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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



03

Seite 63, 64 ......... 93, 94

Seite 53, 54 ...... 62

am 20.Tag des Monats

CA. B x H 
4.5 x 4.5
4.5 x 6.0
4.5 x 7.5
4.5 x 9,5
9.5 x 4.5
9.5 x 6.0
9.5 x 7.5
19  x 4.0
9.5 x 9.0
1/4 Seite
1/2 Seite
1/1 Seite

PREIS
25 Euro
30 Euro
35 Euro

40 Euro

50 Euro
60 Euro
60 Euro
80 Euro
120 Euro
225 Euro
400 Euro

Preise pro Ausgabe!

Al
le

 P
re

is
e 

re
in

 n
et

to
, z

uz
üg

lic
h 

M
w

St
., 

M
aß

en
 in

 c
m

- Preise der Anzeigen in der ersten Seite:  
  unten 200 €, oben 75 € je Anzeige.
- Für Anzeigen der letzten Seite (Cover)
  wird ein Zuschlag von 300 € zugerechnet.
- Für Seite 2 & die vorletzte Seite (Cover), 
  sowie mittelere Seiten wird ein Zuschlag 
  von 200 € pro Seite zugerechnet.
- Für  Plazierung wird ein Zuschlag  von  
  100 €  pro Seite zugerechnet.
- Der Auftraggeber haftet für seine Anzeige 
  gegenüber Ämtern und (oder) Dritter.
- Durch uns erstellte Anzeigen dürfen nur 
  nach Absprache kopiert oder verteilt wer-
  den, da sie  Eigentum des Verlages sind.
- Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate
  vor Ablauf des Vertrages, andernfalls ver -  
  längert sich der Vertrag automatisch für 
  die Dauer des Vertrages.
- Extra Rabtte für langfristige Verträge.

Für alle Bundesländer
 030 - 615 76 70
 0152 3376 3060

info@dalil.de

november 2022

ISSN: 1610-2061   ISBN: 3-9808481-0-8

Tel.: 030 - 615 76 70
Funk: 0152 3376 3060

Herausgeber:                       Khaled El Moussa
Layout, Gestaltung:              Abeer Rmaiyed

Braunschweiger Str. 82, 12055 Berlin - Neukölln

Das Dalil Magazin
berichtet regelmäßig über die arabische 

 Kultur- und Handelsszene, sowie rechtliche und soziale
Themen in Deutschland  mit Kommentaren und Kritiken.

*

Die Artikel entsprechen der Meinung der Autoren.*

Internet: www.dalil.de
facebook: Dalil Verlag

Gründer des Dalil Verlags:    Mohamed Barkat

Seite 05 ـ بعد أن وصلت األحزاب المتطرفة لسدة الحكم في أوروبا
Seite 06, 07 ـ قراءة في سطور الصحافة األلمانية
Seite 09 ـ خيارات ألمانيا لمواجهة فواتير األزمة األوكرانية
Seite 10, 11 ـ  لماذا لم تندلع حرب أوكرانيا قبل 8 سنوات اثناء  احتالل القرم؟
Seite 12, 13  ـ في ظل بوادر إنهيار النظام العالمي
Seite 16 ـ انقسامات في ليبيا بسبب اتفاقية الغاز والنفط مع تركيا
Seite 17 ـ ملف الهجرة طوق نجاة لليمين المتطرف في أوروبا
Seite 26, 27 ـ ثقافة : إنارات حول الثقافة العربية في ألمانيا
Seite 29 - 31 ـ دنيا األسرة .. حكايات وأخبار لكل األسرة
Seite 33 - 35 ـ دنيا الفنون .. أخبار ومواضيع فنية
Seite 37 - 39 ـ علوم وتكنولوجيا .. جديد المعلومات التقنية
Seite 41 - 43 ـ عالم السيارات .. كل جديد في عالم الموتور
Seite 44, 45 ـ صحتك بالدنيا .. أخبار ومواضيع طبية
Seite 46, 47 ـ منتدى الدليل .. آراء في شؤون العالم
Seite 52 ـ صفحة الخدمات : مواقيت الصالة / إعالنات شخصية
Seite 88 - 91 ـ سياحة وسفر .. جولة حول دول العالم
Seite 96 - 98 ـ تسالي: كلمات متقاطعة، حذر فزر، اختبر معلوماتك

e-mail: post@dalil.de





05

بعد أن وصلت األاحزاب المتطرفة لسدة الحكم في أوروبا

الدليل ـ برلين

قيوداً  فرضت  األوروبية  الدول  أن  من  بالرغم 
أراضيها  إلى  الالجئين  وصول  من  للحد  متشددة 
اإلجراءات  هذه  تعتبر  حيث  شرعية،  غير  بطرق 
هي األشد واألكثر قسوة في تاريخ معالجة االتحاد 
إلى  الملف تحول  القضية، لكن هذا  لهذه  األوروبي 
فيه  ووجدت  المختلفة.  اإلعالم  لوسائل  مثيرة  مادة 
تنتظرها  التي  الذريعة  المتطرفة  اليمينية  األحزاب 
في  ومتعددة  نفوذها وسط شرائح جديدة  توسع  كي 
للوصول  انتخابية  ألهداف  األوروبية،  المجتمعات 
بين  الخوف  ثقافة  نشر  خالل  من  البرلمانات،  إلى 
هؤالء  وظائفهم،  لسرقة  القادمين  من  األوروبيين 
وهو  مختلفة  وإثنية  عرقية  خلفيات  من  الوافدون 
الثقافية  الهوية  ويشوه  االجتماعي  النسيج  يهدد  ما 
األوروبية كما يدعون، والمغاالة في تصوير الخطر 
عنصري  خطاب  توجيه  عبر  المسلمين  من  القادم 
شوفيني من قبل قادة األحزاب اليمينية المتطرفة في 
وبولندا  والمجر  واليونان  وإيطاليا،  وهولندا  فرنسا 
وبلغاريا وبلجيكا، وبصورة اقل في ألمانيا والسويد 

والدانمرك.

ما هي حكاية اليمين ؟
إحدى  وفي  العام 1789  في  الفرنسية  الثورة  اثناء 
استبدال  تم  الفرنسية،  الوطنية  الجمعية  اجتماعات 
الجمعية بمجلس تشريعي، فجلس الرافضين للتجديد 
على  الدستور  عن  والمدافعين  للملك  والمؤيدين 
يمينه، بينما جلس على الجهة اليسرى مؤيدو الثورة 

والمجددون.
لكن مصطلح اليمين واليسار بمفهومه األيديولوجي 
حيث  العشرين،  القرن  بداية  في  إال  يظهر  لم 
تبلورت المفاهيم السياسية وأصبحت تصاغ بطريقة 
على  أنفسهم  يصفون  اليساريين  فأصبح  ممنهجة. 
حالهم  يصفون  اليمينيين  وصار  “جمهوريين”  أنهم 
“محافظين”. خالل الحرب العالمية األولى التي بدأت 
واألحزاب  القوى  جميع  أصبحت   1914 العام  في 
الجلوس  في  والراديكالية  والجمهورية  االشتراكية 

بالجهة اليسرى للمجلس التشريعي الفرنسي.

يدعو  الذي  المحافظ  الخطاب  عادة  اليمين  يتبنى 
المحافظة على كل ما هو  إلى إصالح متدرج، مع 
عناصر موروثة، ويؤمن اليمين أن هناك فروقات 
أفكار  ويعتنق  البشر،  بين  واجتماعية  شخصية 
األسواق  حرية  شعارات  وترفع  التجدد،  تحارب 

والتجارة والملكية الفردية.
االجتماعية  العدالة  بمفهوم  يؤمن  اليسار  بينما 
يناضل  لكنه  الطبقي  بالتقسيم  يعترف  والمساواة، 
ألجل إلغائه، يدعو إلى التغيير والتجدد، وإلى وضع 

ضوابط لحركة األسواق والتجارة.
اليمين ليس كله يميناً منسجماً، نجد اليمين إلى يمين 
الوسط واليمين المتطرف. يعرف عن يمين الوسط 
السياسات االجتماعية، وانفتاح محدود  تبنيه لبعض 
محافظاً  يميناً  ليس  أنه  إذ  في حدود ضيقة،  للتغيير 
بالكامل. فيما يتعلق باليمين المتطرف فإنه يغالي في 
اليمين  مبادئ  األساس على  في  يعتمد  الذي  خطابه 

المحافظ.
الذي  الوسط  يسار  هناك  تصنيفات،  لليسار  أيضاً 
يتبنى بعض السياسات الليبرالية، واليسار الراديكالي 
التغيير  وضرورة  الطبقي  بالصراع  يؤمن  الذي 

الجذري.
األحزاب  تصنيف  يعتمد  الغربيين  المفكرين  بعض 
خضراء،  اشتراكية،  شيوعية،   ” إلى  األوروبية 
يمين  محافظة،  مسيحية،  ديمقراطية  ليبرالية، 
وسائل  ملكية  من  بالموقف  ارتباطاً  متطرف” 
االجتماعية  األوضاع  من  والموقف  اإلنتاج، 
تقسم  معايير  يعتمد  من  وهناك  أساسيين.  كمقياسين 
الجماعة،  أو  الفرد  من  موقفها  على  بناء  األحزاب 
مثل ” الليبرالية الفوضوية واليمين المسيحي”، إال أن 
أكثر التقسيمات شيوعاً هي التي تعتمد على تصنيف 

اليمين واليسار والتفرعات بينهما.

اليمين المتطرف، هو ما توصف به بعض األحزاب 
نقاط  عدة  في  بينها  فيما  تتقاطع  التي  األوروبية 
لوقف  وسعيها  للمهاجرين،  العداء  إظهار  أهمها 
الهجرة إلى الدول األوروبية، حيث أن هذه األحزاب 
الهوية  يهددون  المهاجرين  هؤالء  ان  تعتبر 
برؤية  يتعلق  الموقف  وهذا   – األوروبية  القومية 
يؤمنون  الذين ال  والمسلمين  لإلسالم  األحزاب  هذه 
هذا  يتهم  وكذلك  األوروبية-  المجتمعات  بعلمانية 
اليمين المهاجرين أنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع 
معدالت الجريمة وانتشار الجريمة، وأنهم يستغلون 
مزايا الرفاه االجتماعي المتوفر في الدول األوروبية 

دون أن يقدمون المقابل.
وتشترك هذه األحزاب فيما بينها برفضها لسياسات 
القوانين  تشريع  وتعارض  األوروبية،  االندماج 
الديمقراطية االجتماعية المدنية، وتدعوا إلى تخفيض 
مواجهة  في  العقوبات  في  والتشدد  الضرائب، 
الجريمة، وهي ال تبدي اهتماماً بقضايا البيئة، ولديها 

موقف عدائي من األقليات واألعراق األخرى.

العوامل التي أدت إلى اتساع نفوذ اليمين المتطرف
بين  الباردة  الحرب  انتهاء  تلت  التي  الفترة  شهدت 
أيديولوجياً  فراغاً  والغربي،  الشرقي  المعسكرين 
اليمين األوروبية  انتعاش أحزاب  عبّد الطريق أمام 

التي دعت بقوة إلى الخصوصية القومية األوروبية، 
وسط  ساد  الذي  للغضب  الراديكالي  الخط  ومثلت 
من  األوروبيين،  المواطنين  من  واسعة  قطاعات 
عجر حكوماتهم حل المشاكل االقتصادية، ومعالجة 
الناس  بدأ  لذلك  الشرعية،  غير  والهجرة  الفساد 
االنتخابات  خالل  اليمينية  األحزاب  لهذه  يصوتون 
البلدية والبرلمانية، ألنها كانت ترفع شعارات تعكس 

سخط الناس.
المالية  األزمة  األوروبية  الحكومات  واجهت  ثم 
اتباع  إلى  أدى  بعجز   2008 العام  في  العالمية 
سياسات تقشف اقتصادية طالت جميع مرافق الحياة، 
من  كثير  تمويل  عن  األوروبية  الدول  وتراجعت 
برامج الخدمات االجتماعية، وتسريح عدد كبير من 
قطاعي  في  النفقات  وتقليص  العموميين،  الموظفين 
التعليم والصحة. وبنتيجة األزمة انخفضت مستويات 
النمو في هذه الدول إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت 
مستويات  البلدان  بعض  في  ووصلت  البطالة  نسبة 
خطيرة مثل اسبانيا 24 في المئة وبطالة في اليونان 
عنه  نتج  الذي  األمر  المئة،  في   26 بنسبة وصلت 
مثل  بلدان  إلى  الوافدة  العمالة  بحقوق  التفريط 
بصورة  الالجئين  أعداد  وازدياد  وإيطاليا،  اسبانيا 
لم تعهدها القارة األوروبية من قبل بسبب األزمات 
المتوسط، ومناطق  الجانب األخر من  المشتعلة في 
البطالة، وارتفعت  العالم، تعمقت مشكلة  أخرى في 
الحكومات بسبب  لدى هذه  العامة  المصاريف  قيمة 
بديلة  باعتبارهم عمالة  لهم  والنظر  الالجئين،  تدفق 
األوروبيين، وهذا شكل حالة  العمال  تكلفة من  اقل 
عامة من السخط والتذمر لدى قطاعات واسعة من 

األوروبيين.

األحزاب  شعبية  اتساع  في  األهم  والسبب  األرج 
استخدامها  إلى  يعود  األوروبية  المتطرفة  اليمينية 
العقلية  في  األخطر  الجانب  يمس  تهويلياً  خطاباً 
األوروبية، وهو الجانب الثقافي الذي تحسن توظيفه 
الشارع،  من  ومتزايدة  واسعة  قطاعات  الستقطاب 
اإلسالمي”  “الخطر  لمفاهيم  الترويج  خالل  من 
“أوروبا  و  األبيض”  “العرق  و  أوروبا”  “أسلمة  و 
التي  الشعارات  من  الكثير  إلى  لألوروبيين” 
تستخدمها هذه األحزاب كفزاعة وخطر يهدد أوروبا 
وخصوصيتها العرقية والثقافية، التي يهدد وجودها 
المسلمين والفكر اإلسالمي المعادي للمرأة، ويشكل 
حاضنة للفكر المتطرف الذي يجاهر بالعداء للثقافة 

األوروبية العلمانية. 
مدينة  من  “اإلسالموفوبيا”  فيروس  ينتشر  هكذا 
إلى أخرى وتنتقل العدوى من دولة إلى أخرى في 

االتحاد األوروبي.
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المستشفيات  أن  من  األلماني  الصحة  وزير  حذر 
الناجمة عن  الطاقة  أزمة  بسبب  تغلق  قد  البالد  في 

تداعيات الحرب الروسية األوكرانية.
وفي مقابلة مع القناة األولى األلمانية ARD، متحدثاً 
عن أزمة الطاقة والتضخم الحالية: "المستشفيات في 
وضع خاص. إذا لم نستجب بسرعة وبشكل حاسم، 

فسيتم إغالقها".
أوالف  المستشار  حزب  إلى  المنتمي  الوترباخ  
شولتز االشتراكي الديمقراطي أوضح أنه سيتفاوض 
المالية  الحكومية مع وزير  المساعدات  بشأن زيادة 
كريستيان ليندنر، مؤكداً أنه ال يمكنه "على اإلطالق" 

أن يذكر حجم هذه المساعدات اآلن. 
بتدخل سريع  األلمانية  المستشفيات  وطالبت جمعية 
المستشفيات  من   ٪40 أن  إلى  الفتة  الحكومة،  من 
في البالد على وشك اإلفالس بسبب الزيادة المفرطة 
في أسعار الطاقة والتضخم المرتفع؛ مما يجعل من 

المستحيل على المستشفيات االستمرار.
تستطيع  ال  العيادات  أن  الجمعية  رئيس  ذكر  كما 
تحمل التكاليف المرتفعة وأن بعضها قد يضطر إلى 
المقبلة، وحذر من أن الوضع  اإلغالق في األشهر 

سيتفاقم العام المقبل.
إلى ذلك، علق الوترباخ على هذه األرقام قائاًل إنه 
علم بهذا الحساب؛ لكنه ال يستطيع أن يفهمه، "فهذا 
القدرة  لديها  األلمانية  المستشفيات  جمعية  أن  يعني 
على تقدير كم ستبلغ تكلفة الغاز في العام المقبل وكم 
ستبلغ تكلفة الكهرباء"، الفتاً إلى أنه ليس هناك أحد 

يعرف هذا األمر اآلن.
قرابة  يبلغ  ألمانيا  في  المستشفيات  عدد  أن  يذكر 

1900 مستشفى، فيها نحو 490 ألف سرير.

العمالق  االقتراض  لبرنامج  ألمانيا  خطط  أثارت 
الطاقة  أسعار  ارتفاع  واأُلَسر من  الشركات  لحماية 
قلق الدول األوروبية األخرى من إعادة فتح فجوات 
اقتصادية كان االتحاد األوروبي قد تمّكن من سّدها 

خالل أزمة تفشي "كوفيد-19".
عند  شولتس،  أوالف  األلماني  المستشار  وقال 
إطالق الخطة البالغة تكلفتها 200 مليار يورو، إّن 
اإلجراءات بما في ذلك الحّد من أسعار الغاز ستضع 
"مظلة واقية كبيرة" على أكبر اقتصاد في أوروبا، 
لكنها لن تحمي الدول األخرى التي ستجد تحدياً في 
اقتراض  تكاليف  تواجه  ألنها  نفسه،  المسار  اتباع 

أعلى وعجزاً أكبر في الميزانية بعد الوباء.
من جانبه حّذر باولو جينتيلوني، المفوض االقتصادي 
المضادة.  االتهامات  توجيه  من  األوروبي،  لالتحاد 
وقال: "ليس هذا الوقت المناسب إللقاء اللوم على هذا 
المنفردة،  الدول األعضاء  الجهد أو ذاك من جانب 
تضامننا  مستوى  زيادة  لمحاولة  اللحظة  حانت  فقد 

المشترك".
تصريحـــــــات  جــاءت 
تحـــــذير  بعد  جينتيلوني 
سابق من وزير الماليــــة 
الفرنسي برونو لو مير بأن 
تحديد  إلى  بحاجة  الدول 
اقتصاديــــــة  استراتيجية 
"إذا  وأضاف:  مشتركة. 
مشاورات،  هناك  تكن  لم 
دعم  وال  تضامن،  وال 
محدد الهدف، وال احترام 
العادلة،  المنافسة  لشروط 

فإننا نخاطر بتشرذم منطقة اليورو".
الفنلندية أنيكا ساريكو في تلك  كما شاركته نظيرته 
التحفظات، إذ قالت إنه يجب أن يكون هناك وعي 

أكبر بتأثير قرارات دولة ما على اآلخرين.
ورفض المستشار األلماني أوالف شولتس انتقادات 
أوروبية موّجهة لخّطة بالده إلنشاء صندوق للطاقة 
بموارد مالية قدرها 200 مليار يورو، لحماية األسر 
والشركات، مشيراً إلى اتّخاذ بلدان أخرى خطوات 

لتخفيف وطأة ارتفاع األسعار عن كاهل مواطنيها.
إن  برلين  في  صحافي  مؤتمر  في  شولتس  وقال 
"التدابير التي نتّخذها ليست فريدة من نوعها بل تتّخذ 

أيضاً في بلدان أخرى وعن حق".
المفوضية  في  بارزون  وأعضاء  فرنسا  وكانت 
المقاربة  إزاء  قلقهم  عن  أعربوا  قد  األوروبية 
على  حلول  إيجاد  إلى  داعين  لبرلين،  "األحادية" 
مستوى االتحاد األوروبي ألزمة الطاقة التي فاقمتها 
روسيا  قطع  والسيّما  أوكرانيا  في  الدائرة  الحرب 

إمداداتها من الغاز.
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رصد ارتفاع أعداد المشردين
حذر الرئيس األلماني فرانك فالتر شتاينماير من أن المزيد من الناس في ألمانيا 
قد يصبحون بال مأوى هذا الشتاء حيث تواصل تكاليف المعيشة المرتفعة في 

الضغط على األسر الضعيفة.
وقال شتاينماير خالل مؤتمر في مقر إقامته إن أكثر من 300 ألف ألماني ليس 

لديهم منزل، ومن بينهم 45000 أجبروا على النوم في الشوارع.
وأضاف: "أكثر من 300 ألف رقم ضخم! ولنكن واضحين؛ هذا الرقم قد يرتفع 
في األشهر المقبلة، قد تؤدي األزمات إلى زيادة عدد األشخاص الذين يعانون 

من نقص السكن في الخريف والشتاء".
وقال شتاينماير إن مشكلة التشرد كانت أكثر حدة من أي وقت مضى في وقت 
األزمة هذا. وحث السياسيين على التأكد من أن "الموضوع ال ينزل إلى قاع 

األجندة السياسية".
كما دعا الرئيس األلماني، األشخاص الذين ليس لديهم سقف فوق رؤوسهم إلى 

مقر إقامته في برلين.

استطالع: الخوف من غالء المعيشة مصدر القلق األول
انتهت دراسة طويلة األمد حملت اسم "مخاوف األلمان" إلى أن ثلثي األلمان 
(67٪( يشغلهم الخوف من ارتفاع تكاليف المعيشة ليتصدر قائمة مصادر القلق 

عند األلمان بزيادة بمقدار تسع نقاط عن المصدر التالي.
وكانت نسبة من يساورهم القلق من ارتفاع تكاليف المعيشة وصلت في الدراسة 
التي أجريت العام الماضي إلى 50٪ ليحتل هذا القلق المركز الثاني ضمن أكبر 
مصادر القلق عند األلمان آنذاك بعد القلق من ارتفاع الضرائب المفروضة أو 

تقليص اإلعانات بسبب كورونا.
من جانبها، قالت المشرفة على الدراسة قبل طرح النتائج إن الزيادة القوية بـ 

17 نقطة مئوية مسألة جديرة بالمالحظة.
لصالح شركة  منذ 1992  عام  كل  استقصاؤها  يجري  الدراسة  هذه  أن  يذكر 

"آر+ في" للتأمين، وهي واحدة من أكبر شركات التأمين في ألمانيا.
كانت األسعار في ألمانيا ارتفعت بشكل ملحوظ وخصوصا أسعار الطاقة والمواد 
الغذائية وذلك منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وأوضحت الدراسة مدى 

انشغال المواطنين في ألمانيا بهذه التطورات.
وتعلقت مصادر القلق في المراكز بين الثاني إلى  الخامس لهذا العام بالمال، 
وجاء الخوف من ضلوع ألمانيا في حرب في المركز الثاني عشر بـ 42٪ )أي 
خارج العشرة مراكز األولى(، لكن القائمين على الدراسة أكدوا أن الخوف من 

هذا األمر ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بما كان عليه الحال قبل عام.
وجاء في المركز الثاني في قائمة العام الحالي الخوف من العجز عن دفع تكاليف 
السكن بـ58٪. يذكر أن هذه القضية ُطِرَحْت للسؤال في الدراسة ألول مرة هذا 
العام، وتالها بفارق ضئيل )57٪( الخوف من تردي الوضع االقتصادي حيث 
كانت هذه القضية تحتل المركز العاشر في قائمة العام  الماضي، إذ زادت نسبة 

القلقين من هذا األمر بمقدار 17 نقطة مئوية.
من  المتخوفين  نسبة  وبلغت 
تقليص  أو  الضرائب  ارتفاع 
 ،٪52 كورونا  بسبب  اإلعانات 
من  المتخوفين  نسبة  بلغت  بينما 
األلماني  الضرائب  دافع  تحميل 
تكاليف بسبب أزمة ديون االتحاد 

األوروبي ٪51.

عام،  نحو  قبل  أوروبا  مجلس  أطلقها  التي  نوعها  من  األولى  الحملة  أعادت 
الجدل من جديد وبقوة فيما يتعلق بارتداء الحجاب، إثر المخاوف ذات الصلة 
الموجودة لدى العديد من السياسيين في بعض الدول األوروبية، وإن كان لها ما 
يُبررها حرصاً على علمانية تلك الدول وحياديتها تجاه مختلف األديان ورموزها 

الدينية، فيما اعتبرها كثيرون تدخاًل في الحريات الشخصية.
وفي أحدث حكم من نوعه في قضية قسمت أوروبا لسنوات، قالت محكمة العدل 
لالتحاد األوروبي إن بإمكان الشركات في التكتل حظر الحجاب ما دام أنه حظر 

عام ال يميز بين الموظفين.
وتتعلق القضية بامرأة مسلمة قيل لها إنها ال تستطيع ارتداء الحجاب حين تقدمت 

بطلب للحصول على تدريب على العمل لمدة ستة أسابيع في شركة بلجيكية.
وقالت الشركة إنها تتبع قاعدة حيادية ال تسمح في مقرها بوضع غطاء للرأس 
سواء كان قبعة أو طاقية أو وشاحا. وتقدمت المرأة بشكواها إلى محكمة بلجيكية 
التمست بدورها المشورة من محكمة العدل لالتحاد األوروبي. وقالت المحكمة 

العليا ومقرها لوكسمبورج إنه ال يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر.
وجاء في قرار القضاة "القاعدة الداخلية ألي نشاط اقتصادي التي تحظر ارتداء 
تمييزا  تشكل  ال  رؤيتها  يمكن  التي  الروحية  أو  الفلسفية  أو  الدينية  العالمات 

مباشرا إذا تم تطبيقها على جميع العاملين بطريقة عامة وغير تمييزية".
وكانت المحكمة قد قالت العام الماضي إن شركات االتحاد األوروبي بوسعها 
منع الموظفين من وضع غطاء للرأس في ظل ظروف معينة، إذا كان يتعين 

عليها تقديم صورة حيادية للعمالء.
وفي ألمانيا، أثار حظر غطاء الرأس للنساء في العمل الجدل لسنوات، وتتعلق 
يتدربن  ونساء  الحكومية  المدارس  في  للعمل  طمحن  بمعلمات  القضايا  معظم 
ليصعدن في سلك القضاء. وحظرت فرنسا، وبها أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، 

ارتداء غطاء الرأس اإلسالمي في المدارس الحكومية عام 2004.
مجلس أوروبا، الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية ويضم 47 دولة تُعتبر 
دول االتحاد األوروبي جزءاً منها، كان قد أطلق حملة غير مسبوقة عن التنوع 
و"حرية الحجاب" نهاية العام الماضي، أثارت جداًل واسعاً في فرنسا على وجه 
الخصوص حيث ضغط بعض السياسيين من األوساط اليمينية بشّدة للتراجع عن 
الحملة، وهو ما حصل فعاًل بسحبها، فيما مّهد مجلس أوروبا إلعادة صياغة 

الحملة من جديد إثر تفسيرات مغلوطة.
التواصل  وسائل  عبر  اإلنجليزية  باللغة  إطالقها  تّم  التي  اإلعالمية  الحملة 
في  الحرية  مثلما  التنّوع  في  "الجمال  شعار  رفعت  أوروبا،  في  االجتماعي 
الحجاب"، وذلك في إطار برنامج لمكافحة التمييز بتمويل من االتحاد األوروبي.
الشركات  لمدراء  ترك  أنه  ورغم  األوروبي  لالتحاد  العدل  محكمة  قرار  لكّن 
حرية تنفيذه أو عدم التقيد به، يوضح أن أوروبا تتغير بشكل واضح في ما يتعلق 
بمظاهر التدين لدى الجالية المسلمة، وأنها لم تعد تنظر إلى الحجاب أو أنشطة 
المساجد على أنهما َمظهران من مظاهر الحرية الدينية، وإنما تعتبر ذلك واجهة 

لنشاط سياسي تقف وراءه تيارات متشددة باتت تهدد قيم القارة وأمنها.
النقاب  ويشير مراقبون إلى أن األوروبيين لم يعودوا يعتبرون ظاهرة ارتداء 
والحجاب حريًة شخصيًة، بل يعّدون ذلك عالمة على أن الجالية المسلمة تعادي 
قيم أوروبا، خاصة أن سرعة انتشار الظاهرة تزامنت مع عمليات إرهابية طالت 
أبرز المدن األوروبية، وأشعرت األوروبيين بضرورة التحرك لتأمين أنفسهم 
وقيمهم، وخاصة أن ذلك تزامن مع صعود مجموعات إسالمية متطرفة تحّض 

على العنف.



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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من خاللها  تستطيع  خيارات   6 اقتصاد  خبراء  قدم 
الحكومة األلمانية مواجهة فواتير األزمة األوكرانية 
قياسي  بشكل  التضخم  معدل  ارتفاع  في  المتمثلة 
التصنيع،  قطاع  وتعطل  المالي،  اإلنفاق  وزيادة 

وانخفاض النمو االقتصادي.
الشهر  خالل  ألمانيا  في  التضخم  مستوى  وارتفع 
الماضي إلى 10 بالمئة، مسجاًل أعلى مستوى منذ 
القرن العشرين، مدفوعا بارتفاع أسعار  خمسينيات 
بيانات صادرة من  الغذائية، بحسب  الطاقة والمواد 

المكتب االتحادي لإلحصاء.

