نشهد في لغة الرواية أي قفزة من 
قفزات التغير، فأغلب الشخصيات 
ذلك  مع  لكن  واحدة  لغة  تتحدث 
كانت اللغة صافية نقية استخدمت 
في كثير من األحيان الحوار مما 
وأحسب  ما،  نوعاً  أكسبها رشاقة 
الكاتبة  تأثر  إلى  مرده  ذلك  أّن 

باللغة الصحفية خالل مسيرة حياتها.
كذلك نجحت الرواية في استخدام الرمز واإلحالة " 
الذهبية " ثورة" وموتها حين  السمكة  كما في حال 

شعر أبو جابر باالنهزام..
تسير الرواية في نسق روائي واحٍد وهو ما أبعدها 
وبالتالي  األحداث  تأزم  حالة  إلى  الوصول  عن 
كانت  الرواية  في  مرت  التي  فالقصص  انفراجها، 
على  اإلبقاء  مع  متوالياً  وليس  متسلسٍل  بشكٍل  تأتي 
كانت  الموضوع،  ووحدة  لألحداث  الواصل  الخيط 
مسرح  خشبة  على  كأنها  الرواية  في  الشخصيات 
حكاية  األول  منفصلين  مشهدين  في  دورها   تؤدي 
الوصول والثاني ما آلت إليه وقليلة هي الشخصيات 
النهاية،  في  الرواية  مسرح  إلى  تعود  رأيناها  التي 
هل يعني ذلك أنّها اندمجت في الحياة العامة ؟ ربما 
ووصلنا  عرفناهم  ممن  فكثير  مشروٌع  السؤال  هذا 
معهم ساقتهم الحياة في اتجاهات شتّى وأبعدتهم عن 

ساحة أنظارنا  
على العموم تجاوزت الروائية عتبة الرواية األولى 

وهي ميزة تحسب للكاتبة يارا وهبي.      
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

يارا إسعاف وهبي كاتبة سورية مقيمة في ألماني



Kinderwunschzentrum  Helle - Mitte
         MVZ für Gynäkologie

د. مني زغلول أبو دقة
Dr. med. Muna Zaghloul-Abu Dakah

FÄ für Gynäkologie und Geburtshilfe
Dr. med. G. Matheus  Fr. K. Walkowiak

 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

Terminvereinbarung
الرجاء تحديد موعد مسبق 

 موعد  عالج العقم
 Kinderwunschtherapie 

030 9927790

 موعد إلجراء عملية جراحية
ambulante OP
030 99277923

 موعد فحص تشوهات األطفال عند الحوامل
Feindiagnostik
 030 9927790

المركز التخصيص لإلخصاب و عالج العقم          

Tel.: 030/992 779-0
Fax: 030/992 779-22  
info@berliner-kinderwunsch.de 
www.berliner-kinderwunsch.de

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

نتحدث

 العربية
 جميع التأميناتنتعامل مع

Berlin Helle Mitte 
Fritz-Lang-Str. 2,  
12627 Berlin 
1. OG 



29

عالقة اآلباء بالوالدين ُمعّقدة للغاية، وال يمكن أن ُتختزل في كلمات واضحة وُمحّددة، لكن ُهناك أساسّيات يجب اتباعها إذا أرادوا أن 
ُيصبح أطفالهم ُمتزنين نفسياً وُمتقبلين للواقع.

الكذب على األطفال قد يكون ُمفيداً في بعض األوقات، لكّنه في أحياٍن أُخرى قد يؤدي إلى بعض المشاكل، وبحسب دراسة أُجريت األطفال 
في ُعمر 5، و6، و7 سنوات الذين ُيدركون أن آباءهم يكذبون عليهم، يكونون أكثر ُعرضة للكذب والغش حينما يكبرون، هذا بخالف 

اآلثار النفسّية السّيئة على الطفل.
ِمن المهم جداً أن ُيدِرك اآلباء أن لألمر حدود، وأن ُهناك بعض األشياء التي ال ينبغي الكذب بشأنها، وهي كالتالي:

- الموت : تجربة فقد شخص هي من أكثر التجارب 
على  خاًصة  وأقساها،  وأعنفها،  إيالماً،  الوجوديّة 
وأن  مفهومه  تشرح  أن  الصعب  ِمن  ألنّه  األطفال؛ 
يتركه  لم  توّفى  الذي  الشخص  أن  يُدرك  تجعله 

ويرحل برغبته.
على  عزيزاً  شخصاً  رحل،  الذي  هذا  كان  وسواًء 
الطفل، أو أنّه حيوان كان يعيش معه، ِمن الصعب 
يزيده  ال  المواجهة  تأجيل  لكن  األمر،  مع  التعاُمل 
إال صعوبة، ويجعل التعامل معه في المستقبل أمر 
شبه ُمستحيل، ولذلك دائماً تكون الحقيقة هي أفضل 
طريقة يُمِكن أن يُصاَرح بها الطفل، بطريٍقة تُناسب 
سنّه وإدراكه الصغير، يُمكنك أن تستشير ُمتخصصاً 
إذا كان األمر صعباً عليك، وُربما يُمكنك أيضاً أن 
تّطلِع على بعض الُكتب الُمفيدة باللغة اإلنجليزيّة ِمن 

ُهنا، أو مقاالت عربيّة ِمن ُهنا.

- الطالق : األطفال أكثر إدراكاً ِمّما نعتقد، ويُمِكنهم 
ر أبسط التفاصيل وأدّقها، ويُمكنهم معرفة إذا ما  تذكُّ
كان الشخص الذي يتعاملون معه لديه ُمشكلة أو ال، 
يُمر بظروٍف صعبة، ويُمكنك رؤية  إذا ما كان  أو 
ذلك ِمن خالل بعض الكلمات الطيبة التي يستخدموها 
ُربما  أو  ما،  أمر  من  كانوا غاضبين  إذا  آبائهم  مع 

تربيتة بسيطة على يديهم.
وِمن غير العادل والُمحبط لهؤالء األطفال أن يقوم 
ببعضهم  عالقتهم  يُخص  فيما  عليهم  بالكذب  اآلباء 
البعض، خاصًة لو وصلت الُمشكالت إلى الطالق، 
لم  فإذا  للُمغادرة،  الوالدين  أحد  حينها  واضطر 
أن  الرحيل منطقي، سيظن  أن سبب  يتفّهمون جيِّداً 

الُمشكلة بسببه، وإذا استمر الوالدين في إقناعه بأنّهما 
ال يزاالن يُحبّان بعضهما البعض، فعلى األرجح أنّه 
أنّكما في  األمر، ويظن  يتطور  يُصّدِقك، وربما  لن 

النهاية ستعودان لبعضكما.

- األلم : ال داعي للكذب على طفلك إذا ُكنتما ذاهبين 
إلى طبيب األسنان، وِمن غير الصحّي أن نقول له 
بشيء؛  يشُعر  لن  أنّه  أو  ألم،  أي  ِمن  يُعاني  لن  أنّه 
ألنّه سيتألم، وسيفقد الثقة في عالقتكما إذا تكرر هذا 
بأنّه ال  يشعر  بأن  لديه  األمر  يتطور  األمر، وربما 

ل ما يتحّمله اآلخرون. يستطيع تحمُّ
اآلثار السيئة قد يندرج تحتها أيضاً فقدان رغبته في 
بالطبع ستُقلالن  أمامكما، ألنّكما  يُعبِّر عن نفسه  أن 
أن  يُمكن  األمر  يتدلل،  أنّه  وسترون  معاناته،  ِمن 
يُعالج بطريقة أبسط كثيراً، منها الُمصارحة، وهي أن 
تقولوا له بأن األمر قد يكون مؤلماً، وأنّكم تتفهمون 
بجولة  معه  تقومان  أن  يُمِكنكما  أو  وُحزنه،  خوفه، 
على االنترنت، تُريانه األدوات، وتحكيا له أهميّتها 
المريض،  دور  بلعب  تقوما  أن  أو  ُمسليّة،  بطريقة 
ويقوم هو بدور الطبيب، ِمّما يُشجعه على أن يفتح 

صدره لكما في مواضيع أخرى أيضاً.

األطفال  يشعر  أن  ِجداً  واِرد   : الزائف  األمان   -
بالخوف ِمن العالم الُمحيط بهم، وأن يشعروا ببعض 
تجاه  الفضول  ِمن  يمنعهم  ال  الذي  الصحي  الترقُّب 
منه  يُعاني  الذي  والخوف  العالم،  هذا  اكتشاف 
أو  ُربّما يكون سببه اختبار تجربة مؤلمة،  األطفال 

ُمشاهدة األخبار، ومشاهد القتل التي تحتويها.

باألمان، على األب  زائفاً  بداًل من إعطائهم شعوراً 
مكاٍن  العالم  أن  فكرة  طفلهم  عند  يدعموا  أن  واألم 
قاسي، وأن العديد من األشياء التي تحدث فيه غير 
جيّدة، ومع هذا ال يجب أن يتوّقفوا عن التأكيد على 
أنّهم سيكونوا موجودين بجانبه في ُكل وقت ولحظة، 
وسيحمونه،  سيدعمونه،  األمر،  تطلّب  مهما  وأنّه 
في  يكون  ما  دائماً  بالواقع  األطفال  ُمصارحة 
بأن تُشجعوهم  ِحّدة األمر  صالحهم، ويُمكن تخفيف 
واإلصرار  يزعجهم،  ما  حول  معكم  الحديث  على 

على التعبير عن ُحبكما له.

- الحديث عن التجاُرب السابقة : هذة النقطة تحديداً 
حديثاً  تتضّمن  ألنّها  الشاِئكة؛  األمور  أكثر  ِمن 
ُمقارنة  ُمباشراً حول سلوكيّات اآلباء، وألنّها تخلق 
بين الطفل ووالده، وفي أحيان كثيرة، يُريد اآلباء أن 
أنّهم كانوا األوائل في مدراسهم،  يُظهروا ألطفالهم 
وكانوا التالميذ الُمفّضلين لألساتذة، حتّى لو لم يُكن 
هذا األمر صحيحاً، إلى ُهنا وتبدو األمور عاديّة، وال 
ُمشكلة فيها، لكن وقت أن يدخل الحديث في منطقة 
التدخين مثاًل، فعلى اآلباء أن يكونوا صريحين مع 
أطفالهم، ألنّه إذا اكتشف الصغير من خالل صورة 
أي  في  الثقة  سيُفقدهم  الجامعة،  في  لوالدهم  قديمة 
حوار يُجرونه معه، وسيتطلّب األمر مجهوداً كبيراً 

الستعادة الثقة فيما بينهما مّرة أُخرى.
إذا رأيت نفسك غير ُمستعد للحديث بصدٍق عن هذا 
من  أفضل  وتجنّبه سيكون  إخفاءه  أن  فاعلم  األمر، 
الكذب حوله، ويُمكنك أن تتجنّب ُكل هذا بأن تُخبره 
به،  قام  الذي  ف  بالتصرُّ سعيد  غير  بأنّك  صراًحة 
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ب من المدرسة، أو رسوب  سواء كان تدخين، أو تهرُّ
في اختبار.

العديد ِمن األمهات في هذه  : تسقط  - تركه وحيداً 
الكذبة ألسباب ِعّدة، أهمها إرهاقها من تدليل الطفل، 
لم  “لو  له:  تقول  ألن  فتلجأ  ما،  أمٍر  على  وإلحاحه 

تتوقف عن اإللحاح، سأغادر وأتركك ُهنا وحدك”.
هذه الُجملة ِمن أخطر ما يُمِكن أن يُقال لطفٍل صغير؛ 
أّلنها عادة ما تُقال في وسط حديقة، أو مركز تسوق، 
أو مالهي أو حتّى في النادي، ِمما يترك لديه إحساساً 

بأن من السهل أن تتخلّى أُّمه عنه.
وِمن  للغاية،  سهل  شيء  هو  األمر  هذا  عن  البديل 
الُمصارحة أيضاً، يُمكن لألم أن تقول البنها  خالل 
إلى  فسأضطر  للخروج،  اآلن  معي  تتحّرك  لم  “إذا 
حملك والخروج بك”، أو يُمِكن التلويح بعقاب بسيط 
مثل “عليك أن تخرج معي اآلن، وإاّل لن تذهب إلى 

الحديقة مع والدك غداً”.

- التقدير المغلوط عن الذات : بعض اآلباء يرون أّن 
من الصحي واألفضل ألبنائهم أن يقوموا بتشجيعهم 
على الدوام، وأن يُسمعوهم كلمات التحفيز واإلطراء 
األمر،  هذا  لعواقب  يفطنوا  أن  دون  ُمستمر،  شكٍل 
لتكوين  ُعرضة  أكثر  يجعله  الذي  الزائد  المديح 
بسيط  وكمثال  وُقدراته،  نفسه  عن  مغلوطة  صورة 
وقال  سمكة،  الطفل  رسم  إذا  األمر،  هذا  لتوضيح 
بأنّها أفضل ما رآها في حياته، وبعد ذلك  له والده 
رسمة  في  تمدح  الُمعلِّمة  فيجد  المدرسة  إلى  يذهب 
شعوراً  لديه  سيتُرك  األمر  ذلك  فلعل  آخر،  طفٍل 

باالزدواجية.
الزائد يجعل األطفال  المديح  فإن  للدراسات،  وطبقاً 
ُمقارنة  قلياًل  أنجزوا  ما  إذا  بالخذالن  يشعرون 
اكتشاف  عن  يتوّقفون  سيجعلهم  وُربما  بأصدقائهم، 
ض  التعرَّ من  خوفاً  والفضول،  والتجربة   ، األشياء 
أن  لآلباء  يُمكن  بنفسه،  ثقتته  سيُفقده  الذي  للفشل، 
ثقتهم  يفقدون  تجعلهم  زيادة،  دون  أبناءهم  يمدحوا 
بأنفسهم، وتُشجعهم على بذل المزيد ِمن الجهد، مثل 

“لقد أحببت المجهود الذي بذلته في هذه اللوحة”.

نفسه  وإلى  اآلخرين  إلى شخصيات  النظر  خالل  من  اإلنسان  يكتشف  العناية  من  بقليل 
أنماط من السلوك، يمكن اعتبارها أخطر ما يهدد اإلنسان وعالقاته باآلخرين. هذه األنماط 

نحملها جميعا ورسمت أمسنا وتقرر يومنا وغدنا.
ال تنزعج من هذا الكالم!  فبدون جدل يحمل كل مّنا في ذاته صفات: الحسد، االنسياق، 

العناد، االنغالق على الذات، الكسل، سرعة تغير النفس، والعدوانية السلبية. 
ستقول في نفسك أنا أرفع من هذه الصفات، وهذا هو عين االنغالق على الذات وإن قلت إن 
اآلخرين هم الكسالى فهذا نسبي ويرتبط بما تحب وال تحب. وإذا قلت أنا ضحية عدوانية 
اآلخرين، فهذا ألنك تعرف العدوانية وتحملها في ذاتك ولكنك تحسن أن تقمعها وتمنعها 

من الظهور.هذه الصفات حددها متخصصون كالتالي :

واالنتشار  والذكاء  والجاذبية  والمظهر  المال  مجال  في  باآلخرين  أنفسنا  نقارن  أن  طبيعتنا  من  الحسد: 
الجماهيري وفي مجاالت أخرى عديدة. الحسد يتجاوز حدود السعادة عند بعض الناس بحيث يسعون لتدمير 
نقد.  في شكل  ذلك  يظهرون  ولكنهم  يحسدونك  ينتقدونك،  ممن  كثر  فإن  وهكذا  يحسدونه.  الذي  الشخص 
ويمكنك أن تعرفهم حين يتقربون إليك فجأة وهم يمتدحونك بما ليس فيك ببسمة عريضة ال تعكس ما في 
دواخلهم. هم في الحقيقة يتقربون منك ليكشفوا عما بداخلك فيجدوا منفذا لتدميرك. خير طريقة التقاء أذاهم 
هو أن تقلل من شأن قدراتك في نظرهم، وتمتدح إنجازاتهم حتى إذا وجدت فيها عيوبا. هم نوع من الناس 

غير قابل على تفهم النقد البناء.
االنسياق: لدى تكوين جمعية أو تجمع، تطغى أنواع موحدة ظاهرة من السلوك. البعض يحاول أن يثبت 
للجميع أنه موضوعي، لكن وجود أشخاص ذي شخصية متميزة طاغية في المجموعة يخرب انسياقه ويثير 
عنده هواجس الخوف، وهذه الصفات تظهر عند المتفوقين عادة، ولكي تتقي شر هؤالء حاول أن تظهر أنك 

منساق لقيم المجموعة الذي يجمعك بهم، وإال سلطوا عليك نيران انسياقهم وسحقوك بتهم شتى.
العناد: يتبع الناس أنماطا سائدة في العادة دون ان يدركوا سبب إتباعهم لهذه األنماط. ثم يدافعون عن هذه 
األنماط لحد القتال والحرب دونها. والصحيح هو أن ينصاع اإلنسان إلى رؤى هؤالء حين يكون معهم دون 

أن يحاول تغيير ما في نفوسهم فهم متصلبون على هذا الرأي.
االنغالق على الذات: في محيط العمل نفكر عادة بأنفسنا في المقام األول ألن العالم قاس والتنافس مدمر فال 
بد أن نرعى مصالحنا أوال. علينا أن نقبل هذه الحقيقة المرة. فحين تطلب من أحدهم أن يسدي إليك صنيعا 
عليك أن تفكر في جنب يخلق له فائدة مباشرة من هذا الصنيع. عليك أن تمنح اآلخرين شيئا يفيدهم ليوافقوا 

أن يُسدوا لك صنيعا.
الكسل: نميل جميعا إلى أن نأخذ أسهل وأقصر طريق يفضي بنا لغاياتنا. لكننا غالبا ننجح في كبح جماح 
صبرنا ومنعه من أن ينفذ ألننا ندرك قيمة ان نحصل على شيء بعد جهد جهيد. هناك نوع من الناس ال طاقة 
له بالصبر وانتظار السنوات، وهو قادر أن يأخذ أقصر السبل للوصول إلى الهدف. وهكذا فإذا كنت كثير 
الكالم عن نفسك ومشاريعك، سيأخذون أفكارك وينسبونها ألنفسهم ويحدث هذا أكثر حين يكونون في موقع 

متقدم عليك في العمل. فال تكشف أفكارك للناس مجانا قط.
سرعة تغير النفس: نميل غالبا إلى أن نظهر لآلخرين مدى تأنينا في اتخاذ القرارات المنطقية. ولكن الحقيقة 
أحيانا،  بالساعات  وتتلون  تتغير  الناس  وعواطف  كبير.  حد  إلى  عواطفنا  تحكمها  قراراتنا  أن  هي  المرة 
لذا فاألفضل لك أن تنأى بنفسك عن مساحة عواطف اآلخرين لتجنب خطر االنزالق في محطات التغيير 
المفاجئة وما يتبعها. ال تنتظر قرارات اآلخرين، بل اعتمد على نفسك في عمل أشيائك ولن تصيبك تقلبات 

اآلخرين بالخيبة.
العدوانية السلبية: أهم سبب للعدوانية السلبية هو الخوف من المواجهة المباشرة مع اآلخرين. وهكذا يبحث 
بعض الناس عن سبل غير مباشرة لتمشية أمورهم، فتكون هجماتهم على اآلخرين مموهة بطريقة تجعل من 

الصعب عليك أن تعرف مصدر الهجوم وسببه، فيما يمسكون هم بمفاتيح المعركة.
أسلم الحلول هو أن تشّخص هؤالء وتتجنب االقتراب منهم. وإذا اعتذروا منك وكأّن خطأ صدر عنهم في 

حقك، فاعلم أنك هدف لعدوان سلبي من أحدهم !
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إلى جهود كبيرة من قبل  المجتمع، وتحتاج  العالقات في  الزوجية من أعقد  العالقة  تعد 
والتفاهم  الحب  على  تقوم  أن  يجب  العالقة  فهذه  األمان،  بر  إلى  لتصل  والمرأة  الرجل 

والتعاون المشترك بين الزوجين.
ويجب على كل من الزوجين التخلي عن العديد من األشياء التي طبعت حياتهما قبل الزواج 

بهدف إنجاح الحياة الزوجية، فبناء األسرة السعيدة يتطلب التضحيات من كال الطرفين.
وفيما يلي مجموعة من األشياء التي يجب أن تتخلين عنها إذا ما أردت لعالقتك الزوجية 

أن تنجح وتستمر:
األفالم  في  الرومانسية  الحب  قصص  تصديق  عن  توقف  الواقعية:  غير  التوقعات   -
والمسلسالت الدرامية، فالحياة الزوجية في الواقع تختلف كثيراً عن القصص، وال تبالغين 

بتوقعاتك من الزواج حتى ال تشعرين بالصدمة.

- توقفي عن حب السيطرة: العالقة الزوجية مبنية على الندية والتعاون وليس على سيطرة أحد الزوجين 
على اآلخر، لذلك يجب أن تتخلين عن رغبتك بالسيطرة على شريك حياتك حتى ال تتحول حياتك الزوجية 

إلى جحيم في المستقبل.
- تخلى عن رغبتك بالتملك: على الرغم من أن الزواج عالقة تربط بين الرجل والمرأة في كيان واحد، إال 
أن هذا ال يعني أن يمتلك أي منهما حياة اآلخر بالكامل، بل يجب أن يحظى كل من الزوجين بمساحة معينة 

من الخصوصية ليمارس نشاطاته وهوايته المفضلة.
- توقفي عن االنتقاد: تجنبي قدر اإلمكان انتقاد تصرفات شريك حياتك بشكل مباشر، بل حاولي أن تنبهينه 

إلى أخطائه بطريقة لطيفة، وبالمقابل يجب أن تثنين على بعض الصفات الجيدة والمحببة لدى الشريك.
ليكون موافقاً  تغيير شريك حياتك  تتخلين عن فكرة محاولة  أن  تغيير شريك حياتك: عليك  تحاولين  - ال 
لتطلعاتك، فكل إنسان لديه صفات وأفكار مختلفة عن اآلخر، والزواج السعيد ال يعني أن يتطابق الزوجان 

في كل شيء، بل يتحقق عبر التفاهم على القضايا الهامة لحياة األسرة.
تبقى ضمن حدود  أن  أنها يجب  إال  إنسان،  بها كل  الغيرة صفة فطرية يتصف  الزائدة:  الغيرة  اتركي   -
المعقول دون أن تؤثر على الحياة الزوجية، وفي حال تحولت إلى غيرة مرضية فيمكن أن تدمر حياة األسرة.
- تخلى عن مخاوفك: ال تجعلين مخاوفك من الخيانة تدمر حياتك الزوجية، وحاولي أن تبني عالقة من الثقة 

المتبادلة بينك وبين شريك حياتك، فالخوف والشك من أخطر ما يهدد الحياة الزوجية.
- توقفي عن السعي نحو الكمال: ال توجد أي عالقة مثالية بمعنى الكلمة، فأي عالقة بين زوجين ال بد أن 
تشوبها من وقت آلخر بعض المشاكل والخالف الناتجة عن طبيعة اإلنسان، لذلك توقفي عن السعي نحو 

الكمال الذي ال يمكن أن يتصف به أي مخلوق على سطح األرض.
- توقفي عن لوم الشريك: 
تحملين  أن  تحاولين  ال 
كل  وزر  حياتك  شريك 
حياتكما  تواجه  مشكلة 
الزوجية، بل تحلى بشيء 
واعترفي  المسؤولية  من 
تكونين  عندما  بخطائك 
مذنباً، فاالعتراف بالخطأ 
األلفة  من  جواً  يشيع 

والمحبة في األسرة.
- ال يجب أن تكوني دوماً 

على حق: توقفي عن االعتقاد بأن آراءك وأفكارك هي الصحيحة دائماً، بل حاولي مناقشة أي قضية مع 
شريك حياتك بموضوعية ودون تعصب لرأيك، فكل إنسان يخطْى مهما كان يمتلك من معلومات وخبرة 

في الحياة.

ـ الحب أن تفنى في شيء والموت أن يفنى فيك شيء
ـ الحب الحقيقي هو الذي تحس به بعد فوات األوان

ـ الذين أحبوا بقوة ، لم يحبوا من أول نظرة
والشاعر   ، شاعرا  العادي  اإلنسان  يجعل  الحب  ـ 

مجنونا ، والمجنون حيوانا ، والحيوان شاعرا
ـ الحب هو أن تبالغ في قيمة من تعرف ، والغيرة 

هي أن تبالغ في قيمة من ال تعرف
ـ اإلخالص في الحب ليس إال كسال في النظر إلى 

إنسان آخر
ـ المحب ال يجوع . والجائع ال يحب

ـ الحب والحرب ندخلهما عندما نريد ، ولكن نهرب 
منهما عندما نستطيع

ـ الذي يحب يصدق كل شيء أو ال يصدق أي شيء
من  واحترس  فقط  منها  اشرب  عميق  بئر  الحب  ـ 

أن تقع بها
ـ الذي يحبك بقسوة إنما يكرهك برفق

ـ الحب يولد في العزلة والكراهية تولد بين الناس
ـ الحب ليس أعمى ولكنه مصاب ببعد النظر فهو ال 

يدرك األخطاء إال عندما يبتعد
ـ الندم لمن عرفوا الحب واألسف للذين لم يعرفوه

ـ القبلة اتفاقية صامتة بعدها نلقي السالح
ـ اللعبة الوحيدة التي يشترك فيها اثنان ويكسبان فيها 

اثنان أو يخسرا معا..الحب
ـ الحب هو أجمل سوء تقدير بين اثنين

ـ الحب كالحرب من السهل أن تشعلها..ومن الصعب 
أن تخمدها

ـ ثالثة ال يمكن أن نخفيها : الجمل وراكب الجمل 
والحب

ـ بالحب ال نعقل وبالعقل ال نحب
نصاب  باالثنين   .. نكره  وبالعقل   .. نحب  بالقلب  ـ 

بالجنون
ـ بداية الحب نهاية العقل

ـ بذور الحب تنمو على مهل ، أما الثمار فبسرعة
ـ حب تطارده:جميل ، حب يطاردك أجمل

ـ روح المحب تعيش في جسم من يحب
تذكر  أخيه  يحبك مثل  إنه  إنسان  لك  يقول  - عندما 

ولدي سيدنا أدم ، »قابيل وهابيل« .
- من قنع من الدنيا باليسير هان عليه كل عسير .

 - الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب .
قلبك  وعَظمة   .. الحساد  لك  تخلق  عقلك  عَظمة   -

تخلق لك األصدقاء .
- دقيقة األلم ساعة .. وساعة اللذة دقيقة .
- ليس مهما أن تحب ، المهم من تحب .
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يقارب  ما  ترك   . لبناني  مغني مسرحي  18 مارس 1983(،   - يونيو 1927  الدين )27  نصري شمس 
الخمسمائة أغنية بين موال ودبكات وأغنيات عاطفية ووطنية وثنائيات. كما ظهر في جميع اعمال الرحابنة 

المسرحية والسينمائية والتلفزيونية باإلضافة إلى االسكتشات االذاعية.
ولد نصر الدين مصطفى شمس الدين في بلدة جون في العام 1927. عمل في بداية حياته في مصر ثم عاد 
إلى لبنان فتعرف على األخوين رحباني لينطلق معهم في مسرحياتهم وأغانيهم بدءاً من عام 1961 وحتى 

1978. وهم الذين أطلقوا عليه اسم نصري شمس الدين.
يعد نصري شمس الدين إضافة إلى وديع الصافي حجري األساس لما يسمى اآلن باألغنية 

الجبلية اللبنانية اهتدت األجيال بهما فيما بعد.
ظهر نصري شمس الدين في أغلب مسرحيات األخوين رحباني بأدوار متعددة ومتنوعة إلى 
جانب السيدة فيروز. وكان قد لعب فيها أدواراً متعددًة، شملت المختار، رئيس البلدية، األمير، 

البويجي و الوزير و غيرها من األدوار.
كانت آخر أعماله مع األخوين رحباني في إعادة مسرحية الشخص مع رونزا في عام 1980 
في األردن. و من ثم، انصرف نصري إلى االهتمام بالغناء منفرداً وأصدر أغاني على أسطوانات وكاسيتات 

بما عرف بألبوم الطربوش ضمن مجموعة من األغاني من ألحان ملحم بركات.
توفي نصري شمس الدين وهو على المسرح في عام 1983.

من أعماله: المسرحيات
الليل والقنديل،  ميس الريم، 1975، ايام الحصاد، جسر القمر، 1962، صح النوم، 1971، لولو، 1974،  
موسم العز، مع صباح ووديع الصافي، 1960، البعلبكيه وعودة العسكر، مع فيروز، 1963،  بياع الخواتم 
)مسرحية(، مع فيروز، 1964،  دواليب الهوا، مع صباح، 1965، أيام فخر الدين، مع فيروز، 1966، 

هالة والملك، مع فيروز، 1967، الشخص، مع فيروز، 1968
جبال الصوان، مع فيروز، 1969،  يعيش يعيش، مع فيروز، 1970، صح النوم، مع فيروز،  1972،  
ناس من ورق، مع فيروز، 1972 وغيرهم. كما كان يقدم كل سنة مهرجانات بيت الدين مع فرقة جون 

للرقص الشعبي.
األفالم

بياع الخواتم، بنت الحارس، سفر برلك
األغاني

قدم ما يزيد عن 70 أغنية منها: لما شفتا عشقتا لحقتا، مصالحة، تفاحة، بويا بويا، يم األساور، يم الزنار، 
الطول، رجعت حليمة، رقصتك  يا ظريف  يابو ديب،  يا جدي  الجسر،  يا حلوة  ليلى،  يا  دلعونا وهوارة، 
بالعيد، شبابيك الحلوة بطرطوس، عالعالي الدار، عالهوب الهوب، عتابا وميجانا وغيرهم وعرف كمطرب 

في جميع أنحاء الوطن العربي
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جائزة  دعيم  العراقي علي  للمخرج  المصنع(  )إعادة ضبط  حصدت مسرحية 
أفضل سينوغرافيا في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي في دورته التاسعة 

والعشرين.

وصمم سينوغرافيا المسرحية الفنان العراقي مصطفى الطويل الذي حصل على 
الجائزة عن المسرحية التي تتحدث عن أوضاع العراق واألحداث التي عاشها 

ويعيشها.
وعرضت المسرحية في وقت سابق على مسرح الرشيد في العاصمة بغداد، 

ومن المقرر أن تشارك في مهرجانات أخرى محلية ودولية.

قامت المنتجة ناهد فريد شوقي، بإعادة نشر رسالة غاضبة وجهتها إلى الفنان 
قام  الذي  فيلم "عبدة موته"،  بين  التي عقدها  المقارنة  بسبب  محمد رمضان، 
ببطولته عام 2012، وفيلم "حميدو" ، الذي عرض عام 1953، وقدمه الفنان 

فريد شوقي.
قناة  قيام  فيسبوك، عقب  موقع  في  بنشر رسالتها، عبر صفحتها  قامت  ناهد، 
خاللها  وظهر  العيلة"،  "بيت  برنامج  حلقات  إحدى  عرض  بإعادة  "النهار"، 

الفنان محمد رمضان مع اإلعالمية نجوى إبراهيم، وتحدث عن الفنان الراحل 
فريد شوقى، وقال: "أول عمل له كان حميدو، وكان يتاجر فى المواد المخدرة، 

وكان يقوم بعمل الفاحشة مع فنانة خالل الدور وبعد حملها يقتلها".
الفنان محمد رمضان، في الحلقة التي أذيعت للمرة األولى في أكتوبر 2015، 
قال: "فيلم حميدو أصعب من فيلم عبده موتة، فهناك نجوم كبار قدمت أشياء 

أصعب من عبده موتة".
من  وأنه  البعض،  يقول  كما  األبيض  بالسالح  الرقص  أخترع  "لم  واستكمل: 

مواليد 1988، والكل يرقص بالسالح األبيض من قبل والدته".
وأضاف الفنان محمد رمضان خالل تصريحات تلفزيونية، أنه لن ينكر فضل 
أفالم عبده موتة وقلب األسد عليه، فهذه األفالم فخور بها، أن تلك األفالم تتحدث 

عن البلطجة، وأنها تعرض واقع، وعلينا التصدي لـ األشياء غير الصحيحة.
وأكد، اأه بعد فيلمي عبده موته، وقلب األسد، أصبح يقدم أشياء مختلفة، منها 
مسلسل "ابن حالل" الذي قدم فيه شخصية "حبيشة" التى أحبها الجميع، ولم 

يصدر لفظ خارج فى هذا المسلسل.
المنتجة ناهد فريد شوقي "ابنة الفنان الراحل" من جانبها قامت عبر صفحتها 
في موقع فيسبوك، بنشر منشورا ترد به على الفنان محمد رمضان، قالت به 
،:" منتهى الجرأة من محمد رمضان، التصدي للمقارنة بين فيلم حميدو، الذي 
مازال في ذهن الجماهير ، رغم مرور 70 عاما، و بين عبدة موتة، الذي ينتهي 
من ذهن الجمهور بمجرد عرضه، و سأترك المقارنة للسادة النقاد و الجمهور".
الفنان  والدي  أفالم  بين  وتقارن  تتعرض  ال  رمضان،  يا  أنصحك  وتابعت:" 
العظيم، التي خدمت المجتمع وغيرت القوانين، وبين أفالمك التي أدت إلى فساد 

األخالق والذوق، وأدت إلى جرأة القتل في الشوارع".
ناهد، أضافت تعليقا جديدا على المنشور، وكتبت ،:" أبي الحبيب الفنان العظيم 

فريد شوقي ستظل خالدا" و "مؤثرا" في قلوب و عقول محبيك".

قررت الفنانة اللبنانية إليسا مقاضاة الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي 
بسبب طرحهما أغنية "أنا وبس" رغم تنازلهما عنها لصالحها.