معاناة االقتصاد من انعدام أمن الطاقة
الحرب  أعقاب  في  األلماني  االقتصاد  وصاحب 
أبرزها  المشكالت  من  العديد  األوكرانية  الروسية 
معاناة االقتصاد من انعدام أمن الطاقة العتماده على 
الغاز الروسي، وارتفاع قياسي في أسعار المنتجين 
حيث  التضخم،  على  مؤشراً  تمثل  والتي  األلمان 
سنوي،  أساس  على  بالمئة   37.2 بمعدل  ارتفعت 
وبالتالي تضررت األسر ذات الدخل المنخفض من 
ذات  األسر  باقي  مع  مقارنة  الطاقة  تكاليف  ارتفاع 

الدخل المتوسط أو األعلى.

اتخاذ تدابير اإلعفاء الضريبي
يستعرض  نيوز   سكاي   " لموقع  حديث  وفي 
الخبراء ستة خيارات متاحة أمام الحكومة األلمانية 
مقدمتها:  وفي  األوكرانية،  األزمة  فواتير  لمواجهة 
لتعويض  المعتمدة  الضريبي  اإلعفاء  تدابير  "اتخاذ 
تكاليف الطاقة المرتفعة بسبب الحرب، وثانياً تأمين 
المتزايدة  المخاطر  لمواجهة  لالقتصاد  االنتعاش 
لتقديم  المالية وجاهزيتها  السياسة  من خالل مرونة 
المزيد من الدعم لألسر الضعيفة إذا تدهور الوضع 
وارتفاع  الغاز  نقص  مع  حاد  هبوط  سيناريو  في 
الفحم  باستخدام  والمطالبة  الغاز،  مستهلكي  تكاليف 
كبديل عن الغاز الطبيعي في محطات الطاقة لفترة 
زمنية محدودة، وضرورة بناء محطة للغاز المسال 
في الشمال، والتسريع في خطط الطاقة البديلة مثل 

الهيدروجين األخضر".
تطبيق حزمة  إلى  فيشير  الثالث  للخيار  بالنسبة  أما 
التخفيض  تشمل  والتي  الثانية  الضريبية  اإلعفاءات 
لمدة  السيارات  وقود  على  الطاقة  لضريبة  المؤقت 
ثالثة أشهر إلى الحد األدنى من الضرائب، وحصول 
جميع األشخاص العاملين الخاضعين لضريبة الدخل 
األطفال  وبدل  واحدة  لمرة  الطاقة  تكلفة  بدل  على 
لمتلقي  واحدة  لمرة  مدفوعات  وتقديم  اإلضافي، 
تذاكر  وتقديم  البطالة،  وإعانة  االجتماعي  الضمان 

الناس  تحفيز  إلى  باإلضافة  المخفضة  العام  النقل 
المال  لتوفير  العام  النقل  وسائل  إلى  التحول  على 
والوقود، بينما يتجلى الخيار الرابع في إعادة النظر 
بأسعار الفائدة على قروض اإلسكان حتى ال يترتب 
على قفزاتها والتي تخطت 3 بالمئة ارتفاع تكاليف 

المشتري عند السداد للبنوك.

إعادة تخصيص الموارد االقتصادية
تخصيص  إعادة  ضرورة  الخامس  للخيار  بالنسبة 
وإحالل  الطلب،  وتخفيض  االقتصادية،  الموارد 
يترتب عليها  ان  المتوقع  الطاقة والتي من  مصادر 
تخفيض األعباء المالية على االقتصاد األلماني وذلك 
من خالل إعادة استخدام محطات الطاقة التي تعمل 
ألمانيا قررت  كانت  والتي  النووية،  والطاقة  بالفحم 
إيقاف تشغيلها 3 سنوات، واالستثمار في احتياطي 
الغاز الوطني األلماني، والبحث عن مصادر للطاقة 
يختم  بينما  األخرى،  الدول  في  جدد  موردين  من 
يتجلى في دعم األسر ذات  السادس والذي  بالخيار 
الدخل المنخفض وزيادة معاشات التقاعد المنخفضة 

والبالغ عددهم 560 الف متقاعد.

حماية المنازل والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة
أن أقوى اقتصادات أوروبا يعاني من أزمات كبيرة 
نقص  عن  ناجمة  مشاكل  بسبب  األخيرة  الفترة  في 
إمدادات الطاقة وارتفاع أسعارها الجنونية منذ اندالع 
الحرب الروسية األوكرانية في 24 فبراير الماضي، 

مليار   200 نحو  األلمانية  الحكومة  خصصت  وقد 
يورو لحماية المنازل والشركات من ارتفاع تكاليف 
الطاقة، كما سيتم اإلعالن عن تفاصيل خطة الغاز 
وجوانب أخرى من حزمة اإلغاثة، والتي من المقرر 

أن تستمر حتى ربيع 2024.

الطاقة النظيفة
إذا أرادت الحكومة األلمانية حلول ناجعة ومستدامة 
ال  التي  الطاقة  بدائل  خيارات  في  البحث  فتحتاج 
كبير،  بشكل  الحرب  لتبعات  للرضوخ  تضطرها 
الوقود  والبدائل عن  النظيفة  الطاقة  إلى  نشير  وهنا 
التقليدي وعن الغاز بشكل أكثر تحديداً، فعملية شراء 
الغاز من فرنسا مؤخراً هي عملية استبدال )الرمد 
بالعمى( ألن سعره أعلى و ليس مستداما كما كان 
كما  سابقاً"،  الروسي  الغاز  مع  األمر  عليه  يبدو 
سنوات  منذ  الحجري  الفحم  استغنت عن  ألمانيا  أن 
بهدف  المناجم  من  العديد  وأغلقت  للطاقة  كوسيلة 
البحث عن مصادر نظيفة ولكن مع األزمة األخيرة 
تمت الموافقة على عودة بعض هذه المناجم للعمل".
الحكومة االلمانية تمتاز بالرشاقة فيما يتعلق بالبدائل 
ولكن عملية التخارج من االعتماد الكبير على الغاز 
امتاز  وقد  شك،  بال  صعبة  عملية  هي  الروسي 
االقتصاد االلماني بسنوات من الفوائض وهذا ما يتم 
لالقتصاد  المباشر  الدعم  عمليات  عبر  حالياً  تفعيله 
أسعار  ارتفاع  من  المتضررة  والشركات  واألسر 

الطاقة".

حازم شعار
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تقديم د. أمير حمد

عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، 
لم تتدخل أمريكا وأوروبا واكتفوا بفرض عقوبات، 
كما لم يسَع الناتو لضم أوكرانيا، فمن "الشخصية" 
أدى  وكيف  وقتها؟  الحرب  تلك  العالم  جنّبت  التي 

غيابها إلى اندالع الحرب هذه المرة؟

فالعالم اآلن يعيش على أطراف أصابعه حرفياً، في 
ظل وصول الحرب، التي اندلعت 24 فبراير/شباط 
الماضي، إلى مرحلة تهدد بتخطيها حدود أوكرانيا 
وصفها  كما  أو  ثالثة،  عالمية  حرب  إلى  وتحولها 
العالم"،  نهاية  "حرب  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس 
إن  الحقاً  بقوله  الفزع  من  التخفيف  محاولته  رغم 

"الرئيس الروسي فالديمير بوتين عاقل".
لكن الرئيس األمريكي لم يوضح كيف يمكن تفادي 
هذا الخيار النووي المدّمر، في ظل استمرار إرسال 
الدعم العسكري إلى أوكرانيا، التي تحقق انتصارات 
ذلك  بفضل  منذ مطلع سبتمبر/أيلول،  ميدانية مهمة 
الدعم الغربي، وفي الوقت نفسه إقرار بايدن وباقي 
بأي  الهزيمة  يقبل  لن  بوتين  بأن  الغربيين  الزعماء 

صورة من الصور.

لماذا لم يتدخل الناتو في أوكرانيا عام 2014؟
أوكرانيا  حصلت  السوفييتي،  االتحاد  تفكك  بعد 
استفتاء  إجراء  بعد   ،1991 عام  استقاللها  على 
لمواطنيها لالختيار بين البقاء ضمن االتحاد الروسي 
االستقالل  أو  وأوكرانيا(  البيضاء  وروسيا  )روسيا 
لصالح  السكان  من   ٪90 وصّوت  أوكرانية،  كأمة 

االستقالل.
وفي عام 2004، اندلعت ثورة البرتقال في أوكرانيا، 
يوشتشنكو  لصالح  يانكوفيتش  بالرئيس  وأطاحت 
الغرب(.  إلى  أقرب  والثاني  لروسيا  أقرب  )األول 
وبدأت مرحلة جديدة من التقارب في العالقات بين 

أوكرانيا واالتحاد األوروبي وحلف الناتو.
لكن انتخابات 2010 أعادت يانكوفيتش إلى رئاسة 
مع  التعاون  لوقف  إجراءات  يتخذ  وبدأ  أوكرانيا، 
االتحاد األوروبي، في ظل وجود انقسام واضح داخل 
أوكرانيا بشأن مستقبل البالد بين فريقين، األول يميل 
وقاعدته  الناتو  لحلف  االنضمام  ويريد  الغرب  إلى 
الرئيسية في األقاليم الغربية من البالد، والثاني يريد 
التقارب مع روسيا واالنضمام لها رسمياً، وقاعدته 
في األقاليم الشرقية التي يتحدث أغلب سكانها اللغة 

الروسية كلغة أولى.
الرئيس  ضد  ثورة  اندلعت   2014 عام  ومطلع 
كانت  التي  البرتقال،  ثورة  غرار  على  يانكوفيتش، 
أيضاً داعمة للتقارب مع الغرب، لكن الرئيس وقوات 

األمن األوكرانية استخدموا العنف- عكس ما حدث 
في ثورة البرتقال- فسقط نحو 100 قتيل برصاص 
قناصة تابعين لألمن األوكراني، وفي النهاية هرب 

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

متواصاًل من أوروبا الغربية والواليات المتحدة.

وأعلنت األقاليم الشرقية في أوكرانيا عدم اعترافها 
بالحكومة المركزية في كييف، ومن تلك األقاليم شبه 
القتال في  القرم ودونباس وغيرهما. واشتد  جزيرة 
من  األوكرانية  الحكومية  القوات  بين  األقاليم  تلك 
جهة، والقوات االنفصالية من جهة أخرى. وأعلنت 
وإعالن  أوكرانيا  االنفصال عن  القرم  إقليم  حكومة 

جمهورية القرم المستقلة.
طالباً  روسيا  إلى  رسمية  رسالة  القرم  حاكم  ووّجه 
االنضمام إلى موسكو، ودخلت القوات الروسية إلى 
إليها في 2014، مما  اإلقليم وأعلنت ضمه رسمياً 
جانب  من  موسكو  على  عقوبات  فرض  إلى  أدى 
ذلك  لكن  أوروبا،  في  وحلفائها  المتحدة  الواليات 
األقاليم  في  لالنفصاليين  الروسي  الدعم  يوقف  لم 

الشرقية األخرى.

لم  لماذا  البديهي:  السؤال  أن يطرأ  إذاً  الطبيعي  من 
تتدّخل الواليات المتحدة وحلفاؤها، في ذلك الوقت، 
تدخلوا  أنهم  هي  والحقيقة  المرة؟  هذه  فعلوا  كما 
بالفعل، ولكن بطريقة مختلفة تماماً كانت للدبلوماسية 
اندالع  تفادي  إلى  أدى  ما  وهو  العليا،  الكلمة  فيها 

الحرب، عكس ما حدث هذه المرة.
وحتى  والمراقبين،  المحللين  من  كثير  ويرى 
تفادي  في  السر  كلمة  أن  الغربيين،  المسؤولين 
الحرب وقتها هي المستشارة األلمانية السابقة، أنغيال 
ميركل، التي قادت الجهود الدبلوماسية، مما أدى إلى 
توقيع اتفاقيات مينسك وتجميد الصراع ونزع فتيل 

برميل البارود.

هل كان يمكن تفادي الحرب في أوكرانيا؟
تندلع الحرب فعلياً،  السؤال يتردد قبل أن  كان هذا 
التداعيات  جراء  أجمع  العالم  معاناة  زادت  وكلما 
إلحاحاً.  أكثر  السؤال  أصبح  الحرب  لتلك  الكارثية 
ويرى رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن 
بمقدورها  كان  ميركل  السابقة  األلمانية  المستشارة 
أوكرانيا،  على  الروسي  الهجوم  اندالع  تمنع  أن 

الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة"، 
لو كانت ال تزال  بأنه "غزو"،  الغرب  بينما يصفه 

بمنصبها.
وفي لقائه مع الصحافة األلمانية الشهر الماضي، قال 
أوربان إن ميركل حالت بالفعل دون اندالع حرب 
عام 2014 من خالل جهودها الدبلوماسية بعد ضم 

روسيا لشبه جزيرة القرم.
"ما فعلته أنغيال ميركل خالل أزمة القرم كان تحفة 
األمر  أن  إلى  أشار  الذي  أوربان،  بحسب  فنية"، 
الجهود  ألن  حرب،  إلى  يصل  لم  الحين  ذلك  في 
الدبلوماسية األلمانية عزلت الصراع، مضيفاً: "هذه 
الجهود لم تسمح بتفاقم األمر وتوريطنا جميعاً فيه"، 
سأله  وعندما  األلماني.   DW لموقع  تقرير  بحسب 
لو  بأنه  رأيه  فهم  ينبغي  كان  إذا  عما  الصحفيون 
كانت ميركل مستشارة ما كانت اندلعت حرب ضد 

أوكرانيا، أجاب أوربان: "بالتأكيد".
حديث أوربان، وغيره في حقيقة األمر، يُذكر بالدور 
الكبير الذي لعبته ميركل في تجنيب أوروبا والعالم 
حالياً.  الجميع  بنارها  يكتوي  التي  الحرب  ويالت 
اتفاقية مينسك  تم توقيع  ففي سبتمبر/أيلول 2014، 
األولى بشأن النزاع في أوكرانيا بين طرفي النزاع، 
وهما الحكومة األوكرانية واالنفصاليون في األقاليم 
الشرقية المتاخمة للحدود الروسية والمدعومون من 

موسكو.

البيضاء،  روسيا  جمهورية  عاصمة  هي  ومينسك 
إضافة  النزاع  طرفي  بين  المفاوضات  واستضافت 
إلى روسيا ومنظمة األمن والتعاون التابعة لالتحاد 
األوروبي، واتفق األطراف على وقف القتال وعقد 

هدنة وإبرام السالم.
التي  "مينسك″1،  اتفاقية  على  التوقيع  تم  وبالفعل 
)بين  األسرى  تبادل  أبرزها  بنداً  اشتملت على 12 
االنفصالية(  والقوات  األوكرانية  النظامية  القوات 
والسماح بوصول المساعدات اإلنسانية للمدنيين في 
مناطق الصراع، وسحب القوات االنفصالية أسلحتها 
الحكومية،  القوات  مع  المواجهة  الثقيلة من خطوط 
سلمي  حل  إلى  للوصول  المفاوضات  استمرار  مع 

للصراع.
لكن هذه االتفاقية لم تصمد سوى 5 أشهر فقط، في 
لبنودها،  الصراع  لجانبي  مستمرة  اختراقات  ظل 
وبالتالي سرعان ما اندلعت الصراعات مرة أخرى، 
شخص   2600 من  أكثر  مقتل  في  تسبب  ما  وهو 

وقتها.
لكن ما إن بدأت األمور في التدهور، تدخلت ميركل 
بشكل مباشر، ومعها الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا 
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هوالند، وأجريت مفاوضات مباشرة مع بوتين أدت 
في النهاية إلى اتفاقية شاملة تخاطب جذور األزمة 
األوكرانية وتأخذ في االعتبار المخاوف الروسية من 

سعي كييف االنضمام إلى حلف الناتو.
وهكذا تم توقيع اتفاقية مينسك2، في عاصمة روسيا 
وقعت  التي  األطراف  ذات  وبحضور  البيضاء 
على اتفاقية مينسك1، إضافة إلى ميركل وهوالند، 
اعتبرت  بنداً،   13 على  الجديدة  االتفاقية  واشتملت 
مجتمعة بمثابة خريطة طريق لحل النزاع األوكراني 
فوري  وقف  هو  فيها  األول  البند  شاملة.  بصورة 
بين  األسرى  وتبادل  الجانبين،  من  النار  إلطالق 
االنفصاليين والقوات الحكومية، وأن تشرف منظمة 
تسليم  على  األوروبي  االتحاد  في  والتعاون  األمن 

االنفصاليين أسلحتهم من الخطوط األمامية.
ومن بنودها أيضاً أن تصدر الحكومة األوكرانية عفواً 
شاماًل عن العسكريين )الذين انضموا لالنفصاليين( 
وعن المقاتلين االنفصاليين جميعاً، والتمهيد إلجراء 
االتفاقية  تضمنت  كما  البالد.  في  عامة  انتخابات 
االنسانية  المساعدات  تسليم  بضمان  خاصاً  بنداً 
الوطني  االندماج  إعادة  على  والعمل  آمن،  بشكل 
في  الفئات  جميع  بين  واالقتصادي  واالجتماعي 
التي  الشرقية  األقاليم  في  خاصة  وبصفة  أوكرانيا، 

سيطر عليها االنفصاليون.
مينسك2،  اتفاقية  بنود  بموجب  أوكرانيا،  وتعهدت 
"الالمركزية"  على  تنص  دستورية  تغييرات  بتنفيذ 
المقابل  وفي  الفيدرالي،  النظام  وتطبيق  البالد  في 
األجنبية"،  المسلحة  "التشكيالت  انسحاب جميع  يتم 
الحدود  على  السيطرة  األوكراني  النظام  واستعادة 
الشرقية، في إشارة إلى الدعم الروسي لالنفصاليين.

وفي فبراير/شباط 2015، وقع قادة فرنسا وألمانيا 
تم عرضها  التي  االتفاقية،  وروسيا وأوكرانيا على 

قراراً  وأصدر  وأقرها  الدولي  األمن  مجلس  على 
بحل الصراع في أوكرانيا على هذا األساس.

وتدخلت أمريكا في أوكرانيا.. ثم جاء بايدن!
لم  الحرب،  اندالع  سبقت  التي  السنوات  مدى  على 
يشعر العالم بالتهديد أو القلق من األزمة األوكرانية، 
االنفصاليين  بين  اليومية  شبه  المناوشات  رغم 
إقليم  في  التماس  خط  على  الحكومية  والقوات 
دونباس، واستمر الوضع على ذلك النحو حتى تولى 

جو بايدن المسؤولية في البيت األبيض.
لكن ذلك ال يعني أن األزمة كانت قد انتهت، أو تم 
الشق  تنفذ  لم  كييف  فحكومة  الصراع،  جذور  حل 
اتهامات  بحسب  مينسك2،  اتفاقية  من  السياسي 
بدأت  كما  الحالية،  الحرب  اندالع  قبيل  موسكو 
ذات   – عسكرية  مساعدات  إرسال  في  واشنطن 
طابع دفاعي – وتدريب الجيش األوكراني، وهو ما 
كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد علقها للضغط 
على الرئيس األوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كي 
يفتح تحقيقاً في الفساد المزعوم لهانتر بايدن – نجل 

الرئيس جو بايدن.

خطيرة  مرحلة  دخول  في  فجأة  بدأت  األزمة  لكن 
االنسحاب  أعقاب  وفي  الماضي،  العام  خريف  منذ 
األمريكي الفوضوي من أفغانستان نهاية أغسطس/
آب 2021، ووقتها حذرت عشرات التقارير األممية 
والغربية من خطورة األزمة األوكرانية، التي أصبح 
البيت األبيض وبطلها األول جو  الرئيسي  مركزها 
العام  األمين  ستولتنبيرغ،  ينس  أيضاً  ومعه  بايدن، 

لحلف الناتو.
في  بالتسبب  للغرب  اتهاماته  الكرملين  وكرر 
وقوات  أسلحة  نشر  خالل  من  والتصعيد  التوتر 

لحلف الناتو في شرق أوروبا، واإلعالن عن قرب 
انضمام أوكرانيا لعضوية الحلف العسكري الغربي. 
من  اشتكى  نفسه  زيلينسكي  أن  هو  هنا  والغريب 
تتحدث  كانت  التي  واألمريكية،  الغربية  التقارير 
عن قرب "وقوع الغزو"، واتهم قادة غربيين – لم 
يسّمهم – باستغالل أزمة بالده لمصالح خاصة بهم، 
في  الماضي،  الثاني  يناير/كانون   28 يوم  وصرخ 
الصحفيين الغربيين قائاًل: "أوكرانيا ليست تايتانيك!"

ما  للحرب  سعوا  لمن  تحقق  حال  أية  على  لكن 
العالم  وينكوي  البارود،  برميل  واشتعل  أرادوا، 
أجمع بناره دون أن يعرف أحد كيف يمكن أن تضع 
أي  أن  هو  هنا  المؤكد  لكن  أوزارها،  الحرب  تلك 
اتفاق إلنهائها لن يكون بين موسكو وكييف، بل ال 
كانت  إذ  فيه.  الثاني  الطرف  واشنطن  تكون  أن  بد 
روسيا وأوكرانيا قد توصلتا بالفعل إلى اتفاق سالم 
بايدن  أبرزهم  غربيين،  زعماء  لكن  أشهر،  قبل 
السابق بوريس جونسون،  ورئيس وزراء بريطانيا 
أقنعوا زيلينسكي بالرفض ومواصلة الحرب، بحسب 

تقارير غربية تم الكشف عنها مؤخراً.
في  يكون  بايدن ربما ال  أن  اآلن هي  المشكلة  لكن 
وضع يسمح له بالتفاوض مع بوتين، بعد أن وصف 
الروسي بأوصاف من  البيت األبيض نظيره  ساكن 
الصعب التغاضي عنها مثل "جزار" و"مجرم حرب" 
و"ديكتاتور قاتل"، لكن كما قال رئيس وزراء المجر 
روسيا  بين  يكون  أن  يجب  ال  النار  إطالق  "وقف 
يعتقد  من  وروسيا…  أمريكا  بين  بل  وأوكرانيا، 
روسية- مفاوضات  عبر  ستنتهي  الحرب  هذه  أن 
أوكرانية ال يعيش في هذا العالم. حقيقة القوة مختلفة. 
الحرب مفتوحة اليوم، ألن األمريكيين أرادوها على 
أن  األمريكيين  على  يتعين  السبب  لهذا  النحو.  هذا 

يتفقوا مع الروس. وحينها ستنتهي الحرب".
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ومستشار  الخارجية  وزير  كسينجر،  هنري  دعا 
بثعلب  والملقب  األسبق  األميركي  القومي  األمن 
الدبلوماسية، إلى إعادة تعريف مهام حلف األطلسي 
من  محذراً  الجديدة،  التحديات  لمجابهة  "الناتو"؛ 
لملء  والهند،  والصين  روسيا  مثل  دول،  تحرك 

الفراغ بالشرق األوسط إذا تراجع دور الغرب.

روسيا.. عدو أم منافس؟
على  الراهن،  الوقت  في  الروسي،  التحدي  ز  يُرّكِ

أوكرانيا وسوريا، لكنَّه يعكس عزلًة أعمق.
وقد وضعت روسيا، التي تمتد عبر 11 منطقًة زمنية 
التي  المنطقة  حدود  طول  على  أوروبا،  قارة  من 
تصوراً  الهادئ،  المحيط  وإلى  اإلسالم  فيها  ينتشر 
الدائم  سعيها  وفي ظل  العالمي.  النظام  مستقاًل عن 
لتأمين حدودها الواسعة التي بها القليل من الُمحّدِدات 
رت روسيا ما يرقى ألن يكون تعريفاً  الطبيعية، طوَّ
لألمن المطلق، وهو األمر الذي يعني انعدام األمن 

المطلق لبعض جيرانها.
الجيو- روسيا  مقاييس  ساعدت  نفسه،  الوقت  وفي 

العظمة،  عن  تقريباً  المبهم  رها  وتصوُّ استراتيجية، 
مر  على  البالد  الصعاب،  ل  لتحمُّ شعبها  واستعداد 
وجه  في  العالمي  التوازن  على  الحفاظ  في  القرون 
المغول،  تبنَّاها  التي  اإلمبراطورية  المشروعات 
نتيجة  وكانت  واأللمان.  والفرنسيون،  والسويديون، 
إذ  متناقضة؛  صارت  أنَّها  لروسيا،  بالنسبة  ذلك، 
أوروبا،  من  مقبولًة  تكون  أن  في  ترغب  أصبحت 
هذا  ويساعد  نفسه.  الوقت  في  عليها  تتفوق  وأن 
الشعور الخاص بالُهوية في تفسير تصريح الرئيس 
الروسي، فالديمير بوتين، الذي قال فيه إنَّ "زوال 
في  جيوسياسية  كارثة  أكبر  كان  السوفييتي  االتحاد 

القرن".
السياسة  عن  بوتين  نظر  وجهة  توصف  ما  وغالباً 
األوروبية  القومية  لالستبدادية  تكرار  بأنَّها  الدولية 
الماضي.  القرن  من  الثالثينات  في  ظهرت  التي 
الروائي  رؤية  إرث  هي  أكثر،  دقيقين  نكون  وكي 
التي  العالم،  عن  دوستويفسكي  فيودور  الروسي 
ضرب لها مثاًل في خطابه الذي ألقاه في عام 1880 
الروسي  للشاعر  تذكاري  نصب  تدشين  بمراسم 
ألكسندر  الروسي  األديب  وكان  بوشكين.  ألكسندر 
العشرين،  القرن  أواخر  في  تلقَّف،  قد  سولجنيتسين 
دعوة دوستويفسكي الحماسية من أجل روٍح جديدة 
الروحية  الِخصال  على  تعتمد  الروسية  للعظمة 

للشخصية الروسية.

ومن الُمنَطلَق نفسه، أدان بوتين ما وصفه بأنَّه جهٌد 
غربي منذ 300 عاٍم الحتواء روسيا. وخالل مؤتمر 
غضٍب  وفي   ،2007 عام  ُعقد  الذي  لألمن  ميونخ 
الدول  بوتين  اتهم  دوستويفسكي،  بأفكار  مصبوٍغ 
روسيا  عانتها  التي  المشكالت  باستغالل  الغربية 
لعزلها  ظالماً؛  استغالاًل  الباردة  الحرب  أعقاب  في 

وإدانتها.
كيف ينبغي للدول الغربية تطوير عالقاتها مع روسيا، 
ل عنصراً حيوياً في األمن األوروبي،  وهي دولٌة تُشّكِ
وجهة  وجغرافية،  تاريخية  ألسباٍب  تتبنى،  ولكنَّها 
ل  التوصُّ يضمن  ا  عمَّ جوهرياً  اختالفاً  مختلفة  نظر 
إلى تسويٍة ُمرضية للطرفين في المناطق المجاورة 
لروسيا؟ هل يتمثل المسار األفضل في الضغط على 
روسيا، ومعاقبتها إذا لزم األمر، حتى ترضخ لقبول 
اآلراء الغربية عن نظامها الداخلي والعالمي؟ أم هل 
بقيت هناك فرصة متاحة لعملية سياسية تتخلص من 
سعياً  األقل؛  على  حدته  تُخفف  أو  المتبادل،  النفور 
للتوصل إلى مفهوٍم متفق عليه بشأن النظام العالمي؟
أنَّها  الروسية على  الحدود  التعامل مع  وهل يجري 
لتصبح  تشكيلها  يمكن  أم  دائمة،  مواجهٍة  منطقُة 
منطقة تعاون محتمل؟ وما معايير هذه العملية؟ هذه 
التي تحتاج  بالنظام األوروبي  الخاصة  هي األسئلة 
إلى دراسة منهجية. ويحتاج كال المفهومين إلى قدرٍة 
الضغط  استخدام  في  روسيا  رغبة  لدرء  دفاعية؛ 

العسكري، حسب قول كسينجر.

هكذا ستغير الصين العالم
أطلقت  الصين  أن  إلى  األميركي  المفكر  يشير 
ينطوي  كبير  كمشروٍع  والطريق"  الحزام  "مبادرة 
على تداعيات سياسية، واقتصادية، وثقافية، وأمنية، 

من بحر الصين الشرقي إلى القناة اإلنكليزية.
ومن خالل سعيه لربط الصين بآسيا الوسطى وفي 
الحرير  طريق  سيؤدي  بأوروبا،  المطاف  نهاية 
العالمي  الثقل  مركز  تحويل  إلى  الواقع  في  الجديد 
الطريق  ويمر  أوراسيا.  إلى  األطلسي  المحيط  من 
واألمم،  اإلنسانية،  الثقافات  من  هائل  تنوٍع  عبر 
السيادة.  ذات  والدول  والمؤسسات،  والمعتقدات، 
روسيا،  مثل  أخرى،  عظيمة  ثقافاٌت  عليه  وتقع 
دول  تقع  طرفه،  وعند  وتركيا،  وإيران،  والهند، 
أن  منها  دولٍة  كل  على  ويتعين  أوروبا،  غرب 
تُقرر ما إذا كانت ستنضم إليه، أم تتعاون معه، أم 
تعارضه، وبأي صورة. إنَّ تعقيدات السياسة الدولية 

ُمذهلة بقدر ما هي إجبارية.