ماضي على  وأحمد  برجي  زياد  تعدي  تؤكد من خالله  بيانا  إليسا  وأصدرت 
الملكية الفكرية واألدبية ألغنية "أنا وبس" مشيرة إلى أنهما قدما تنازالت عن 

حقوق األغنية لصالحها.
القانوني، المحامي  إليسا، بواسطة وكيلها  الفنانة  البيان كالتالي "تقدمت  وجاء 
التعدي  عقب  وذلك  لحقوقها،  حماية  قضائية؛  مراجعات  بعدة  حبقة،  مارك 
السافر، والقرصنة المعتمدة التي حدثت على حقوق الملكية الفنية فيما يخص 
أغنية أنا وبس، التي تمت قرصنتها وبثها من قبل السيدين زياد برجي وأحمد 

ماضي.
وأضاف البيان: "وتنازل كال من زياد برجي وأحمد ماضي عن كامل حقوقهما 
أعادا- وبشكل  الرغم من ذلك؛  المادية، وعلى  الفنية، وحصال على حقوقهما 
مناف للقواعد القانونية- نشر األغنية، تحت عنوان "وبطير"، ضاربين عرض 
الحائط بأبسط أدبيات قواعد الفن، وكل المستندات القانونية تؤكد عدم شرعية 
أو قانونية بث أغنية "وبطير"، التي تعكس صورة مقلدة ومقرصنة عن األغنية 
“أنا  اسم  تحمل  التي  األصلية  األغنية  ومالكة  صاحبة  إليسا،  للفنانة  الرسمية 

وبس”.
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كافة  أتخذ  أنه  حبقة  مارك  والمحامي  القانوني  الوكيل  "يؤكد  البيان:  واختتم 
اإلجراءات التي تهدف إلى وقف التعدي على حقوق إليسا ومالحقة كل من ساهم 
في قرصنة األغنية وتحويرها وتقليدها ونشرها خالفا للقانون، بما فيهم كاتب 

وناشر وملحن ومحور عنوانها، وكل من ساهم في توزيع وترويج األغنية".

أطلق الفنان الكبير هاني شاكر من دمشق أغنيته "عاشت سوريا.. تحيا مصر"، 
وأكد أن إحياءه أمسيتين غنائيتين في سوريا بعد انقطاع دام 15 عاما، "والدة 

فنية جديدة له على أرض سوريا".
وخالل مؤتمر صحفي على خشبة مسرح األوبرا في دار األسد للثقافة والفنون 
في دمشق، تحدث شاكر عن األغنية التي أطلقها لمناسبة زيارته إلى سوريا، 
المصري  الملحن  وألحان  شغالة،  صفوح  السوري  الشاعر  كلمات  من  وهي 

محمود الخيامي.
وأوضح شاكر أن هذا المزيج بين الكلمة السورية واللحن المصري "بمنزلة بناء 

عالقات فنية جديدة ومتطورة مع ملحنين ومؤلفين سوريين".
وحول اإلقبال الجماهيري من السوريين على على حضور حفالته، قال شاكر 
األصيل"،  الفن  سماع  على  السوريين  ويجسد حرص  بخير  الراقي  "الفن  إن 
بعد غياب ألكثر من  السورية  الفنية  الساحة  إلى  للعودة  وأعرب عن سعادته 

15 عاما.

الحفالت  من  بمزيد  الشغف  بهذا  واستقبله  أحبه  الذي  "جمهوره  شاكر  ووعد 
الغنائية في جميع المحافظات السورية".

وردا على سؤال حول الوالدة الفنية الجديدة له على أرض سوريا، بيّن أن هناك 
اإلقبال  له من خالل  السوري  الجمهور  لمس محبة  انتابه حين  شعورا جديدا 
الكبير لحضور حفالته والسيما من فئة الشباب، األمر الذي اعتبره "والدة فنية 

جديدة له على أرض سوريا".
وفي سياق منفصل عن عودته لنقابة المهن الموسيقية أوضح هاني شاكر :" 
القصة  وانتهت  فترة من حياتي  كانت  القصة خالص،  وانتهت  نهائي  قراري 
خالص بحلوها ومرها، أنا سعيد في يلي قدمته، وحققنا إنجازات"، وعن ترشح 
الفنان مصطفى كامل أضاف هاني شاكر :" بتمناله النجاح والتوفيق واستكمال 

مسيرة النجاح يلي حققناها في النقابة وأتمنى أن تبقى النقابة في نجاح".

تحدثت الفنانة سوسن بدر عن مشاركتها األولى بالدراما الخليجية في المسلسل 
الكويتي "ولد أمه" والذي بدأ تصويره قبل أيام.

بالمشاركة في عمل تتعامل من خالله مع  أنها سعيدة  وأوضحت سوسن بدر 
جميع عناصر الفن الكويتي، من كتابة وإخراج وممثلين.

بطل  شهري  بو  محمود  اختيار  "كان  المسلسل:  في  مشاركتها  عن  وأضافت 
العمل، عبد الله بو شهري، حسين دشتي مخرج العمل، وفهد العليوة المؤلف، 

وعرفت لما جيت أن االختيار كان باإلجماع، دي حاجة أسعدتني".
"أنا زوجة  قائلة:  أمه"  تفاصيل دورها في مسلسل "ولد  بدر  وكشفت سوسن 
من غير  لوحدنا،  وأبني  أنا  وبفضل  بتحصل ظروف  كويتي،  لزوج  مصرية 
األب بتحمل المسئولية لحد ما يكبر، وهنشوف حكاية ولد أمه، وهل بيثبت أنه 

قد المسئولية واألمانة والتربية اللي اترباها".
وتابعت أن شخصيتها في المسلسل تتحدث باللهجة الكويتية في بعض المشاهد، 
موضحة: "كان مطلوب جدا، األم أحيانا تتكلم كويتي واالبن يتكلم مصري، وده 

شيء منطقي في أحداث زي دي".
ومفاهيم  التربية  فكرة  يطرح  المسلسل  إن  شهري  بو  محمود  قال  جانبه  من 
المجتمع لكلمة "ولد أمه" وأن األم تستطيع تربية أبنائها على االحترام والثقافة 

والصفات الجيدة.
كما عبر عن سعادته الشديدة بالتعاون مع سوسن بدر قائال: "أنا جهزت، ومهما 
سوسن  باألستاذة  التقي  أن  جدا  سعيد  تمثل،  روحها  تمثل،  ما  هي  اتجهزت 
بدر، اتربينا على فنها، وحلم تحقق إني أقف مع قامة كبيرة، هرم من األهرام 

المصرية".
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يتزايد عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية بمعدل متسارع، ويتزايد معها المحتوى. 
وهو ما يجعلها وجهًة للباحثين عن المعلومات من خالل محركات البحث، والتي 

تعتبر االختيار األول للشركات من أجل اإلعالنات.
وتعد جوجل وبنج وياهو أكثر محركات البحث استخداًما. لكنها ليست بالضرورة األكثر 

أمًنا؛ فمثاًل يستخدم نحو 65% من مستخدمي اإلنترنت محرك بحث جوجل.
فجوجل  بالخصوصية،  يتعلق  فيما  جيدة  بسمعة  تتمتع  ال  المحركات  هذه  مثل  أنه  إال 
تجمع المعلومات عنك وتشاركها مع جهات أخرى. وتحتفظ بسجل البحث، وتقرأ رسائل 
البريد اإللكتروني، وترصد مكانك من خالل عنوان IP الخاص بك، وتحتفظ بسجل البحث 

الصوتي، وتتتبع مواقع الويب التي تتصفحها ومقاطع الفيديو التي تشاهدها.
وتستغل جوجل نتائج هذا البحث في تخصيص خيارات البحث بما يناسب اهتماماتك، وترشح 
التي  أيًضا تستخدمه لتخصيص اإلعالنات  لكنها  السابق؛  البحث في  لنتائج  البحث وفًقا  نتائج 

تظهر لك. وهو ما يعني أنه إذا بحث اثنان عن نفس الشيء فلن يحصال على النتائج ذاتها.
البحث من  أن تمسح سجل  يكفي  المعلومات عنك ألغراض أخرى، فال  لذلك يمكن جمع هذه 
متصفحك، أو حذف بيانات الدخول الشخصية كي تحظى باألمان والخصوصية عند التصفح؛ بل 

يجب أن تُحذف تماًما من سجالت الخادم الرئيسي.
لذا يوجد عدد من البدائل التي تحمي بيانات المستخدم، وال تخزنها على اإلطالق، وتقدم له تجربة 

تصفح مميزة، وأكثر خصوصية من جوجل.

DuckDuckGo.com
د أحد أكثر محركات البحث شعبيًة وأماًنا على اإلطالق؛ فهو ال يتتبع معلوماتك الشخصية أو ملفات 

تعريفات االرتباط »cookies«، وال يحلل سجل البحث الخاص بك للتعرف عليك.
ويتخلص من معلومات الدخول، وعناوين IP من سجالت الخادم، ويعطيك نتائج البحث دون أن 

يقوم بتخصيصها أو مقارنتها بغيرها كي يتعرف عليك.
كذلك يتمتع بواجهة أكثر تنظيًما يمكن تخصيصها وفًقا لرغبة المستخدم.

Ixquick.com
يتميز هذا المتصفح أنه ينقب في نتائج عدد من محركات البحث، وليس جوجل فقط. وال يحتفظ 

ببياناتك أو سجالت البحث وأية معلومات خاصة بك، وهو ما يريحك من تتبع اإلعالنات لك.
فهو ال يقوم بترشيح نتائج البحث التي تقوم بها، كذلك يدقق نتائج البحث ويصنفها عبر مقارنتها 

بغيرها في محركات البحث األخرى.
ويتميز هذا المحرك بخاصية أمان التصفح عبر البروكسي، وهو ما يجعل من المستحيل على 

المواقع أن تعرف عنوان IP الخاص بك. إال أنه قد يتسبب في تقليل سرعة التصفح.
رابط  أن تضغط على  فإما  نتيجة،  كل  بجوار  ثالثة خيارات  تظهر  ما؛  بحث  إجرائك  فعند 
 »highlight« الموقع الذي تود زيارته مباشرة؛ وهو ما يجعلك مرئيًّا بالنسبة له، أو تختار
لتتعرف على بعض المعلومات عن الموقع قبل زيارته. أو تختار »proxy« وهذا الخيار 
يحمي بياناتك، حيث يجعلك غير مرئي بالنسبة للموقع الذي تريد تصفحه، ويحمي عنوان 
IP الخاص بك. فكل ما يراه الموقع الذي تتصفحه هو عنوان IP الخاص بمحرك البحث.

Startpage.com
يتبع هذا المتصفح الشركة ذاتها التي تدير متصفح  .Ixquickفإذا كنت تريد البحث 
في جوجل دون التعرض لمشاكل األمان به؛ فهذا المتصفح يعطيك مزايا البحث 
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منك،  بداًل  نتائجه  في  لك  يبحث  فهو  جوجل،  في 
ويحميك من تتبع جوجل لنتائج بحثك. حيث تظهر 
نتائج البحث بالنسبة لجوجل على أنها قادمة من خادم 

المتصفح ال من حاسوبك.
االرتباط  تعريفات  بملفات  يحتفظ  ال  كذلك  وهو 
 ،IP عنوان  أو  البحث،  بسجل  أو   ،»cookies«
ويتمتع بخدمة البروكسي لحماية خصوصيتك خالل 

التصفح.

Blekko.com
انضم محرك البحث لشركة IBM الرائدة في تصنيع 
 .2015 عام  وتطويرها  والبرمجيات  الحواسيب 
لفرز   »slashtags« خاصية  المحرك  ويستخدم 
إنشاؤها لتخصيص  للمستخدم  البحث، ويمكن  نتائج 
نتائج البحث له. كذلك يتميز المحرك بإمكانية حجب 

اإلعالنات تماًما.

يحتفظ محرك البحث ببيانات الدخول الشخصية لمدة 
48 ساعة، ثم يحذفها من سجالت الخادم لديه؛ ولكنه 
يسمح للمستخدم بتعطيل خاصية جمع البيانات. في 
حين أن متصفح جوجل يحتفظ بهذه البيانات لمدة 9 
يمسحها  أن  دون  الهوية  مجهولة  يجعلها  ثم  أشهر، 

على اإلطالق.

Yippy.com
تعتبر المواقع التي تقدم محتوى غير مناسب هاجًسا 
لدى اآلباء الذين يخشون من استخدام األطفال لشبكة 
اإلنترنت، والعثور على نتائج بحث غير مالئمة لهم.

المناسب  غير  المحتوى  المحرك  هذا  يكتشف  لذلك 
غير  األفالم  أو  اإلباحية،  المواقع  مثل:  ويحجبه، 

المناسبة، ومواقع المنتجات غير المناسبة لألطفال.
كذلك ال يجمع المحرك أية بيانات خاصة بك. لكنه 
قد يجمع بعض المعلومات مثل عنوان IP، ويحتفظ 
بملفات تعريف االرتباط، إال أنه ال يستخدمها لتتبع 

نشاطك.

عليه  يمليه  ما  كل  اإلنسان  يفعل  ال  عام  بشكل 
إذا كان ال  الحق في قول " ال"،  اآلخرون، ويملك 

يريد أو يرغب في تنفيذ أمر ألي سبب كان.
بالذكاء  المعنيون  العلماء  يطرحه  الذي  والسؤال 
الحق  هذا  يملك  الروبوت  كان  إذا  فيما  الصناعي 

مستقبال في رفض األوامر وعدم إطاعة الطلبات.
الروبوتات  تقول  أن  صعوبة  األولى  للوهلة  يبدو 
وهي  آالت،  عن  عبارة  ببساطة  ألنها  لصانعها  ال 
مصّممة على إطاعة األوامر. لكن االمر ال يخلو من 
التعقيد فالكثير من الحاالت التي يتلقى فيها الروبوت 
أوامر وعليه أن يقول نعم يمكن أن تؤدي إلى نتائج 
غير مرغوبة، لكن ليست كل الحاالت تُحمد عقباها؛ 

حتى لو بدت األوامر كذلك في البداية.
قبل  من  تنفيذها  لكن  بسيطة  تبدو  أوامر  هناك 
الروبوت بشكل خاطئ تكون كارثية فلو ان روبوَت 
سيارٍة أُعطي أمراً بالرجوع للخلف مع وجود كلٍب 
المطبخ  في  روبوتاً  أن  أو  وراءه،  الممر  على  نائٍم 
أُعطي أمراً بالتقدم نحو الطاهي وهو يحمل سكيناً. 

يتجنبون  فكيف  للبشر  مؤذية  العمياء  الطاعة  هذه 
نتائجها المخيفة فيما لو نفذ األمر بشكل غير صحيح؟ 
مستحياًل،  النائم  الكلب  حول  االلتفاف  كان  لو  مثال 
فيجب على السيارة الروبوت رفَض أمر الرجوع، 
ممكٍن،  الطاهي غير  تجنب طعن  كان  لو  وبالمثل، 
التوقف؛ أو عدم حمل  المطبخ  فيجب على روبوت 

السكينة أصاًل.
ويقوم العلماء بتعليم الروبوتات كيف تكتشف الخطر 
المحتمل لفعلها، وأن تستجيب له إما بتجنب الخطر 

أو بعدم تنفيذ األمر المسبّب له.
ويعمل العلماء على تطوير أنظمة تحكم للروبوتات 
لتقوم بوظيفة االستدالل، بناءاً على أوامر اإلنسان، 

الروبوت سيطيع  إذا كان  فيما  األنظمة  ستحدد هذه 
المبادئ  أحد  خرِقها  بسبب  سيرفضها؛  أو  األوامر 

األخالقية المبرمجة فيه.
ماهية  بتحديد  الروبوت  استجابة  العلماء  ويطور 
فالكرة  ما،  فعٍل  عن  الناتجة  المشاكل  أو  األذى، 
فيما  األذى  تسبب  ال  قد  النافذة  خارج  إلى  المرمية 
إذا وقعت في الباحة الخلفية، لكنها قد تصل إلى أحد 
السيارات  أحد  انحراف  مسببًة  المكتظة  الشوارع 

وتحطمها، تختلف النتائج باختالف السياق.
من  الكثير  إلى  ويحتاج  حاليا  صعبا  االمر  ويبدو 
الكرة  كون رمي  تحديَد  الروبوتات  لتستطيع  العمل 
أمراً صحيحاً؛ في حال اللعب مع طفل، أو خاطئاً؛ 
واألمر  القمامة،  في  أو  النافذة  من  رميها  حال  في 
خداع  يريد  الطفل  كان  إذا  فيما  بكثيٍر  أصعب 
الطفل  ليتجنبها  إليه؛  الكرة  الروبوت، وأَمَره برمي 

وتخرج من النافذة.
الكثير  يتطلب  المخاطر  تلك  فهم  إن  العلماء  ويقول 
بالكرة  اللعب  بأن  السابقة، مثل معرفة  المعرفة  من 
إلى خروجها منها. إن  نافذٍة مفتوحٍة قد يؤدي  أمام 
ذلك الفهم ال يتطلب من الروبوت أن يتوقع النتائج 
اإلنسان  بنوايا  يتنبّأ  أن  عليه  بل  فحسب،  المباشرة 

الذي يعطي األوامر.
طبيعة  في  تعقيدات  عام  بشكل  الروبوت  ويواجه 
األوامر التي يتلقاها: هل هي صادقة ام ال ويحتاج 
نتائجها  ومقارنة  األفعال،  عواقب  في  التفكير  إلى 
هو  ما  لمعرفة  االجتماعية،  واألخالق  المبادئ  مع 

مسموح منها وما هو غير ذلك. 
ويسعى مبرمجو الروبوتات إلى تحقيق أهم النقاط في 
نظام االستجابة لألوامر وهي: "يجب على الروبوت 
أن يتمكن من مخالفة األوامر من أجل أن يطيعها".
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"أمازون" تعزز مخزن بياناتها بمنتج جديد
مستخدميها  تخدم  عدة  منتجات  "أمازون"  تمتلك 
مقابل جمع بياناتهم الخاصة ومن أشهرها "أليسكا"، 
كأن  وينفذها،  األوامر  يتلقى  صوتي  مساعد  وهو 
بحث  عملية  طلب  أو  موسيقى  تشغيل  منه  تطلب 
معينة من اإلنترنت أو  االستفسار عن حالة الطقس 
وغيرها من األوامر، وفي المقابل يقوم ذلك الجهاز 
بجمع سجالت الصوت ويحتفظ بها، وتتم مراجعتها 
لصحيفة  وفقاً  الشركة،  في  العاملين  بواسطة  يدوياً 

"ميرور" البريطانية.
إضافة إلى حاالت أخرى مثل مكبر الصوت "إيكو" 
مع  للتواصل  المحمول  الهاتف  مع  ربطه  يتم  الذي 
بمثابة  وهي  "رينغ"  المراقبة  وكاميرات  "أليكسا"، 
"درون" أرضي يتم تعريفها إلى أرجاء المنزل دون 

الحاجة لكاميرات مثبتة في كل غرفة. 