أبعاد  وتتجاوز  فريدة،  دولة  الصين  أن  إلى  ويشير 
الدولة التقليدية؛ فهي في الوقت نفسه حضارة قديمة، 
وبال شك،  معولم.  واقتصاد  وإمبراطورية،  ودولة، 
يتفق  بما  الدولي  النظام  تكييف  إلى  الصين  ستسعى 
ورؤيتها  المتزايدة،  وقوتها  التاريخية،  تجربتها  مع 

اإلستراتيجية.
"الحلم  يُسميه  ما  لتحقيق  الصيني  الرئيس  ويسعى 
الصيني"، الذي يعود إلى آخر ُمصلحي أسرة تشينغ، 
جمهورية  تدخل  وحين  "المئويتين".  هدف  بتحقيق 
 ،2049 عام  في  الثانية  مئويتها  الشعبية  الصين 
شي،  وضعه  الذي  ر  للتصوُّ وفقاً  قوتها،  ستضاهي 
قوة أي مجتمع آخر في العالم، إن لم تفقها، وسيكون 
نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي اإلجمالي مماثاًل 

لنظيره في البلدان المتقدمة بشكل كامل.
وفي هذه العملية، ستصبح الواليات المتحدة والصين 
أكبر بلدان العالم تأثيراً، على المستويين االقتصادي 
تعديالٍت  إدخال  إلى  وستضطران  والجيوسياسي، 

غير مسبوقة على تفكيرهما التقليدي.
كان  وإن  استثنائية،  نفسها  الدولتين  كلتا  وتعتقد 
قيمها  نشر  ترى  فأميركا  جوهرياً:  تختلف  بطرٍق 
ونظامها في البلدان األخرى كجزٍء من مهمتها؛ في 
فرضية  أساس  على  تاريخياً  الصين  كت  تحرَّ حين 
أنَّ عظمة أدائها ستُحّفِز البلدان األخرى للدخول في 

تراتبية هرمية تقوم على أساس االحترام.
فإنَّ   – العالم  –وباقي  المجتمعين  لكال  وبالنسبة 
د هذه الفترة. تطورهما المشترك هو خبرة ُمميِّزة تُحّدِ

أي دوٍر سيكون ألوروبا في مثل هذا العالم؟ 
هل ستبقى جزًء من العالم األطلسي أم ككياٍن يعيد 
التقلُّبات  مع  مستقل  بشكٍل  ويتكيف  نفسه  تعريف 
عناصره  تشترك  متمايز  ككياٍن  أم  به؟  المحيطة 
نوع  هو  وما  القوى؟  لتوازن  تاريخي  نموذج  في 
النظام الدولي الذي سيعتمد على مدى تزامن مفاهيم 

األطلسية و"مبادرة الطريق والحزام"؟

الشرق األوسط.. عدو عدوك ليس صديقك
في أوراسيا وعلى طول حدود روسيا، يواجه النظام 
ا حول محيط  أمَّ االندماج.  تبعات  من  تحدياً  الدولي 
الشرق األوسط، فهو ُمهدَّد بسبب اضطراب التحلُّل، 

حسب وزير الخارجية األميركي األسبق.
فقد أصبح النظام الذي ظهر بالشرق األوسط نهاية 
الحرب العالمية األولى، اآلن، في حالٍة من الفوضى. 
فقد توقَّفت 4 دول في المنطقة عن العمل كدول ذات 

أحمد الجمال
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سيادة؛ إذ أصبحت سوريا، والعراق، وليبيا، واليمن 
ساحات معارك للفصائل الساعية لفرض حكمها.

أعلن  وسوريا،  العراق  من  واسعة  مناطق  وعبر 
"الدولة  تنظيم  أيديولوجياً، هو  ف  ديني متطّرِ جيٌش 
للحضارة  عنيداً  عدواً  نفسه  )داعش(،  اإلسالمية" 
الحديثة، ساعياً بعنف كي تحل إمبراطورية إسالمية 
ذي  الدولي  النظام  محل  الشريعة  تحكمها  واحدة 

دة. الدول الُمتعّدِ
القول  أنَّ  اعتبار  يمكن  الظروف،  هذه  ظل  في 
التقليدي المأثور بأنَّ عدو عدوك هو صديقك لم يعد 
منطبقاً. ففي الشرق األوسط المعاصر، قد يكون عدو 
عدوك هو أيضاً عدوك. ويؤثِّر الشرق األوسط على 
العالم بتقلُّبات أيديولوجياته، تماماً بقدر ما يؤثر عليه 

بسبب ما يُتَّخذ من إجراءات بعينها.

اإلمبراطورية اإليرانية
وقد كانت حرب العالم الخارجي مع "داعش" مثااًل 
على ذلك. فمعظم القوى بِخالف "داعش" – وضمن 
تتفق   – الرائدة  الُسنّيّة  والدول  الشيعية  إيران  ذلك 
على الحاجة لتدمير التنظيم. لكن أي كيان يُفَتَرض 
أن يرث أراضيه؟ أهو ائتالف من الُسنَّة؟ أم مجال 
السؤال  هذا  واإلجابة عن  إيران؟  عليه  تهيمن  نفوٍذ 
األطلسي  شمال  حلف  ودول  روسيا  ألنَّ  ُمحيِّرة؛ 
سيطر  ما  وإذا  ُمتعاِرضة.  فصائل  تدعم  "الناتو" 
التي  الشيعية  القوى  أو  اإليراني  الثوري  الحرس 
بها ويشرف عليها، فإنَّ النتيجة قد تكون حزاماً  يدّرِ
من األرض يصل من طهران إلى بيروت، وهو ما 
فة. قد يكون إيذاناً بظهور إمبراطورية إيرانية ُمتطّرِ

في  الناشئة  الت  بالتحوُّ الغربية  الحسابات  وتعقَّدت 
تركيا، التي كانت يوماً فاعاًل مؤثراً رئيساً معتداًل، 

من دولٍة علمانية إلى صيغٍة أيديولوجية إسالمية.
تؤثر  التي  وهي  الُسنّيّة،  للقضية  تركيا  دعم  ويأتي 
تدفُّق  في  مها  بتحكُّ أوروبا  على  نفسه  الوقت  في 
إحباط  في  وتتسبَّب  األوسط  الشرق  من  المهاجرين 
النفط والبضائع األخرى على  واشنطن عبر حركة 
حدودها الجنوبية، جنباً إلى جنٍب مع جهودها الرامية 
إلى إضعاف الحكم الذاتي لألكراد، الذين دعم الغرب 

معظم فصائلهم حتى اآلن.

هذا ما ستفعله روسيا والصين والهند
النظام  نوع  على  لروسيا  الجديد  الدور  وسيؤثر 
في هزيمة  المساعدة  هدفها هو  فهل  الذي سيظهر. 
"داعش" والقاعدة ومنع ظهور الكيانات المماثلة؟ أم 
التاريخي عن  إلى بحثها  الحنين  أنَّ ما يحركها هو 
الهيمنة االستراتيجية؟ إذا كان هدفها هو األول، فإنَّ 
سياسًة تعاونية من جانب الغرب مع روسيا قد تكون 
ا إذا كان هدفها هو األمر الثاني، فإنَّ تكرار  بنَّاءة. أمَّ

ح.  أنماط الحرب الباردة أمٌر ُمرجَّ
ر ما هي  والخيار نفسه يواجه الغرب، فعليه أن يُقّرِ
ل  النتيجة التي تتوافق مع نظاٍم عالمي آخذ في التشكُّ

فه بها. والكيفية التي يُعّرِ

وال يمكن للغرب االلتزام بخياٍر يستند إلى التصنيفات 
نفسها  التصنيفات  تلك  ألنَّ  د؛  ُمجرَّ بشكٍل  الدينية 
لالستقرار  هادفاً  دعمه  يكون  أن  ويجب  منقِسمة. 
أن  ويجب  االستقرار.  د  يُهّدِ تصنيٍف  ألي  ومواجهاً 
كها  تشمل الحسابات المدى الطويل وأال يكون ُمحّرِ

هو التكتيكات اللحظية.
جيو- خطة  دون  منخرطاً  الغرب  بقي  وإذا 
استراتيجية، فإنَّ الفوضى ستتنامى. وإذا ما انسحب 
صورياً أو واقعياً - كما كانت الرغبة على مدار العقد 
الصين والهند،  الكبرى، مثل  القوى  فإنَّ  الماضي– 
ل الفوضى على طول حدودها أو  التي ال يمكنها تحمُّ
االضطرابات داخلها، ستحل تدريجياً، برفقة روسيا، 
السياسة  بنمط  اإلطاحة  وستجري  الغرب.  محل 

الدولية الذي ساد في القرون األخيرة.

إلى أين يتَّجه حلف األطلسي؟
مما  أكثر  الدفاعية  التزاماته  بشأن  الناتو واضح  إن 
هو واضح بشأن دوره في المساهمة بالنظام الدولي.
وكان الناتو، الذي اعتُِبر رادعاً التحاٍد سوفييتي يُهّدِد 
إلى  لتضاف  النووية  األسلحة  من  ترسانته  بزيادة 
تفوقه العددي في القوات البرية، يُمثِّل التزاماً قانونياً 
وتعبيراً عن الردع المشترك لدول الغرب الحرة من 

أجل تعزيز قيمها.
قيادة  المتحدة  الواليات  بتولّي  المتمثِّل  التقليد  وجاء 
الموازن  هي  النووية  ترسانتها  لكون  نتيجًة  الحلف 
مرور  ومع  السوفييتية.  العسكرية  للقوة  الحقيقي 
ل الحلف على نحٍو متزايد إلى ضمانٍة  العقود، تحوَّ
استراتيجياً  مفهوماً  كونه  من  بداًل  أحادية  أميركية 

ُمتََّفقاً عليه ويرتبط بالعالم المتطور.
بالرؤية  مقاله،  مدار  على  كسينجر،  ويشيد 

البريطانية  الوزراء  لرئيسة  السياسية  والشخصية 
السابقة مارغريت تاتشر.

وأوضح أن تصور تاتشر للحلف األطلسي مختلف 
تماماً عن الحقائق الحالية. فقد وصفته باعتباره مؤلَّفاً 
في جوهره من "أميركا كقوٍة مهيمنة محاطة بحلفاء 
يتبعون في العموم قيادتها". لكن لم يعد هذا هو الحال 
تماماً؛ إذ ال تقود الواليات المتحدة بالشكل الذي رأته 
تاتشر، وأصبحت عقلية الكثير من األوروبيين تصبو 

نحو استكشاف البدائل.
إنَّ حقائق السكان، والموارد، والتكنولوجيا، ورأس 
المال تضمن دوراً عالمياً حاِسماً ألميركا الُمشاِركة 
من كثب، وأوروبا المنخرطة عسكرياً. لكنَّ ذلك لن 
يحدث دون مفهوٍم استراتيجي وسياسي ُمتََّفق عليه.

وفي عالم اليوم سريع التغيُّر، على الناتو أن يبدأ في 
عملية إعادة نظر دائمة ألهدافه وقدراته. ويجب أن 
ل النظام العالمي  ل في الهياكل التي تُشّكِ يدفع التحوُّ
المعاصر الناتو وأعضاءه إلى أن يسألوا أنفسهم: ما 
التغييرات التي سيسعى لمنعها بِخالف السيطرة على 
أقاليم أعضائه، وبأي وسائل؟ وما األهداف السياسية، 

وما الوسائل التي هو على استعداٍد لحشدها؟
يقول كسينجر في ختام مقاله: "اسمحوا لي بأن أختم 
في  تاتشر  مارغريت  ذكرته  الذي  التحدي  بتكرار 
خطاب فندلي والذي ألقته قبل ثالثة عقود من الزمن:
أنَّ  أعتقد  عمله؟  يجب  الذي  "ما  ثاتشر:  قالت  إذ 
ومبتكرة.  جديدة  أطلسية  مبادرة  هو  اآلن  المطلوب 
إعادة تعريف األطلسية  ويجب أن يكون هدفها هو 
لحظات  وهناك  ذكرتها.  التي  التحديات  ضوء  في 
مساره  ويتغيّر  مفتوحاً  التاريخ  فيها  يكون  نادرة 

بوسائل كتلك. وقد نكون في لحظٍة كتلك اآلن".
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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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ألحزاب  واضحاً  األخيرة صعوداً  السنوات  عرفت 
اليمين  العنصري-  اليمين  )أحزاب  اليميني  التيار 
دول  في  فقط  ليس  الراديكالي(  اليمين   – الفاشي 
وشمالها،  اوروبا  شرق  دول  بل  الغربية،  اوروبا 
وانعكس ذلك على نتائج االستحقاقات االنتخابية في 

معظم دول االتحاد االوروبي.
كبيراً ال لمصير المصالح  هذا الزحف يمثل تهديداً 
بل  فقط،  الدول  هذه  في  واالقتصادية  السياسية 
هذه  تتبنى  بأكمله، حيث  العالمي  النظام  لجسد  يمتد 
سياسية  استراتيجية  وتصورات  رؤى  األحزاب 
واقتصادية قد تغير الى حد ما من توازن المصالح 
سقوط  منذ  كاملة  عقود  خالل  العالم  عرفه  الذي 

االتحاد السوفييتي.

الطريقة التي يصعد بها اليمين في اوروبا بالتزامن 
مع صراعات دموية تجتاح العالم وجزء كبير منها 
مرتبط بالصراعات في الشرق االوسط، تشبه كثيراً 
القرن  ثالثينيات  في  العالم  بها  التي  المرحلة  تلك 
الماضي التي مثلت حقبة سيئة جداً، شهدت انهياراً 
اقتصاديا باوروبا والواليات المتحدة إثر أزمة الكساد 
العالمي الكبير، وبروز النازية في المانيا في رد فعل 
التي  المتتالية  واألزمات  االقتصادي  االنهيار  على 
شهدتها الدولة األلمانية من جراء خضوعها للشروط 
في  بها  لحقت  التي  الهزيمة  إثر  للحلفاء  المجحفة 
الحرب العالمية األولى، ثم ظهور اليمين الفاشي في 
ايطاليا بقيادة موسوليني الذي تحالف مع هتلر وقاد 
حرباً ضارية ضد الليبيين واحتل اثيوبيا وتكللت كل 

تلك الصراعات الحقاً بالحرب العالمية الثانية.

ما هو اليمين المتطرف؟
ال يوجد اتفاق واضح على وضع تعريف جامع لليمين 
المتطرف على الرغم من االتفاق حول الخصائص 
مقاربة  هناك  ولكن  المتطرفة،  والسمات  المشتركة 
تحظى بالقبول قدمها استاذ العلوم السياسية الهولندي 
كنسق  االحزاب  هذه  تتناول  والتي  فينيما  مايندرت 
للهجرة  المعادي  برنامجها  خالل  من  موحد  فكري 
الشأن  أولويات  في  االختالفات  رغم  والمهاجرين، 
الهجرة«  ضد  »أحزاب  عليها  يُطلق  لذا  الداخلي 
أربع  في  مشكلة  انهم  على  المهاجرون  يصور  إذ 
وسبب  اإلثنو-وطنية،  للهوية  تهديد  مختلفة:  صور 
رئيسي للبطالة والجريمة، ومظاهر اخرى من انعدام 
االمن االجتماعي، ومستِغلون بسوء لما توفره دولة 

الرفاهية
وفكرة  األقليات،  ورفض  لألجانب،  العداء  إذاً 
اإلثنو-وطنية  الهوية  عن  والدفاع  الثقافية،  التعددية 
الحد  الى  والدعوة  التاريخية،  القومية  التقاليد  وعن 
ألي  المشتركة  القاعدة  تعد  جميعها  الهجرة،  من 

باإلضافة  متطرف،  يميني  لحزب  سياسي  برنامج 
االوروبي  بالداخل  ترتبط  أخرى  عناصر  الى 
االجتماعية  الديمقراطية  سياسات  انتقاد  اهمها 
االندماج  ورفض  لليمين،  الفردية  وتشجيع  لليسار 
ولتشديد  الضرائب،  لتقليص  والدعوة  االوروبي، 
عقوبات الجرائم، ورفض سياسات المساواة للنساء، 

وسياسات حماية البيئة.

وهي  الوسط،  ويمين  اليسار  أحزاب  تجد  هنا 
الحكومات  في  األغلبية  تشكل  التي  األحزاب 
الصعود  هذا  تجاهل  في  شديدة  صعوبة  األوروبية 
اليميني. فعلى الرغم من تفاوت النتائج التي أحرزها 
أقصى اليمين بين الوصول الى الحكم أو المشاركة 
في تشكيل الحكومات، أو على األقل المنافسة الجدية 
بال  تمكنت  فانها  السلطة،  تحصيل  من  واالقتراب 
شك من ان تخلق نوعاً من الفوضى ضمن األنظمة 
باالستقرار،  غالباً  تميزت  التي  األوروبية  السياسية 
التقليدية  االحزاب  على  الصعب  من  أصبح  بحيث 
ضمن اليمين أو اليسار أن تحقق أغلبية مستقرة كما 
التعاون  على  مجبرة  وأصبحت  العادة  عليه  كانت 
مجرد  كان  بعدما  المتطرفة  اليمينية  االحزاب  مع 
حصول حزب يميني على عدد محدود من المقاعد 

في البرلمان حدثاً يحرك القارة بأكملها.
الهجرة  ملف  يخص  فيما  المتطرف  اليمين  أحزاب 
الكبير  التدفق  هذا  أن  تعتبر  وأدبياتها  برامجها  في 
للمهاجرين من الشرق االوسط وافريقيا خطراً على 
فرص العمل، وسطواً على مكتسبات األوروبيين في 
الخدمات االجتماعية والسكنية والصحية، واألخطر 
أنه يهدد هوية المجتمع األوروبي وثقافته، هذه النقاط 
برع اليمين األوروبي في صياغتها بخطاب تعبوي 

في االنتخابات.

هوس األجانب والالجئين
شّرعت  الالجئين  أعداد  في  الكبيرة  الزيادة  أن 
أمام هواجس مستقبلية أوروبية من تكوين  االبواب 
داخل حدود  كبيرة  وافريقية  أوسطية  جاليات شرق 
مهاجرين  باجتذاب  يغري  مما  األوروبي  االتحاد 
بمعدالت أضخم، وأحياناً كانت أزمة الالجئين تغذي 

الخطاب اليميني كما حدث في اعتداءات 
رأس السنة 201٥ في ألمانيا التي كانت 
نقطة انطالق جديدة لحزب »البديل من 
أجل ألمانيا« اليميني الذي كان قد تأسس 
الموحدة  العملة  النتقاد  األمر  بداية  في 

األوروبية.
مخاوف  ليثير  داعش  انتشار  وجاء 
قدرة  مدى  حول  األوروبي  العام  الرأي 
المجتمعات المفتوحة والحرة على حماية 

المدن االوروبية لهجمات  مواطنيها، وجاء تعرض 
اليمين  شكوك  ليؤكد  وبروكسل(  )باريس  ارهابية 
المتطرف حول جدوى آليات الدفاع لدى الحكومات 
تصاعد  مع  ذلك  ينفصل  ال  وبالطبع  األوروبية، 
مفهوم االسالموفوبيا وموجة العمليات االرهابية منذ 
هجمات 11 سبتمبر 2001، والمخاوف من سرعة 
اليمين  الدين اإلسالمي في أوروبا، وتركيز  انتشار 
االساسي  التهديد  هما  والمسلمين  االسالم  أن  على 
ذلك  في  ويعتمدون  والقومية.  الثقافية  أوروبا  لقيم 
في  والسلفي  السياسي  االسالم  تيار  صعود  على 
أوروبا وربطه بموجة اإلرهاب التي تجتاح أوروبا 
ديمقراطيتهم  أن  من  األوروبية  الشعوب  وتخويف 
أوروبا  هوية  وأن  خطر،  في  حياتهم  وأسلوب 
التاريخية وحدودها الجغرافية في خطر محدق من 

خالل الذوبان في دول وثقافات أخرى.
يضاف إلى ذلك هاجس البطالة. رسمياً في أوروبا 
22 مليون عاطل عن العمل، يضاف لهم صعوبات 
الالجئون  ويأتي  تقشفية،  وسياسات  اقتصادية 
لهم  المضيفة  الدول  على  اقتصادية  أعباًء  ليضيفوا 
بسبب تكلفتهم في مجاالت المرافق والتعليم والصحة 
السياسية  والتيارات  األحزاب  فشل  وأمام  وغيرها. 
البدائل الناجحة لتلك  التقليدية على تقديم الحلول أو 
من  المتطرف  اليمين  قوى  تمكنت  اإلشكاليات، 
سحب البساط من تحت أقدام هذه التيارات خصوصاً 
اليساري أو االشتراكي وأحزاب يمين  التوجه  ذات 

الوسط. 
دفع  التقليدية  األحزاب  إخفاق  فإن  آخر  بمعنى 
الناخبين األوروبيين إلى التصويت العقابي لحساب 
سياسات  عن  الرضا  لعدم  نتيجة  المتطرف  اليمين 
اليمين واليسار ورفض الناخبين لبرامجهم، أكثر من 

كونه قناعة ببرامج أقصى اليمين.

للوصول  البراغماتية  أدوات  كل  يستخدم  اليمين 
حقيقية  أزمة  يعيش  أوروبا  في  واليسار  للسلطة، 
بعد سياسات أقل ما يقال عنها أنها لم تكن مدروسة 
بعناية لتجنب تبعات ما يحدث اآلن في القارة العجوز 
التي شاخ يسارها على ما يبدو ويحتاج لمن يعيد له 

نضارته ويخفي تجاعيده.

ملكون ملكون
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الحكومتين  بين  التوتر  من  المزيد  على  ليبيا  تنفتح 
بقيادة  الليبية  الحكومة  وقعت  أن  بعد  المتنافستين 
السلطة  تسليم  ترفض  والتي  الدبيبة  عبدالحميد 
البرلمان،  قبل  من  المعينة  باشاغا  فتحي  لحكومة 
اتفاقية مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز ينظر إليها 
على أنها مكافأة ألنقرة على دعم السلطة في طرابلس 

في مواجهة السلطة المنافسة في شرق البالد.
التركية  ونظيرتها  الليبية  الخارجية  وزارة  ووقعت 
تشمل  والتي  للجدل  المثيرة  االتفاقية  طرابلس  في 
التنقيب عن النفط والغاز في مياه ليبيا، عقب مرور 
ثالث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية 
الذي أثار حينها أيضا جدال واسعا والذي أثار كذلك 

حفيظة االتحاد األوروبي حينها.
وتأتي هذه االتفاقية في خضم نزاع على الشرعية بين 
حكومتي الدبيبة وباشاغا تحول في أكثر من مناسبة 
تحتفظ  تركيا  تزال  ال  بينما  مسلحة،  مواجهة  إلى 
بوجود عسكري وازن في غرب ليبيا وبحشود من 
دعما  في 2019  جلبتهم  الذين  السوريين  المرتزقة 
لحكومة الوفاق السابقة بقيادة فايز السراج، في تدخل 
بينما  األخير  لصالح  القوى  موازين  قلب  عسكري 
كانت حكومته على وشك السقوط بعد أن شن رجل 

الشرق القوي خليفة حفتر هجوما على طرابلس.

شرعية .. غير شرعية
السلطتين  بين  الراهن  الشرعية  نزاع  ظل  وفي 
بين  االنقسامات  الجديدة  االتفاقية  تفاقم  المتنافستين، 
البرلمان  الليبيين على اعتبار عدم اعتراف  الفرقاء 
الليبي الجهة التشريعية الوحيدة بـ"شرعية" حكومة 
اتفاقية توقعها  الدبيبة وبالتالي يعتبر )البرلمان( أي 

سلطة طرابلس غير شرعية.
لحكومة  إال  السلطة  تسليم  بعدم  الدبيبة  ويتمسك 
كونها  شرعية  حكومة  حكومته  أن  ويرى  منتخبة 
تشريعية  انتخابات  انجاز  وهو  معين  لهدف  جاءت 
يعني  فإن ذلك  لم يحدث وبالتالي  ورئاسية وهو ما 
االنتخابي  االستحقاق  انجاز  حين  إلى  بقاء حكومته 
المتحدة  األمم  ترعاها  التي  الطريق  خارطة  وفق 
والتي رعت في السابق حوارا سياسيا جاء بالدبيبة 

وحكومته.

التركي  النفوذ  تعزز  أن  االتفاقية  هذه  شأن  ومن 
التوتر بين  أنها تزيد من حالة  ليبيا وتمدده كما  في 
السلطتين المتنافستين بقيادة عبدالحميد الدبيبة وفتحي 

باشاغا.
وال تخرج هذه االتفاقية التي جاءت في ظرف دقيق 
الحكومة  تدفعها  لليبيين، عن سياق مكافآت  بالنسبة 
على  الحفاظ  لقاء  طرابلس  في  واليتها  المنتهية 
الدعم التركي في مواجهة الحكومة المعينة من قبل 

البرلمان بقيادة وزير الداخلية السابق باشاغا.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
الليبية  نظيرته  مع  مشترك  صحافي  مؤتمر  خالل 
نجالء المنقوش من العاصمة طرابلس توقيع "مذكرة 
اإلقليمية  المياه  في  والغاز  النفط  عن  للتنقيب  تفاهم 
وعلى األراضي الليبية، من قبل شركات تركية ليبية 

مشتركة".
ودافع وزير الخارجية التركي عن االتفاقية الجديدة 
عنها  أعربت  مخاوف  حول  سؤال  على  رده  في 
الدول األخرى من هذه االتفاقية قائال "هذه المذكرات 
هي مسألة بين دولتين تتمتعان بالسيادة، وهي مكسب 
للطرفين وليس للدول األخرى الحق في التدخل في 

هذه األمور".

شرق  في  للغاز  ضخمة  مكامن  اكتشاف  وفجر 
المتوسط توترات شديدة بين دول المنطقة وتعرضت 
وإسرائيل  اليونان  قبل  من  كبيرة  لضغوط  تركيا 
ومصر ودول االتحاد األوروبي التي رفضت أنشطة 
البحار  لقانون  انتهاكا  واعتبرتها  التركية  التنقيب 

الدولي.
بظالله  يرخي  المتوسط  في شرق  التوتر  يزال  وال 
على عالقات تركيا الخارجية ومن المتوقع أن تزيد 

االتفاقية األخيرة مع ليبيا من منسوبه )التوتر(.
ورحبت وزيرة الخارجية الليبية نجالء المنقوش بهذا 
االتفاق الذي وصفته بـ"المهم" والذي جرى توقيعه 

"في ظل األزمة األوكرانية وتداعياتها".
ومقره  النواب  مجلس  رئيس  صالح  عقيلة  ورفض 
أنقرة وطرابلس،  بين  المبرمة  االتفاقية  ليبيا،  شرق 
مؤكدا في بيان أن "أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة 
الوالية،  منتهية  الوطنية  الوحدة  حكومة  مع  تفاهم، 

مرفوضة وغير قانونية".
تتم  تبرم يجب أن  إلى أن أي مذكرة  وأشار صالح 
الحكومة  عبر  أو  البرلمان،  أو  الدولة  رئيس  عبر 
الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، ممثلة في حكومة 
فتحي باشاغا والتي أعلنت بدورها رفضها لالتفاقية 

الليبية التركية.

"ستبدأ  إنها  بيان  في  باشاغا  حكومة  وقالت 
الوطنيين  الشركاء  مع  المباشر  التشاور 
مناسب  بشكل  للرد  والدوليين،  واإلقليمين 
مصلحة  تهدد  التي  التجاوزات  هذه  على 
ونوهت  والمنطقة".  ليبيا  في  والسلم  األمن 
االتفاقية،  لوقف  للقضاء  باللجوء  حقها  إلى 

وفقا للبيان.
وأبرمت أنقرة اتفاقية تعاون عسكري وأمني 
واتفاق ترسيم بحري مثير للجدل في نوفمبر/

الوفاق  حكومة  مع   2019 الثاني  تشرين 

األعمال  رجل  يقودها  كان  التي  السابقة  الوطني 
الليبي البريطاني فايز السراج وكان مقرها طرابلس. 
قبل أن تخلفها حكومة عبدالحميد الدبيبة التي ولدت 

من رحم اتفاق سياسي رعته األمم المتحدة.