كيف يمكن لمكنسة أن تتجسس؟
كانت "أمازون" قد أعلنت في الخامس من أغسطس 
)آب( 2022، استحواذها على شركة "آي روبوت" 
)المكانس(  اآللية  التنظيف  لروبوتات  المصنعة 

المعروفة باسم "رومبا" مقابل 1.7 مليار دوالر.
لرسم  شركة  على  استحوذت  بل  بذلك،  تكتف  ولم 
إلى  وتتعرف  الذكية  المكنسة  مع  تربط  الخرائط 
أرجاء المنزل عبر التنقل فيه، لتمكينها من التنظيف 

ودقيق  تلقائي  بشكل 
دون تدخل بشري.

للخرائط  ويمكن 
مكنسة  ترسمها  التي 
تعطي  أن  "رومبا" 
على  مؤشرات 
بتزويد  ثروتك، 
بمعلومات  المشغل 
المنزل  مساحة  عن 

ومحتوياته.
الذي  المنزل  ويعد 
من  كثيراً  يضم  ال 

المحتويات مرشحاً لمزيد من إعالنات األثاث، فكل 
التي  "أمازون"  مثل  لشركة  مفيدة  المعلومات  هذه 

تعمل في مجال التسوق.

سوابق "أمازون"
يخص  ما  في  قضائية  دعاوى  "أمازون"  وطالت 
الشركة  أقرت  فقد  عمالئها،  بيانات  على  التجسس 
التفاعالت  من  المأخوذة  بالتسجيالت  تحتفظ  أنها 
نية  تحديد  بغرض  في سحابة  وتخزن  أجهزتها  مع 

المستخدم والعمل على تطوير تجربته.
"أمازون"  أن  هو  المستهلكون  به  يخبر  لم  ما  لكن 
لالستماع  وبشري  اصطناعي  ذكاء  محللي  تستخدم 
ألغراض  وتقييمها  وتفسيرها  التسجيالت  إلى 
تجارية، وهي ما عده مستخدمون انتهاكاً لخصوصية 

المستهلكين.
كما تزعم الشكوى أن الشركة لم تكشف لهم أبداً عن 
إنشائها وتخزينها واستخدامها للتسجيالت على نطاق 

واسع لتلك ألغراض تجارية خاصة بها. 
روبوت  سابقاً  أطلقت  قد  األميركية  الشركة  وكانت 
"آسترو" الذي يقوم بدور مشابه لنوعية البيانات التي 
التجربة  تلك  فشل  ولكن  "رومبا"،  مكانس  تخزنها 
كان بسبب محدودية انتشاره، إال أن األمر مختلف 
المكانس ألنها شيء أساس يمكن أن يدخل كل  مع 

منزل.

آخر ما يتوقعه المستهلك الذي يسعى المتالك مكنسة كهربائية تتماشى مع معطيات العصر الحديث 
والمنازل الذكية أنه قد يتعرض النتهاك الخصوصية.

إذ تقوم مكانس "رومبا" الذكية بالعمل عبر تأسيس قائمة بيانات أثناء عملها ورسمها خرائط 
المنزل الذي تنظفه، وهي التي باتت مملوكة لشركة "أمازون" التي استحوذت عليها بالتزامن 

مع استحواذ آخر لشركة خاصة برسم الخرائط.

كل  بتخزين  يقوم  وهو  جوجل  موقع  انطالق  منذ 
السيئة،  األمور  ذلك  في  بما  عنه  بالبحث  تقوم  ما 
وبإمكانك اآلن رؤية كامل سجل البحث الخاص بك.
وال يتعلق األمر بآخر عمليات بحث قمت بها على 
غوغل فقط، بل كل بحث أجريته على جهازك في 
من  الدخول  بتسجيل  قمت  سواء  مضى،  وقت  أي 
أو  الهاتف  جهاز  على  جوجل  أو   Gmail حساب 

الكمبيوتر.
هذا وتستطيع التوجه إلى

 history.google.com/history 
وكذلك  بالكامل،  بحثك  لتاريخ  عرض  يوجد  حيث 
بإمكانك االطالع على تاريخ وتوقيت عمليات البحث 

القديمة التي يمكن أن تعيد لك ذكريات جميلة.
البحث  تواريخ  تصنيف  يمكنك  ذلك  إلى  وإضافة 
عبر طريقة البحث الذي قمت بها من خالل الصور 
ونشاطات متصفح كروم وبحث الخرائط. وال يسعى 
الطريقة  هذه  عبر  المستخدمين  إحراج  إلى  غوغل 
في  المستخدمين  يساعد  أن  يمكن  بل  يوفرها،  التي 

الكشف عن الكثير من البيانات المهمة بالنسبة لهم.
الذي  الوحيد  هو  المستخدم  أن  من  الرغم  وعلى 
في  ولكن  به،  الخاص  البحث  سجل  رؤية  يستطيع 
حال القيام بتسجيل الدخول إلى غوغل في كمبيوتر 
تاريخ  تصفح  الشخص  لهذا  فيمكن  آخر،  شخص 
البحث الخاص بك إضافة إلى التجسس على رسائل 

بريدك االلكتروني.
الحصول  تخفيه وأردت  ما  لديك  يكن  لم  وفي حال 
على نسخة كاملة من تاريخ البحث لإلطالع السريع، 
فإن غوغل يوفر لك هذا عن طريق إدراج تعليمات 

عن كيفية تحميل تاريخ البحث.
تسجيل  عن  غوغل  إيقاف  يمكنك  الحظ  ولحسن 
عمليات البحث التي تجريها بسهولة، وذلك من خالل 
لك  لتظهر  به  قمت  بحث  أي  “تفاصيل”  النقر على 

نافذة جديدة تحوي كافة البيانات الالزمة.



Unsere Dienstleistungen:
- Unfallgutachten
- Wertgutachten
- Kaskogutachten
- Gasanlagengutachten
- Gebrauchtwagencheck
- kostenlose technische Beratung

Bruchstraße 76
D-40235 Düsseldorf

Amawi

DÜSSELDORF

Egal ob Tag oder Nacht. WIR sind immer für SIE da!  
365 Tage im Jahr an 24 Stunden täglich

خبراء في كل ما يخص السيارات

Telefon 0211-301 76 220,  Telefax 0211-301 76 222,   Mobil   0177-567 57 62

www.gutachten-amawi.de
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في ظل ارتفاع أسعار السيارات الحديثة في سوق 
المستعملة  للسيارات  مستهلكين  يلجأ  الـ"زيرو"، 
هناك  يظل  لكن  المادية،  إمكانياتهم  يناسب  كبديل 
على  ينبغي  التي  واألساسيات  االشتراطات  بعض 
المشتري معرفتها حتى ال يقع ضحية لسيارة كثيرة 

األعطال.
التي  السيارة  من  التحقق  الرغم من صعوبة  وعلى 
غير  لألشخاص  بالنسبة  سابق  لحادث  تعرضت 
عليها من  التعرف  يمكن  أنه ال  كما  المتخصصين، 
التي  األمور  بعض  توجد  أنه  إال  األولى،  الوهلة 
تكشف لك إذا ما كانت السيارة تعرضت لحادث في 

السابق.
تخبرك  التي  العالمات  أبرز  التالي  التقرير  يرصد 
قد  شرائها  في  ترغب  التي  المستعملة  السيارة  بأن 

تعرضت لحادث سابق:
تصّدع الزجاج األمامي

األمامي،  الزجاج  تشققات  تدل  األحيان  بعض  في 
حتى وإذا كانت صغيرة للغاية، على تعرض السيارة 

لحادث مسبقاً.
السيارة، ألنه مع  لذا تحقق جيًدا من سالمة زجاج 
مرور الوقت ستزيد تلك التشققات وتحتاج لالستبدال.

المصابيح المستبدلة
حتى إذا كانت مصابيح السيارة التي تنوي شراءها 
وجدت  فإذا  جيدا،  فحصها  عليك  جديدة،  حالة  في 
اختالًفا من حيث الشكل الخارجي والحالة فهذا يعني 
أن السيارة قد تكون تعرضت لحادث واستُبدل إحدى 

مصابيحها المكسورة.
األصوات الغريبة

عليك  ما  كل  الخطوة،  تلك  من  وتحقق  جيًدا  انتبه 

االنتباه لصدور أي أصوات مزعجة من داخل  هو 
قيادة  تجربة  عليك  كذا  سببها،  ومعرفة  السيارة 
حالة  مدي  لتعرف  المطبات  فوق  والسير  السيارة 

"نظام التعليق" الخاص بالسيارة.
كن حذر عند االستماع حال صدور صوت احتكاك 
على  داللة  فهي  المحرك  من  خاصة  بمعدن  معدن 
علبة  عمل  أيضاً  بالمكابس، والحظ  ما  خلل  وجود 
التروس والمقود والمكابح بدقة. فأي خلل بها ينذرك 

لوجود مشاكل تعرضك لكثير من النفقات.
شاسيه السيارة

انتبه جيًدا عند فحص شاسيه السيارة المستعملة أو 
مفاصل السيارة األساسية، فإن الكثير من السيارات 
تبقى  وأعيد إصالحها  لحوادث  تعرضها  التي سبق 

المفاصل الخاصة بها هشة.
بقع زيت على المحرك

السيارة،  محرك  فوق  تسكن  زيت  بقع  رأيت  إذا 
عليك عدم شراءها، حيث يشير وجود بقع زيت على 
جسم المحرك أن مستوى الزيت مرتفع وزائد على 
الحد المطلوب، وفى هذه الحالة قد يحتاج األمر إلى 

تكاليف مرتفعة لصيانة أسباب العطل.
ارتفاع صوت المحرك

إذا الحظت ارتفاع صوت المحرك عند 
تشغيل السيارة وهى فى حالة السكون، 
أو الحظت اهتزاز لجسم المحرك أثناء 
ترشدك  أخرى  عالمة  فهذه  العمل، 

لالبتعاد عن شراء هذه السيارة.
محرك  أن  إلى  العالمة  تلك  وتشير 
البستم  حلقات  لتأكل  تعرض  السيارة 
وسبائك عمود المرفق مما ينتج عن ذلك 

العادم  دخان  لون  ويكون  المحرك  أداء  فى  ضعف 
في هذه الحالة باللون األبيض الكثيف، وهذه العالمة 

أيضا قد تدفعك إلى تكاليف صيانة باهظة.
تكون  قد  المحرك  بصوت  مرتبطة  عالوة  وهناك 
مؤشر خطير ينذر بضعف المحرك، ويحتاج أيًضا 
سماع صوت  وهى  لتصليحها،  باهظة  تكاليف  إلى 
"طقطقة" فى محرك السيارة وهى داللة على مشاكل 

فى صمامات السيارة.
لون عادم السيارة

يتًوجب  التي  الحاالت  أخطر  من  الحالة  تلك  وتًعد 
عليك عدم شراء هذه السيارة حتى وإن كان سعرها 
مناسب لك، وتتعلق هذه الحالة بلون العادم الخاص 
بالسيارة، فاللون األسود يشير إلى وجود وقود زائد 
فى غرف االحتراق وهو ما يعنى مشكلة فى دائرة 

الحرق الخاصة بالسيارة.
اللون األقرب لألزرق يدل على تسرب داخلى  أما 
فى المحرك نتيجة لتلف الحلقات الخاصة بالمكبس، 
حلقات  فى  تآكل  يعنى  الكثيف  األبيض  اللون  أما 

البستم ويتسبب في بضعف أداء المحرك.
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يجب أن يُذّكر تساقط أوراق الشجر واالنخفاض في 
لتأمين  حان  قد  الوقت  أن  الحرارة صباحاً  درجات 
فصل  خالل  للسير  وإعدادها  شاحنتك  أو  سيارتك 
حالة  ألي  واستعدادا  لألعطال  تجنباً  وذلك  الشتاء. 

طارئة قد تتعرض لها مركباتهم.
وفي ما يلي الئحة بأهم األنظمة التي يجب فحصها 
ومعاينتها قبل أن تتغير األحوال الجوية لفترة طويلة 

خالل فصل البرد واألمطار وربما الثلوج:
نظام الشحن والتشغيل:  يجب أن تكون البطارية، 
وكذلك مشّغل السيارة بحالة جيدة، قم بفحصها للتأكد 
ممطر  يوم  في  ناء  مكان  في  تتوقف  لن  أنها  من 

وبارد.
إجهادا إضافيا على  الباردة  الحرارة  تعتبر درجات 
بطارية سيارتك. يجب اختبارها لتعطيك فكرة عما 
أشهر  في  الباردة  األيام  خالل  تواجهه  أن  يمكن 
الشتاء. هذا االختبار يجب أن ال يدوم أكثر من بضع 

دقائق فقط في إحدى ورش الصيانة المتخصصة.
معظم البطاريات تدوم في المتوسط لمدة 48 شهراً 

فقط.
مضاد التجمد: توصي معظم ورش الصيانة باستبدال 
مضاد التجمد كل بضع سنوات. وكجميع السوائل في 
سيارتك، يتفكك مضاد التجمد مع مرور الوقت بسبب 

الحرارة التي تعمل على أساسها مركبات اليوم.
لن  التجمد  مضاد  فإن  العملية  هذه  حدوث  وعند 
أجلها  من  تصميمه  تم  التي  الحماية  توفير  يستطيع 
لسيارتك. وألن المبرد ونظام التبريد يقومان بحماية 
أغلى عنصرين في سيارتك المحرك وناقل الحركة، 
التجمد  مضاد  بفحص  تقوم  أن  بمكان  األهمية  فمن 

كل عام.
خاصية التدفئة في المكيف:  إلى جانب مانع التجمد، 
فإن التأكد من أن سيارتك دافئة هو أمر بالغ األهمية. 
وإزالة  سيارتك  تسخين  على  قادراً  تكون  وأن 
أمر ضروري  الزجاجية هو  الواجهات  البخار عن 
جداً. قم بفحص نظام التدفئة للتأكد من أنك ستكون 
مرتاحاً ومتحرراً من الهموم والمشاكل خالل قيادتك 

الشتائية.
المساحات  شفرات  باستبدال  القيام  عليك  الرؤية: 
مرة واحدة على األقل في السنة. وافحص المصابيح 
الخارجية للتأكد من أنها تعمل بشكل جيد وللحصول 
على رؤية واضحة على الطريق ولتمكين السائقين 
اآلخرين من رؤيتك بشكل واضح وهذا األمر يعتبر 

مسـألة بالغة األهمية للوصول إلى بر األمان.

الهواء  ضغط  مراقبة  على   "TPMS" نظام  يعمل 
بزيادة  السيارة  قائد  وتنبيه  السيارة،  إطارات  داخل 
اإلطارات  من  إطار  أي  داخل  الضغط  نقصان  أو 

األربعة.
طريق  عن  السائق  بتنبيه   "TPMS" نظام  يقوم 
تشير  العدادات،  بلوحة  السائق  أمام  تظهر  عالمة 
إلى أن ضغط الهواء داخل إحدى اإلطارات تحتاج 

للمراجعة.
على  التعرف  يمكنك  التالي  الموضوع  خالل  ومن 

أهمية نظام مراقبة ضغط اإلطارات:

سالمة السيارة والسائق
ليست  إطارات  داخل  الهواء  ضغط  مراقبة  نظام 
السيارة و  بل تهدف لضمان سالمة  ترفيهية،  ميزة 
األشخصا المتواجدين بها لتجنب حدوث أي مشاكل 
ناتجة عن اإلطارات مثل انقالب السيارة أو انفجار 

أحد اإلطارات.

ثبات السيارة
يعمل نظام "TPMS" على ضبط ضغط اإلطارات، 
ما ينعكس ذلك على تماسك السيارة بشكل جيد على 

الطريق ويعطيها تماسك قوى باألرض.

العمر االفتراضي لإلطارات
الحفاظ على الضغط المثالي إلطارات السيارة، يطيل 
بالطبع العمر االفتراضي لها وعدم التآكل سواء من 

األطراف أو المنتصف.

أداء السيارة
 "TPMS" اإلطارات  ضغط  مراقبة  نظام  يحافظ 
على أداء وعزم السيارة على الطريق نظرا للحفاظ 

على ضغط اإلطار األمثل.

استهالك الوقود
يحافظ نظام مراقبة ضغط اإلطارات على استهالك 
بشكل  منتبه  يجعلك  ألنه  نظرا  بسيارتك،  الوقود 
الزيادة ستزيد  فى حالة  اإلطار ألنه  دوري لضغط 
السيارة من االستهالك بشكل تلقائي ما تجعلك منتبه 

وحذر طوال الوقت.

قالت الهيئة الفنية لمراقبة الجودة )Tüv( إن السيارة 
تتعرض لخطر االنزالق على الماء أثناء القيادة على 
الطرق المبتلة؛ حيث تعوم السيارة على طبقة الماء 

وتفقد اإلطارات االلتصاق بالطريق مؤقتاً.
التحذيرية  العالمات  أن  األلمانية  الهيئة  وأوضحت 
األولى لالنزالق على الماء تتمثل في ظهور ضجيج 
الماء في مبيت العجالت أو اصطدام رذاذ الماء في 

قاع السيارة أو عند الشعور برعشة في التوجيه.
المانع  الفرامل  بنظام  المزودة  السيارات  حالة  وفي 
تردد،  بدون  السيارة  كبح  ينبغي   )ABS( لالنغالق 
تلتصق  عندما  إال  بالتوجيه  القيام  عدم  مراعاة  مع 
فإن حركات  وإال  أخرى،  مرة  بالطريق  اإلطارات 
التوجيه لن يتم نقلها على اإلطالق على طبقة الماء، 

وقد تقوم السيارة بتغيير االتجاه بشكل مفاجئ.

الطرق  على  السير  عند  األلمان  الخبراء  وينصح 
ذلك  ألن  آخر؛  إلى  وقت  من  بالكبح  بالقيام  المبتلة 
يعمل على تجفيف بطانات وأقراص المكابح، حتى 
تكون في أفضل حاالتها عند استعمالها في الطوارئ.
في حالة  هاماً  اإلطارات دوراً  ويلعب عمق مداس 
االنزالق على الماء؛ حيث يبلغ عمق المداس الجديد 
7 ملليمتر أو أكثر، ويعمل على تصريف الماء بشكل 

جيد مع السير بسرعة 80 كلم/ساعة.
لعمق  األدنى  الحد  إلى  اإلطارات  وصول  وعند 
قد  السيارة  فإن  ملليمتر،   1.6 والبالغ  المداس 
بسرعة  السير  عند  الماء  على  لالنزالق  تتعرض 
تنصح  األلمانية  الهيئة  فإن  ولذلك  كلم/ساعة.   50
بتغيير اإلطارات عندما يقع عمق المداس بين 3 و 

4 ملليمتر.
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تحذر السيارة سائقها في حالة وجود أي مشكلة عبر 
عالمات عديدة تضيئ بلوحة العدادات، حيث تتواجد 
حساسات مختلفة على مستوى السيارة لضمان كفاءة 

عمل األجزاء المختلفة والتنبيه من أي خلل.
المحرك  العالمات هي إشارة فحص  تلك  أبرز  من 
Check Engine Light التي قد تظهر لعدة أسباب 

وفي البداية يجب التركيز على طريقة إضاءتها.
إذا أضاءة عالمة فحص المحرك بلون أصفر فذلك 
يشير لوجود مشكلة لكنها تسمح بالسير حتى التوجه 
بينما يمكن أن تظهر  للفحص عند فني متخصص، 
في هيئة ومضات تضئ وتطفئ، في هذه الحالة قد 

تكون الحالة أكثر خطورة.
التي  المشاكل  أهم  نستعرض  الموضوع  هذا  في 
بلوحة  المحرك  إلى ظهور عالمة فحص  تؤدي  قد 

القيادة:
عدم إحكام غلق بوابة تنك البنزين

يمكن أن تتسبب هذه المشكلة البسيطة لتي قد تحدث 
إذ   Check Engine عالمة  ظهور  في  سهواً 
الناتجة  واالنبعاثات  األبخرة  ببعض  البوابة  تتحكم 
الغازات  هذه  تترب  إحكامه  البنزين وعند عدم  من 
تضئ عالمة  لذا  البنزين  دورة  في  خلاًل  يحدث  ما 

التحذير.
تلف البوجيهات

شرارة  إلحداث  العنصرالمسؤول  هي  البوجيهات 
عنها  ينتج  والتي  والهواء  البنزين  بين  االنفجار 

المتكرر  االحتراق  ومع  والعزم،  القوة  استخراج 
ما  البوجيهات  يتلف سطح  أن  يمكن  الوقت  بمرور 
يمتع حدوث االحتراق بالشكل المناسب داخل غرفة 
قد  كما  ملحوظ  بشكل  االستجابة  ويضعف  المحرك 

يظهر إشارة فحص المحرك.
خلل بحساس الهواء

يعمل حساس الهواء الحتساب كمية البنزين المطلوبة 
للمحرك  الداخلة  الهواء  كمية  على  بناًء  لالحتراق 
يؤدي  ما  العنصرين  بين  النسبة  تختل  تلفه  وعند 
قد  كما  الوقود  استهالك  وزيادة  التسارع  لضعف 
يؤدي لظهور اإلشارة التحذيرية، في بعض األحيان 
قد يحتاج الحساس للتنظيف فقط إذ يتعرض للكثير 

من األتربة المحملة في الجو بينما يمكن أن يستلزم 
األمر تغييره في بعض الظروف.

مشكلة بعلبة البيئة
تتواجد علبة البيئة Catalytic Converter لتحويل 
أول  مثل  االحتراق  عملية  من  الصادرة  الغازات 
ثاني  إلى   Carbon Monoxide الكربون  أوكسيد 
أوكسيد الكربون Carbon Dioxide ما يعتبر أقل 
للتغيير  البيئة  علبة  تحتاج  ال  عادًة  للبيئة،  ضرراً 
بشكل دوري ولكنها قد تتعرض للتلف عند اختالل 
بعض أجزاء المحرك التي تحدث مشكلة في دورة 
فحص  عالمة  إلضاءة  ذلك  يؤدي  وقد  االحتراق 

المحرك.

تتكون السيارة من أالف القطع الدقيقة التي تضمن 
المثال  سبيل  فعلى  كفاءة  وبأعلى  أمن  بشكل  عملها 
التي  الفالتر  من  مجموعة  على  السيارة  تحتوي 
للمناطق  الداخل  الهواء  أو  السوائل  نظافة  تضمن 

المختلفة وأبرزها فلتر الزيت وفلتر الهواء.
يمثل فلتر الهواء العنصر المسؤول عن تنقية الهواء 
لألتربة  تعرضه  منع  بهدف  المحرك  لغرفة  الداخل 
الحتراق  عمل  تعطل  أو  تتلفه  قد  التي  والجزيئات 

بالشكل المناسب.
تحيط  التي  األتربة  لجميع  الهواء  فلتر  يتعرض 
لما  باستمرار  بتنظيفة  االهتمام  يجب  لذا  بالسيارة 
يمكن أن يسببه انسداده من مشاكل، قد يؤدي ذلك إلى 

االحتراق  داخل غرفة  األتربة  من  تسرب جزيئات 
المحرك، بجانب  من  والذي يمكن أن يتلف أجزاءاً 
تأثير ذلك على أداء المحرك إذ تختل النسبة المطلوبة 
 ، االحتراق  غرفة  داخل  والبنزين  األوكسجين  بين 
يمكن أن يسبب ذلك أيضاً زيادة في استهالك الوقود.

الهواء كل 20  فلتر  لتغيير  الخبراء  من  يشير عدد 
ألف كيلومتر أو بعد مرور سنة من االستخدام بينما 
قد يحتاج للتغيير قبل ذلك في حالة تعرض السيارة 

لألجواء الترابية بشكل مستمر.

عبر  الرواسب  لتنقية  فيعمل  الزيت  فلتر  عن  أما 
تسرب  لمنع  االسطواني  بجسمه  الموجودة  الفتحات 

مرور  مع  المحرك  ألجزاء  مرغوبة  غير  جزيئات 
الزيت من أجل ضمان تأدية وظيفته بالشكل المناسب 

في المحافظة على نظافته وتجنب االحتكاك.
بالتوازي مع مضخة الزيت حيث يمر  الفلتر  يعمل 
عليه قبل الدخول للمحرك من أجل تنقيته، قد يتسبب 
تلفه في إتالف أجزاء المحرك المعدنية عبر دخول 
الرواسب ألجزائه المعدنية التي قد تتسبب في ارتفاع 
الزيت  وفقد  السيارة  حركة  أثناء  المحرك  صوت 

دورها األساسي في تبريد المحرك.

ويتم تغيير الفلتر في أغلب األحوال مع تغيير الزيت 
كل 5 أالف أو 10 أالف كم
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وبعدها  العثمانية  الخالفة  وانتهت  األولى  العالمية  الحرب  انتهت 
في  العربية  والواليات  االمصار  واستقلت  وتحررت  الثانية  العالمية 

ممالك وجمهوريات وإمارات ومشايخ ومحميات. 
متنوعة  سياسية  موجات  تشهد  بدأت  قد  الجديدة  الحالة  هذه  ان  بيد 
الى  الديني  ومن  اليسار،  الى  اليمين  من  ممتدة  واألطياف  األلوان 

العلماني، ومن العربي الى غيره من القوميات.
السياسية  االطراف  اكثر  اعتمدت  السياسي  الصراع  خضم  وفي 
اسلوب الخطابات الثورية العاطفية في تقريع الواقع وكسب الجماهير 
ومناكفة االطراف االخرى. هذه الخطابات االنفعالية يمكن تصنيفها 

في المحاور التالية:
⁃  الخطابات الثورية القومية التي نادت بتجاوز حال التفرقة وتجزئة 
االمة والهيمنة عليها من قبل القوى االجنبية ونهبها وسرقة ثرواتها.

ومنابرها  وجنائنها  المختلفة  بألوانها  الدينية  الثورية  الخطابات    ⁃
النارية وجهنماتها المستعرة.

عمال  ويا  البروليتاريا  وشعارات  الشيوعية  الثورية  الخطابات    ⁃
وظلم  لإلنسان  اإلنسان  واستغالل  القيمة  وفائض  اتحدوا،  العالم 

االستعمار واالقطاع والرجعية.
لقد أطرشت صيحات هذه الصرخات الثورية اسماع الماليين، حشدتهم 
وزجت بهم في اتون معارك دامية، انتصرت أحيانا، وانهزمت في 
مقصد،  في  خاطئة  أو  جوهر  في  فاسدة  ألنها  ليس  االحيان،  اغلب 
وقبل  وأساليبها وظروف حراكها،  قدراتها  في  واقعية  تكن  لم  لكنها 
اختالفات  ناهيك عن  قادتها،  وقدرات  حنكة  في  القصور  وذاك  هذا 
مصالح من يدير دفة السياسة الدولية ويهيمن على قرارات كثير من 

نظم دولنا العربية.
تسلمها  شرعية  على  تغطي  العربية  االنظمة  من  كثير  كانت  وكم 
للسلطة وتمني شعوبها بشعاراتها الرنانة دون فعل أو حراك أو تعبئة 
مقتدرة أو جادة حيث لم تكن مستعدة بالتضحية بعروشها وكراسيها.

لقد عاش العرب نكبة فلسطين وتشريد شعبها عام 1948 وتأسيس 
دولة االغتصاب الصهيوني، ثم جاءت نكسة 1967، ومن ثم غزو 
العراق واحتالله وتدميره ولم يكن الحال في الصومال وليبيا والسودان 
واليمن وسورية باألفضل. هذا ما جناه كذلك صراخ الربيع العربي!

اليوم تعيش جميع بلدان العالم العربي تقريباً حال تخبط وعدم وضوح 
رؤية في خطواتها، وان من يدعي غير ذلك فهو إما جاهل أو مغفل 

أو متجاهل أو متغافل!
تاريخها  مع  بالعالقة  وهويتها  األمة  ابناء  مستقبل  قضية  انها 

وخصوصياتها.

مصر  من  األصدقاء  أكد  بها  ذكرني  ما  تحضرني  المقام  هذا  وفي 
العروبة من مقولة ثورية للسوري محمد الماغوط:

 “ما لم يرتفع صوت الوحدة من المحيط الى الخليج فوق اي صوت 
العرب  سيظل  وبدونه  األغصان،  وحدة  قبل  الجذور  ووحدة  آخر 

سخرية العالم كمن يلعب كرة القدم بيديه وكرة السلة بقدميه”.
لم يعرف التاريخ نهضة لشعب أو أمة إال من خالل الكرامة والعزم 
وطهارة  العقل  انتصار  أسس  على  إال  تقوم  ال  التي  الصف  ووحدة 

النفس وسمو الروح.

عبد الرحمن النجار د. نزار محمود

أعدت نُسموت باداموسي، صحافية متخصصة في الشؤون األفريقية، تقريًرا نشرته مجلة 
الروسي،  الغاز  مستهلكي  أكبر  إحدى  أوروبا،  مساعي  فيه  تناقش  بوليسي«،  »فورين 

إليجاد بدائل أفريقية حيث تهدد روسيا بإغالق صنابير الغاز بشكل دائم.
وأوضح التقرير أن إمدادات الغاز الروسية إلى ألمانيا عبر خط أنابيب »نورد ستريم 1« 
قد توقفت للصيانة الروتينية منذ أسبوعين، وهناك مخاوف من أن روسيا قد ال تستأنف 
تشغيله. لقد قطعت موسكو بالفعل إمدادات الغاز الطبيعي عن بولندا، وفنلندا، وبلغاريا، 
التي رفضت طلب روسيا الدفع بالروبل. وتتوقع رابطة الصناعة البافارية أن تخسر ألمانيا 
ما يقرب من 13% من أدائها االقتصادي في النصف األخير من هذا العام إذا توقف الغاز 

الروسي عن التدفق.

أوروبا تبحث عن بديل الغاز الروسي
وفي سبيل مواجهة أزمة الطاقة، ذهب المستشار األلماني أوالف شولز إلى السنغال في 
مايو )أيار( لمتابعة تطوير حقل غاز من المتوقع افتتاحه العام المقبل. كما بدأ دبلوماسيون 
سعًيا  )نيسان(،  أبريل  في  النيجيريين  المسؤولين  مع  محادثات  األوروبي  االتحاد  من 
لالستفادة من البالد باعتبارها مورًدا بدياًل للغاز. في غضون ذلك، أبرمت إيطاليا اتفاقيات 

مع الجزائر وأنجوال وجمهورية الكونجو.
العاصمة  الماضي  الشهر  زار  ماتاريال  سيرجيو  اإليطالي  الرئيس  أن  التقرير  أضاف 
اإليطالية  الطاقة  شركة  وأعلنت  الطاقة.  مجال  في  التعاون  لمناقشة  مابوتو  الموزمبيقية 
 (LNG( إيني« مؤخًرا أنه من المتوقع أن يحقق مصنعها للغاز الطبيعي المسال العائم«
قبالة ساحل مقاطعة كابو ديلجادو في موزمبيق، أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في 

النصف الثاني من عام 2022.
وبينما تتدافع أوروبا للحصول على إمدادات الطاقة، يستنكر المراقبون واألفارقة أنفسهم 
ما يرون أنه نفاق في مجال الطاقة، معتبرين أن معظم البلدان األفريقية تعيش في ظل 
نقص منتظم في الطاقة وتتأثر بشدة بتغير المناخ. سعت الحكومات األفريقية إلى تطوير 
مشاريع جديدة للوقود األحفوري لتلبية االحتياجات المحلية، لكن الحكومات الغربية طالبت 
المقرضين متعددي األطراف مثل البنك الدولي بالتوقف عن تمويل هذه المشاريع للحد من 

انبعاثات الكربون العالمية.
وتشير الكاتبة إلى تقرير صدر مؤخًرا يفيد بأن بعض الدول األفريقية ستضطر إلى خفض 
يزداد  الذي  األرض  كوكب  مع  التكيف  تكلفة  لتغطية  أخرى  مجاالت  في  العام  اإلنفاق 
احتراًرا، مما سيؤدي إلى تجاوز إنفاقها على الرعاية الصحية. ال تتحمل القارة بأكملها 
سوى 3% فقط من انبعاثات الكربون العالمية، وهذا الرقم يقل كثيًرا بعد استبعاد جنوب 
أفريقيا كثيفة االستخدام للفحم، وهي أكبر مصدر النبعاث الكربون في أفريقيا. كما يستخدم 
المواطن األوروبي العادي أكثر من ستة أضعاف ما يستخدمه المستهلك األفريقي العادي.
يؤكد التقرير أن نائب الرئيس النيجيري ييمي أوسينباجو انتقد في مقال رأي، نُشر مؤخًرا 
انبعاثاتها  بتجميد  األفقر  الدول  قيام  على  إلصرارها  أوروبا  اإليكونوميست،  مجلة  في 
مفهوم  في  الساذج  االعتقاد  »بسبب  ثراًء  األكثر  الدول  به  تلتزم  لم  ما  وهو  الكربونية، 
يمكن  المحمولة،  الهواتف  لصالح  األرضية  الهواتف  استخدام  عن  الكف  مثل  القفزة، 
المتطلبات  إن هذه  األفارقة  القادة  ويقول  الجديدة«.  الطاقة  تقنيات  إلى  تقفز  أن  ألفريقيا 

ترقى إلى مستوى الرغبة في إبقاء القارة فقيرة.

إحدى الحجج ضد التصنيع المعتمد على الوقود األحفوري هي جنوب أفريقيا، حيث يصل 
انقطاع التيار الكهربائي المقرر، المعروف باسم فصل األحمال، 10 أضعاف بحلول عام 
2026 ما لم تضف الدولة مصادر طاقة متجددة، وفًقا لدراسة أجرتها شركة االستشارات 
االقتصادية »ميريديان إيكونوميكس«، ومقرها مدينة كيب تاون عاصمة جنوب أفريقيا.