في  حقوقها  بتأكيد  ألنقرة  البحري  االتفاق  ويسمح 
األمر  المتوسط،  البحر  شرق  في  واسعة  مناطق 
اليونان واالتحاد األوروبي. وفي  استياء  يثير  الذي 
طرابلس  حكومة  عسكريا  تركيا  ساعدت  المقابل، 
على   2020 عام  منتصف  هجوم  صد  في  السابقة 
المشير  الليبي  الوطني  الجيش  قائد  شنه  العاصمة 
التركي وقف  العسكري  التدخل  خليفة حفتر. وأتاح 
هجوم حفتر على طرابلس ودفعه لالنكفاء في سرت.
حكومة  مع  تركيا  أبرمتها  التي  لالتفاقيات  وينظر 
اإلخوان  عليها  يهيمن  كان  التي  السابقة  السراج 
المسلمون، على أنها مكافأة ليبية ألنقرة على تدخلها 

وإنقاذها من السقوط.
على  التركي  البرلمان  وافق   ،2020 نهاية  وفي 
اقتراح بتمديد اإلذن بنشر الجيش في ليبيا لمدة 18 
في  كبير  نفوذ  ممارسة  أنقرة  تواصل  حيث  شهرا، 
قوات  خالل  من  سواء  الغربي  الجزء  أنحاء  جميع 
المرتزقة  آالف  خالل  من  أو  ومستشارين  نظامية 
سيطرة  مناطق  من  جلبهم  تم  الذين  السوريين 

االحتالل التركي في شمال سوريا.

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا منذ مارس/
التي  طرابلس  حكومة  هي  األولى  الماضي،  اذار 
تأسست عام 2021 كجزء من عملية سالم برعاية 
وزير  مارس  منذ  يقودها  والثانية  المتحدة  األمم 

الداخلية السابق فتحي باشاغا وبدعم من حفتر.
وانحازت تركيا في هذا الصراع على السلطة الذي 
الدبيبة  حكومة  إلى  األخيرة،  األسابيع  في  تصاعد 
الذي سبق أن رفض المساس باالتفاقيات التي وقعها 
االتفاقيات  تلك  أن  واعتبر  أنقرة  مع  السراج  سلفه 
مهمة بالنسبة لبالده. كما دافع عن الوجد العسكري 
التركي جاء بطلب من  التدخل  بأن  ليبيا مذكرا  في 

حكومة الوفاق الوطني.

عادل فهمي



26

إلى  أوربا  في  المكتوبة  العربيّة  الرواية  انحازت 
معها  مباشٍر  تماٍس  على  الشاغلة، صارت  القضايا 
وخاصة فيما يتعلق بقضية اللجوء والحياة في أوربا، 
جديدة مستحدثة، تطرقها من  أبواباً  الرواية  وجدت 
معالجتها  طريقة  أو  الساخنة  الموضوعات  جهة 
لتلك القضايا لكن يبقى هاجسها األول ما يحدث في 

الشرق أو الوطن األم.
الرواية  تغطيها  التي  الدائرة  توسيع  في  ذلك  ساهم 
إغناء  فهو  وبالتالي  وبيئياً  إنسانياً  مساحتها  وتشغل 
آفاقه، خاصة وأن  العربي من خالل توسيع  لألدب 
أخذت طريقها  قد  الروائية  األعمال  الكثير من هذه 

إلى الترجمة.
من  عدداً  أّن  األخيرة  اآلونة  في  المالحظ  ومن 
التجربة األولى- ما  كتاب الرواية و- خاصة كتّاب 
في  عليه  يعّولون  الذاكرة،  مخزون  إلى  يستندون 
الروايات  هذه  من  قسماً  أن  تجد  إذ  رواياتهم،  بناء 
صار شاغلها األول المقارنة بين بالد المهجر وبين 
الوطن، بين عالم جديد متسارع لم يألفه الكاتب، لم 
التي  الموضوعات  يستطع االندماج فيه، أو مقاربة 
تشغل المجتمع الجديد، فيغدو نكوصه باتجاه الذاكرة 
غالباً  والذي  الثابت  الماضوي  الفعل  باعتبارها 
مخيلته  إعمال  من  يعفيه  ما  وكثيراً  إليه  يرتاح  ما 
والرمزيات وغيرها،  االسقاطات  األدبية من خالل 
يمزج ذلك كلّه بحنينه إلى هذا الماضي فيكتب بلغة 
أو  أحيانا  القارئ  نفس  في  ما  على  معواًل  المشتاق 
أو  المجتمع   يعيشها  التي  المشابهة  التجارب  على 
الماضي  المتحّسر على ذلك  بلغة  أيضاً  يكتب  ربما 

إن كان سلباً أو إيجاباً .
 من هنا يمكن قراءة العمل األدبي )رغيف التنّور( 
في  والذي ُمهر غالفه بـ رواية قد صدرت مؤخراً 

ألمانيا للقاص السوري نزيه مير علي .
رغيف التنور تتخُذ من حكايا البيوت الريفيّة القديمة 
في محافظة حماة السورية بيئة سرديّة لها، يأتي ذلك 
أسرته،  معاناة  تفاصيَل  يعي  طفٍل  ذاكرة  من خالل 
ويخّزن في تلك الذاكرة الكثير منها، وقد جاء الوقت 
ليفرغ ما فيها، ثم لينظر إلى تلك الذكريات عبر بُعٍد 
غدا  أن  بعد  أكثر،  بل  عاماً،  الستين  قارَب  زمني 
بعيداً عن وطنه، هاجر إلى ألمانيا ولم يحمل معه إاّل 
تفاصيل عمر طويل فيه الحلو والمّر رغم أّن الشقاء 

اإلنساني هي السّمة الغالبة لشخصيات الرواية.
بيت  الراوي وتنّقلها من  الرواية حالة أسرة  ترصد 

إلى آخر من خالل رصد ظروف وأسباب هذا التنقل 
فلكّل بيت سكنته األسرة حكاية مع مالكه، وجيرانه، 
الشيقة  القصص  ومهنة األب، والتّنور وغيرها من 
األليفة إلى القلب، أّما رغيف الخبز فله حكايته التي 
يرويها السارد ويرصد لنا تطورها عبر الزمن هذا 
الرغيف في انتقاله عبر التنور ثم إلى فرن الحّي وما 

رافق ذلك من حكايا واعتراضات ومواقف.
تلك الحكايات يوثقها نزيه مير علي من خالل سردها 
على ألسنة عّدة رواة، يتغير فيها الراوي بين الحين 
المساء  سهرات  في  البنها  تروي  فاألم  واآلخر، 

حكايات وقصص عانت منها األسرة قبل والدته. 
هذه األسرة الريفية البسيطة التي تعيش في بيئة جبلية 
القريب من  القروي  المجتمع  إلى  أقرب  في مجتمع 
البادية، تعاني من شظف العيش في مراحل ُمتعددة 
ألسباب تتعلّق بالوضع العام في البالد إاّل أنها كانت 
دائماً تجد الحّل في إيجاد لقمة عيشها بطريقة كريمة، 
فاألب يعمل في المرحلة األولى لّحاماً "جزار" من 
عن  مختلفة  قصصاً  األم  تروي  المهنة  تلك  خالل 
بعض  جانبها  إلى  القابع  لطفلها  تسرد  األب،  مهنة 
هذه الحكايا وما رافقها من ُطرف ودعاباٍت مّرت، 
البادية  في  للنفط  شركة  في  األب  يعمل  ذلك  بعد 
بين  اللغة  في  الطريفة  المفارقة  تبدو  هنا  السورية، 
العامل في مجال  الرجل  الجزار واللحام  اللّحام أي 
التعدين و لحام الحديد، لكن األب الباحث عن لقمة 
مهنة  في  يعمل  بأنّه  العمل  رّب  يقنع  شريفة،  خبز 
من أجل إطعام أطفاله الستة، األب المتمسك بعنفوان 
شخصيته، يربح قضيته ضّد الشركة التي عمل فيها 
استمرار  على  يعينه  جيد  مالّي  مبلغ  على  ويحصل 
عقد  ينفرط  ذلك   بعد  وجهه،  ماء  يحفظ  بما  حياته 
األسرة من بين أصابعه حين يهاجر أبناؤه إلى بلدان 
الخليج العربي للعمل هناك، كانت أمنيته أن يراهم 
قبل موته يزورهم في مغتربهم، يطمئن عليهم جميعاً 

ليعود ويسلم روحه إلى بارئها.  
تبدأ الرواية  بعنوان فرعي لمقطع قصير هو " البيت 
الخامس "  كان األب قد تشاجر مع أصحاب البيت 
السابق، كان البيت الجديد أكثر سماحة  "شرح برح" 
الحكاية  في  األهم  وهذا  منه  قريب  التنور  أوسع، 
نوافذه  من خشب السنديان وله فتحة سماوية تسكنها 
الشمس، الغرف مشيّدة من الحجر النافر المنحوت، 

في باحته شجرة مشمش وشجرة دراق .. 
مشاحنات  قصص  الخامس  البيت  حكايا  ترصد 

إلى  الغالب  في  التي تصل  الحّي  تنور  النساء على 
حّد االشتباكات. 

وهنا يرصد الراوي خوف الزوج على زوجته من 
دخولها تلك المشاحنات والقيل والقال، تتبدى الرجولة 
الجميل من خالل شخصية األب  والشرقية بوجهها 
إليقاع  والضابط  عرضه  على  الخائف  و  الحامي 
حياة األسرة. يجد األب حاًل لتلك المشكلة، إذ يبني 
لزوجته تنوراً خاصاً بها على سطح المنزل، يُبعدها 
فيه عن مشاحنات النسوة، ولتكون فيه سيدة نفسها، 
على  الَخبز  إلى  تدعوهن  حين  الجارات  وّد  تكسب 

تنورها.
أّما عن صورة تلك المرأة االم فيقول الراوي 

تكن  لم  الزمان،  ذلك  أمهات  األم كغيرها من  "هذه 
أو  مدرسة  خريجَة  وال  ثرثاٍر،  حزٍب  في  مناضلًة 
جامعة ..مدرستها  وجامعتها بيتها، وحزبها زوجها 
تعرف  تفعل  أو  تفكر  فيما  مسالمًة  كانْت  وأوالدها، 

من الحّب ما يكفيها وزوجها.. "
فيما بعد ينتقل المجتمع إلى ثقافة "خبز الفرن" كان 
من المعيِب أحياناً أن  تعتمد على ذلك الخبز، لعلك 
تُتهم بالتّرف أو الكسل وربما بالتبعية للغرب، وهنا 
بإحضار  المكلف  وهو  األسرة  أبناء  أحد  دور  يأتي 
في  معاناة  من  ذلك  يرافق  وما  الفرن   من  الخبز 
االستيقاظ  باكراً والتدافع بين األجساد الضخمة ومن 
هذا   " الفّران  الكوة  ورؤية  إلى  الوصول  متعة  ثم 
بحّد ذاته كان انجازاً عظيما" ومن ثم الحصول على 
الرغيف، كل ذلك كان يرافقه قصص طريفة أحيانا 
ومحزنة، في كثير من األحيان في بلد يمتلك أفضل 
تمارسه  الذي  التقتير  وبين  العالم  في  القمح  أنواع 
السلطة على أبنائها، فيما بعد يتحول فرن الحي إلى 

صناعة الكعك.

تنتقل الرواية إلى رصد أحداث صغيرة لكنّها تحفر 
من  األطفال  وجدان  خاّصة  الوجدان  في  عميقاً 
الحذاء   أو   العيد  بنطال  شراء  محنة  القصص  تلك 
وغيرها من القصص التي تبدو عادية في حياة هكذا 

أسرة إاّل أن لها األثر البالغ في حياتها.. 
تلك الحكايا، يأخذ الراوي خلفياتها من خالل عدٍد من 
الشخصيات التي يظهر تعاملها السلبي أو اإليجابي 
المادّي لألسرة  الوضع  َيعرف  بائع  بين  الحياة،  في 
فيمهلها بثمن ألبسة العيد للسنة القادمة، وبين نموذج 
آخر يعمد إلى " االحتيال " كما حدث مع صاحب 
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أحد البيوت الذي كانت تستأجره األسرة، فينما كان 
األب،  مع  الشاي  ويشرب  الحمام  ِمدخنة  يُصلح 
البيت،  بإخالء  إنذاراً  يحمل  الباب  الشرطي  يقرع 
يقبله  لم  ما  وهذا  سراً  ذلك  البيت  دبّر صاحب  فقد 
رئيس المخفر كنموذج للفرد اإليجابي الذي يقف عند 
أخالقيات وضوابط المجتمع، ليس بمسماه الوظيفي 

وإنّما بشهامته. 
 تتوالى حكايات البيوت على لسان األم البنها، إاّل أّن 
الطفل الذي غدا شاباً، أوقف دراسته الجامعية وانتقل 

مباشرًة إلى العمل مع إخوته في الخليج.
 هنا تأخذ الرواية منحاً سردياً آخر، ‘ذ تنقل عدسة 
رصدها، باتجاه بيئة الصحراء في الخليج وصعوبة 

العمل فيها ومشقته وخاصة في الطقس الحار.
 فتتبدل الشخصيات المحيطة بالراوي، فنرى العامل 
تتشابك  أخرى،  جنسيات  و  والخليجي  المصرّي 
خيوط الرواية، فتضيع الفكرة من بين يدي القارئ 

أحياناً مع  توالي ظهور شخصيات جديدة.
على العموم يصير الخبز سهَل المنال في تلك البالد، 
تطلبُه متى تشاء، إاّل أنه سيغدو معجوناً بقهر انساني 

من نوٍع  آخر، يصير مغّمساً بالزيت والنفط.
تنتهي الرواية بهجرة أفراد أسرة الراوي تباعاً إلى 
أوربا، واستقرارهم فيها بعد الثورة وبعد قمع النظام 
السوري للحراك السلمي، يبقى بيت األسرة وحيداً، 

ينتظر من يلقي عليه نظرة ولو بعد حين.
الحشد  يلحظ  التنور،  رغيف  لرواية  القارئ  إّن   -
وكذلك   صفحاتها  عبر  تمر  التي  للقصص  الكبير 
والفضاءات  تناولتها،  التي  الكثيرة  الشخصيات 
ينقل  الراوي  كان  وكيف  فيها،  تنّقلت  التي  المكانية 
األول،  المكان  إلى  ليعود  ثم  عبرها..  السرد  عتبة 
هذا االنتقال  " بين هنا و هناك " كان ايقاعه سريعاً 
الحكايا  بعض  تتشابه  وقد  خاصة  المتلقي،  يربك 

والشخصيات المعنية فيها.
التي  والحكايات  القصص  من  الكثير  هناك  كان 
مّرت في حياة الراوي والتي كان حريصاً على نقلها 
بتوثيقها و تدوينها،  بالتفصيل، يُشعرَك وكأنّه ملزم 
كما في قّصة الجاموسة وقصة العجل وغيرها والتي 
يحمل  بعضها  له،  رويت  أو  سمعها  أو  عاصرها 

سخريّة مّرة تعكس الواقع و المجتمع.
أقلّه  مغزى  أو  هدٌف  ولها  أاّل  من قصة  ما  بالتأكيد 
على  فائضاً  القصص  هذه  تصير  أن  أّما  المتعة، 
بنية العمل األدبي باعتقادي هذا ما يبعده عن سياقه  
السردية  السياقات  هذه  آخر  بمعنى  أو  كـ"رواية" 
الدرامية  بنيته  عن  األدبي  العمل  أبعدت  المتراكمة 
أنها  المذّكرات الشخصيّة، خاصة  وقربته إلى حالة 
تُقم  لم  أو  بمحاكمته  تقم  لم  لكنها  التاريخ  استدعت 
ذلك  كان  عليه،  االنقالب  حتى  أو  معه  مصالحة 
السرد لمجرد نقل صورة الواقع في تلك البيئة وفي 

فترة زمنية طويلة نسبياً ولسان حال الراوي يقول: 
هكذا كنّا نعيش في يوٍم ما.

وهنا  للواقع،  أمينا  الراوي  كان  أخرى  جهة:  من 
الحكايا  هذه  توثيق  في  الكبير  الجهد  هذا  له  يُحسب 
معني  هو  بهم،  مشغواًل  كان  وقد  أسرته  ألفراد 
بالدرجة األولى بمصائرهم وخالصهم الفردي أكثر 

من الخالص اإلنساني أو التحرر االجتماعي .
واضح  الرواية  في  العام  للزمن  الهيكلي  البناء   -
شبابه  إلى  الراوي  الطفل  وعي  تشكل  منذ  تماماً، 
إلى  سفره  ثم  ومن  العسكرية  الخدمة  من  وخالصه 
إلى أوروبا، األحداث التي  الخليج ثم هجرته أخيراً 
مّرت بها األسرة قبل والدته أو لم يكن شاهداً عليها 

روتها له أمه.  
-ُكتبت الرواية بلغٍة بسيطٍة، أقرب إلى اللغة المحكيّة، 
اعتمد الكاتب فيها على مستويين لغويين، الفصحى  
في  كثيراً  السارد  اعتمدها  والتي  العامية  واللهجة 
حواراته، فنلحظ عدداً كبيراً من المقوالت والعبارات 
واألمثال الشعبية والحوارات الطويلة والتي استقاها 
من البيئة التي نقل منها حكاياته، سواء بيئة القرية، 

أو  المصريّة،  البيئة  أو 
الخليجية، أو غيرها.

الكثير  أّن  أرى  فيما   -
على  االتكاء  هذا  من 
العامية  اللهجات 
عبئاً  شّكل  المتنوعة، 

على العمل األدبي. 
إذ عادة ما يتّم توظيف 
تلك السرديات القصيرة 
لداللة  المتون  في 
أحياناً  تكون  معينة 
انتماء  على  مؤشراً 
الشخصيات  تلك 
فتعمل  المحلية  لبيئتها 
أو  المحكية  الجملة 
المثل الذي يتم تضمينه 
النتماء  تأكيد  أنه  على 
لتلك  الشخصيات  هذه 
المتداولة  السرديات 
تعيش  التي  البيئة  في 
ذلك  خالل  ومن  فيها، 
به   بأس  ال  عدد  هناك 
من الكلمات والعبارات 
المحلية  في  مغرقة  
القارئ  على  يُشكل 

فهمها. 
على سبيل المثال بعض 
الكلمات التي لم أجد لها 

تفسيراً معجمياً  مثل "زخمني، قاشر، نعفاً، يقصح، 
)الماللة(  كلمة  استخدامه  عند  أقف  وهنا    " هبيش 
المعروفة  فهي  المرأة  تلبسه  ما  بها  يقصد  كان  فإذا 
آخر  معنًى  فلها  الماللة  أّما   " الِمالية   " بالشامية  

تماماً.
مع ذلك ففي كثير من مقاطع الرواية تجد سرداً أدبياً 
- بالفصحى- مشغواًل بدّقة وعناية، تتمنى لو أّن بّقية 

المقاطع سارت على هذه الوتيرة.  
التنور  رغيف  "رواية"  تطرح  لم  العموم  على 
األسئلة، ولم تقف عند القضايا اإلنسانية الشاغلة في 
الوقت الحاضر بقدر ما كانت معنيّة بتصفية الحساب 

مع الذاكرة.
أهمتها  لها  سردية  وثيقة  الكتاب  دفتي  بين  فما 
تلك  تدوين  في  الكاتب  أحسن  وقد  وخصوصيتها 
أنّه  على  العمل  تصنيف  جهة  من  أّما  السرديات، 

"رواية" فالحكم متروك للنقد.
ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ
نزيه مير علي كاتب سوري مقيم في برلين
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ترتبط بدايات قصص الحب غالبا بمزيج من مشاعر 
السعادة والحيرة، لكن الرجل الذي يشعر بحب امرأة 
بالذنب  إحساس  مشاعر  يعيش  زوجته،  غير  ثانية 
من  شديدة  لنوبات خوف  األمر  يتحول  وقد  وخجل 
االجتماعي  وضعه  وربما  وأسرته  زوجته  فقدان 

أيضا.

وتتنوع تفسيرات الخبراء لبحث أسباب بحث الرجل 
عن المرأة الثانية، وما إذا كان الرجل يبحث فقط عن 
مغامرة يفقد ولعه بها بعد فترة قصيرة، أما أن األمر 
من الممكن أن يتسبب في إنهاء حياة زوجية مستقرة 

والبدء في حياة جديدة ؟
الزوجية  العالقات  خبير  ماتهاي،  هينيج  يرى 
األلماني، أن الرجل عادة يكون أكثر عرضة للوقوع 
في الحب مرة ثانية في المرحلة العمرية بين الخامسة 
والثالثين واألربعين. ويقول ماتهاي في تصريحات 
العالقة  لهذه  الرجل  دافع  إن  فيلت"،  "دي  لصحيفة 
التجديد،  في  رغبة  وإنما  جنسية  ألسباب  يكون  ال 
متجددة  عالقة  في  يعيش  بأنه  الشعور  يستهويه  إذ 
بعيدة عن الملل والرتابة. ومن الممكن أن يتطور هذا 

اإلحساس ليتحول إلى مشاعر حب قوية.

يكون  بأن  الحاالت،  هذه  مثل  في  الخبراء  وينصح 
البداية  من  ويعرف  نفسه  مع  صريحا  الشخص 
تداعيات هذه المشاعر على استقرار وضعه األسري 
واالجتماعي. وتزيد صعوبة هذه المشاعر عند وجود 
أطفال ألن مسؤولية الحفاظ على األسرة تكون أكبر.

المثالية  الطريقة  حول  بينهم  فيها  الخبراء  ويختلف 
التي يتصرف بها الشخص عندما يبدأ في اإلحساس 
الذي  الوقت  ففي  بداخله.  تولد  المشاعر  هذه  بمثل 

مع  والحديث  التامة  بالصراحة  البعض  فيه  ينصح 
البحث  ومحاولة  المشاعر  هذه  حول  الحياة  شريك 
عن الخلل في العالقة الحالية، يحذر بعض الخبراء 
من الحديث عن األمر مع شريك الحياة في البداية، 
السيما وأن هذه المشاعر قد ال تكون حقيقية وتنتهي 
على الفور. وتقول أوشي جروب، المتخصصة في 
عالج المشكالت الزوجية بمركز "بي آي دي" في 
في  زميلة  بزميل/  اإلعجاب  أعراض  إن  برلين، 

العمل مثال، تكون عابرة في أحيان كثيرة.

استعادة شرارة الحب األولى
األولية  المشاعر  بهذه  "االعتراف  جروب:  وتقول 
لشريك الحياة يأتي بنتائج عكسية إذ يثير المخاوف 
العالقة".  تدمير  إلى  يؤدي  وقد  الحياة  شريك  لدى 
من ناحية أخرى ترى خبيرة العلوم االجتماعية دانا 
أوربان، أن الصراحة في هذه المواقف مهمة للغاية، 
السيما عند وجود أطفال حتى ال يضيع االحترام بين 
األب واألم إذ أن الكذب يزيد تعقيد الموقف المعقد 

من األصل.

ورغم  الموقف  هذا  أن  على  اتفقوا  الخبراء  لكن 
صعوبته، إال أنه قد يكون بمثابة جرس إنذار يكشف 
المهم  ومن  العالقة.  حيوية  تجديد  ضرورة  عن 
لجوء الزوجين في مثل هذه الحاالت للمتخصصين 
الشغف  حالة  الالزم الستعادة  الدعم  للحصول على 

في العالقة حتى بعد مرور السنين.
العالقات  لخبيرة  التجربة  أظهرت  نفسه  الوقت  في 
االعتقاد  أن  ساديغبور،  إيزا  برلين،  في  الزوجية 
يرجع  زوجته  غير  امرأة  حب  في  الرجل  بوقوع 
لخلل في العالقة الزوجية، هو خاطئ تماما. وتضيف 
بشخص  اإلعجاب  فيلت:"  دي  لصحيفة  ساديغبور 
جذاب في األساس يعني أن اإلنسان مازال يتنفس".

لكن هل يستطيع الرجل أن يحب امرأتين في نفس 
الوقت وبنفس الدرجة؟ 

هذا  ماتهاي  الزوجية  العالقات  خبير  يستبعد  ال 
الحب  لكن  ال،  أقول  أن  يمكنني  "ال  ويقول  األمر 
يعني االحترام والتقدير، لذا أنصح كل من يمر بهذه 
على  ويتعرف  بداخله  ما  فهم  يحاول  أن  التجربة 

مشاعره بدقة".

يقول الخبراء إن الرجل في مرحلة عمرية معينة يكون أكثر عرضة لإلعجاب أو للوقوع في حب امرأة أخرى غير زوجته أو شريكة 
حياته، فما أسباب ذلك وهل يعني هذا وجود خلل في العالقة الزوجية؟ وكيف يتم التعامل مع مثل هذه الحاالت؟
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أن  عليك   40 الـ  بعد  شاباً  تبدو  أن  تريد  كنت  إذا 
تتوقف عن بعض عادات سن الـ 20 والـ 30، وتغير 
التقرير  يوضحه  كما  الهدف  ما.  نوعاً  حياتك  نمط 
مثل  المزمنة  األمراض  ضد  الوقاية  من  مزيد  هو 

السكري والقلب وضغط الدم.
ـ  اللثة المريضة عالمة مبكرة على أمراض القلب، 
يومياً  بالخيط  األسنان  بين  ما  تنظيف  عليك  لذلك 
إليك أهم التغييرات في نمط الحياة التي تحافظ على 

الشباب:
ساعات  زيادة  ترتبط  المتحرك،  الهاتف  إدمان  ـ  
بالسكري  اإلصابة  خطر  بزيادة  الشاشات  مشاهدة 
والقلب. وقد وجدت دراسة حديثة أن الضوء األزرق 
بعض  يعطل  الهاتف  شاشات  من  المنبعث  الخفيف 

إيقاعات الجسم الطبيعية، ويسبب األرق لياًل.
ـ  أولوية النوم، في مراحل الشباب في العشرين قد ال 
يكون النوم والراحة أولوية، لكن بعد الـ 40 يحتاج 

الجسم إلى الحصول على الراحة المطلوبة.
عالمة  المريضة  اللثة  بالخيط،  األسنان  تنظيف  ـ  
ما  تنظيف  عليك  لذلك  القلب،  أمراض  على  مبكرة 
من  النوع  بهذا  العناية  يومياً.  بالخيط  األسنان  بين 

التنظيف يحافظ على رونق ابتسامتك بعد الـ 40.
ـ  تخطي الوجبات، يؤدي تخطي وجبة الطعام إلى 
ذلك  تكرار  يتسبب  وقد  الغذائي،  التمثيل  في  خلل 
الخلل في مشاكل السكري. تفيد التقارير الطبية أن 
الـ 40  ثلثي مرضى السكري يصابون به بين سن 

و64.
ـ  عالمات التحذير الصحي، يستحق أي ألم تشعر 
به، او دوخة، أو غثيان، أو اضطراب في المعدة، 
أو أي تغير في لون البشرة عنايتك. ال تتجاهل أي 

عالمة تحذير صحية، مهماً كانت.
ـ  الملح، يشكل الصوديوم النسبة الكبرى من الملح، 
ويستطيع الصوديوم التسلل إلى معدتك بطرق عديدة، 
نظراً ألن الكثير من األطعمة الجاهزة تحتوي على 

الملح. بعد الـ 40 احذر من الصوديوم.
ـ  األلبان، البعض يتجنب شرب الحليب وهو شاب، 
االهتمام  عليك   40 الـ  من  االقتراب  بمجرد  لكن 
بتناول منتجات األلبان، خاصة النساء، للحفاظ على 

صحة العظام.
ـ  شرب الماء، ال تعتمد فقط على شرب فنجان قهوة 

في الصباح.

تستحق  أساسية  عالقة  ووالدها  الفتاة  بين  العالقة 
االهتمام، هذه هي أول عالقة مع ذكر في حياة الفتاة، 
بها  تقارب  التي  للطريقة  األساس  تشكل  أن  ويمكن 

ابنتك عالقتها المستقبلية مع الجنس األخر.
فيشعر العديد من الرجال باالرتباك وعدم الراحة في 
أن  األب  أيها  اعلم  لكن  الناشئة،  ابنتهم  مع  تعاملهم 
تفاعلك معها أمر محوري في حياتها، وكلما كانت 
بقبول الذات،  عالقتك بها قوية، تكتسب ابنتك حساً 
فإن رأيك مهم جداً بالنسبة لها، فإذا كان الرابط بينكما 
قوي وصحي، فإن ذلك يساعدها على االنطالق في 
العالم بتوقعات واضحة وصحية فيما يتعلق بالرجال.

بالرضا  الشعور  معك  عالقتها  من  ابنتك  تتعلم 
لذلك  ونتيجة  والدها،  أنت  "أنثى"  ألنها  والسرور، 
فالبد  هي،  كما  تحترمها  كنت  وإذا  باألمان،  تشعر 

أنها تستحق هذا االحترام وتتصرف وفقا لذلك.
الوقت  من  ممكن  قدر  أكبر  لقضاء  ابنتك  وتحتاج 
جزءاً  ذلك  اجعل  حياتها  بداية  ومنذ  معك،  الهادف 
محدداً ومنظماً معها، فالوقت مع األب ال يحدث دائماً 
جميع  مثل  تماما  برمجته،  يجب  بل  تلقائي،  بشكل 
تحقق  كيف  تعرف  فهل  حياتك،  في  الهامة  األمور 

ذلك؟ من خالل عدة أشياء، منها:
 -  خصص بضع دقائق كل يوم تمضيها ابنتك معك، 

ومعك وحدك.
 -  احرص على أن تتاح الفرصة البنتك، لتناول كل 

يوم وجبة طعام واحدة على األقل معك.
 -  احرص على المشاركة في الحديث مع ابنتك عن 

يومها في المدرسة.
على  للحصول  إليك،  اللجوء  على  ابنتك  شجع   -

النصح واإلرشاد.