التي  أفريقيا،  جنوب  في  للدولة  المملوكة  »إسكوم«  شركة  توفير  إلى  التقرير  ويشير 
أصبحت محطات الفحم المتقادمة الخاصة بها غير موثوق بها، 90% من الطاقة في البالد. 

بسبب أزمة الغاز.. هكذا يتجلى »النفاق« 
األوروبي تجاه أفريقيا
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في مؤتمر المناخ لألمم المتحدة »كوب 26« العام 
مليار   8.5 بتقديم  الغربية  الدول  تعهدت  الماضي، 
أكثر  إلى طاقة  التحول  البالد على  لمساعدة  دوالر 

اخضراًرا.

أفريقيا ال تمتلك رفاهية البحث عن بديل
أيوكيجبا،  فيرنر  يشير  القريب،  المدى  على  ولكن 
األفريقية  الطاقة  غرفة  في  األول  الرئيس  نائب 
يجب  أفريقيا  جنوب  أن  إلى  جوهانسبرج،  ومقرها 
أن تستكشف مزيًجا كاماًل جديًدا من مصادر الطاقة، 
بما في ذلك الغاز، ألنه في حين أن المصادر األكثر 
صداقة للبيئة مهمة، فإن سكان نيويورك أو لندن هم 
المتجددة.  الطاقة  في  التفكير  برفاهية  يتمتعون  من 
»إذا كنت في جناح الوالدة في مستشفى في ضواحي 
مايدوجوري ]في شمال نيجيريا[، فال يهم حًقا ما إذا 
كان مستشفاك يعمل بالطاقة باستخدام الفحم. كل ما 

تحتاجه هو الطاقة«.
منتج  أكبر  ثاني  هي  نيجيريا  أن  على  التقرير  شدد 
نيجيري – ما  أفريقيا، إال أن 85 مليون  للنفط في 
يقرب من نصف سكان البالد – يعيشون بدون شبكة 
كهرباء. تمتلك نيجيريا أكبر احتياطيات غاز معروفة 
في أفريقيا، وبسبب الغزو الروسي ألوكرانيا، أعيد 
إحياء المشاريع المتوقفة مثل خط أنابيب الغاز عبر 
إلى  نيجيريا  شمال  عبر  سيمر  والذي  الصحراء، 

النيجر والجزائر ثم إلى أوروبا.

على  التركيز  إلى  بحاجة  األفريقية  الحكومات  أن 
بداًل من  المحلية  التحتية لألسواق  البنية  استثمارات 
ألن  نظًرا  أنه  و  واآلسيوية.  األوروبية  األسواق 
الحرب الروسية األوكرانية دفعت أسعار النفط، التي 
إلى 70 دوالًرا  كانت متوقعة في األصل عند 50 
حققت  فقد  للبرميل،  دوالًرا   120 فوق  للبرميل، 
نيجيريا أرباًحا كبيرة غير متوقعة هذا العام، والتي 
البنية  استثمارات  نحو  تذهب  أن  يجب  أنها  يرى 

التحتية الحتياجات الكهرباء المحلية.

شمال  دول  أن  إلى  تقريرها  ختام  في  الكاتبة  تشير 
الوحيدة في وضع يمكنها من االستفادة  أفريقيا هي 
األوروبية،  الغاز  صفقات  زيادة  من  فوري  بشكل 
اإليطالي  الوزراء  رئيس  بوصول  ذلك  على  مدللة 
ماريو دراجي إلى الجزائر للتوقيع على اتفاق يهدف 

إلى تأمين إمدادات غاز إضافية إليطاليا.

أقامت الجمعية الثقافية السورية في مدينة أوربرو السويدية  في 17 و18 سبتمبر آب 2022 مهرجانها 
الثقافي السنوي العربي الثالث والذي تضمن فعاليات ثقافية متنوعة، بحضور نخبة من الكتاب واألدباء 

والشعراء والفنانين التشكيليين العرب.. المقيمين في أوربا. 
والجمعية نشطة في  جميع المجاالت االجتماعية، الثقافية، التعليمية ، الترفيهية، الرياضية، نمتلك مقر 

خاص بالجمعية في وسط المدينة .
حول نشاطات وفعاليات المهرجان الثالث يقول السيد حسام مراد المنسق الثقافي العام للجمعية 

المعرفي  التنوع  أفق  في  لها  وانفتاحاً  السورية  الجمعية  لنشاطات  تتويجاً  كان  الثالث  الثقافي  المهرجان 
والثقافي

كانت نشاطات المهرجان الى فترتين األولى الصباحية تشتمل:  
لألطفال،  نشاطات 
كمسرح الدمى المتحركة 
األطفال  ومسرح 
تمثيلية  )اسكتشات 
رقصات  مسرحية( 
فقرات  لألطفال،  غنائية 
 ، والخطابة  الفصاحة 

وركن قراءة القصص 
العربي  الخط  وورشة 
باسل  محمد  الفنان  مع 
قاسم الشر، ورشة العمل 
على الخشب  مع الفنان 

عبيدة المعلم.
للفنان  فني  ومعرض 

فراس دويدري.     
المسائية   الفترة  أّما 
من  عدد  على  احتوت 
الحوارية  الندوات 
الشعرية  واألمسيات 
للقصص  والقراءات 
للكتاب  القصيرة 
العرب، وهناك عدد من 

المحاضرات باللغة السويدية بمشاركة وحضور ضيوف سويديين 
أحيا حفل الختام فرقة الزهوري للموشحات األندلسية والقدود الحلبية، كما أن هناك فقرة الموسيقى )عزف 

على العود الشرقي( تمام اإلمام.
ضيوف المهرجان  كوكبة من الشعراء والكتاب والفنانين العرب  قدموا من شتى أنحاء السويد للمشاركة 
بهذا العرس الثقافي الكبير كالدكتور  اللبناني عثمان عثمان مذيع ومقدم في قناة الجزيرة ومدرب معتمد 

لإلعالمين 
الدكتور موسى العباس كاتب سوري مقيم في السويد ، الشاعر الفلسطيني  الدكتور محمد الظاهر، الشاعر 
الدكتور محمد  خالد  الدكتور محمد شادي كسكين، الشاعر  أحمد الصويري، الشاعر حازم الحريري، 

نصرة والشاعر محمود العيسى أما في القصة القصيرة رهف أبو شعر. 
كما استضافت فعاليات المهرجان هذه السنة مشتركي تحّدي القراءة العربي من جميع أنحاء السويد وتم 
تكريمهم وتشجيعهم والتعارف فيما بينهم من خالل خلق فرصة اللقاء، يذكر أن  الفائز بالمركز األول في 

المسابقة من مشتركي الجمعية السورية. 



Unser Angebot umfasst: 
- Ein Kassensystem     
- Eine Tischreservierung mit 
   integriertem Warenwirtschaftssystem  
- Kontaktlose Bezahlung
- Kassensystemverknüpfungen 
 mit Onlineshop & App
- Ein QR-Code für direkte Bestellung 
 über das Smartphone des Kunden
- TSE (Technische Sicherheitseinrichtung) 
 via USB oder Cloud

  Vermeiden Sie Strafanzeigen vom Finanzamt 
  aufgrund einer Kasse, die vom Finanzamt 
  nicht akzeptiert wird.
  Aufgrund des individuellen Bedarfs 
  werden Angebote Individuell gestellt 
  und daher auf Anfrage zugeschickt.

عروضنا :  
نظام الكاشير كاسه اإللكتروني       -

نظام حجوزات   -
نظام QR Code لالستجابة السريعة عبر هاتف الزبائن     -

نظام الدفع اإللكتروني، ميزة النقر للدفع   -
عروضنا خاصة بحسب رغبات الزبائن      -

نظام السالمة المالية TSE دائرة الضرائب   -
ربط نظام الكاشير كاسه مع التسوق     -

اإللكتروني  و التطبيقات  

  عدم وجود نظام  TSE يعرض للمسائلة القانونية، 
  استفيد من ارشاداتنا و خبراتنا

Radwan Alkorani 
Geschäftsführer 
IT Software Spezialist 
Wirtschaftsinformatiker
4 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von 
IT-Produkten und der IT-Beratung
Siemens Energy, Syrocon Ag & Newwork GmbH

Bilal Naman
IT Marketing Spezialist 
Wirtschaftsingenieur
6 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von 
IT-Produkten und dessen Vermarktung.
Kassensystem, Apps & Softwareentwicklung

          www.livetec-system.de
          Tel:+49 176 84221074
          Tel:+49 176 46533432

لسنا 
الوحيدون 

ولكننا 
االفضل



Von der Idee bis zur fertigen Software

Sie wollen eine App mit Anforderungen 
entwickeln, dann sind wir ihre 
richtigen Ansprechpartner!

Was wir anbieten?
Sämtliche Softwareentwicklung 
und Hardwareprogrammierung.

Was wir gut können: 
- IT-Beratung
- Software für Webservice
- Smartphone Apps
- Desktop Apps
- Softwareapplikation
- API & API Integration
- RPA Development

Nutzen Sie unsere Individuelle und selbst 
entwickelte Software für Kassensysteme. 
Diese können auf ihre Individuelle 
Bedürfnisse programmiert werden.
Sie haben bereits eine Kasse? Kein Problem. 
Unsere Software kann auf jede Kasse 
angepasst werden.

كل الخطوات من الفكرة الى نهاية البرمجة

اذا كنت تبحث عن تصميم برنامج 
فنحن من يلبي لك ذلك

خدماتنا:
كافة برامج السوفت وير / الهاردوير

اختصاصاتنا:
تنظيم تقنية المعلومات   -

تطبيقات الويب   -
تطبيقات الهواتف الذكية   -

تطبيقات الحاسوب اإللكتروني   -
تصميم برامج الذكاء االصطناعي   -

واجهة التواصل بين التطبيقات -

استخدم برنامجنا الخاص للنظام اإللكتروني 
للكاشير كاسه

هل تستخدم الكاشير كاسه؟ 
برنامجنا قابل للتطبيق على كل أنواع 

الكاشير كاسة اإللكترونية
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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

شھر أكتوبر/ تشرین أول ۲۰۲۲
Gebetszeiten für Berlin / Oktober 2022

  01
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20:16
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20:07
20:05
20:03
20:00
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19:56
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19:48
19:46
19:44
19:42
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19:38
19:36
19:34
18:33
18:31
18:29
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18:41
18:39
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18:34
18:32
18:30
18:27
18:25
18:23
18:21
18:18
18:16
18:14
18:12
18:10
18:08
18:05
18:03
18:01
17:59
17:57
17:55
17:53
17:51
16:49
16:47
16:45
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16:02
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15:59
15:57
15:55
15:53
15:52
15:50
15:48
15:46
15:45
15:43
15:41
15:39
15:38
15:36
15:34
15:33
15:31
15:29
15:28
15:26
15:24
15:23
15:21
15:19
15:18
14:16
14:15
14:13
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12:58
12:58
12:57
12:57
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12:55
11:55
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07:04
07:05
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07:12
07:14
07:16
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07:35
07:37
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05:32
05:34
05:36
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06:00
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20 Stück   =  60€
50 Stück   = 100€ 
100 Stück = 150€ 

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

أقالم للدعاية واإلعالن ـ حفر بالليزر

030-615 76 70

Metall Kugelschreiber
mit einseitiger Lasergravur

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 

أشهى الوجبات
الدمشقية و الشرقية

هدفنا تقديم

خدمة مميزة لكم

Reuterstraße 28, 
12047 Berlin

0176  61065784
 0179  1841791

Aldimashqiالدمشقي



  

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

terminBeratung@mail.de
 الرجاء تحديد موعد للمقابلة
على البريد االلكتروني

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

استشارات للجميع
شؤون األجانب

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

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

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

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

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

- عباسي
 

دة/ ذكرى

ـ د/ باي
 

ـ د/ شبارق

 
ـ د/ غطاس

 

ـ د/ حدرج

ـ د/ محمد

ـ د/ الراعي

 
- د/ رافعي

 

ـ د/ رامز
 

د/ ترابي
 

الطب التجميلي
ـ دة/ أنيت

ـ دة/ شذي

عيون
ـ د/ مأمون 

جراحة
د/ عمرو حمصي

ـ د/ دهشان

- د/ عابد دومه
 

ـ د/ محجوب

- د/ منذر

د/ سليمان

نساء
د/ أحمد شاهين

ـ دة / هنادي عوادة

- د / خالد الشرافي 
 

ـ دة / سّمان

دة/ جميلة

دة/ ماريا عبد الكريم

د/ محمد القاسم

ـ دة/ منى
أبو دقة

ـ دة/ نيفين نصار

ـ دة/ زمزم

 أنف، أذن، حنجرة
 

ـ د/ باسم
 

ـ د/ هاشم

ـ د/ موسى

 

باطنية
ـ د/ علي عبود

- د/ خليل

ـ د/ خليلي

ـ د/ لطيف سعيد

أطفال
- دة / ذكرى

 
- د / نجيب

 

ـ دة/ سناء

جراحة أطفال
ـ د/ علي معروف

ـ د/ بسام غنام
 

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

Mi, Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

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

Tel 030 625 10 07

Karl-Marx-Str. 80
12043 Berlin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- دة / ذكرى

طب نفسي لألطفال
ـ د/ نجيب

أمراض صدرية
   

 ـ د/ بدر عسكر

 
طب األعصاب

ـ د/ كمال الدين
 

ـ د/ مصري

 

عظام
ـ د/ أشرف عبد العزيز

 
ـ د/ دهشان

 

ـ د/ محمود عاطف
 

ـ د/ رسالن

طب رياضي
ـ د/ دهشان

مسالك بولية
- د/ فرج هللا

- د/ السويفي
 

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

بإشراف االستشاري د. نجیب السعیدي
أخصائیون في الطب العام

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

العيادة التخصصية لكل العائلة

Braunschweiger Str. 14, 12055 Berlin-Neukölln

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

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

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

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

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

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

FRAUENÄRZTE
Ahmed Shahin   

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

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

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

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

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

د. حسن هاشم
أخصائي طب و جراحة

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

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



0176 6475 4594 
0176 3419 7645

030 - 687 - 54 22

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

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

أختصاصنا:
- ابتسامة هوليود

- زراعة األسنان 
- تقويم األسنان 

- تركيبات ثابتة و متحركة
- معاجة الجذور بواسطة المجهر

- جميع المعالجات السنية االخرى
- تبييض األسنان بالليزر

www.alsham-dental-clinic.com 

info@alsham-dental-clinic.com

NEUERÖFFNUNG 

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

Alarashi Brüder 
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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

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



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

زراعة أسنان بالتقسيط المريح
تبييض وتجميل األسنان

تركيب تيجان وجسور
حشوات أسنان بيضاء ليزرية

سحب عصب بدون ألم
أحدث أساليب التخدير لضمان المعالجة بدون ألم

العيادة مقابل الباب الخلفي لبلدية نويكولن

بإشراف الدكتور عماد عبود

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

 مطلوب
مساعدة طبيب أسنان

موظفة استقبال

ة - التركية
ث: العربية - األلماني

ن نتحد
نح
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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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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 

Dr. AMIN HAFIZ

zahnarztpraxis
DR.Amin Hafiz
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Tel: (030) 69 35 050
Fax: (030) 69 50 89 04

Hohenzollerndamm 187
10713 Berlin

     Sprechzeiten

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

www.gynäkologie-majoul.de

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

 Betreuung in den Wechseljahren
        Laserbehandlungen :

 Haarentfernung               Besenreiser entfernen

دكتورة جميلة مجول
أخصائية نسائية

Dr. Zamzam Abushowaisha
دكتورةزمزم ابوشويشه

أخصائية نسائية

FÄ für Gynäkologie und Geburtshilfe
Dr. Jamila Majoul



 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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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



Wer sind wir?
 
•  Wir sind eine Familienpraxis in 
     Berlin Reinickendorf. 
•  Wir behandeln Kinder und Erwachsene!
•  Wir haben speziell Kinderzahnärzte. 
•  Wir haben freie Parkplätze. 
•  Wir haben einen Fahrstuhl. 
 

Unsere Leistungen:
 
• Ästhetische Zahnheilkunde 
   (Veneers, Inlays, Teilkronen)
• Unsichtbare Zahnspange (Aligner) 
• Zahnersatz (Kronen, Brücken, Prothesen) 
• Implantatprothetik 
• Zahnreinigung und Bleaching 
• Füllungen und Wurzelkanalbehandlungen 
• Behandlung von Angstpatienten 
• Kinderzahnmedizin im vollen Spektrum 

Wir sprechen:
Arabisch, Englisch, Deutsch, 
Persisch, Türkisch, Russisch.

 Familienpraxis
Dr. Zen Hedar

العيادة الطبية الحديثة لطب األسنان

   Öffnungszeiten:        Adresse:              Telefon:.
Mo - Fr von 8-20 Uhr    Waidmannsluster Damm 21         030 4124034 
Sa. nach Vereinbarung    13509 Berlin         030 41471700

info@spreekrone.de
https://www.spreekrone.de/

 من حنن؟
• حنن عيادة عائلية يف برلني 

     راينيكندورف .
 • نتعامل مع األطفال والبالغني !

 • لدينا أطباء أسنان متخصصني لألطفال.
 • لدينا أماكن وقوف سيارات جمانية.

 • لدينا مصعد كهربائي.

 خدماتنا:
 • طب األسنان التجميلي

     )قشرة ، ترصيع ، تيجان جزئية(
 • األقواس غري املرئية )تقويم األسنان(

• أطقم األسنان )التيجان واجلسور 
     واألطراف االصطناعية(

 • زراعة األسنان
 • تنظيف األسنان وتبييضها

 • احلشوات وعالجات قناة اجلذر
 • عالج مرضى القلق

 • طب أسنان األطفال بكامل نطاقه

 حنن نتحدث:
 عربي، اجنليزي، املاني،

الفارسية والرتكية والروسية.



 Familienpraxis
Dr. Zen Hedar

العيادة الطبية الحديثة لطب األسنان

   Öffnungszeiten:        Adresse:              Telefon:.
Mo - Fr von 8-20 Uhr    Waidmannsluster Damm 21         030 4124034 
Sa. nach Vereinbarung    13509 Berlin         030 41471700

info@spreekrone.de
https://www.spreekrone.de/

            هاتف:           العنوان      اوقات العمل:
ن إىل الجمعة      Waidmannsluster Damm 21                          030  4124034           األثن�ي

ن 13509            8 صباحا إلى 8 مساءا 41471700  030                               برل�ي
                   السبت بحجز مسبق

 MODERNE ZAHNMEDIZIN FÜR GROSS & KLEIN



Die spezielle Praxis für Innere Medizin.
Unter Führung von Dr. Ali Abboud.
Die erste Praxis für Innere Medizin in Neukölln mit Kompaktleistungen.
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Avicenna Klinik,
Paulsborner Str. 2, 10709 Berlin
Tel. 030-2360830
DRK-Kliniken Westend
Spandauer Damm 130, 14050 Berlin
Charlottenburg Tel. 3035-0
S-Bahn: S45, S46 Westend, Bus: 145 
Paulinenkrankenhaus
Dickensweg 25-39, 14055 Berlin
Charlottenburg , Tel. 30008-0
U-Bahn: U2, U12 Neu-Westend, Bus: 104 
Schlossparkklinik
Heubnerweg 2, 14059 Berlin - Charlottenburg
Tel. 3264 0, S-Bahn: S45, S46 Westend
Vivantes Klinikum im Friedrichshain
Landsberger Allee 49, 10249 Berlin
Friedrichshain, Tel. 4221-0, Tram: 5,6,8,15 
Vivantes Klinikum Hellersdorf
Myslowitzer Str. 45, 12621 Berlin
Hellersdorf, Tel. 5651-0
S-Bahn: S5 Kaulsdorf, Bus 169 
DRK-Krankenhaus Köpenick
Salvador-Allende-Str. 2-8, 12559 Berlin  
Tel. 3035300-0
Bus: X69,167,169, 369, Tram: 26, 67 
Vivantes Klinikum am Urban
Dieffenbachstr. 1, 10967 Berlin - Kreuzberg 
Tel. 697-1 , Bus: 248 
Ev. Krankenhaus Kِönigin Elisabeth
Herzbergstr. 79, 10362 Berlin - Lichtenberg 
Tel. 5472-0, Tram: 8, 27 
Krankenhaus Lichtenberg
Fanninger Str. 32, 10365 Berlin - Lichtenb. 
Tel. 5518-1 , Bus: 193, 256, Tram: 21, 27 
Unfallkrankenhaus Berlin
Warener Str. 7, 12683 Berlin - Marzahn 
Tel. 5681-0 , Bus: X69, 190 
Wilhelm-Griesinger-Krankenhaus
Brebacher Weg 15, 12683 Berlin - Marzahn 
Tel. 5680-0
U-Bahn: U5 Wuhltetal , Bus: X69, 190 
Bundeswehrkrankenhaus Berlin
Scharnhorststr. 13, 10115 Berlin - Mitte 
Tel. 28 41-0  , Bus: 147 

مستشفى إبن سينا

St. Hedwig-Krankenhaus
Große Hamburger Str. 5-11, 10115 Berlin 
Mitte, Tel. 2311-0 
Universitätsklinikum Charité
Schumannstr. 20/21, 10117 Berlin - Mitte 
Tel.: 4505-0, Bus: 147 
Krankenhaus Neukölln
Rudower Str. 48, 12351 Berlin 
Tel. 6004-1, Bus: 141, 174 
Franz-Volhard-Klinik
Wiltbergstr. 50, 13125 Berlin - Pankow 
Tel. 941720, S-Bahn: S4 Berlin-Buch,
Bus: 158,159,251, 891 
Klinikum Buch
Wiltbergstr. 50, 13122 Berlin - Pankow 
Tel. 9401-0 , S-Bahn: S4 Berlin-Buch, Bus: 
158,159,251, 891 
Vivantes Klinikum Prenzlauer Berg
Frِöbelstr. 15, 10405 Berlin - Prenzlauer Berg, 
Tel. 4242-0, Tram: 1, 20 
Dominikus Krankenhaus Berlin
Kurhausstr. 30, 13467 Berlin - Reinickendorf 
Tel. 4092-0
Vivantes Humboldt Klinikum
Am Nordgraben 2, 13509 Berlin
Reinickendorf, Tel. 4194-0 , Bus: 120 
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum
Rubensstr. 125, 12157 Berlin - Schِnöeberg 
Tel. 7903-1, Bus: 187 
Ev. Waldkrankenhaus
Stadtrandstr. 555 , 13589 Berlin - Spandau 
Tel. 3702-0, Bus: 130, 237 
Vivantes Klinikum Spandau
Neue Bergstr. 6 , 13585 Berlin
Tel. 3387-0, Bus: 131, 136, 331 
Vivantes Klinikum Spandau
Griesingerstr. 27-33, 13589 Berlin - Spandau 
Tel. 3701-1, Bus: 130 
Krankenhaus Bethel
Promenadenstr. 3-5, 12207 Berlin - Steglitz 
Tel. 7791-0, S-Bahn: S25 Lichterfelde-Ost 
St. Marien-Krankenhaus 
Gallwitzallee 123-143, 12249 Berlin - Steglitz 
Tel. 76783-0, Bus: 182, 187 
Universitäsklinikum Benjamin Franklin
Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin - Steglitz 
Tel. 8445-0, Bus: 185, 285 

St. Joseph-Krankenhaus
Bäumerplan 24, 12101 Berlin - Tempelhof 
Tel. 7882-0, Bus: 140, 184 
Vivantes Wenckebach-Klinikum
Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin - Tempelh. 
Tel. 7561-0, U-Bahn: Kaiserin-Augusta-Str 
Elisabeth-Krankenhaus
Lützowstr. 24-26, 10785 Berlin - Tiergarten 
Tel. 2506-1, Bus: 341 
Krankenhaus Hedwigsh
Buntzelstr. 36, 12562 Berlin - Treptow 
Tel. 6741-0, Bus: 163 
Deutsches Herzzentrum Berlin
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
Wedding, Tel. 4593-0
U-Bahn: Amrumer Str., Bus: 221, 248 
DRK-Kliniken Mark Brandenburg
Drontheimer Str. 39-40 , 13359 Berlin
Wedding, Tel. 3035600-0
U-Bahn: Osloer Str., Bus: 150, 228 
Universitätsklinikum Charité
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
Wedding, Tel.450-50
U-Bahn: Amrumer Str., Bus: 126, 221, 248 
Park-Klinik Wessensee
Schِönstr. 80, 13086 Berlin - Weißensee 
Tel. 96280 
Park-Sanatorium Dahlem
Hammersteinstr. 20, 14199 Berlin
Wilmersdorf, Tel. 82 99 91-0, Bus: 110 
St. Gertrauden-Krankenhaus
Paretzer Str. 12, 10713 Berlin - Wilmersdorf 
Tel. 8272-0, U-Bahn: Heidelberger Platz,
S-Bahn: S4, S45, S46 Heidelberger Platz 
Ev.Krankenhaus Hubertus
Spanische Allee 10-14, 14129 Berlin
Zehlendorf, Tel. 81 00 8-0, Bus: 118, 318 
Krankenhaus Waldfriede
Argentinische Allee 40, 14163 Berlin - Zeh-
lendorf, Tel. 81 81 0-0, U-Bahn: U1 Krumme 
Lanke, Bus: 112, 211, 629 
Krankenhaus Zehlendorf
Gimpelsteig 9, 14165 Berlin Tel. 8102-0  

- ص/ أشرف خويطر

- ص/ عبد الناصر السقا

- ص/ نبيل الدسوقي

ـ ص/ عالء الحلو

ـ  ص/ محمد نوفل

ـ  ص/ مالك فاعور

 
- ص/ ياسين مطر

 
- ص/ سمير حسنى

 

- ص/ أنيا

 
- ص/ نهاد األشقر

 
ـ ص/ محمد العزوزي

ـ ص/ العريان

- د. إبراهيم نصار

- ص/ موسى مسالمة

Akazien Apotheke,  
Hauptstr. 19, 10827 Berlin 
Tel. 030-76768777
Am Gartenplatz,
Feldstr. 10, 13355 Berlin
Tel. 030-4639855
Berg Apotheke,
Skalitzer Str. 133, 10999 Berlin,
Tel. 030-61609999
Herzapotheke
Badstr. 57-58, 13357 Berlin, 
Tel.: 030- 4614079
Kaiserdamm Apotheke,
Kaiserdamm 114, 14057 Berlin
Tel. 030-32602142
Konradin,
Friedrich-Karl-Str. 23, 12103 Berlin,
Tel. 030-7525717
Lukas Apotheke,
Wrangelstr. 78, 10997 Berlin,
Tel. 030-6123950
Orchideen Apotheke,
Britzer Damm 67, 12347 Berlin,
Tel. 030-6065062
Potsdamer-Platz-Apotheke,
Linkstr. 4, 10785 Berlin,
Tel. 030-2559220
Rathaus Apotheke,
Großbeerenstr. 26, 10963 Berlin,
Tel. 030-2158084
Sonnen-Apotheke
Sonnenallee 76, 12045 Berlin
Tel. 030-6272 8330
Spree-Apotheke
Alt Moabit 89, 10559 Berlin
Tel.: 030-39903380
Tannenberg Apotheke,
Birkbuschstr. 59, 12107 Berlin 
Tel. 030-7718824
Wildenbruch Apotheke,
Sonnenallee 105, 12045 Berlin,
Tel. 030-6872124

Physiotherapie,
Wilmersdorfer Str. 39, 10627 Berlin
Tel.: 030-31802711
Physiotherapie & Massage,
Joachimsthaler Str. 21, 10719 Berlin-
Charlottenburg, Tel.: 030 236 23 482
Physiotherapie Bilal
Residenzstr. 153, 13409 Berlin
Tel.: 030-41727171 / 0176-70765060

- د/ محمد محمد

ـ عدنان المحضر

ـ بالل للعالج الطبيعي

Nemer El-Ahmed
Versicherungsbüro, Gotzkowskystr. 29, 10555 
Berlin, Tel. 030-3347198
ٌRamy Elsayad (BHW/Postbank)
Mohriner Allee 70, 12347 Berlin, Tel.:
030-22439834 

- نمر األحمد

ـ رامي الصياد

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel

Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice

Beratung & Versorgung

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

E-Mail  info@abdul-ot.de
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Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96

BLISSESTR. 5,        
10713 Berlin - Wilmersdorf
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TEL    030   86  10  86
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BRILLENSTUDIO
ABDALLAH
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Abokal Najat
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
Ahmed Abed
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
Ahmad Chahrour
Anzengruber Str. 8, 12043 Berlin
Tel.: 030-921066470
Ibrahim Housam
Müllerstr. 156 A, 13353 Berlin,
Tel. 030-469062822
Jawabreh, Imad
Kurfürstendamm 152, 10709 Berlin, 
Tel. 030-3974470
Naser Mansour 
Meinekestr. 8, 10719 Berlin, 
Tel. 030-69532914
Nasereddin Josef
Bastianstr. 5, 13357 Berlin
Tel.: 030-66403045
Riad Khalil
Meinekestr. 8, 10719 Berlin, 
Tel. 030-37584248
Tarig Elobied
Alt Moabit 108a, 10559 Berlin, 
Tel.030-330999990

ـ اة/ نجاة أبوقال

ـ ا/أحمد عابد

ـ ا/أحمد شحرور

ـ ا/ حسام ابراهيم

ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

ـ ا/ طارق العبيد

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

SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,

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

- د/ عبد هللا

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

   ـ أميركو
للتجارة      

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

- شركة برلين للنظافة

- شركة لحام

23 Jahre Dalil Magazin
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Firma Mattar
Tel. 0176-26888250
Hajjir Umzüge
0176-70739151
IL Dienstleistung
Kottbusser Damm 70, 10967 Berlin
Tel.: 030-9838845
Mattar Transport
0176-61799437

- شركة مطر

ـ نقليات حجير

ـ عبد هللا سعد

ـ مطر للنقليات

El Nahar
Stuttgerter Platz 11, 10627 Berlin, Tel. 
0174-2535585

ـ النهار

AliTel
Brisestr. 5, 12053 Berlin
Tel.: 0176-71050656
Bassal-Shop
Sonnenallee 36, 12045 Berlin
Tel. 030-62725201
City Phone
Sonnenalle 42, 12045Berlin
Tel. 030-62989399
Handy World
Karl-Marx-Platz 1, 12043 Berlin
Tel.: 030-50915236
Handy & Technik
Erkstr. 7, 12043 Berlin
Tel. 030-33029960
I like Handy
Kottbusser Damm 70, 10967 Berlin,
Tel.: 030-6807 0391
Tam Tam
- Karl-Marx-Str. 65,12043 Berlin
  Tel. 03087339250
- Karl-Marx-Str. 175, 12051 Berlin
  Tel. 030-68088030

ـ علي لالتصاالت

- هواتف بصل

- هولتف المدينة

ـ عالم الموبيل

- رمضان

ـ عبد هللا سعد

- طم طم

ـ البصراوي لألجهزة 
 المنزلية   

 والكهربائية

Al Basrawy : 
Waschmaschinen, Geschirrspüler, 
Trockner
0157-5789 1714

AN- & VERKAUF 
AB Automobil
Barnetstr. 53, 12305 Berlin
Tel.: 030-7456418
Autoservice Abo Ward
Neuendorfer Str. 64, 13585 Berlin
Tel.: 030-61365550
Jallous Automobile
Lübarser Str. 35, 13435 Berlin
Tel. 030-4024415
Wehbe Autohandel
Kiefholzstr. 388, 12054 Berlin,
Tel. 030-62804435
VERMIETUNG
Ascar
Mehringdamm 63, 10961 Berlin,
Tel. 030-695797-6
REPARATUR
ASD Auto Design u. Service GmbH
Koloniestr. 104, 13359 Berlin,
Tel. 030-4926372
Chebli, Hikmet u. Ghazi
Koloniestr. 127, 13359 Berlin, 
Tel. 030-4939073
KFZ-GUTACHTER
BAG, Belal Ahmed
Schierker Str. 28, 12051 Berlin
Tel.: 030-62900013 Funk: 0177-4725337
KFZ-Gutachter, El-Amassi
Osloer Str. 112, 13359 Berlin.
Tel.: 030-52134969 Funk: 0176-76778115
KFZ-Ingenieurbüro AS
Mariendorfer Damm 45, 12109
Belin, Tel.: 030-89000201
Samer dahan
Hohenzollerdamm 157, 10713 Berlin,
Tel.: 030-33 988 148
SVS, Abotair & Biary
Klausingring 1, 13627 Berlin
Tel.: 030-49207543

ـ بالل أحمد

ـ محمد العمصي

ـ على عواضة

ـ سامر دهان

ـ يزيد و فاضل

Khadem , Mustapha   
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin, 
Tel. 030-2517742
Hatem El-Batta
Swinemünder Str. 48B, 13355 Berlin,
Tel. 030-7914857
Khleif, Moussa
Greifenhagener Str. 48, 10437 Berlin, 
Tel. 030- 4455725
Naim Ashour
Schöneberger Str. 5a, 10963 Berlin
Tel. 030-33986886
Sudgi Hamdan
Kurfürstenstr. 37a, 12249 Berlin-Lankwitz, 
Tel. 030- 81001323 / 0163-7280250

ـ ا/مصطفى

ـ أ/ حاتم البطة

ـ ا/ موسى

ـ ا/نعيم عاشور

ـ ا/ صدقي حمدان

Adam Travel
Pariser Platz 4A, 10117 Berlin, Tel.: 
030-25559889
Al-Hanan
Sonnenallee 94, 12045 Berlin, Tel. 
030-68053236
Almadina Travel Service
Flughafenstr. 33, 12053 Berlin, Tel. 
030-26558448
Babylon Reisen
Grunewaldstraße 60, 10825 Berlin, 
Tel. 030 -78715751
Dania Reisen
Müllerstr. 119, 13349 Berlin, Tel. 
030-81799643
Terek Ben Ziad
Werbellinstr. 5, 12053 Berlin, Tel.: 
030-67 51 84 91
Hayat Reisen
Drontheimer Str. 24, 13359 Berlin, 
Tel.: 030-7024 6347
Hegazi
Tauentzienstr. 16, (Kudamm), Tel. 
030-2139062