مهما قلنا ال يمكن أن نوفي األّم حقها! 
فهي تضّحي بوقتها وبنفسها لراحة أوالدها وعائلتها. 
األّم،  فهي  إنسان.  وأقوى  أرّق  أنّها  أثبتت  أنّها  كما 
بقدرات  تتمتّع  وبالتالي  والحبيبة  الزوجة  المربية، 
خارقة وقوة عظيمة تساعدها على تحّمل المسؤوليات 

بكّل رحابة صدر. 
إليك سلسلة من األمور التي تقدر األّم وحدها عليها:

ـ كّل أّم تتمتع بالقدرة على القيام بأمور عّدة في نفس 
الوقت. فهي قد تستخدم يدها اليمنى لتناول الطعام، 
لهّز  وقدمها  الرضيع  طفل  لحمل  اليسرى  ويدها 

طفلها الثاني حتى يتوقف عن البكاء!
ـ االستيقاظ في الليل لتلبية حاجات الطفل واالستيقاظ 
في اليوم التالي باكراً إلنهاء األعمال المنزلية قبل أن 

يستيقظ األطفال.
يومياً  وجه  أكمل  على  المنزلية  بالواجبات  وتقوم  ـ 

لتجنّب الفوضى التي يسبّبها األوالد.
الوقت،  مع  وسباق  دائم  صراع  في  األّم  وحدها  ـ 

باألخص إن كانت أماً عاملة.
ـ األّم تستطيع أن تجد الحلول المناسبة والسريعة لكل 
المواقف التي قد تواجهها مع أوالدها خارج المنزل، 
مثل شعور الطفل بألم البطن المفاجئ، تبّول الطفل 

في ثيابه، البكاء وغيرها من المواقف المحرجة.
ـ يمكنك أن تجد في حقيبة األّم كّل ما يخطر في بالك، 
من المحارم المعّقمة، األدوية، الشوكوال، الحفاضة 

وغيرها...
بنفسها  تهتّم  مما  أكثر  أطفالها  بمنظر  األم  تهتّم  ـ 

وبمظهرها الخارجي.
ـ بعد أن تتخذ األّم قراراً بعدم اإلنجاب مجّدداً، نفاجئ 
بها حاماًل مجّدداً بعد فترة معينة! فهي تحّن إلى كّل 

هذه المراحل لو حتى كانت متعبة.
 فهي تتمتع بقدرات خارقة!
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يتصور المحبون دوًما أنه ال شيء يقدر على التأثير 
األمر  هذا  كان  وإذا  قوته.  كانت  مهما  حبهم،  على 
يبدو صحيًحا أحياًنا، فإنه يفقد مصداقيته في أحيان 
المالية  األوضاع  أن  الدراسات  تؤكد  حيث  أخرى؛ 
تؤدي  قد  التي  الزوجية  الخالفات  أسباب  أهم  أحد 

إلى الطالق.
ـ إذا كنِت ال ترغبين في الوصول إلى تلك النتيجة 
بعض  لبذل  استعداد  على  أنِك  شك  فال  المؤسفة، 
الجهد في سبيل تجاوز ما قد يواجه حياتك الزوجية 
أهم  المقاومة  في  فرغبتك  اقتصادية؛  مشاكل  من 
تخلق  المالية  الضغوط  أن  تنسي  وال  لديِك،  سالح 
بين  العاطفية  الروابط  يضعف  التوتر  من  نوًعا 
الطرفين  أحد  يفاجأ  قد  الوقت  وبمضي  الزوجين، 
بتحول مشاعره أو مشاعر شريكه إلى تفكير مادي 

بحت.
ـ عليِك كذلك مناقشة كل ما يدور برأسك من أفكار 
واتحاد  واحد،  عقل  من  خير  فعقالن  زوجك؛  مع 
كان  إذا  سويًّا.  التعاون  عليكما  يفرض  مصيركما 
أن  فاألفضل  ديون،  وجود  إلى  وصل  قد  األمر 
تنتبهين جيًدا؛ فقد تبدأين ال شعوريًّا في لوم زوجك 
على ما وصلتما إليه. دعي اللوم لحين انتهاء األزمة، 
وفكري بشكل إيجابي لتتمكنا من تجاوزها، وتذكري 

أن األزمات قد تكون فرصة جيدة لتتقاربا أكثر.
في  بدأ  قد  أحدكما  أن  األزمة  أثناء  تالحظين  قد  ـ 
وحينها  للنقود،  إنفاقه  طريقة  على  اآلخر  محاسبة 
تعتبر  حديثة  دراسة  فحسب  االنتباه؛  عليكما  يجب 
باألزمة  الزوجية  العالقة  تأثر  دالئل  أولى  تلك 

االقتصادية.
متوازنة في  التزام طريقة  االوقات  ـ عليِك في كل 
تعرض  عند  نفسياتهم  تتأثر  لكيال  أبنائك؛  تربية 
األسرة ألزمة اقتصادية، وحاولي دوًما تذكير نفسك 
الموجودة  الكثيرة األخرى  بالنعم  وزوجك وأطفالك 

لديكم.

ـ إذا أحبتك المرأة خافت عليك ، وإذا أحببتها خافت 
منك

وأما   ، قلبها  يدخل  أن  في  المرأة  يستأذن  الحب  ـ 
هي  وهذه   ، استئذان  دون  قلبه  يقتحم  فإنه  الرجل 

مصيبة الرجل
ـ إذا أحبت المرأة فعلت كثيراً ، وتكلمت قلياًل

 ، ـ ما أقوى الحب ، فهو يجعل من الوحش إنساناً 
وحيناً يجعل اإلنسان وحشاً

التي  الحماقة  يرون  ال  والمحبون  أعمى  الحب  ـ 
يقترفون

ـ إذا شكا لك شاب من قسوة امرأة ، فاعلم أن قلبه 
بين يديها

ـ الحب دمعة وابتسامة
في  أشقى  أن  ويطربها   ، أحبها  أن  مني  يعجبها  ـ 

سبيلها
 )) أحبك  أنا   (( لها  تقل  فال  امرأة  إذا كنت تحب  ـ 
في  تفكر  المرأة  تجعل  ما  أّول  العبارة  هذه  إن   .  .

السيطرة عليك
ـ إذا سمعت أن امرأة أحبت رجاًل فقيرا ، فاعلم أنها 
مجنونة ، أو اذهب إلى طبيب األذن لتتأكد من أنك 

تسمع جيداً
ـ الحب ال يعرف أي قانون

ـ الحب هو األكثر عذوبة واألكثر مرارة
ـ الحب امرأة ورجل وحرمان

إلى  اإلساءة  من  تضاعف خوفنا  حبنا  ازداد  كلّما  ـ 
من نحب

ـ خير لنا أن نحب فنخفق ، من أن ال نحب أبداً
أمام  تشتعل  ال   ، مقّدسة  نار  المرأة  عند  الحب  ـ 

األصنام
ـ يصعب أن نكره من أحببناه كثيراً

ـ نتائج الحب غير متوقعة
ـ إذا أحب الرجل امرأة سقاها من كأس حنانه ، وإذا 

أحبت المرأة رجاًل أظمأته دائماً إلى شفتيها
ـ الحب هو تاريخ المرأة وليس إال حادثاً عابراً في 

حياة الرجل
المرأة  العينين ، ويدخل  الرجل عبر  الحب يدخل  ـ 

عبر األذنين
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

يكون شخصاً  أن  تسيطر عليه رغبة  منا  كل واحد 
مهماً ، وهي واحدة من بين رغباتنا األساسية ، لذا 
اجعل شريك حياتك أهم شخص في حياتك بكل ما 
“القوة  كتاب  نصائح  وإليك   ، ابداً  تخفق  ولن  تقوله 
طرق  ثالث  لك  يقدم  الذي  الباطن”  للعقل  الخفية 

محددة تساعدك على تحقيق هذا:
ـ فكر أن شريك حياتك أهم شخص في العالم أجمع، 
ببساطة  نفسك  تقنع  أن  هي  تستخدمها  قاعدة  وأول 
أهم  وأنه   ، /زوجتك  زوجك  حياتك  شريك  بأهمية 
تتظاهر  لن  هذا  تفعل  وعندما   ، حياتك  في  شخص 

وسيصبح توجهك نحوه واضحاً بدون أي مجهود.
استخدام  إلى  بحاجة  تعد  فلن   ، فحسب  هذا  ليس 
ألن   ، يفلح  األسلوب  هذا  لتجعل  والحيل  الخداع 
عالقتك ستكون العالقة قائمة على األمانة والصدق 
وعندما  تعتقده  بما  ، وستؤمن  يكون  أن  ينبغي  كما 
تؤمن به سيصبح واقعاً ، وتصرف كأن األمر حقيقي 

وسيصبح كذلك.
ـ ادفع انتباهك لكل ما يقوله شريك حياتك وما يفعله، 
ألن أهم شكوى من الزوجات هي :”إنه ال يلحظني 
ابداً وال يولي ما يقوله أو افعله أي اهتمام ويأخذ كل 

شيء وكأنه مسلم به ويعاملني وكأني بال قيمة”.
إذا  هل غيرت زوجتك من شكل شعرها ؟ اخبرها 
؟  جديداً  ثوباً  ترتدي  هل   ، رائعة  وانها  جميل  انه 
جاملها إذن وقل لها أن ذوقها رفيع، واشكرها على 
وجبة العشاء الرائعة التى طهتها لك، ونفس النصائح 

تنطبق على الزوجة أيضاً.
األسلوب  هذا  تماماً،  االنتقاد  وتجنب  دائماً  أمدح  ـ 
قيم ، حيث يعتبر المدح أداة قوية يمكنك استخدامها 
يشعر  يجعله  ما  وهو  اآلخر،  الطرف  ذات  لتغذية 
بأهميته ليس في عينيك فحسب بل في عينيه أيضاً، 

ويبرمج عقله الباطن باالنجازات الناجحة.
ويخلق  الناس  يدمر  النقد  فإن  أخرى  ناحية  ومن 
أعداء ويفسد الصداقة ويدمر الحب والزواج ، وفي 
إذا أردت أن  لذا  للنقد،  فائدة واحدة  الواقع ال توجد 
تكون عالقاتك بشريك حياتك ودودة ومتناغمة إياك 

وانتقاده بل داوم على مدحه .
المزيد  يبذل  الشخص  ويجعل  الطاقة  يصنع  المدح 
 ، بالحماس  ومفعماً  فاعلية  أكثر  ويكون  الجهد  من 
ألن المديح يجعل الشخص فخوراً بنفسه وبما فعله.

للغاية”  بك  فخور  “أنا   : ببساطة  حياتك  لشريك  قل 
وهي كلمات سحرية وسيفعل الشريك كل شيء من 
لقاء  تمتدح شخصاً  عندما  تخطئ  ال  وأنت   ، أجلك 

ما فعله .





   

33

الراحل "إبراهيم خان" كما هو معروف أحد الوجوه المميزة في السينما المصرية والتي قدم فيها خالل أربعين 
عاماً هي عمره الفني مجموعة كبيرة من األفالم، كما شارك في بعض المسلسالت التلفزيونية والمسرحيات.
"خان" ولد في يوم 12 أغسطس عام 1936م بمدينة )ود مدني( ودرس في مدرسة )البندر( وأسمه "إبراهيم 
إبراهيم خان"، مولود ألب سوداني وأم مصرية، وما ال يعلمه عنه الكثيرون أنه عمل في بدايته بإذاعة )ركن 
السودان( التي تحولت فيما بعد إلذاعة )وادي النيل(، وربما كانت هذه هي النافذة التي أطل منها للنجومية، 
ثم ساقته الصدفة لمالقاة أحد المنتجين، والذي أقنعه بإمكانية ممارسته التمثيل متأكداً ومتيقنا من خبراته في 
هذا المجال، وبالفعل انصاع لرغبته وسافر إلى مصر في العام 1954م، والتحق بـ)المعهد العالي للفنون 
المسرحية( وتخرج فيه عام 1961م، لكن وعندما توقفت السينما في الستينيات قبيل أن تنشط 
اللبنانية،  السينما من خالل األفالم  إلى )بيروت(، وبدأ عمله في  اتجه "خان"  مرة أخرى، 
الدين  قابل "حسام  )إيران( و)تركيا(، وهناك  المشتركة مع  األفالم  العديد من  في  واشترك 
مصطفى" فرشحه للعمل في فيلم )الشجعان الثالثة(، ثم توالت أفالمه في )القاهرة( وعمل 
عشرين فيلماً وعدداً مقدراً من المسلسالت بمعية "صباح"، "فريد األطرش"، "محرم فؤاد" 

و"فهد بالن".
أشهر أعماله

من منا ال يذكر مسلسل )ومشيت طريق األخطار( ذاك المسلسل المثيرة أحداثه، حتى أن المشاهدين في 
السودان كانوا يتحلقون حول التلفاز موعد بثه، يتفاعلون مع أحداثه وينشدهون به قبيل ظهور الفضائيات 
ومن ثم تعدد القنوات، وكذا مسلسل )رأفت الهجان( الذي ال يقل عنه متابعة وما زالت حلقاته تعاد إلى اآلن، 
الطريق(، )جواري  الثالث(، )جاسوس على  )الرجل  )المهاجرون(،  المشنقة(،  في  )برئ  إلى  هذا إضافة 
بال قيود(، )نار ودخان(، )صراع األجيال(، )لؤلؤ وأصداف(، )المحاكمة( و)النهر ال يحترق( وهي أشهر 
أعماله، فضاًل عن أفالمه )غروب وشروق(، )دائرة االنتقام( و)الصعود إلى الهاوية(، وشارك في عدد قليل 

من المسرحيات. واعتمد عند ظهوره على وسامته، ثم أُسندت إليه أدوار البطولة.
عاش ومات سوداني الجنسية

المصرية وإنما  الجنسية  لم يحصل على  أنه  إال  "إبراهيم خان" عاش حياته في مصر،  الرغم من  وعلى 
احتفظ بجنسية والده، قيل أن عيونه الخضراء سحرت الممثلة "سهير رمزي" وافتتنت بها فأقترنا، وكان 
أول زواج لها قبل أن ينفصال بعد عام ولم يتزوج ثانية إال بعد فترة طويلة من العزوبية متخلياً عن لقب 
وزاره  بالسودان  شغوفاً  كان  سنوات،  أربع  وعمرها  وتركها  منها  الوحيدة  ابنته  وأنجب  عازب،  أشهر 
محاواًل النهوض بالدراما المتعثرة. وبأذن سودانية نظيفة ومهذبة اإلصغاء، انتقى وعشق أصوات "إبراهيم 

الكاشف"، "وردي"، "كابلي"، "محمد األمين" و"صالح بن البادية" الطروبة.
حفلت حياة "خان" بالكثير والمثير، عاش في مصر بقلب وإنتماء سوداني لم تبدده أو تقلله الحياة في أم الدنيا 
بصخبها وأهازيجها وتعدد ثقافاتها، وظل دائماً يفتخر أنه سوداني، إلى أن وافته المنية بعد صراع مع مرض 
ذكريات ال  الكبد، وأسلم الروح في يوم 9 يناير عام 2007م في مستشفى )الشروق( بالمهندسين، مخلفاً 

تحصى أهمها أنه سوداني األصل والهوية.
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شارف  تصوير فيلم مغربي يدور حول معركة أنوال التاريخية وانتصار عبد 
على  فيها  المغرب،  تاريخ  في  المقاومة  زعماء  أبرز  أحد  الخطابي،  الكريم 

االنتهاء، لتالحق االنتقادات العمل حتى قبل بدء عرضه.

ومعركة أنوال وقعت في 17 يوليو/تموز 1921 بين الجيش اإلسباني ومقاتلين 
مغاربة من منطقة الريف األمازيغية، شمال شرقي المغرب. وعرفت المعركة 
هزيمة عسكرية كبيرة للجيش اإلسباني، لدرجة تسميتها من قبل اإلسبان بكارثة 

أنوال. وتسببت نتائجها في أزمات سياسية كبرى في الداخل اإلسباني. 
عبدالكريم  حياة  من  مهم  جزء  على  الضوء  السينمائي،  العمل  هذا  ويسلط 
الخطابي منذ أن كان طالبا في القرويين، مرورا بعمله الصحفي بمليلية، ومعلما 
حياة  في  التحول  مرحلة  أيضا،  يتناول  كما  للقضاة.  وقاضيا  األمازيغية  للغة 
الخطابي بعد اتخاذه لقرار المقاومة كخيار اقتنع به من أجل طرد االستعمال 

اإلسباني من الريف.
ويصور الفيلم "كيف نجح عبد الكريم الخطابي في تذويب مشاكل قبائل الريف، 
وكيف تمكن من الجمع بينها سياسياً ودينياً في سبيل التصدي لألطماع اإلسبانية 

والفرنسية التي استهدفت المغرب حينها".
وانتقد متابعون اختيار الممثلين الذين قاموا بتجسيد األدوار الرئيسية، وتحديدا 

ربيع القاضي ومحمد الشوبي.
ينطقون  اختار ممثلين ال  أخطأ حينما  المخرج  أن  الناشطين  واعتبر عدد من 
بالريفية ليجسدوا أدوارا مهمة في الفيلم، خاصة وأن المنطقة تزخر بالكفاءات 

والممثلين الذين باتوا يشاركون في انتاجات درامية على أعلى مستوى.
وردا على هذه االنتقادات، قال المخرج محمد بوزاكو في تصريح " إن الريف 
ال يوفر عددا كبيرا من الممثلين وأقل منهم من الممثلين الجيدين وحتى هؤالء 

تعلموا التشخيص بشكل ذاتي وليسوا متخرجين من معاد التكوين".
وأضاف: "نحن نكتب تاريخنا بالصورة ونريد أن نسوقه في أحلى حلة تقنيا"، 

مؤكدا في السياق أن 10 ممثلين من الريف يشاركون في الفيلم.

تذاكرها، بعدما  نابل" لشبابيك  السينما في تونس دخول "سفاح  تنتظر قاعات 
استكمل المخرج السينمائي التونسي كريم بن رحومة وضع أخر اللمسات على 

العمل الذي يحكي قصة أشهر قاتل متسلسل في تاريخ البالد.
ويروي الفيلم الذي بدأ االعداد له منذ 2017،  تفاصيل ووقائع عاشتها تونس 
خالل فترة أواخر ثمانينات القرن الماضي، ويسلط الضوء على الدوافع النفسية 
الدامرجي" مجرما راح ضحيته 14 طفال  التي خلقت من شخصية "الناصر 

وُحكم عليه باإلعدام سنة 1991.
سالطنية  وبالل  الماجري  والهادي  األندلسي  أحمد  الفيلم  بطولة  في  ويشارك 

وساندرا الشيحاوي وميساء ساسي.
أرعب  الذي  نابل"  "سفاح  يتناول شخصية  الذي  نوعه  من  األول  هو  والفيلم 
الخطف  عمليات  خالل  من  الثمانينات  أواخر  سنوات  خالل  التونسيين 

واالغتصاب والقتل التي استهدفت األطفال بشكل خاص.
مواليد سنة 1944، من  الدامرجي، وهو من  الناصر  اشتهرت شخصية  وقد 
التي ارتكبها بحق أطفال في بعض المناطق من تونس  خالل سلسلة جرائمه 

والسيما محافظة نابل الواقعة جنوب العاصمة.

وبّث الدامرجي حالة من الرعب في صفوف التونسيين لسنوات قبل أن تتمكن 
السلطات األمنية من القبض عليه وإحالته إلى العدالة، التي أقرت بشأنه حكم 

اإلعدام، وهو آخر حكم إعدام تم تنفيذه في تونس سنة 1991.
ووفق تقارير إعالمية تم إنجازها حول شخصية سفاح نابل، فإّن الرجل لم يكن 
بائعة  أم  ُولد من  الطفولة، وقد  نفسيا منذ مرحلة  يعاني اضطرابا  سويّا وكان 

هوى سنة 1944 ولم يتمكن من معرفة هوية أبيه إال بعد ثالثين سنة.

شهدت الفترة الماضية تأسيس أول فرقة استعراضية من الصم والبكم في مصر 
والعالم العربي، وهي فرقة "الصامتين" الفاقدين لحاسة السمع" تقدم العديد من 
األلوان  استعراضي على موسيقى من كل  أداء حركي  في  الراقصة  الفقرات 

يعبرون به عن أنفسهم وأحالمهم ليقولوا للعالم من حولهم نحن هنا.
ويتم تدريب أعضاء فرقة "الصامتين" بتقنية االتصال الذي ابتكرها المخرج 
رضا عبدالعزيز، خبير المسرح الحركي للصم ومؤسس منهج الصامتين وهو 
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لحاسة  فقدانه  بعد  "بيتهوفن"  العالمي  الموسيقار  يستخدمه  كان  الذي  التكنيك 
السمع، وقام مؤسس الصامتين بتطويره ليتناسب وطبيعة إعاقة أعضاء فرقته 

السمعية.

مواهب  تنمية  للفرقة  تأسيسه  من  الهدف  إن  عبدالعزيز،  المخرج رضا  وقال 
التي تمنع الصم من  الصم بمنهج علمي فني مبتكر يتغلب به على المعوقات 
المفقودة  السمع  حاسة  على  باألساس  يعتمد  الذي  االستعراضي  الفن  ممارسة 

لديهم.
ويري أن الفرقة تفتح نافذة لتفعيل دمج الصم في المجتمع حيث أنهم أكثر فئة 
من ذوي الهمم تعاني من االغتراب والعزلة في مجتمعاتهم بسبب اختالف اللغة 
وانعدام سبل التواصل بين الصم والعاديين ولذلك تم تأسيس منهج الصامتين 
التواصل  والعاديين وتحقق  الصم  بين  التواصل  ثالثة تحقق  لغة  ابتكار  بهدف 
بينهم في إطار فني، باإلضافة الى تمكينهم اقتصاديا في سوق العمل الفني حيث 
يتقاضى أعضاء الفرقة نظير مشاركاتهم في حفالت الفرقة أجور مالية مجزية 
تعينهم على تلبية احتياجاتهم وأن يحيوا حياة سوية بشكل يحترم آدميتهم وحقهم 

في الحياة.

أرشيفها  بسبب  "جينيس"،  موسوعة  صباح  الراحلة  اللبنانية  الفنانة  دخلت 
الفني الضخم. فقد قدمت صباح للفن أكثر من 4 آالف أغنية و85 فيلًما و27 
مسرحية، فاستحقت أن تدخل موسوعة "جينيس" كونها أكثر فنانة أعطت الفن.

يذكر أن الفنانة اللنانية صباح من مواليد 10 نوفمبر عام 1927 ورحلت عن 
عالمنا يوم 26 من شهر نوفمبر ايًضا عام 2014 عن عمر يناهز 87 عاما.

انطلقت الدورة الثالثة والثالثين من أيام قرطاج السينمائية في التاسع والعشرين 
من اكتوبر لتتواصل حتى الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني بمشاركة 72 دولة.
التي  بالفيلم المغربي "فاطمة السلطانة  العام  أيام قرطاج السينمائية لهذا  يفتتح 
ال تنسى" للمخرج محمد عبد الرحمان التازي والذي يروي مسيرة المناضلة 

المغربية فاطمة المرنيسي.

تنطلق الدورة الجديدة ُمحّملة بكّم من األفالم التي ال تحيد عن مبادئ التظاهرة 
التي تأسست سنة 1966، تحت شعار "حلثنيّة" أو "افتح طريقا" ما يؤكد مرة 
طرق  لفتح  قاطرة  تكون  أن  يمكن  تحديدا  والسينما  عموما  الفنون  أن  أخرى 
جديدة والسير نحو دروب أكثر انفتاحا وخلقا وإبداعا، كما أنّه بوابة نحو المحبة 
والسالم والتعايش والتحاور والتثاقف واالعتماد عليها كأداة من أدوات التنمية 

وخاصة في بلدان الجنوب.

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدء موعد دورته الـ 43 من 
26 نوفمبر 2022 إلى 10 ديسمبر 2022، على أن يكون حفل الختام في 
الفائزة  التالي لعرض األفالم  اليوم  المقبل، فيما يخصص  التاسع من ديسمبر 
بجوائز المسابقات الرسمية، كما جرت العادة خالل الدورات السابقة من عمر 

المهرجان.
قد  الدولي من ضمن خمسة عشر مهرجاًنا  السينمائي  القاهرة  ويعد مهرجان 
صنفت ضمن الفئة "أ"، وهو مهرجان األفالم األقدم اعتماًدا دولًيا في العالم 
العالم  في  المهرجانات  أعرق  كذلك  وهو  األوسط،  والشرق  وأفريقيا  العربي 

العربي وإفريقيا واألكثر انتظاماً.
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من   ٪86 من  يقرب  ما  أنَّ  أستراليا  اإلسالمي  المجلس  عن  صادر  تقرير  كشف 
المتحدة  الواليات  من  تأتي  االجتماعية  الشبكات  على  للمسلمين  المعادية  المنشورات 

والمملكة المتحدة والهند.
التقرير أفاد بأنه على مدار عامين، بين 2019 و 2021، سّجلت الهند أعلى رقم، بمعدل 
871.379 تغريدة معادية لإلسالم، تليها الواليات المتحدة بـ 289248 تغريدة، والمملكة 

المتحدة بـ 196.376 تغريدة. 
الهند هي نتيجة لتطبيع حزب بهاراتيا جاناتا  المتفشية في  التقرير أنَّ اإلسالموفوبيا  ويذكر 

الحاكم للكراهية ضد المسلمين. 
على الرغم من أنَّ اإلسالموفوبيا في الواليات المتحدة تمثل مشكلة منذ فترة طويلة و"تفاقمت 

كثيراً بسبب الخطاب العنصري والتآمري والتحريضي الذي استخدمه دونالد ترامب".
إلى  يُعزى  للمسلمين  المعادية  التغريدات  انتشار  أنَّ  التقرير  فذكر  المتحدة،  للمملكة  بالنسبة  أما 
المشاعر  ومسألة  للمسلمين،  ترامب  لكراهية  العالمي  االمتداد  ذلك  في  بما  العوامل،  من  العديد 
المعادية للمهاجرين التي طال أمدها في البالد، والعنصرية غير المبالية لرئيس الوزراء السابق 

بوريس جونسون.   
ووفقاً للمجلس اإلسالمي في أستراليا، كان هناك ما ال يقل عن 3759.180 منشوراً معادياً لإلسالم 
المحتوى  المئة من  يعادل 86 في  بين 2019 و 2021، أي ما  الفترة ما  تويتر في  على موقع 
المعادي للمسلمين على المنصة، وفي النهاية، لم يَُزل منها سوى 14.8٪ فقط، إما ألنها كانت مخفية 

من خالل إعدادات الخصوصية، أو حذفها المستخدمون أو وسطاء.
كما أشار التقرير: "نستنتج من هذا أنَّ تويتر يفشل فشاًل ذريعاً في إزالة المحتوى المعادي للمسلمين. 
وهذا ليس مفاجئاً نظراً ألنه ال يفحص تلقائياً المشاركات بحثاً عن خطاب الكراهية، ويتصرفون فقط 
عند اإلبالغ عن منشور. ومع ذلك، من الناحية العملية، حتى عندما يُلَفت انتباهه إلى اإلسالموفوبيا، 

ينتهي األمر بإزالة 3٪ فقط من التغريدات الُمبلَّغ عنها".
تضمنت الموضوعات الثالثة األولى المشتركة التي لوحظت في التغريدات المعادية للمسلمين: 
ارتباط اإلسالم باإلرهاب، وتصوير الرجال المسلمين على أنهم مرتكبو العنف الجنسي، والخوف 

من رغبة المسلمين في فرض الشريعة اإلسالمية على اآلخرين.
يُرَسلون  المسلمين  إنَّ  تقول  التي  المؤامرة  نظريات  التغريدات  من  األخرى  األنواع  وشملت 
للشخصيات  المستهدفة  والمضايقات  المسلمة،  المجتمعات غير  ليطغى عددهم على  كمهاجرين 

العامة المسلمة، ووصف الذبح الحالل بأنه غير إنساني.
كما وجد التقرير أنَّ كيفية استجابة السياسيين لألحداث المتعلقة باإلسالم يمكن أن يكون لها تأثير 
على اإلسالموفوبيا. وتبيّن أنَّ جرائم الكراهية ضد المجتمعات المسلمة في جميع أنحاء كندا 
زادت بنسبة 71٪ في عام 2021، وفقاً لتقرير صدر عن وكالة اإلحصاء الحكومية الكندية.
التي  المجلس اإلسالمي في فكتوريا بعدد من الخطوات،  الكراهية، يوصي  ولمحاربة هذه 
تشمل فرض عقوبات على المنصات التي تفشل في التحرك لمنع اإلسالموفوبيا، والضغط 

على الحكومة الهندية إلنهاء الخطاب المعادي للمسلمين.
يكتشف  وأن  التغريدات  تويتر سياسة عدم فحص  ينهي  أن  اإلسالمي  المجلس  ويقترح 
تويتر  ينشئ  بأن  أيضاً  ويوصي  تلقائياً.  ويزيله  الكراهية  على  يحض  الذي  المحتوى 
التقرير:  ويذكر  به.  الخاصة  اإلشراف  سياسات  فعالية  لتقييم  مستقلة  إشراف  هيئة 
مشكلة  بأنَّ  كبير  احتمال  فهناك  تغييرات،  أي  إجراء  عدم  حالة  في  الواقع،  "في 

اإلسالموفوبيا عبر اإلنترنت ستتفاقم إلى حد االستعصاء".
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 Google أعلنت جوجل مؤخرا عن تعزيز مميزات ميزة وتطبيق عدسة جوجل
باستخدام  يريدون  ما  البحث عن  للمستخدمين  تتيح  التي  الميزة  Lens، وهي 
الكاميرا أو الصورة، والتي تقول جوجل أن المستخدمين يعتمدون عليها اآلن 
لإلجابة على أكثر من 8 مليار سؤال شهريا، حيث يمكن االعتماد عليها أيضا 
للترجمة بين اللغات بسهولة من خالل اإلشارة إلى أي شيء بالكاميرا أو التعرف 
البحث عن  إلى إمكانية استكمال  على النصوص داخل أي صورة، باإلضافة 

.Multisearch صورة بالنصوص من خالل ميزة البحث المتعدد
الماضي  العام  في وقت سابق من  أتاحت  قد   Google وكانت شركة جوجل 
ميزة البحث المتعدد Multiserarch، وهي الميزة التي تتيح من خالل عدسة 
جوجل Google Lens البحث بواسطة صورة أو الكاميرا، ثم استكمال البحث 
بالنص للحصول على نتائج أدق، بحيث يمكن على سبيل المثال التقاط صورة 
أو لقطة شاشة مثل قميص ثم كتابة “ربطة عنق” للحصول على ربطات عنق 

متناسقة معه.
وفيما كانت تتوفر ميزة البحث المتعدد للمستخدمين باللغة اإلنجليزية فقط، قالت 
جوجل أنها ستتوفر خالل األشهر القليلة المقبلة للمستخدمين بأكثر من 70 لغة 

مختلفة.