ـ آدم للسياحة

ـ الحنان للسياحة والسفر

 
ـ سفريات المدينة

- سفريات بابيلون

ـ سفريات دانيا

ـ سفريات حياة

- سفريات حجازي

HTC-Harb
Potsdamer Str. 93, 10785 Berlin, Tel. 
030-2651627
Kudus Reisen 
Gneisenaustr. 90, 10961 Berlin, Tel. 
030-6948974
Maschari Reisen
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin, Tel. 
030-61621767
Watan Reisen GmbH
Sonnenallee 55, 12045 Berlin, Tel. 030-
56828971-73
Safa Reisen 
Baruther Str. 1, 10961 Berlin,  Tel. 
030-61202799
Town Travel
Sonnenallee 122, 12045 Berlin, Tel. 
030-2363 2927

ـ مكتب حرب

ـ مكتب القدس

ـ سفريات المشاريع

ـ سفريات الوطن

ـ سفريات الصفا
 

ـ تاون ترافيل

Electronicline 
Beusselstr. 78, 10553 Berlin
Tel. 030-34502802
Elektro Fun
Karl-Marx-Str. 12043 Berlin
Tel. 030-62732563
Mobile Sat
Sonnenalle 114, 12045 Berlin
Tel. 030-62001883
Rix Handy Shop II
Erkstr.11, 12043 Berlin
Tel. 030-70220846
SatCom Berlin
Müllerstr. 167, 13323 Berlin,
Tel.: 030-53063660

- إلكترونيك لين

- إلكترو فن

- موبيل سات

- ريكس

ـ ساتكوم

Abdelwahed
Alt-Lietzow 22, 10587 Berlin, 
Tel.: 030 / 3413512
Al-Salihi, Nour-Al-Din
Afrikanische Str. 153D, 
13351 Berlin, Tel. 030-45081540
Al-Samarai
Ermslebener Weg 4, 10713 Berlin, 
Tel. 030 / 8246968
Amado
Pariser Str. 63, 10719 Berlin, 
Tel. 030/8851895
Bouchra El Hajyel
Beusselstr. 77, 10553 Berlin, Tel. 030-
91574731
Choraka Saleh
Lüderitzstr. 79, 13351 Berlin, 
Tel.030- 4528656
Dr. Elektiar A.
Aachener Str 40, 10713 Berlin, 
Tel. 030-2138830
Fouad Moussa
Bundesallee 32, 10717 Berlin, Tel.: 0176-
7005 5678
Ismail Khalil
Weichsel Str. 7, 12043 Berlin, 
Tel. 0177-5987984

ـ ا/عبد الواحد

  
ـ نور الدين الصالحي

 

ـ ا/ السامرائي

 
ـ ا/ أمادو

ـ أة/ بشرى الحجيل

ـ ا/ صالح

ـ د/ أحمد اإلختيار
 

ـ ا/ فؤاد موسى

ـ ا/ إسماعيل

Aachener Str. 40, 10713 Berlin
(U-Bhf: Heidelberger Platz  Bus: 249)

E-Mail post@elektiar.de
Tel 030 213 88 30  Fax 030 213 88 40

Funk 0171 838 97 31

Dr. A. Elektiar
dolmetscher

د/ أحـمد اإلختيار
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cab24 Taxischule 
Dominicusstr. 11, 10823 Berlin, Tel.: 
030-47399222
Die Smarte Fahrschule 
 Klosterstr. 28, 13581 Berlin, Tel.: 0157-
80556115
Exakt Fahrschule
Anzengruberstr. 6, 12043 Berlin, Tel.:030-
23536205
Sonnen Fahrschule
- Sonnenallee 82, 12045 Berlin, Tel.: 
030-68072096
- Karl-Marx-Str. 163, 12043 Berlin, Tel.: 
030-98409549
- Tempelhofer Damm 214, 12099 Berlin, 
Tel.: 030-55596711
Turbo Fahrschule
- Bredowstr. 2,10551 Berlin,   Tel. 030-
39837537 
- Donaustr. 101, 12043 Berlin,   Tel. 030-
56821280

ـ كاب ٢٤

ـ سمارت

- إكسزاكت

ـ أ / محمد

- أ / حبيب

Foto Farid
Sonnenallee 69, 12045 Berlin
Tel. 030-60507180
MedyaHD
Sonnenallee 95, 12045 Berlin
Tel. 030-68975838

ـ فوتو فريد

ـ ستوديو ميديا

F&S Steuerberatung
Friedrichstr. 231, 10969 Berlin
Tel.: 030-9940 496 80
Dr. Nagih Al-Obaidi
Degnerstr. 140, 13053 Berlin
Tel.: 01736001126

ـ فرات العبيدي

ـ د. ناجح العبيدي
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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
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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
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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



أفقي
ممثل	لبناني

الحلول	في	الصفحة	98

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

01 - فيلم تاريخي من إخراج يوسف شاهين.
02 - بحر واسع - شجعان - يتضرع )معكوسة(.

03 - مطلع أغنية لعبد الحليم.
04 - مؤلفة رواية )مرتفعات و ذرنج( - مدخل.

05 - ربوة - متشابهان - قيدناها.
06 - حاكم - انعطفنا - بصحبة.

07 - طائر - زوال العقل )معكوسة(.
08 - قاعة - جبنت - اتندم.

09 - العب كرة باالهلي - خشن - أداة.
10 - معبود - مد عنقه لينظر - ويل - ثلث )سور(.

11 - نصف )كوكب( - يتلمسان األخبار خلسة - يقنط )معكوسة(.
12 - أجاد )معكوسة( - يتعطران - في الرأس )معكوسة(.

13 - أقوض - تجدها في )أعاده( - مدحني )معكوسة(.
14 - بركة - نزجر - حاال.

15 - حي بالقاهرة - بسط - مثيل )معكوسة(.

01 - زوج )نفرتيتي( - زحزحناها.
02 - الشديد المعجز )معكوسة( - من الحلويات.

03 - توجهن )معكوسة( - عقلها - معدن.
04 - فيلم لعبد الحليم )معكوسة( - فات.

05 - صغار البنات - خدعت - اقترب.
06 - حبور )مبعثرة( - من اهم الوزارات.

07 - ممثلة مصرية - مقر الخالفة العثمانية.
08 - تجدها في )وسيلة( - العب زملكاوي راحل.

09 - النقود الورقية - للتفسير - حزن.
10 - يتضح له - مخترع التيليفون.

11 - أغنية لعبد الوهاب - أداة نصف.
12 - شهد معكوسة - حازت - خالف سيئاته.
13 - طائفة دينية بالهند - متشابهة - سقى.

14 - ثلث )بيت( - أكثر أهمية - ممثلة مصرية.
15 - مسلسل بطولة سميرة أحمد )معكوسة(.

رأسي

بين	الصورتين	توجد	سبعة	فوارق	حاول	أن	تجدها	في	دقيقتين
•ههل	تعلم	ان	دولة	إندونيسيا	تمتلك	أكبر	عدد	من	

			المسلمين	في	العالم،	حيث	يشكل	المسلمون	قرابة		
   87%	من	سكان	إندونيسيا	البالغ	عددهم	216   
			مليون	نسمة،	وبناًء	عليه	تضم	دولة	إندونيسيا	ما	

			يقارب	من	188	مليون	مسلم.
• هل	تعلم	ان	أعلى	درجة	حرارة	سجلت	على	األرض	
			هي	56.72	مئوية	في	وادي	الموت	في	كاليفورنيا	
			في	الواليات	المتحدة،	ووصلت	أدنى	درجة	حرارة	
			على	األرض	إلى	-94.7	مئوية	في	شرق	القارة	

			القطبية	الجنوبية.
• هل	تعلم	ان	المعادن	الوحيدة	التي	ليست	فضية	

			اللون	هي	الذهب	والنحاس.
• هل	تعلم	إّن	غاز	األكسجين	عديم	اللون،	إال	أنّه			

			أزرق	اللون	في	الحالتين	السائلة	والصلبة.

7x
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العاصمة



1-	ما	هو	اكثر	الكواكب	خطورة؟	

2-	متى	وقع	ُصلح	الُحديبية؟

3-	الي	ماذا	يشير	علم	األنثروبولوجي؟

4-	ماهو	علم	الميتورولوجيا	؟

5-	متى	انتهت	الخالفة	العثمانية؟

6-	أي	من	اعضاء	الجسم	يستهلك	40%	من	

				أوكسجين	الدم	؟

7-	ماهو	اقدم	كتاب	ديني	عالمي؟

8-	كم	تبلغ	درجه	حراره	الشمس؟

9-	من	هو	اول	خليفه	اموي؟	

10-	من	هو	مخترع	االشعه	السينيه	)x	(	؟

11-	كم	عدد	دول	االتحاد	السوفيتي	التي	

						تفككت	عنه؟

12-	بماذا	سمي	عرب	الشمال	قديم؟

13-	لمن	اعطيت	جائزه	نوبل	في	الفيزياء	

						الول	مره؟

14-	كم	بوصه	في	اليارده	الواحده؟

15-	من	هو	اول	رئيس	جمهوريه	إليران؟

16-	من	استخدم	مصطلح	االنتفاضه	الول	مره؟

17-	من	هو	أول	شخص	صنع	الكره	االرضيه	
						الجغرافيه؟

18-	من	اين	بدات	الثوره	االسالميه	في	
						إيران؟

19-	من	هو	أول	منتخب	عربي	صعد	إلى	
						كاس	العالم؟

20-	من	هو	الذي	بنى	مدينة	واسط؟
21-	متى	حفر	اول	بئر	بترولي	في	العالم؟

22-	ماذا	تعني	كلمة	“جنكيزخان”؟
23-	من	هو	اليهودي	الذي	أسس	مذهب			

						الشيوعية؟
24-	من	هي	أكبر	مدينة	أفريقية؟

25-	من	هم	االنبياء	الذين	عاشو	عزاب؟
26-	من	هم	االنبياء	الذين	كانو	ملوكا	في	

						االرض؟
27-	كم	تبلغ	مساحة	الكرة	االرضية؟

28-	من	هو	مخترع	الطائرة	ذات	المحرك؟
29-	من	هي	أقدم	المماليك	في	العالم؟

30-	في	أي	وقت	يبدا	الجــنين	في	استشعار	
						صوت	االعضاء	ببطن	أمه	؟

سؤال	يحتاج	جواب	...

Sprüche أقوال	مأثورة											

Bukowski
(بوكوفسكي)

 "إذا أردتم معرفَة الطريق األنسب،
 اختاروا الطريقَ المعاكسَ

التجاه الجمهور".

اللحظات  اخر  توضح  صورة 
جيفارا.  تيش  حياة  في 

بعد القبض على تشي جيفارا واعدامه قام قاتليه بدعوة 
مجموعة من المصورين اللتقاط هذه الصورة ليثبتوا 
للجميع موت “تشي العظيم” 1967فيخفت تاثيره على 
أعمق السطورة  بعدا  اضافت  الصورة  لكن  متبعيه. 
معجبيه  ألن  حساب  أي  قاتليه  لها  يحسب  لم  تشي 
المسيح مع  المتسامحه  تشي  مالمح  بمقارنة  قاموا 

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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ربما تتعرف على صديق جديد اليوم، قد تنجذب إليه بسرعة جدا، ربما 
سيصبح  االهتمامات.  من  العديد  في  الشخص  هذا  يشاركك  أو  تشاركك 
قريبا من أقرب األصدقاء إليك. عندما تلتقي بهذا الشخص اليوم، حاول أن 

تتعرف عليه جيدا وتقبله كما هو حتى لو كانت به عيوب.

تشعر بالتعب بسبب كثرة االنتقادات التى تواجهها، لم ال تتكلم بصراحة مع 
رؤسائك في العمل؟ ال تلم الحبيب على كل تصرف فأنت أيضاً تتحمل جانبا 

من المسؤولية. تمر بوضع مالي صعب عليك أن تعرف كيف تخرج من هذه 
األزمة. ال تدع المشاكل تدفعك الى إهمال الحبيب وتجاهل مشاعره.

تواجه منافسة جديدة على منصب مهم في الشركة فكن مستعدا. يجب أن 
يسود االحترام والحب في عالقتك مع الحبيب وإال ضاع هذا الحب. ال تتول 

مسؤوليات جديدة في العمل ال تستطيع أن تؤديها على أكمل وجه. تشعر أن 
الحبيب تغير وال تعرف السبب.

الخالف، ويشتد  التي تحرض على  المستفزة  الشخصيات  قد تظهر بعض 
الصوت.  نبرة  وتعلو  اآلراء  فتصطدم  رأيك،  عن  التخلّي  وترفض  عنادك 
بانتظارك مرحلة مقبلة من المحطات الالفتة والمتطورة في العالقة بالشريك 

ستكون لمصلحتك إذا وظفتها كما يجب.

اختر  الماضية.  األيام  التي تحملتها في  اليوم من بعض األعباء  ستتخلص 
األصدقاء بحرص شديد وال تتواصل إال مع الشخصيات المميزة. اترك لنفسك 

مساحة للتعبير عن رأيك. ستسفيد من هذه الشخصيات جدا هذا اليوم.

ما  على  تسير  ومشاريعك  أمورك  أن  وستجد  معتدل  بمزاج  اليوم  تستمتع 
يرام بصفة عامة. ربما يحدث أمر ما يجعلك تستشيط غضبا بسبب تصرف 
شخص ما بطريقة عدوانية. يجب عليك أن تتعامل مع هذا الموقف بحكمة 

حتى ال تعكر صفوك.

جدا  أنانيا  تبدو  معا.  والعاطفة  العقل  توافق  عدم  بسبب  بالتوتر  تشعر  قد 
السائدة  لهجتك  أن  حين  في  متهورة  بطريقة  وتتصرف  الحبيب،  مع 
ويثنون  يقدرونك  حولك  فمن  هادئا  كن  والهدوء.  السالم  إلى  تدعو 
اآلخرين. على  تحافظ  حتى  غيورا  تكون  أن  إلى  مضطرا  لست  عليك. 

أنت شخص مميز في العمل، وستتفوق على زمالئك. الحب الذي تبحث 
عنه قد ال يكون موجودا، لذا اكتف بما لديك وكن واقعيا. ال تثق إال بنفسك، 
التمارين  فهنالك من يضمر لك الضغينة ويخبئ لك الشر. مارس بعض 

الرياضية كل صباح.

ضرورة  إلى  الخصوص،  وجه  على  واليوم  نظرك  الفلك  علماء  يلفت 
مع  وبالتعامل  واالنشراح،  التفاؤل  بمنظار  المهنية  األمور  بأخذ  التفكير 
األسلوب  هذا  بالمرح ألن  بجّدية ممزوجة  أو مع زمالئك  معك  العاملين 

يدفع بك قدما ويوصلك بطريقة أسرع إلى أهدافك.

احذر عدم االستقرار وتجنّب التنقاّلت غير المدروسة. يجب عدم التأجيل 
واإلهمال في الحب بعد اليوم، تجد حوافز تمنحك الجرأة والعزيمة إلكمال 
خطواتك. تتوتر بعض الشيء قبل التقيد باإلرشادت الطبية، لكن سرعان 

ما تلتزم بها.

في الساعات األولى من هذا اليوم، تتدفق إليك األفكار أكثر من أي وقت آخر. 
يجب أن تحفظ أسرارك وأفكارك من المخادعين. ربما تشعر بتحسن في بداية 
اليوم، ولكن لسوء الحظ، قد تتعقد األمور في المساء. ال تذهب إلى الفراش قبل 

أن تخطط ماذا ستفعل غدا.

اليوم أن تكسب صفقة  تقليدي. تستطيع  اليوم منهجا غير  تتبع  عليك أن 
رائعة بفضل تواصلك الجيد مع اآلخرين واطالعك على األخبار والمعلومات 
الصعب.  اليوم  هذا  في  هدوئك  على  لتحافظ  جهدك  كل  ابذل  بأول.  أوال 

االستقرار العاطفي سر المحافظة على أسلوب حياة صحي.

الكلمات	المتقاطعة

االختالفات	السبعة

أنا	مين؟
باسم	مغنية

أنا	فين؟
منغوليا	/	أوالن	باتور	/	أوخنانغين	خورلسوخ

فكر	شوية!
1-	كوكب	المشترى.	/ 2-	عام	6	هجرية.	/ 3-	هو	علم	دراسة	االجناس.

4-	علم	االرصاد	الجوية.	/ 5-	1924م	/ 6-	المخ.	/ 7-	كتاب	)ريك	ود(	كتاب	الهندوس.	
8-	15	مليون	درجه	مئوية.	/ 9-	معاويه	بن	ابي	سفيان.	/ 10-	االلماني	ويليام	روتنجن.

11-	15	دولة.	/ 12-	العدنانيين.	/ 13-	ولهلم	كونرادرونتكن.	/ 14-	36	بوصه.
15-	ابو	الحسن	بني	صدر.	/ 16-	الفرنسي	نابليون	الثالث.	/ 17-	ابو	ريحان	البيروني.
18-	أصفهان.	/ 19-	مصر.	/ 20-	الحجاج	بن	يوسف	الثقفي.	/ 21-	عام	1959م.

22-	القوة.	/ 23-	كارل	ماركس.	/ 24-	القاهرة.	/ 25-	النبي	)يحيى	-	عيسى(.
26-	النبي	)سليمان	-	ذو	القرنين(.	/ 27-	510	مليون	كم2. / 28-	االخوين	رايت.

29-	مملكة	تيلمون.	/ 30-	في	بداية	الشهر	السادس.

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