وتعتبر واحدة من أبرز مميزات عدسة جوجل Google Lens إمكانية ترجمة 
النصوص داخل الصور مباشرة، وهي الميزة التي يمكن الوصول إليها مباشرة 
من خالل النقر على زر الكاميرا في مربع البحث في تطبيق جوجل، أو من 
لتوفر  الميزة  عززت  أنها  جوجل  وقالت   ،Google Photos تطبيق  خالل 
تجربة أفضل للترجمة للصور، بحيث يظهر النص المترجم وكأنه نص حقيقي 
الصور،  في  المدمجة  النصوص  على  التعرف  تحسين  مع  األصلية،  باللغة 
باإلضافة لتسريع التعرف على النصوص وترجمتها مباشرة، بحيث لن يحتاج 
ميزة  التكنولوجيا وراء  اعتمادا على  فقط، وذلك  ثانية  مللي  ذلك سوى 100 
برو   7 بكسل  مثل  بكسل  هواتف  في  جوجل  توفرها  التي   Magic Eraser
وغيرها، وأكدت جوجل أن التحسينات الجديدة تتوفر في وقت الحق من هذا 

العام 2022.

الشفافية  المزيد من  المستخدمين  تمنح  تقنية مهمة  آيفون على  تحتوي هواتف 
واالمان، حيث يجب على المستخدم االهتمام بالدوائر الخضراء والبرتقالية على 

جهاز iPhone فقد تكون عالمة تحذير كبيرة".
الكاميرا  أو  الميكروفون  تنشيط  تم  بأنه   ،Apple من  الرسمي  التنبيه  يفيد 
ويضيء التنبيه الذي تم تقديمه في تحديث iOS في عام 2020، كما تم تنشيط 
لك  بتسجيل  يقوم  تطبيق  أي  كان  إذا  أنه  يعني  هذا  الكاميرا،  أو  الميكروفون 

خلسة، فستعرف ذلك.
تظهر نقطة خضراء في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة عند تنشيط الكاميرا، 
ويكون لونه برتقالًيا إذا تم تنشيط الميكروفون، من خالل التمرير السريع إلى 
مركز التحكم الخاص بك، ستتمكن من رؤية تفاصيل حول التطبيق الذي يستخدم 
الميكروفون، إذا كنت تشك في أن شيًئا ما يتطفل عليك في حين أنه ال ينبغي 
أن يكون كذلك، فيجب عليك التحقق من أذونات التطبيق في اإلعدادات، يمكنك 
رفض وصول تطبيقات معينة إلى الميكروفون أو الكاميرا، على سبيل المثال.
للوصول إلى الميزة ، ستحتاج إلى استخدام جهاز يعمل بنظام iOS 14 أو 15.
Apple في عام 2020: "الخصوصية هي حق أساسي من  أوضحت شركة 

حقوق اإلنسان وهي جوهر كل ما نقوم به".
قالت "هذا هو السبب في أننا مع iOS 14، نمنحك مزيًدا من التحكم في البيانات 

التي تشاركها والمزيد من الشفافية حول كيفية استخدامها.
تابعت "يظهر مؤشر في الجزء العلوي من شاشتك عندما يستخدم أحد التطبيقات 
أحد  إذا كان  ما  يمكنك معرفة   ، التحكم  الكاميرا. وفي مركز  أو  الميكروفون 

التطبيقات قد استخدمهما مؤخًرا."
بالطبع، سوف يضيء الضوء عندما يستخدم أي تطبيق الميكروفون أو الكاميرا، 
هذا يعني أنه سيظهر حتى عند استخدام تطبيق الكاميرا أو تسجيل مقطع فيديو 

على Instagram، لذلك ال داعي للذعر في اللحظة التي ترى فيها هذا التوهج 
األخضر أو البرتقالي ، ما عليك سوى أن تقلق إذا كان يظهر في حالة عدم 

استخدام الهاتف".
يمكنك أيًضا التحقق بسهولة لمعرفة التطبيقات التي قد تحتاج اذونات الكاميرا او 
الميكروفون،  لمعرفة ذلك ، توجه إلى اإلعدادات< الخصوصية< الميكروفون.
سيؤدي هذا إلى عرض قائمة ضخمة من التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى 

الميكروفون الخاص بك.
الميكروفون الخاص بك ،  وسيحتوي أيًضا على تطبيقات تريد الوصول إلى 

لكنك لم تقم بتمكينها.
الفردية  للتطبيقات  تشغيله  إيقاف  أو  الميكروفون  إلى  الوصول  تبديل  يمكنك 
في أي وقت، لذلك إذا كنت قلًقا بشأن تطبيق معين، فمن السهل إيقاف تشغيل 

الميكروفون في ثواٍن.
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التواصل  مواقع  مستخدمي  من  الماليين  يرتكب 
التي  البسيطة  األخطاء  من  مجموعة  االجتماعي 
تكلفهم الكثير، وتتسبب في اختراق حساباتهم وسرقة 
الحساسة  والمعلومات  الشخصية  بياناتهم وصورهم 
التي من الممكن أن تؤثر على أمنهم وسالمة أبنائهم، 

وقد تعرض حياتهم للخطر.
لذا نرصد أبرز هذه األخطاء حتى يعرفها مستخدمو 
بها  الوقوع  ويتجنبون  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

حفاظ على بياناتهم وسالمتهم:
من  الصداقة  طلبات  قبول  يعد  الصداقة  طلبات   -
أشخاص ال تعرفهم وال تربطك بهم أي عالقة أمر 
الختراق  والصالحية  الحث  تعطيهم  حيث  خطير، 

خصوصيتك ومعرفة معلوماتك الشخصية.
- الروابط رغم تحذيرات الخبراء من عدم الضغط 
على أي رابط غير معروف، إال أن هناك العشرات 
مما  الخطأ  هذا  يرتكبون  الذين  المستخدمين  من 

يتسبب في اختراق حسابك.
التي  األخطاء  الشخصية من  المعلومات  - مشاركة 
من  الكثير  مشاركة  هو  المستخدمون  يدركها  ال 
عملهم  وطبيعة  الشخصية،  حياتهم  عن  التفاصيل 

ومنزلهم.
التي  األخطاء  أخطر  ومن  الخصوصية  إعدادات   -
هو  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  ارتكابها  يتم 
أحدث  متابعة  وعدم  الخصوصية،  إعدادات  تجاهل 
لحماية  المختلفة  لمواقع  تجريها  التي  التغييرات 

المستخدمين.
تجنب  الضروري  من  متشابهة  سر  كلمات   -
الشخصية  حساباتك  لجميع  واحدة  سر  كلمة  وضع 
تتسبب  واحد  حساب  اختراق  فعند  وإيميالتك، 
كامل  بشكل  واختراقها  حساباتك  جميع  سرقة  في 

وتعريض بياناتك للخطر.
من  الكثير  يتجاهل  آمن  نظام  امتالك  عدم   -
سواء  الذكية  أجهزتهم  أنظمة  تحديث  المستخدمين 
يعرضهم  مما  الهواتف،  أو  توب  الالب  أجهزة 
لسرقة  الهاكرز  يستغلها  قد  التي  الثغرات  لعشرات 

البيانات واختراق األجهزة.

القاطع  رفضها  أكدت  الصين  أن  تقارير  كشفت 
خدمة  ببيع  ماسك  إيلون  األعمال،  رجل  القتراح 
ستارلينك Starlink لإلنترنت الفضائي في الصين، 

والتي تعمل من خالل األقمار الصناعية.
التكنولوجيا  بناء  على  أكبر  بشكل  الصين  وتعتمد 
الخاصة بها ، خاصة في السنوات األخيرة بما في 
ذلك في مجال الفضاء، من خالل عمالقة االتصاالت 
المحلية ، مثل تشاينا موبايل، وشركة هواوي ، التي 
في   5G شبكات إنشاء  ريادتها  في  الصين  ساعدتا 
الساتلية  االتصاالت  نظام  الصين  أكملت  كما  العالم 
والذي  في عام 2020،   ،  Beidou  ، بها  الخاص 
 GPS العالمي  المواقع  تحديد  نظام  ينافس  أصبح 

المملوك للحكومة األمريكية.

وفي مقال نشر في صحيفة فاينانشيال تايمز كشف 
أن الصين أكدت رفضها بشكل واضح لتوفير وبيع 
خدمة ستارلينك لديها، حيث أبلغت الحكومة الصينية 
اإلنترنت  يبيع خدمة  أن  تريده  أنها ال  إيلون ماسك 
اإللكتروني،  الفضاء  إدارة  تسيطر  حيث  لديها، 
في  اإلنترنت  تنظيم  عملية  على  وحدها   ،CAC

الصين.
على  للحصول  سعت  بكين  إن  المقال،  في  وجاء 
تأكيدات من إيلون ماسك بأنه لن يبيع خدمة ستارلينك 
في الصين، ولكن في الوقت نفسه لم تذكر الصحيفة 
ما إذا كان ماسك قد وافق بالفعل على طلب بكين، 
 . CNBC حيث لم يرد على طلب للتعليق من شبكة
ويأتي ذلك بعد أيام من إعالنه اعتزام توفير الخدمة 

في إيران.
ومن المتوقع أن يرضخ إيلون ماسك لطلب الصين 
شركته  تعتمد  حيث  ستارلينك،  بيع  اقتراح  برفض 
تسال، عمالق السيارات الكهربية، على الصين في 
مصنع  لديها  أن  كما  إيراداته،  من   ٪20 من  أكثر 

كبير في شنجهاي.

حذر تقرير علمي من أن الحرارة الشديدة ستجعل 
أجزاء من آسيا وأفريقيا غير صالحة للسكن لنحو 

600 مليون شخص.
المتحدة  األمم  مكتب  عن  الصادر  التقرير  وقال 
الدولي،  واالتحاد  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق 
إن  األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب  وجمعيات 
معدالت الوفيات المتوقعة من موجات الحر مرتفعة 
بشكل الفت، مقارنة بجميع أنواع السرطان أو جميع 

األمراض المعدية.
حطمت  حر  موجات  شهد  المنقضي  الصيف  كان 
يتوقع  التقرير  أن  غير  شدتها،  في  القياسية  األرقام 
موجات حر أشد فتًكا مع كل زيادة في تغير المناخ.

وقال التقرير إن المراكز الحضرية المكتظة بالسكان 
أفريقيا  وشمال  األوسط  والشرق  آسيا  جنوب  في 
على  اإلنسان  قدرة  تتجاوز  درجات حرارة  ستشهد 
البقاء على قيد الحياة. وسيؤثر ذلك على 600 مليون 
والسودان،  وإندونيسيا  الهند  مثل  دول  في  شخص 

وفًقا للتقرير.
وبحلول نهاية هذا القرن، يمكن أن يعيش ثلث سكان 
العالم في مناطق يزيد متوسط درجات الحرارة فيها 

على نحو 30 درجة مئوية.
ستجعل  الشديدة  الحرارة  موجات  إن  التقرير  وقال 
ذلك جورجيا  في  بما  المتحدة،  الواليات  أجزاء من 
لسكن  مالءمة  أقل  وكاليفورنيا،  ولويزيانا  وأالباما 
درجات  ارتفعت  إذا   ،2070 عام  بحلول  اإلنسان 
فوق  مئوية  درجة  و 2.5   2 بين  العالمية  الحرارة 

المستويات الطبيعية.
األكثر  الحرارية  األحداث  ستؤدي  للتقرير،  ووفًقا 
تواتًرا وشدة إلى قتل المزيد من الحيوانات وتدمير 
البيئات، ما يؤدي إلى تفاقم تداعيات مثل هذا الطقس. 
وسوف تتعطل اإلمدادات الغذائية، حيث من المحتمل 
أسعار  تقلب  الشديدة في  الحرارة  أحداث  تساهم  أن 

المحاصيل األساسية مثل القمح.
ووفًقا للتقرير، فإن األشخاص األكثر ضعًفا وتهميًشا، 
السن  وكبار  والمهاجرين  الزراعيين  العمال  مثل 
واألطفال والنساء الحوامل والمرضعات، معرضون 

لمخاطر صحية أكبر من أحداث الحرارة.
عن  مسؤولية  األقل  الدول  إن  الدراسة  معدو  وقال 
الدول  من  أكبر  عبًئا  أيًضا  ستتحمل  المناخ  تغير 
االحتباس  غازات  من  المزيد  ينبعث  التي  الغنية 

الحراري فيها.



Unsere Dienstleistungen:
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- Kaskogutachten
- Gasanlagengutachten
- Gebrauchtwagencheck
- kostenlose technische Beratung
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الوسائد الهوائية:
تعتبر الوسائد الهوائية أحد وسائل األمان األساسية 
بالسيارات، وهي عبارة عن كيس  اآلن  واإللزامية 
عند  االنتفاخ  وظيفته  النايلون،  نسيج  من  كبير 
اصطدام السيارة ومنع تصادم وارتطام رأس وجسد 
السائق أو الركاب بأي جزء صلب مثل عجلة القيادة 
مرة  تفريغها  يتم  كما  خطيرة،  إصابات  يسبب  قد 

أخري لعودة وضوح رؤية الطريق للسائق.
أحزمة األمان:

يعتبر حزام األمان أحد األدوات المتعددة الوظائف 
واألهمية بالسيارة على سبيل المثال:

المقعد والمساعدة على حماية  السائق على  تثبيت  ـ 
الرقبة والعمود الفقري.

التصادمات والحوادث  أثناء  الفعل  ـ توزيع قوة رد 
يوزع  بل  بالجسم  واحد  يركز على مكان  بحيث ال 

ويقلل القوة على الكتف والصدر والخصر.
من  التصادم  أثناء  السيارة  من  السائق  قذف  منع  ـ 

الزجاج األمامي.
:SBS نظام دعم الفرامل الذكي

يساعد هذا النظام في الحفاظ على سالمتك وسالمة 
اآلخرين، حيث يقوم النظام بالتعرف علي السيارات 
بإصدار  يقوم  كما  األخرى،  واألجسام  والمشاة 
السائق  يتدخل  لم  وإذا  للسائق،  تحذيرية  إشارات 
وقوع  لتجنب  للسيارة  التلقائية  بالفرملة  النظام  يقوم 

الحوادث.
نظام فرامل اليد:

تعتبر فرامل اليد، أو كما يُسمي فرامل الطوارئ أحد 
التجهيزات األساسية بالسيارات اآلن، وتعمل فرامل 

اليد علي وظيفتين أساسيتين:
ركنها/  أثناء  التدحرج  من  ومنعها  السيارة  تثبيت  ـ 

اصطفافها.
أال  تهمنا،  التي  الثانية هي  المحورية  الوظيفة  أما  ـ 
أو  الطوارئ  حاالت  في  اليد  فرامل  استخدام  وهي 
تعمل  حيث  بالسيارة،  األساسية  الفرامل  تعطل 
أو  الحادث  تقليل خطورة  اليد علي  منظومة فرامل 

تجنبه كلياً.
:BSM نظام مراقبة النقاط العمياء

التي  العمياء  النقاط  كشف  على  النظام  هذا  يعمل 
بالتنبيه  النظام  يقوم  ثم  رؤيتها،  السائق  يستطيع  ال 
وتحذير السائق عند وجود خطر أو سيارة في هذا 
الحيز، أو محاولة دخول السائق لحارة مرورية جديدة 
في حالة وجود سيارة لم ينتبه السائق لوجودها، وهذا 
أمر يمكن أن يقلل نسب وقوع الحوادث بشكل كبير.

:CAS نظام تفادي االصطدام
ربما يمر السائق بأي حالة تشتت أو عدم التركيز مع 
الطريق، لذا يقوم هذا النظام بتنبيه السائق عن وجود 
عقبة أمام السيارة مثل االقتراب الشديد من السيارة 
التي أمامك، كما يقوم النظام بإرسال عدة تحذيرات 
وفي  والحسية،  والسمعية  الضوئية  اإلشارات  مثل 
سرعة  من  ويهدئ  يتدخل  ربما  الحديثة  األنظمة 

السيارة أو حتى تفعيل الفرامل.
:AFS نظام اإلضاءة األمامية المتكيف

إضاءة  وشدة  طريقة  تغيير  على  النظام  هذا  يعمل 
الطريق  ظروف  لتناسب  السيارة  مصابيح 
بالتكيف  األمامية  المصابيح  تقوم  حيث  المختلفة، 
وتجنب  للسائق  الطريق  لتوضيح  االنعطافات  عند 
االصطدام بأي شيء وعند صعود المنحدرات أيضاً، 

لتوفير أفضل رؤية وبالتالي تجنب الحوادث.
أنظمة ثبات السيارة:

ثبات  في  تتحكم  أنظمة  مجموعة  عن  عبارة  هي 

السيارة على الطريق أثناء ظروف القيادة المختلفة، 
وتساعد بشكل مباشر في الحفاظ على سالمة وأمان 
السيارة والركاب، وسوف نذكر بعض هذه األنظمة 

على سبيل المثال:
 :ABS ـ نظام الفرامل الـ

هي عبارة عن فرامل مانعة النغالق عجالت السيارة 
أثناء الفرملة، حيث يتحكم النظام في ضغط الزيت 
المتصل بالمجموعة الفرملية لكل سيارة، مما يعمل 
على توفير قوة فرملية مناسبة لكل عجلة ومنع كسح/ 
زحف السيارة أثناء استخدام الفرامل وبالتالي توفير 

استقرار أعلى للسيارة.
 :TCS ـ نظام التحكم في الجر

يُعرف بنظام التراكشن كنترول، ويعمل على مساعدة 
السيارة والعجالت علي التماسك الجيد مع الطريق، 
ويساعد على عدم تغريز السيارة في الطرق الغير 

ممهدة مثل الرمال أو الثلوج.
 :ESP ـ نظام الثبات اإللكتروني

علي  االنعطافات  أثناء  غالباً  النظام  هذه  يعمل 
عجلة  كل  سرعة  في  يتحكم  حيث  عالية،  سرعات 
من عجالت السيارة األربعة لتوفير أقصى استقرار 

للسيارة وتجنب انقالبها.
 :EBD الفرملة  لقوة  اإللكتروني  التوزيع  نظام  ـ 
يعتبر هذا النظام أحد التطورات واإلضافات الحديثة 
لنظام الـ ABS، حيث يقوم نظام الـ EBD بتوزيع 
بداًل  الخاصة بكل عجلة  الحاجة  الفرملة حسب  قوة 

من توزيع القوة بالتساوي.

وجود  من  الرغم  أنه  القارئ،  عزيزي  تذكر  ولكن 
العامل  أن  إال  واألمان،  السالمة  أنظمة  من  العديد 

الرئيسي لكل هذه األنظمة هو قائد السيارة. 



على الرغم من األزمة االقتصادية التي اجتاحت العالم في الفترة األخيرة وطالت العديد من القطاعات المختلفة، إال أن صناعة السيارات ال تعترف بذلك أبًدا، كونها أحد العالمات المميزة على الرقي والثراء .
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كاميرا االستشعار األمامية “FSC |  Forward Sensing Camera”.. هي 
عبارة عن كاميرا صغيرة مثبتة خلف مرآة الرؤية الخلفية الوسطية أو أعلى 
أثناء  بالسيارة  المحيط  الحيز  بكشف  الكاميرا  تقوم  بالسيارة،  األمامي  الزجاج 
الحركة، حيث تراقب الحركة المرورية أمام السيارة، والتعرف على الحارات 
المرورية للطريق، كما تستطيع الكاميرا أن تكتشف العالمات المرورية مثل 
مثل  وَتصِنيفها  األشياء  رصد  من  تتمكن  كما  القصوى،  السرعة  عالمات 

المركبات والشاحنات والمشاة والدراجات النارية.
أهمية كاميرا االستشعار األمامية بالنسبة لألنظمة األخرى:

نظام تثبيت السرعة التكيفي ACC: تعمل الكاميرا هنا في التعرف على المسافة 
بين سيارتك والسيارة التي أمامك ومراقبة سرعتها ومن ثم ثبيت سرعة سيارتك 

بالنسبة، ويعتبر هذا النظام تطور لنظام مثبت السرعة العادي.
نظام اإلضاءة األمامية المتكيف AFS: يعتمد هذا النظام على كاميرا االستشعار 
ودوران  انعطاف  حاالت  على  التعرف  في  التوجيه  زاوية  وحساس  األمامية 

السيارة، وبالتالي ضبط زاوية اإلضاءة لتوفير رؤية أفضل للطريق ليال.
نظام تفادي االصطدام CAS: تساعد الكاميرا في هذا النظام من متابعة السيارة 
التي أمامك، وتنبيه السائق في حالة اقتراب هذه السيارة منك، ويتم إضاءة لمبة 
العدادات بلون أحمر تحذيري، كما يتم إصدار صوت  النظام على لوحة  هذا 

لجذب انتباه السائق.
نظام المساعدة في الحفاظ على المسار LKA: تتمكن الكاميرا في هذا النظام 
في تحديد الحارات المرورية على الطريق، وإرسال إشارات تحذيره بصرية 
وسمعية عند خروج السيارة عن المسار لتنبيه السائق إلعادة السيارة مرة أخرى 

وتجنب الحوادث.
االستشعار  كاميرا  تُساعد   :HBC العالي  األمامي  الضوء  في  التحكم  نظام 
في  المنخفض  الضوء  إلي  العالي  الضوء  التبديل من  في  النظام  هذا  األمامية 
حالة اقتراب سيارة في الجهة المقابلة لك، وفي حالة السير في طريق به أعمدة 

إنارة أو وسط إضاءة المدينة الجيدة.
حقاً تلعب كاميرا االستشعار األمامية دوراً محورياً بالسيارة الحديثة، لذا يجب 
نظام  أي  تأثر  وعدم  عملها  وجودة  دقة  تضمن  حتي  وبنظافتها  بها  االهتمام 
بقراءات خاطئة من الكاميرا، كما يفضل تجنب تشغيل األنظمة التي تعتمد على 

هذا الكاميرا أثناء الطقس السيئ مثل األمطار الغزيرة أو الرياح الترابية.

مميزات نظام مثبت السرعة:
الشركات  ِقبل  النظام ألول مرة، تمت إضافته من  منذ تصميم  الراحة:  توفير 
لحل مشكلة تعب السائقين، ألنه عند قيادة السيارة لفترات طويلة، يشعر السائق 
باإلرهاق واأللم خاصًة بالقدم اليمني، لذا يتيح لك النظام الراحة وحرية الحركة 

لقدمك بينما يتولى هو المهمة.
توفير الوقود: يعمل النظام عند سرعة واحدة ثابتة، وبالتالي يتمكن كمبيوتر/ 
كنترول السيارة من تحديد الخليط المناسب وإضافة كمية وقود مناسب لكمية 
البيئة ويقلل من االنبعاثات  الهواء ال أكثر، كما يحافظ هذا الشيء أيضاً علي 

الضارة من العادم.
تجنب المخالفات المرورية: تعد هذه ميزة قوية أيضاً، حيث يحافظ النظام على 
سرعة معينة ال يتخطاها، على عكس الطبيعة البشرية، حيث يوجد الكثير من 
أسباب كسر السرعة مثل تخطي سيارة أو عدم وجود سيارات بالطريق، وهذا 

كله يؤدي إلى كسر السرعة القياسية وبالتالي ارتكاب المخالفات المرورية.

عيوب/ مخاطر نظام مثبت السرعة:
خطر على السائقين الُمرهقين: ال تتعجب ودعني أوضح لك؛ على الرغم من 
تصميم هذا النظام لمساعدة السائق، إال أنه عندما يكون السائق مرهق أو ُمتعب 
جداً، وعند تشغيل نظام تثبيت السرعة يقل تركيز السائق مع السيارة، مما يساعد 
على النوم أو الغفوة مما قد يتسبب في حوادث كبيرة ، لذا يجب أن تحافظ على 

تركيزك، وإن شعرت بالتعب أو النعاس يجب عدم تشغيل هذا النظام.
المنعطفات الحادة: تتطلب المنحنيات والمنعطفات الحادة أن تكون سرعة السيارة 
منخفضة وإحكام السيارة أثناء الدوران واالنتباه للسيارات من جميع االتجاهات، 
وهذا ما ال يوفره النظام، فإن كنت على وشك دوران وأنت علي سرعة مرتفعة 
(100 كم/ ساعة( مثاًل يجب أنت تتدخل وتوقف النظام وتقوم بخفض السرعة 

والتحكم بالسيارة، تجنباً للمشاكل والحوادث.
خطر في ظروف الطقس الصعبة: يشكل استخدام نظام مثبت السرعة مصدر 
خطورة أثناء األحوال الجوية الصعبة، ألن نسبة انزالق السيارة َتزيد، وتماسك 
اإلطارات مع األرض َيقل جداً في حالة الطرق المبللة أو األمطار الثلجية أو 

حتي الرياح القوية والعواصف الترابية.
يتشتت  السرعة،  تثبيت  نظام  تشغيل  عند  األوقات  معظم  في  االنتباه:  تشتيت 
السائق بأي أمر آخر مثل الهاتف أو التحدث مع من يركب معه بالسيارة، أو 
اللعب بشاشة السيارة أو أي أمر آخر، ويسبب هذا مصدر خطورة ألن الطريق 

والسيارة يتطلبان التركيز الشديد.
تعطل النظام: هو أمر نادر جداً لكنه وارد، حيث إن تعطل نظام تثبيت السرعة 
ربما يكون أمر كارثي، تخيل سيارة تسير بسرعة كبيرة وال يتمكن السائق من 
إيقافها أو حتى تقليل السرعة، كما حدثت من قبل بعض الحوادث الكبيرة وبعض 

الحاالت تمت السيطرة عليها.



على الرغم من األزمة االقتصادية التي اجتاحت العالم في الفترة األخيرة وطالت العديد من القطاعات المختلفة، إال أن صناعة السيارات ال تعترف بذلك أبًدا، كونها أحد العالمات المميزة على الرقي والثراء .

43

كلها؟  السيارة  سرقة  من  بداًل  معينة  أجزاء  السيارات  لصوص  يستهدف  هل 
وهل لهم أغراض أخرى غير المال؟ وهل تحتوي السيارة على قطع أغلى من 

الذهب فعاًل؟
:”Headlights مصابيح اإلضاءة“

لحوادث  “باناميرا”  و  “كايين”  طراز  من  الفارهة  بورش  سيارات  تعرضت   
سرقة مصابيح اإلضاءة األمامية، وكان ذلك في مدينة أمستردام بهولندا، وبعد 
زيادة البالغات من أصحاب السيارات المسروقة، أخذت الشرطة خطوات جدية 

وتوصلت إلى اللصوص.
سبب السرقة: تبين من خالل التحريات أن اللصوص قاموا بسرقة تلك المصابيح 
الستخدامها في زراعة نبات “الماريجوانا” وهو نبات معروف يستخدم كمخدر، 
المنازل بطريقة سريعة، حيث  النبات في  وتساعد تلك المصابيح في نمو هذا 
توفر له البيئة المناسبة، كما أن هذه المصابيح اقتصادية وال تستهلك الكثير من 

التيار الكهربائي.
:”Car Spoiler جناح السيارة“

 نتحدث هنا عن سيارات رانج روفر وفي مصر بالتحديد، حيث جاء الكثير من 
البالغات عن سرقة األجنحة الخلفية لسياراتهم، فأعارت الشرطة االهتمام لهذه 
السرقة الغريبة وبدأت بالبحث حتى توصلت إلى تشكيل عصابي يقوم بسرقة 

أجنحة سيارات رانج روفر فقط.
بأن  التبرير  مع  فعاًل،  السرقة  بهذه  بقيامهم  اللصوص  اعترف  السرقة:  سبب 
سعر جناح سيارة رانج روفر يتعدى الـ 5,000 جنيهاً، ويتم السرقة عن طريق 

النزع، وبالتالي تعد سرقة سهلة ولكنها غالية الثمن.
:”Catalytic Converter علبة البيئة“

 تعد علبة البيئة من أشهر القطع التي تتم سرقتها من السيارات باختالف الشركات 
والطرازات، حيث تم اإلبالغ عن سرقة علبة البيئة في مختلف الدول وبأعداد 
مأهولة، كما تم تسجيل أكثر من 50 ألف عملية سرقة لعام 2021 بالواليات 
المتحدة فقط، طبقاً إلحصائيات مكتب جرائم التأمين الوطني “NICB”، مما دفع 

بعض الحكومات لسن القوانين الخاصة بهذه السرقة.
سبب السرقة: تحتوي هذه العلبة على عناصر أغلى من الذهب بمعنى الكلمة، 
الروديوم(  )البالتين،  بعد يوم مثل  نادرة يرتفع سعرها يوماً  عناصر كيميائية 
حيث يصل سعر 1 كيلوجرام من عنصر الروديوم اليوم إلي 453,325 دوالر. 

وهذا دافع كبير للصوص لسرقة هذا الجزء الثمين.

ال تحتاج الموديالت الحديثة في العادة ألعمال الصيانة مقارنة بنظيراتها قبل 
20 عاماً، إال أن هذه الموديالت تمتاز بالمزيد من التعقيد التقني.

وهناك بعض أعمال الصيانة السهلة نسبياً، والتي يمكن لقائد السيارة القيام بها، 
تتعلق  أو  معقدة  تكون  الغالب  في  والتي  منها،  االقتراب  عدم  يفضل  وأخرى 

بسالمة الركاب.
قد أوضحت الهيئة األلمانية لمراقبة الجودة بعض النصائح واإلرشادات بشأن 
يفضل  التي  واألخرى،  بها،  القيام  السيارة  لقائد  يمكن  التي  الصيانة،  أعمال 

االبتعاد عنها..
تغيير اإلطارات: تعتبر عملية تغيير العجالت الصيفية والشتوية من األعمال، 
الهيئة  لوكا، عضو  فينسينزو  وقال  بنفسه.  بها  القيام  السيارة  لقائد  يمكن  التي 
األلمانية لمراقبة الجودة، إنه من المهم عند استبدال العجالت االستعانة بمفتاح 
المضبوطة  بالقوة  والبراغي  الصواميل  ربط  يضمن  والذي  الربط،  عزم 
والمطلوبة، حتى ال تتضرر عناصر الربط. ويلزم التوجه إلى إحدى المراكز 
المتخصصة عند وجود اهتزاز بمقود السيارة بعد عملية التغيير لضبط االتزان.
وبذلك  البسيطة،  الطالء  المعالجات ألضرار  إجراء  يمكن  الطالء:  إصالحات 

يمكن منع الصدأ الناتج باألماكن المتضررة من األحجار الصغيرة.
تغيير الزيت: أشار لوكا إلى أنه يمكن لقائد السيارة تغيير زيت المحرك بنفسه، 

ولكن بشرط معرفة نوع الزيت المناسب والكمية المطلوبة للمحرك.
تغيير الفالتر : يلزم على قائد السيارة، الذي يقوم بتغيير زيت المحرك بنفسه، 
أن يقوم في كل مرة بتغيير فلتر الهواء أيضاً؛ حيث يتسبب الفلتر المتسخ في 

استهالك المزيد من الوقود، وهو ما ينتج عنه المزيد من االنبعاثات الضارة.
وتصل فترة التغيير في بعض السيارات إلى 3000 كيلومتر، وبحسب معدالت 

القيادة يمكن أن يحل الموعد التالي بعد عام أو عامين.
الداخلية  المقصورة  داخل  النظيف  الهواء  أن  األلمانية  الهيئة  خبراء  وأوضح 
هي مهمة الفلتر الثاني، ويسمى هذا بفلتر حبوب اللقاح، كما يلزم تغييره بشكل 
متكرر أكثر من فلتر الهواء العادي. ويعتمد هذا على ظروف البيئة المحيطة؛ 
حيث يتطلب تغييره أكثر في المناطق الممتلئة بحبوب اللقاح، ويلزم تغيير فلتر 

حبوب اللقاح عند انخفاض قدرة المروحة.
 40000 لمسافة  تعمل  أن  اإلشعال  لشمعات  يمكن   : اإلشعال  شمعات  تغيير 
استهالك  في  تتسبب  كما  االنخفاض،  في  المحرك  قدرة  تبدأ  بعدها  كيلومتر، 

المزيد من الوقود، وزيادة االنبعاثات الضارة عن المحرك.
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فصل  في  المتزايد  الرياح  نشاط  األنف:  حساسية 
والغبار  اللقاح  حبوب  انتشار  في  يتسبب  الخريف، 
واألتربة على نطاق واسع في الهواء الجوي، وعند 
استنشاق هذه المهيجات، يصدر عن الجسم رد فعل 
األعراض  بعض  من  المعاناة  في  يتسبب  تحسسي 
مثل حرقان  األنف،  بحساسية  اإلصابة  الناتجة عن 
والعطس  األنف  وسيالن  األنف  وانسداد  األنف 

المتكرر وصعوبة التنفس.

- التهاب الملتحمة: انتشار الغبار واألتربة وحبوب 
لألنف  حساسية  يسبب  ال  الجوي  الهواء  في  اللقاح 
فقط، بل يصيب العين أيًضا بمرض التهاب الملتحمة، 
العين  "تورم  له  المصاحبة  األعراض  أبرز  ومن 
وتهيج العين وخروج إفرازات من العين والحساسية 

الشديدة اتجاه الضوء".

فقط  يؤثر  ال  الخريف  فصل  الموسمي:  االكتئاب 
على الحالة العضوية، بل يمتد تأثيره ليشمل الصحة 
النفسية، إذ يتسبب في اإلصابة باالكتئاب الموسمي، 
المناخ  وتغير  الشمس  ألشعة  التعرض  قلة  نتيجة 
وقصر ساعات النهار، ومعظم المصابين به يعانون 

من انخفاض الطاقة ويميلون إلى العزلة.

يعاني بعض األشخاص من سيالن  القش:  - حمى 
األنف واحمرار العين وحكة الجلد والرشح المستمر 
واإلرهاق الدائم في فصل الخريف، نتيجة اإلصابة 
بحمى القش، وهي أحد أنواع الحساسية الناتجة عن 
خالل  األخرى  والمهيجات  اللقاح  حبوب  استنشاق 

عملية التنفس.

الزكام:  لمرض األكثر انتشاراً حول العالم. يصيب 
بعينه  دواء  يوجد  ال  ذلك  ورغم  سنوياً،  الماليين 
من  نوع   200 أن  هو  والسبب  معالجته،  يمكنه 

الفيروسات تسبب الزكام. ال يسبب ارتفاع الحرارة 
عادة أو الشعور بالتعب أو بآالم الجسد أو الصداع، 
الحلق  وألم  والعطس  األنف  إلى سيالن  يؤدي  لكنه 
بعض  وفي  التنفس.  في  بضيق  والشعور  والسعال 
الحاالت قد ينتج عنه التهاب الجيوب األنفية ما يؤدي 

إلى التهاب األذن. 
تنتشر  فهي  مستحيلة  شبه  عملياً  الزكام  من  الوقاية 
كالنار في الهشيم فور إصابة أحد أفراد العائلة بها . 
لكن يمكن غسل اليدين بشكل دوري، وتجنب التواجد 
شخص  من  بالقرب  أو  مزدحمة  مغلقة  أماكن  في 
مريض. وخالل الطقس البارد يجب الحرص على 
بشكل  بارد  آخر  إلى  دافئ  مكان  من  االنتقال  عدم 
قلياًل قبل  لتبريد الجسد  الماء  مباشر، ويمكن شرب 

الخروج. 

واإلنفلونزا  الزكام  أن  البعض  يعتقد  اإلنفلونزا: 
يختلفان  الواقع  في  لكنهما  واحد،  لمرض  اسمان 
رغم تشابه بعض األعراض. يصعب التفريق بينهما 
العامل  هي  المرض  حدة  لكن  األولى  المراحل  في 
وخالفاً  وأقوى.  أشد  اإلنفلونزا  فأعراض  الحاسم، 
و  »أ«  أنواع  ثالثة  اإلنفلونزا  فيروس  فإن  للزكام 
»ب« و»سي«، ويترافق عادة مع الحمى والصداع 

والتعب والشعور بآالم في الجسم والسعال الحاد.
أما سيالن األنف فقد يظهر عند البعض وقد ال يظهر.
وفشل  الرئوي  االلتهاب  هي  اإلنفلونزا  مضاعفات 
»أ«  للعائلة  ينتمي  الموت.  وحتى  التنفسي  الجهاز 

إنفلونزا الطيور وفيروس إنفلونزا الخنازير. 
 للوقاية يجب الحرص على غسل اليدين بشكل دائم، 
واستخدام المناديل عندما تعطس أو تسعل. وفي حال 
مرض أحد أفراد العائلة يجب عدم مشاركة حاجياتك 

كالصابون أو المنشفة معه. 
لقاح  على  الحصول  الفعالة  الوقاية  طرق  ومن 

اإلنفلونزا مع بداية فصل الشتاء. 

 
التهاب الحلق:  يعرف أيضاً بالتهاب البلعوم، وينتج 
عادة عن اإلصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية تسبب 
إلى  يؤدي  ما  بالحلق؛  المحيطة  األنسجة  في  تهيجاً 
الشعور باأللم. تكثر اإلصابة به في الشتاء، ويرتبط 
بعدد من المسببات له وهي التهابات الجهاز التنفسي 

كالزكام واإلنفلونزا.
تزول عادة أعراض المرض خالل أسبوع من دون 
تدخل طبي، لكن في حال استمرت ألكثر من ذلك 

يجب مراجعة الطبيب. 
التي  الخطوات  نفس  هي  الحلق  التهاب  من  الوقاية 
والتي  والزكام،  اإلنفلونزا  للوقاية من  اتباعها  يجب 

تم ذكرها أعاله. 
 

نوروفيروس:  تعتبر هذه الجرثومة واحدة من أكثر 
العدوى،  لكونها شديدة  العالم؛  في  انتشاراً  الجراثيم 
وتعرف أيضاً بفيروس الشتاء. صحيح أن انتشارها 
بشكل  وتنتشر  تظهر  لكنها  الشتاء  على  حكراً  ليس 
وتسبب  المعدة  تصيب  البارد.  الطقس  خالل  كبير 
التقيؤ واإلسهال مع ألم وتشنجات في المعدة باإلضافة 
إلى ألم حاد في العضالت والصداع والعطش الشديد 

نتيجة فقدان الجسم للسوائل. 
الملوثة،  المياه  أو  الملوث  الطعام  ينتقل عن طريق 
يوجد  ال  أيام.  لبضعة  المرضية  الحالة  وتستمر 
عالج محدد لها لكن يتم إعطاء المريض مضادات 
التي ال  اإلسهال والكثير من السوائل. من الحاالت 
يجب إهمالها؛ ألن مضاعفاتها تشمل الفشل الكلوي 

والجفاف وحتى الموت. 
للوقاية يجب غسل اليدين جيدا خصوصاً بعد قضاء 
وفي  الشخصية  النظافة  إلى  باإلضافة  الحاجة، 
وعدم  فيجب عزله،  العائلة  أفراد  أحد  أصيب  حالة 
استخدام األدوات التي يستخدمها واستعمال القفازات 
هذه  في  نفعاً  تجدي  ال  اليدين  مطهرات  واألقنعة، 

بعيداً عن الطقس البارد وقسوته، هناك مجموعة من األمراض الخاصة به أيضاً، حاله حال كل فصل من فصول السنة. أمراض الطقس 
البارد عادة ما تصيب الجهاز التنفسي، ألن البرودة تحفز تكاثر الفيروسات المسببة لهذه األمراض، كما أنها تساهم في جعل بعض 
الحاالت المرضية أسوأ كالتهاب المفاصل والربو وفي بعض األحيان تضاعف مخاطر اإلصابة بأمراض مهددة للحياة كالنوبات القلبية. 

األمراض الخاصة بالطقس البارد عديدة، لذلك سنذكر أكثرها شيوعاً مع مجموعة نصائح للوقاية.  
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 يسعدنا أن نقدم لكم النشرة الطبية.  فكرة هذه النشرة أن يتعلم القارئ بطريقة طبية ، كيف يتعرف 
على الداء  كي يجد الدواء.  وكذلك  للفت النظر إلى االهتمام  بالبدن  وطرق الوقاية من األمراض.  
مواضيع  النشرة متعددة  ومختلفة ، وبها  تحليل دقيق ومبسط حتى نصل إلى ما نرجوه ، أال وهو 

» صحتك بالدنيا« .

لذلك  هذه،  الجرثومة  على  تقضي  ال  ألنها  الحالة؛ 
فإن القفازات هي الخيار الوحيد. 

 
الربو: الهواء البارد يحفز نوبات الربو بشكل كبير، 
بالزكام  المريض  أسوأ حين يصاب  الحالة  وتصبح 
الشعب  في  مزمن  التهاب  هو  الربو  اإلنفلونزا.  أو 
خالل  كبير  بشكل  الربو  نوبات  وتتزايد  الهوائية، 
الشتاء ألن الهواء البارد يعمل على تحفيز المنبهات 
العصبية في الرئة التي بدورها تفّعل عملية االلتهاب 
الزكام  إلى  باإلضافة  القصبات.  تضيق  وبالتالي 
واإلنفلونزا والنزالت  الصدرية  فإن  أنظمة  التدفئة 

المنزلية تحفز نوبات الربو.  
الطقس  خالل  المنزل  داخل  بالبقاء  ينصح  للوقاية 
المنزل  تهوية  على  الحرص  مع  والعاصف  البارد 
بين حين وآخر،  وفي  حال  قررت  الخروج يمكن 
تغطية الوجه بوشاح مع المواظبة على تناول األدوية 

الخاصة بالمريض. 
 

المصابين  عند  اآلالم  حدة  تتزايد  المفاصل:  آالم 
اإلشارة  مع  الشتاء،  فصل  المفاصل خالل  بالتهاب 
إلى أن  الطقس  البارد  ال  يتسبب  بأي  شكل  من  

األشكال بالتهاب المفاصل. 
ومع انخفاض درجات الحرارة تصبح المفاصل أكثر 
تصلباً؛ ما يؤدي إلى الشعور  باأللم،  كما  أن  الحالة  
النفسية  تلعب  دورها،  فعدد  كبير من األشخاص 
يصابون باالكتئاب خالل فصل الشتاء؛  ما  يجعلهم  
أكثر  حساسية  لأللم.  لذلك  فإن  ممارسة  الرياضة  
قد  تحسن  الحالة النفسية والبدنية، والسباحة مثالية 

لمن يعانون من التهاب المفاصل. 
 

قرحة البرد:  قرحة البرد هي بثور صغيرة ممتلئة 
بسائل شفاف تتشكل حول الفم أو األنف وعلى الذقن. 
يتسبب فيروس الهربس البسيط بقرحة البرودة، ومن 
الفيروسات المعدية التي تنتقل عن طريق االتصال 
ومنها  متعددة  أسبابها  المصاب.  بجلد  المباشر 
والتعرض  التنفسي  الجهاز  والتهابات  اإلنفلونزا 

للرياح الباردة واإلجهاد العاطفي أو الجسدي.
تشفى عادة من تلقاء نفسها خالل 7 إلى  10 أيام، 
ويمكن االستعانة بكريمات ومراهم طبية وقد يتطلب 
للوقاية  للفيروسات.   المضادة   األدوية   عالجها  
النفسي  التوتر  حدة  تخفيف  على  العمل  يجب  منها 
االكتئاب  شبح  تبعد  بنشاطات  والقيام  والعاطفي، 

الشتوي. 
 

بالنوبات  اإلصابة  معدالت  ترتفع  القلبية:  النوبات 
مرده  وهذا  الشتاء،  كبير خالل فصل  بشكل  القلبية 
األوعية   تضيق   يسبب   البارد   الطقس   أن   إلى 
وبالتالي  الدم  ضغط  في  ارتفاعاً  يسبب  ما  الدموية 
إنهاك القلب. في المقابل فإن ضخ الدماء إلى أطراف 
الجسم للحفاظ على درجة الحرارة تضعف عضالت 

القلب. 
الجهاز  والتهابات  كاإلنفلونزا  األخرى  األمراض 
والتخثرات   اللويحات   تمزق   إلى  تؤدي  التنفسي 
وبالتالي  بالشرايين   الضرر   يحلق   ما   الدموية  

النوبات القلبية. 
تتطلب  التي  األنشطة  ممارسة  تجنب  يجب  للوقاية 
البارد  الطقس  خالل  كبيرة  جسدية  مجهودات 
خصوصاً للذين  يعانون  من  مشاكل  قلبية.  اختيار 
اليدين  نظافة  على  والحرص  السميكة،  المالبس 
باإلنفلونزا  اإلصابة  لتفادي  المعقمات  واستخدام 
وطبعاً مع  الحصول  على  لقاح اإلنفلونزا قبل بداية 

موسم البرد.

وأخيرا كوفيد 19 ومشتقاته
معروفة  االنتشار  واسعة  فصيلة  كورونا  فيروسات 

بأنها تسبب أمراضاً تتراوح من نزالت البرد الشائعة 
الشرق  متالزمة  مثل  وطأة  األشد  االعتالالت  إلى 
االلتهاب  ومتالزمة   )MERS( التنفسية  األوسط 

الرئوي الحاد الوخيم )السارس(.

نصائح للوقاية 
- اتباع نظام غذائي صحي، لتقوية الجهاز المناعي 

وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات.
- شرب كميات وفيرة من الماء، للحفاظ على ترطيب 

الجسم وتخفيف أعراض الحساسية المختلفة.
أو  الخارج  من  العودة  فور  بالماء  العين  غسل   -
تنظيفها بالكمادات الدافئة، للتخلص من آثار األتربة 

والمهيجات األخرى العالقة بها.
- ارتداء النظارة الشمسية قبل الخروج من المنزل، 

للحفاظ على صحة العين.
- غسل األنف بواسطة المحلول الملحي فور الرجوع 
للمنزل، لتنظيف الممر األنفي من األتربة العالقة به.
النوم، يتراوح من  - الحصول على قسٍط كاٍف من 
المناعي  الجهاز  لتقوية  يومًيا،  ساعات   8 إلى   6

وتحسين الحالة المزاجية.
- يجب على مرضى الحساسية االهتمام بتناول أدوية 

الحساسية، لتجنب اإلصابة بأي مضاعفات.



بين  الشقاق  إنهاء  رئيس  بشكل  االتفاق  ويستهدف 
حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود 
وهو  )حماس(،  اإلسالمية  المقاومة  وحركة  عباس 
شقاق أّدى النفصال الحكم في قطاع غزة عن الضفة 
الغربية وعرقل مساعي الفلسطينيين إلقامة دولتهم.

الحركتين  بين  للعالقات  عرض  يلي  ما  في 
الفلسطينيتين المتنازعتين فتح وحماس، بعد توقيعهما 

الخميس اتفاق مصالحة جديداً في الجزائر:

انتصار سياسي لحماس
في كانون الثاني/يناير 2005، تولّى محمود عباس 
توليه رئاسة كّل من  إثر  الفلسطينية  السلطة  رئاسة 
وفاة  بعد  فتح،  وحركة  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

الزعيم التاريخي ياسر عرفات.
حركة  فازت   ،2006 الثاني/يناير  كانون   25 في 
المقاومة اإلسالمية )حماس( التي كانت تشارك للمرة 
األولى في عملية انتخابية، في االنتخابات التشريعية 
آذار/ فتح. وفي 28  بعد عشر سنوات على هيمنة 

مارس، تولّت حكومة اسماعيل هنية السلطة وعهدت 
بالمناصب الرئيسية إلى قادة الحركة.

حماس تسيطر على غزة
في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2007 ثم في 
أيار/مايو من العام ذاته، جرت مواجهات عنيفة بين 

أنصار فتح وحماس في قطاع غزة.
السلطة  رئيس  أقال  حزيران/يونيو،   14 في 
اسماعيل  الوزراء  رئيس  عباس  الفلسطينية محمود 
خلّف  الحركتين  بين  العنف  من  أسبوع  بعد  هنية، 
أكثر من 110 قتلى، وأعلن حالة الطوارئ في قطاع 

غزة.
القوات  على  حماس  تغلّبت  التالي  اليوم  في  لكن 
الموالية لفتح في غزة، في ما اعتبره عباس انقالباً 
السلطة،  إلى  حماس  وصول  على  ورّداً  عسكرياً. 

عززت إسرائيل حصارها للقطاع.

ثالثة اتفاقات فاشلة
وحماس  فتح  وّقعت   ،2011 نيسان/أبريل   27 في 
اتفاقاً ينّص على تشكيل حكومة انتقالية تكلّف بتنظيم 
المنظمات  كّل  وّقعت  أيار/مايو،  وفي  انتخابات. 
الفلسطينية االتفاق باألحرف األولى، لكن تّم تأجيل 

االستحقاقات االنتخابية باستمرار.
تفاهمت   ،2012 شباط/فبراير  من  السادس  في 
الحكومة  قيادة  عباس  يكلّف  أن  على  الحركتان 
االنتقالية، لكّن هذا القرار الذي واجه معارضة داخل 

حماس، لم ينفذ.
في 23 نيسان/أبريل 2014، وقعت منظمة التحرير 
اتفاق  فتح  حركة  عليها  تسيطر  التي  الفلسطينية 
السياسي  لالنقسام  حد  لوضع  حماس،  مع  مصالحة 

بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
ضمت  وحدة  حكومة  شكلت  حزيران/يونيو،  وفي 
تكنوقراطيين من الطرفين، لكنّها لم تكن قادرة على 
ممارسة سلطتها في غزة. واتّهم عباس حركة حماس 

باإلبقاء على "حكومة موازية" في القطاع.
أظهر   ،2014 وآب/اغسطس  تموز/يوليو  في 
حربا  إسرائيل  شّن  بعد  موّحداً  موقفاً  الطرفان 
إطالق  على  ردا  القطاع،  على  يوما   50 استمرت 
صواريخ منه على أراضيها. ومع ذلك وبعد أشهر، 

أخفقت حكومة الوحدة الوطنية.

براغماتية
حماس  أعلنت   ،2017 ايار/مايو  من  األول  في 
التأسيسي.  ميثاقها  في  جديدة  سياسية  توجهات  عن 
وأوضحت أنها تخوض معركة "سياسية" ال "دينية" 
فلسطينية  دولة  إقامة  فكرة  وقبلت  إسرائيل.  مع 
والقدس  الغربية  الضفة  على  تقتصر  المستقبل  في 

الشرقية وقطاع غزة.
في السادس من الشهر نفسه، انتخب إسماعيل هنية 
مشعل.  لخالد  خلفا  لحماس  السياسي  للمكتب  رئيسا 

ويمثل الرجالن خطا براغماتيا حيال إسرائيل.

مصالحة متعثرة
حماس  وقعت   ،2017 األول/أكتوبر  تشرين  في 
وفتح في القاهرة اتفاق مصالحة جديداً قبلت بموجبه 
الحركة اإلسالمية التنازل عن الحكم في غزة لتتواله 

السلطة الفلسطينية.
في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، سلّمت حماس السيطرة 
على المعابر الحدودية مع إسرائيل ومصر للسلطة 
الفلسطينية. لكّن الخالفات عاودت الظهور، خاصة 
في ما يتعلق بمسألة إدارة األمن في غزة. وفي 27 
تسليم  الثاني/نوفمبر كّررت حماس رفضها  تشرين 

المسألة  تسوية  في  الحركتان  أخفقت  كما  سالحها. 
من  اآلالف  عشرات  بمصير  المتعلقة  الحاسمة 

الموظفين الحكوميين في غزة.
السلطة  سحبت   ،2019 الثاني/يناير  كانون  في 
مع  الحدودي  رفح  معبر  من  موظفيها  الفلسطينية 
مصر، تنديدا "بالممارسات الوحشية" لحركة حماس 
شباط/ وفي  المعبر.  على  مجددا  سيطرت  التي 
فبراير، سيطرت حماس على الجانب الفلسطيني من 

معبر البضائع الوحيد بين غزة وإسرائيل.

إرجاء االنتخابات
"الوحدة"  تحقيق  وفتح  حماس  تعهدت   ،2020 في 
الضفة  من  أجزاء  بضّم  إسرائيلي  مخطط  لمواجهة 
الغربية المحتلة، ثم اتفقتا على إجراء انتخابات. لكن 
أيار/ قبل شهر من موعد االقتراع المقرر في 22 
مايو 2021، أرجأ عباس االنتخابات التشريعية إلى 
إجراء  "ضمان"  غياب  ظل  في  مسمى  غير  أجل 
إسرائيل  احتلّتها  التي  الشرقية  القدس  في  االقتراع 

وضمتها.

مبادرة جزائرية
الرئيس  أطلق   ،2021 األول/ديسمبر  كانون  في 
بين  للمصالحة  مبادرة  تبّون  المجيد  عبد  الجزائري 
فتح وحماس، وتمّكن في أوائل تّموز/يوليو 2022 
عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  بين  الجمع  من 
لقاء  في  العاصمة،  الجزائر  في  هنية  وإسماعيل 

اعتبر "تاريخياً".
الفصائل  وّقعت  األول/أكتوبر  تشرين   13 في 
الفلسطينية، وفي مقّدمها فتح وحماس، في الجزائر 
إجراء  بموجبه  التزمت  مصالحة  اتفاق  العاصمة 

انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام.

تسود األراضي الفلسطينية حالة من الشك من أن ُيفضي اتفاق الُمصالحة الموقع في الجزائر، والذي شمل تعهداً بإجراء انتخابات رئاسية 
وتشريعية، إلى أي تغيير ملموس بعد فشل وعود االنتخابات السابقة.

ووّقعت فصائل فلسطينية اتفاقا في الجزائر يهدف لحّل خالفات قائمة منذ 15 عاما من خالل إجراء انتخابات خالل عام، وجاء بعد 
محادثات توسطت فيها الجزائر على مدى أشهر، لكن ال يبدو الفلسطينيون ُمقتنعون خاصة بعد 3 اتفاقات فاشلة في 2011 و2012 

و2014.

إبراهيم بدوي
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بتاريخ  مستديرة  طاولة  برلين  في   DaMigra جمعية  أقامت 
06.10.2022  تحت عنوان " العمل كقضية أجيال" حضرها عدد من 

المهتمين بقضايا تمكين المرأة والعمل  في برلين.
بالنسبة  التي طرحت وتمت مناقشتها، وضع العمل  ومن الموضوعات 
العمل،  في  الخبرة  األربعين،  بعد سّن  واللواتي هّن  المهاجرات  للنساء 
معادلة الشهادات والصعوبات المرافقة، نظام العقود، عمل النساء بدوام 
جزئي، كذلك بعض القضايا ذات الصلة  مثل الخوف من الفقر في سّن 
الشيخوخة وغيرها، كما تحدث البعض عن تجاربهم الناجحة في العمل 

والصعوبات التي رافقتهم في ذلك. 
كما تم طرح موضوع صعوبات معادلة شهادات األطباء العرب قياساً 

بالتسهيالت المقدمة لألطباء القادمين من أوكرانيا حالياً 
 )SPD( عضو البوندستاغ )Hakan Demir( حضر الجلسة السيد دمير

الذي  وقد وعد بطرح هذه القضية في جلسات البوندستاغ
في  "قوي  مشروع  عن   )Katharina Tradt( السيدة   الحضور  من 
وحيوي  صحي  الئق،  مشروع:  منسق  اليعقوب،  عبد  السيد  العمل".  
 IQ مكتب  من   )Isabel La Red( السيدة  الشيخوخة،   سن  في 
المتخصص بتقديم النصائح واإلرشادات حول معادلة الشهادات وإعادة 
التكامل  حوار  مركز   )Sarah König( السيدة  برلين،   في  التأهيل 
المرأة  السيدة ) Juliane Fischer( مسؤولة     ، )MBE(للمهاجرين
وتكافؤ الفرص  حي شبانداو، السيدة )Leyla Celik( منّسقة مشروع 

أمهات مقاطعة نويكولن  
من الجانب العربي حضر كّل من السادة والسيدات :

نداء سعيد: نساء من أجل مساحات مشتركة، موسى الزعيم : أخصائي 
اجتماعي كاتب، منى نداف: المنسقة اإلقليمية لمشروع أمهات مقاطعة 
أدارت جلسة   . : طبيبة، وكاتبة  الصمد  نجاة عبد  الدكتورة   نويكولن، 

)Hannah Knox( الحوار السيدة

وتوقيع  قراءة  برلين حفل   في  أقام مركز موزييك 
لرواية )اسمي زيزفون( التي صدرت حديثا  للكاتبة 

السورية سوسن جميل الحسن 
 أدار الجلسة الصحفي واإلعالمي أنور بدر 

 قرأت الكاتبة مقطعا من روايتها ثم تال ذلك حوار 
مستفيض حول شواغل الرواية العربية الحالية ومنها 
بقائها  لموضوعات وقضايا حساسة وعدم  مقاربتها 
التابوهات  هذه  وكسر  القضايا،  تلك  هوامش  على 
خرافية  تراكمات  من  تحمله  بما  للنور  واخراجها 

واسطورية وربما سلطوية أحياناً.
 حضر حفل التوقيع عدد من الكتاب العرب والمثقفين 

والمهتمين في برلين 
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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 نوفمبر/ تشرین ثان ۲۰۲۲
Gebetszeiten für Berlin / November 2022
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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:

^m¯n÷]Ê<∞flm˜]
ãÈ€§]

D�̂ÈÀi^‚<Ÿ^íi˝]E<Ì√€¢]Ê<^√eÖ˘]

gfi^q˘]<·ÁÚç<gj”⁄
D∞÷ÜeE

Keplerstr. 2, 10589 Berlin, U.-Bhf. Mierendorffplatz
gfi^q˘]<·ÁÚé÷<Í¬ÜÀ÷]<gj”π]

D∞÷ÜeE

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
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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



نئ الحاج / أبو رنا
 يه

حب مؤسسة بغداد
 صا

 "علي" بمرور سنة
 حفيده

والدته و يتمنى له
 على 

 و الحياة السعيدة
العمر المديد

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

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

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

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

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

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

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

مصر

- الجزائر

ـ البحرين

ـ جيبوتي 

ـ اريتريا

- اليمن

- األردن

ـ العراق

- قطر

 
- الكويت

- لبنان

ـ ليبيا

- المغرب

- موريتانيا

ـ عمان

- فلسطين

- السعودية

- السودان

- سورية

- تونس

ـ اإلمارات
 

ـ الجامعة العربية

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

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

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

ـ االتحاد الثقافي العربي

 
ـ المعهد الثقافي العربي

 
ـ إتحاد اآلباء العرب

ـ االتحاد

ـ جمعية التضامن الخيرية

ـ البالغ

ـ الدار

ـ الديوان

ـ الحولة

 
ـ اإلرشاد

 
ـ الكرامة

 

ـ الكرمل

ـ جمعية المبرات الخيرية

ـ النادي
 

ـ جمعية أصدقاء اليرموك

ـ الجمعية العربية األلمانية
  للتبادل الثقافي

  
ـ معهد البحوث اإلجتماعية

ـ مركز الرسالة 

ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة

 
ـ المركز العربي

  األلماني

ـ جمعية الرسالة 
اللبنانية األلمانية

ـ جسر الصداقة األلماني
  اللبناني

ـ الرابطة
  اللبنانية

ـ اإلتحاد اللبناني
  األلماني لإلصالح

ـ جمعية الجسر

رابطة المغتربين
السوريين

ـ القنطرة

 
ـ الصداقة المغربية

 
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية

ـ الغرفة

 
ـ بيت الشباب العربي األلماني

 

إبن خلدون

ـ إدفاد

 
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة

 

ـ الجالية العراقية

 
ـ الرافدين

 
ـ اإلغاثة اإلسالمية

 
ـ مركز األسرة والشباب

ـ الجالية األردنية
برلين/براندبورغ

 

ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا

ـ الجمعية الطبية العربية

ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
 

ـ نادي شباب
  فلسطين

  
- التجمع الفلسطيني في ألمانيا

- جمعية السالم
 

ـ مركز الشبيبة الرياضي
  اإلندماجي 

ـ الجالية السودانية
 

ـ الصالت
  الطيبة السودانية

ـ النادي السوداني

ـ الجالية
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

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

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

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

- الكنيسة الكاثوليكية

- الكنيسة القبطية المصرية

- كنيسة الروم األرثدوكس

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

ـ مسجد عمر

- مركز اإلمام الصدر

- مسجد النور

- مركز القائم

- مسجد دار السالم

- مركز المصطفى

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

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

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 
Bürger-Kommunikations-Center
Landsberger 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

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 Stadtteilzentrum 
„KoKuMa“ 
Rathausstraße 28 in 12105 Berlin-Mari-
endorf , Telefon: 74 00 44 65
HVD Neustart, Beratung und Wohnun-
terstützung, Kaiserin-Augusta-Str. 75 
,12103 Berlin, Telefon: 32 51 34 43 



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



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

زراعة أسنان بالتقسيط المريح
تبييض وتجميل األسنان

تركيب تيجان وجسور
حشوات أسنان بيضاء ليزرية

سحب عصب بدون ألم
أحدث أساليب التخدير لضمان المعالجة بدون ألم

العيادة مقابل الباب الخلفي لبلدية نويكولن

بإشراف الدكتور عماد عبود

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

 مطلوب
مساعدة طبيب أسنان

موظفة استقبال

ة - التركية
ث: العربية - األلماني

ن نتحد
نح
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Hasan Igde 
Bergmannstr. 5-7, 10961 Berlin,
Tel. 030-2621424
Hegazy, Houssam
Badstr. 12, 13357 Berlin,
Tel. 030-4626070

ZAHNÄRZTE
Abdul-Hamid Hafez
Seestr. 43, 13353 Brlin, 
Tel. 030-4538096
Amin Hafiz
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60
A. Najm
Waldenserstr. 7a, 10551 Berlin
Tel. 030-3957071
Alkhodor Youssef
Oranienstr. 16, 10997 Berlin
Tel. 030-6152222
Al-Souri, Asmaa
Mehringdamm 47, 10961 Berlin, 
Tel. 030-6930393

Amar Shakir
Karl-Marx-Str. 110, 12043 Berlin, 
Tel. 030-68053524
Birgit Samarrai 
Sophia-Charlotten-Str. 73-74, 14059 
Berlin, Tel. 030-31996710
Douedari G.
Bundesallee 120, 12161 Berlin 
Tel. 030/8531362
Emad Abboud
Donaustr. 100, 12043 Berlin
030-49968158
Hanan Hafez-Holz
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60
Ishaq, Ibtisam,
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172
Khalouf Emad
Badstr. 19, 13357 Berlin,
Tel.030-4932050
Layla Hussaen
Kottbusser Damm 72, 10967 Berlin
030-6941112
Mohammad Hijazi
Berliner Str. 25, 13507 Berlin (Tegel) 
Tel. 030-4374 8465

- د/ حسن

د/ حجازي

أسنان
د/ عبد الحميد

ـ د/ أمين حافظ

ـ د/ ع. نجم

ـ د/ يوسف
 

ـ دة /  الصوري 

ـ د/ عمار شاكر

ـ دة/  منى السمارائي

- د/ دويداري

- د/ عماد عبود

ـ دة/ حنان حافظ

ـ دة / إبتسام إسحاق

ـ د/ عماد خلوف

ـ دة/ ليلي حسين

ـ د/ حجازي

Mohamed Abu Hamada
Rami Abu Ward
Finowstr. 25a, 12045 Berlin, 
Tel.:030- 687 5077
Dr. Muhieddin Alarashi
Erkstr. 1A, 12043 Berlin
Tel.: 030 - 687 54 22
Mohamad Anis Almohamad
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Muhannad Abou Nabout
Zossener Str. 36, 10961 Berlin
030-47050452
Mukhtar Daiban
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Mustapha Lagrou
Müllerstr. 151, 13353 Berlin, 
Tel. 030-4538089
Soraya Jalali 
Wilmersdorfer Str. 55,10627 Berlin, 
Tel.030-3139800
Dr. Tarek Karasholi

Storkower Str. 207B, 10369 Berlin
Tel.: 030-9720150
Tarik Teter 
Mecklenburgische Str. 17, 10713 
Berlin. Tel.: 030-8243402
Tuffaha, Mushtaq
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin, 
Tel. 030-2161073
Omar Shalabi
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Zeina Wehbe
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin
Tel.: 030-3198055

KIEFERORTHOPÄDIE
Dr. Muhieddin Alarashi
Erkstr. 1A, 12043 Berlin
Tel.: 030 - 687 54 22
Dr. Nadin Mahjoub
Briesestr. 8, 12053 Berlin
Tel.: 030-6862233
Dr. Nawras Darkazanly
Richard-Wagner-Platz 3, 10585 Berlin
Tel.: 030-3414060
Dr. Yanal Alla-Rachi
Dörpfeldstr. 11, 12489 Berlin, 
Tel.: 030- 6713793

ـ د. أبو حمادة
ـ د. أبو ورد

ـ د/ محيي الدين

د/ محمد

د/ أبو نبوت

د/ مختار

ـ د/ مصطفى

ـ دة / ثريا جاللي

د/ طارق

ـ د/ طارق التتر

ـ د/ مشتاق تفاحة

د/ عمر

- دة/ زينة

تقويم األسنان
د. محيي الدين

دة. نادين محجوب

د. نورس دركزنلي

ـ د/ ينال اله رشي

Karl-Marx-Str. 88, 12043 Berlin
Tel.: 030-23937904

       Mo-Do: 09:00-13:00 Uhr 
                   14:00-18:00 Uhr
       Fr.:       09:00-12:00 Uhr

Privat & Alle Kassen

Aus dem Ausland sind wir erreichbar unter:
Telefon: 0049 3312772-1111 | Telefax: 0049 3312772-22992

w w w. a o k . d e

Telefon: 0800 265080-24293        Telefax: 0800 265080-24350
Centrum für Gesundheit der AOK Nordost 

Ostender Str. 1, 13353 Berlin

Sprechzeiten:
Mo. - Do. : 08:00 - 13:30 Uhr    / 15:00 - 18:00 Uhr
Mi.  : 08:00 - 13:00 Uhr    / 14:00 - 17:00 Uhr
Di., Fr.  : 08:00 - 13:00 Uhr

■ أمراض البروستاتا والمثانة.
■ الضعف الجنسي والقذف السريع وآالم الخصية.

■ التبول الالإرادي للكبار واألطفال.
■ أمراض الكلية والحصوة وااللتهابات.

■ تنظير المثانة.
■ إبداء الرأي االستشاري الثاني في العالج ألخذ القرار المناسب.

Praxisschwerpunkte:
■ Prostata und Blasenerkrankungen.
■ Erektionsstörungen, Hodenschmerzen und schnelle Ejakulation.
■ Bettnässen bei Kinder und Inkontinenz bei Erwachsene.
■ Nierenerkrankungen und Steinleiden.
■ Blasenspiegelungen.
■ Ärzliche Zweitmeinung.

Dr. Kinan Arnouk



 الدكتور عبد الحميد حافظ
اختصاصاتنا:

1- تركيب األسنان الثابتة والمتحركة
 2- إختصاص اطفال وشباب

Abdul - Hamid Hafez 
 Tätigkeitsschwerpunkte :

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

 

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

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

Zahnarztpraxis 
Dento Smile  

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

  بقشور السيراميك
- عالج القناة الجذرية بأحدث الطرق.

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

- الحشوات الضوئية والتجميلية.
- وقاية ومعالجة أسنان األطفال.

- معالجة التهاب عصب اسنان الحليب
- تلبيسات خاصة باسنان االطفال

- حافظ مكان ثابت و متحرك
  عند األطفال

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

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

  Seestr
Bus123/106,M13/50,U6

MODERN-KOMPETENT-SCHMERZFREI
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Ärzte أطباء

Prophylaxe

Kronen- und Brückenversorgung

Zahnprothesen

Kinderzahnheilkunde

Zahnfleischbehandlung

Spezielle Zahnreinigung und Politur

Anbringen von Zahnschmuck

Bleaching (Zahnaufhellung)

Karl-Marx-Straße 184, Ecke Thomasstraße
12043 Berlin-Neukölln

Tel 030 687 21 72
Praxis-Sprechzeiten:

Mo, Di, Mi: 10.°°-18.°° Uhr
Do: 12.°°-18.°° Uhr  Fr: 10.°°-16.°° Uhr

und nach Vereinbarung
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Designed By Dalil



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

- عالج الحاالت الطارئة.
- تنظيف األسنان.

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

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

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

- وقاية ومعالجة أسنان األطفال. D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

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



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.



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 



0176 6475 4594 
0176 3419 7645

030 - 687 - 54 22

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

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

أختصاصنا:
- ابتسامة هوليود

- زراعة األسنان 
- تقويم األسنان 

- تركيبات ثابتة و متحركة
- معاجة الجذور بواسطة المجهر

- جميع المعالجات السنية االخرى
- تبييض األسنان بالليزر

www.alsham-dental-clinic.com 

info@alsham-dental-clinic.com

NEUERÖFFNUNG 

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

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

مستشفى إبن سينا

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

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

- ص/ أشرف خويطر

- ص/ عبد الناصر السقا

- ص/ نبيل الدسوقي

ـ ص/ عالء الحلو

ـ  ص/ محمد نوفل

ـ  ص/ مالك فاعور

 
- ص/ ياسين مطر

 
- ص/ سمير حسنى

 

- ص/ أنيا

 
- ص/ نهاد األشقر

 
ـ ص/ محمد العزوزي

ـ ص/ العريان

- د. إبراهيم نصار

- ص/ موسى مسالمة

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

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

- د/ محمد محمد

ـ عدنان المحضر

ـ بالل للعالج الطبيعي

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

- نمر األحمد

ـ رامي الصياد

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel

Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice

Beratung & Versorgung

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

E-Mail  info@abdul-ot.de

∞e^í€◊÷<l^ø ^uÊ<l]Å^fl{{{{{â
Ç{{{{{{ä¢]<^ñ¬_<ƒÈ€¢<l]Ç{{{{é⁄
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Ì{{{{Èfi^•<Ì{{{È÷àfl⁄<l]Ö^Ëá

Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96

BLISSESTR. 5,        
10713 Berlin - Wilmersdorf

l]Ö^Èä÷]<Ö^øjfi˝<‡“^⁄_<^flËÇ÷

TEL    030   86  10  86
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BRILLENSTUDIO
ABDALLAH
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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

رأسي

أنا أديب وكاتب

الحلول في الصفحة 98

دولة إفريقية؟
ما اسم الدولة؟
ماهي العاصمة؟

من يحكمها؟

بين الصورتين توجد سبعة فوارق
حاول أن تجدها في دقيقتين 7 x

العاصمة

1- أقدم لغة مكتوبة في العالم؟
2- أكثر مشروب إنتشاراً في العالم؟

3- أطول جسر معلق في العالم؟
4- أكبر أسطول بحري مدني؟

5- أول من وضع قاموس لإلنكليزية؟
6- آخر من تولى منصب الصدر األعظم  

في الدولة العثمانية؟
7- أكثر ملوك الفراعنة المصريين الذين 

حكموا مصر مدة في الحكم؟
8- أول جريدة يومية صدرت في انجلترا؟

9- أكبر محاصيل الفواكه في العالم؟
10- أكثر العناصر شيوعاً في الكون؟
11- أندر أنواع الغازات في الطبيعة؟
12- أكثر تجمع للبحيرات في العالم؟

01 - نفوس - من العائلة.
02 - أمهات - أحد الوالدين.

03 - مناص - متسعة.
04 - مؤلف رواية الجذور.

05 - سامَح - ثاني أكبر مدن العراق.
06 - توفوا )معكوسة( طرفي توائم.

07 - ملكة آشورية أصلها من دمشق.
08 - ذنبها.

09 - كثير - أبنية.
10 - عاصمة الصين االقتصادية المالية.

01 - حافالت - من األقارب.
02 - مارشال إيطالي شهير قاد حملة على أثيوبيا عام 1925م - عكس 

       مدح.
03 - للندبة - يشرب الشاي.

04 - الريبة - وضعتا شروطاً من أجل الدخول بمفاوضات.
05 - فاصل - عالية المكانة.

06 - الفعل الماضي من يمهل - الفعل الماضي من يراوغ.
07 - إكمالها - خاصته.

08 - ذهبت )معكوسة( - جاهزاً.
09 - يترصدا أخطاء اآلخرين)معكوسة( - متشابهان.

10 - شعب - مسته.



سؤال يحتاج جواب ...

إن العقل هو الذي يقودني، و ذلك بعينه 
هو ما ضيعني.

Sprüche 	 	 أقوال	مأثورة		

Fyodor dostoyevsky
فيودور دوستويفسكي

فّكر .. واحسب

1- من هو األديب العربي الذي نال جائزة 
نوبل لآلداب عام 1988م؟
2- ما المقصود بالعنفقة؟

3- كم يبلغ العدد من الرهط؟
ثاني  وهي  النساء  خطيبة  هي  من   -4
إمرأة بايعت الرسول صلى هللا عليه وسلم 

في بيعة العقبة الثانية؟
اسم  العرب  أطلق  شيء  أي  على   -5

الفرصاد؟
6- ماذا تعني الكلمة التالية: أفالطون؟

7- من أول من أنشأ أسلوب الرسائل في 
األدب العربي؟

ثالثة  بكلمة  العرب  قصدت  ماذا   -8
األثافي؟

األدب  في  القصيرة  القصه  رائد  من   -9
العربي في العصر الحديث؟

10- ماذا تعني كلمة فرعون؟
11- ماذا تعني كلمة خديجة في اللغة؟

12- من صاحب رواية الحرب والسالم؟
13- ماذا يطلق على مجموعة الخيل؟

14- ما معنى أم كلثوم؟
15- من هو الشاعر رهين المحبسين؟

تطلق  التي  أطلس  كلمة  معنى  ما   -16
على كتاب الخرائط؟

17- ما معنى كلمة األخطل؟
18- من هو الشاعر الذي قتله شعره؟

19- ما مفرد كلمة أبابيل؟
20- ما مثنى كلمة عصا؟

21- من هو شاعر القطرين؟
أبو  للشاعر  الحقيقي  اإلسم  ما   -22

العتاهيه؟
23- ما هو اآلجر؟

24- من صاحب لقب أمير البيان؟
دولة  لقيام  مهد  الذي  الشاعر  من   -25

باكستان؟
26- من هو صاحب البيت الذي قال فيه 
فيه  ليس  الذي  الوحيد  البيت  هو  النقاد 

مطعن؟
بالشاعر  الملقب  الشاعر  من   -27

القروي؟
28- من الشاعر الملقب ببدوي الجبل؟

29- من هي حذام؟
يشكلون  الذين  الشعراء  هم  من   -30

المثلث الشعري األموي؟
الخلف  في  المثل  يُضرب  فيمن   -31

بالوعد؟
32- ما المقصود ببنات الفال؟

33- ما هي المستحيالت في اللغة؟
34- من هو الطنبوري؟

35- من أشعر الشعراء اإلنجليز؟
36- ماذا تعني كلمة سيبويه؟

أحمد  خلف  الذي  الشاعر  هو  من   -37
شوقي بلقب أمير الشعراء؟

38- من هو شاعر الفرس األكبر؟
عند  اإلبداع  عصر  كان  متى   -39

المسلمين؟
40- ماذا تعني كلمة قرة العين؟

لقب  صاحبة  الشاعرة  هي  من   -41
شاعرة الطبيعة؟

42- ما هو أصل كلمة سيراميك؟
43- ما أصل كلمة بترول؟

رثاء  في  الشعر  نظم  من  أول  من   -44
نفسه؟

العربية  اللغة  كلمات  عدد  يقدر  كم   -45
في اللغة اإلسبانية؟

46- من يعتبر المؤسس الحقيقي لألدب 
الروسي؟

47- ماذا تعني كلمة قراقوش؟
48- ما هي الكلمة التي ينتفي معناها اذا 

نطقت بها؟
العصر  في  لبناني  ورحالة  أديب   -49

الحديث من مؤلفاته قلب لبنان؟
ابن  الذي اشتهر به  الكتاب  50- ما هو 

طفيل؟
كان  الذي  العربي  الشاعر  هو  من   -51
مكفوف البصر ومع ذلك استطاع قتل أحد 

الجنود التتار؟
52- من هو الفيلسوف الذي كان تلميذا 

لسقراط؟

قبل ظهور ساعة اليد لم يكن بإمكانك السؤال عن الوقت 
هكذا بسهولة، وإنما كان عليك دفع بعض المال.

 Elizabeth في الصورة إليزابيث روث نعومي بيلفيل
باسم  أيضاً  والمعروفة   ،)Ruth Naomi Belville
من  إنجليزية  أعمال  سيدة  هي  غرينتش،  توقيت  سيدة 
كانت   ،)1943 ديسمبر   7  -  1854 مارس   5( لندن 
إليزابيث، ووالدها جون هنري يبيعون  هي وأمها ماريا 

الناس الوقت. 
لـ  خدمة  أنشىء  قد  بيلفيل  روث  والد  هنري  جون  كان 
جون  كان  صباح  كل  في  عام 1836.  في  عميل   200
هنري يذهب إلى مرصد غرينتش، حيث كان يعمل، وكان 
يضع ساعته على توقيت غرينتش. ومن ثم كان ينطلق 
الحائط  ساعات  بتحديد  ويقوم  به  الخاصة  العربة  في 

بصورة صحيحة لعمالئه المشتركين في الخدمة.

2 7 6
9 ؟ 1
4 3 8

ماهو الرقم الناقص؟



في  المادي  وضعك  لتحسين  فرصة  لك  وتتاح  الحظ  يبتسم 
األسبوع األول من الشهر حاول استغاللها بذكاء كي تحقق 

حلما عملت من أجله طويالً.

تقف في بداية الشهر حائرا أمام مشكلة مادية تواجهك وتجد 
تواجهها  كيف  فتعرف  األقرباء  أحد  من  والمساعدة  الدعم 
بكل قوة وتنجح في منتصف الشهر بالقيام بعمل جديد يزيد 

دخلك المادي.

تعيش حالة من الكبرياء والرفض، وتتغير في األسبوع األول 
يؤثر على بعض  تفكيرك مما  توجهاتك وطريقة  الشهر  من 

القرارات الهامة بشكل ايجابي.

قد تشعر بالضيق ألنك وضعت آماال كثيرة على تنفيذ مشروع 
بداية  في  تكتشف  ولكنك  جيدا  ماديا  ربحا  عليك  يدر  سوف 

الشهر انه حلم من الصعب تحقيقه.

على  ستساعدك  ذهنك  إلى  تتوارد  وخواطر  فكرية  ومضات 
ينعكس  مما  األفضل  إلى  المادية  حياتك  لتغير  خطة  إعداد 
الشهر  منتصف  في  وتستعيد  األسري  وضعك  على  ايجابيا 

زمام المبادرة.

تعيش في بداية الشهر حالة من الضياع وتكون دائم االنفعال 
التي تتعرض  الصعبة  المادية  الحالة  المزاج بسبب  ومتقلب 
لها ، كما تعيش فترة من الالمباالة وعدم المسؤولية وتترك 

كل األمور للظروف دون التأثير فيها.

تشاهدها  جديدة  وأمور  وقائع  الشهر  بداية  في  أمامك  تجد 
ألول مرة وتتابعها بدهشة واهتمام وتجعلك تغير كل آرائك 

وتوجهاتك في أسلوبك لتحسين وضعك المادي.

الثالثة  أسابيعه  في  السيما  الممتازة  األشهر  من  يكون  قد 
في  ومقفلة  موصدة  كانت  أبواباً  الفلك  لك  سيفتح  األولى. 
وجهك كما يقدم لك فرصاً للتعرف الى مجتمعات نافذة وقوية.

إلى  لتصل  الواقع  فوق  والقفز  الحواجز  تحطيم  تحاول  ال 
طموحك المادي، هذه الفترة غنية باألحداث المهمة لصالحك 

وسوف تبدأ بالسير في طريق التميز في منتصف الشهر.

تنتهي الصعوبات المادية التي تتعرض لها وتفتح في منتصف 
بثقة وتحقق  لتدخلها  النجاح على مصراعيها  أبواب  الشهر 
ما تريد من مشاريع تحقق لك الربح , وفي منتصف الشهر 

يكون الوقت مناسب لحل مسألة مادية مستعصية.

 ال تحاول المغامرة بمال أمانة لديك بغية الربح السريع أو 
بحجة زيادته عن طريق العمل التجاري حتى ال تخسر نفسك 
لتحسين  وواقعي  مغاير  طريق  وابحث عن  الجيدة  ومبادئك 

ظروفك المادية.

تستلم في منتصف الشهر عمال صعبا وهاما فتنجح فيه نجاحا 
يدعو لإلعجاب من الجميع وتنال عليه التقدير والثناء وتجني 
من  الثالث  األسبوع  في  تحصل  كما،  المالية  الفائدة  بعض 

الشهر على مال ال بأس به بشكل غير متوقع.

الكلمات المتقاطعة

الفوارق السبعة

أنا مين؟
األديب والكاتب أمين معلوف

أنا فين؟
جنوب السودان / جوبا / سيلفا كير ميارديت

فرافيش
1- اللغة السومرية./ 2- الكوال./ 3- في إنجلترا عام 1410م./ 4- موجود في اليابان./ 
5- د. صموئيل جونسون./ 6- أحمد توفيق باشا./ 7- رمسيس الثاني حكم 67 سنة./ 
8- ديلي كورنيت./ 9- الموز./ 10- الهيدروجين./ 11- تسمى الغازات النبيلة./ 12- 

في كندا ويوجد حوالي 50% من بحيرات العالم.

فكر شوية!
1- نجيب محفوظ./2- الشعر أسفل الشفة وفوق الذقن./3- من 10 إلى 30 فرد./4- 
الحميد  الكتفين./7- عبد  التوت./6- الشخص عريض  أسماء بنت يزيد األنصارية./5- 
الكاتب./8- الحجر األكبر من حجارة القدر./9- محمود تيمور./10- البيت الكبير./11- 
الطفل المولود قبل أوانه./12- تولستوي./13- رعيل./14- المرأة الممتلئة الجسم./15- 
أبو العالء المعري./16- كلمة يونانية تعنياإلله الذي يحمل العالم على كتفيه./17- طويل 
األذنين./18- المتنبي./19- أبالة./20- عصوان./21- خليل مطران./22- اسماعيل بن 
القاسم./23- الطين./24- شكيب أرسالن./25- الشاعر محمد إقبال./26- الحطيئة./27- 
رشيد سليم الخوري./28- محمد سليمان األحمد./29- امرأة يضرب بها المثل في حدة 
البصر./30- األخطل والفرزدق وجرير./31- عرقوب./32- اإلبل./33- الغول والعنقاء 
والخل الوفي./34- رجل أسطوري له قصة مع حذائه./35- الشاعر جون درايدن./36- 
الرابع  القرن  في  الفردوسي./39-  الخوري./38-  بشارة  التفاح./37-  رائحة 
فرنسية  التيمورية./42-  عائشة  السعادة./41-  شدة  من  العين  برودة  الهجري./40- 
حذاق./45-  بن  زيد  الصخر./44-  زيت  تعني  التينية  الخزف./43-  فن  على  وتطلق 
6000 كلمة./46- بوشكين./47- النسر األسود./48- الصمت./49- أمين الريحاني./ 

50- حي بن يقظان./51- جمال الدين الصرصري./52- أفالطون.

فكر واحسب:

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

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

ا خ ا ح ا و ر أ
م أ ت ا د ل ا و
ة د ت م م ش د ب

ي ل ا ه س ك ي ل ا
ل ص و م ل ا ح ف ص
م ت ه م ا ت و ا
س ي م ا ر ي م س ت
ت ه ا ه ل ي ذ
ه ي د ل و ت م ج

ي ا ه غ ن ا ش د

2 7 6
9 5 1
4 3 8



• 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




