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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



05

الدليل ـ برلين

بالتصديق  األعضاء  الدول  كل  المتحدة  األمم  نادت 
في  المهاجرين  لحماية حقوق  الدولية  االتفاقية  على 
مع  تزامنا  وذلك   ،1990 عام  في  المبرمة  العالم، 
ديسمبر  للمهاجرين في 18  الدولي  باليوم  االحتفال 
من كل عام، وأيضا على خلفية ارتفاع موجه كره 
في  خاصة  المهاجرين  العداء ضد  وتزايد  األجانب 
العامة لألمم  الجمعية  الغربية. كما اعتمدت  أوروبا 
المتحدة في نفس اليوم االتفاقية الدولية لحماية حقوق 

جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

من هو المهاجر؟
رغم أنه ال يوجد تعريف متفق عليه قانوًنا، تعرف 
في  أقام  ”شخص  أنه  على  المهاجر  المتحدة  األمم 
دولة أجنبية ألكثر من سنة بغض النظر عن األسباب 
النظر عن  أو كرهية، وبغض  كانت طوعية  سواء 
أو  نظامية  كانت  سواء  للهجرة  المستخدمة  الوسيلة 

غير نظامية“. 
ف الالجئ  ووفًقا التفاقية 1951 بشأن الالجئين، يَُعرَّ
على أنه ”كل شخص يوجد خارج دولة جنسيته بسبب 
تخوف مبرر من التعرض لالضطهاد ألسباب ترجع 
إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة 
بسبب  وأصبح  السياسية،  آرائه  أو  معينة  اجتماعية 
ذلك التخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية 

دولته أو لم تعد لديه الرغبة في ذلك“.

ويشهد العالم أعلى مستويات التشريد على اإلطالق. 
مليون   70.8 ُشرد   ،2018 عام  نهاية  حلول  فمع 
بسبب  العالم  أنحاء  جميع  في  أوطانهم  من  شخص 
المشردين  أولئك  بين  الصراع واالضطهاد. ويوجد 
ما يقرب من 30 مليون الجئ، أكثر من نصفهم دون 
سن 18.  ويوجد كذلك ماليين ممن هم بال جنسية، 
الجنسية  على  الحصول  من  حرموا  من  بهم  ويُراد 
الصحية  والرعاية  كالتعليم  األساسية  والحقوق 

والعمل وحرية التنقل.
وباإلضافة إلى االضطهاد والصراع، تجبر الكوارث 
القرن 21 )في بعض األحايين بسبب  الطبيعية في 
لهم  مالجئ  عن  البحث  على  الناس  المناخ(  تغير 
في بلدان أخرى. وتزداد حدة وتواتر الكوارث من 
مثل الفيضانات والزالزل واألعاصير واالنهيارات 
الطينية. وفي حين أن معظم النزوح الناجم عن هذه 
قد  األسباب  تلك  أن  اإل  داخلي،  تشرد  األحداث هو 
تجبر الناس على عبور الحدود. وال توجد صكوك 
قانونية دولية أو إقليمية لمعالجة محنة أولئك الناس.

المناخ  لتغير  البطيئة  اآلثار  عن  الناجم  النزوح  إن 
هو إلى حد كبير نزوحا داخليا. ولكن تسارع وتيرة 
الجوفية،  والمياه  التربة  وتملح  والتصحر  الجفاف 

وارتفاع مستويات البحر، وتغير المناخ ساهم كذلك 
في النزوح العابر للحدود الدولية.

مثل  اإلنسان  صنع  من  أخرى  كوارث  وهناك 
الحرمان االجتماعي واالقتصادي الشديدين، واللذان 
يتسببا في فرار الناس عبر الحدود أيضا. وبينما  يفر 
الناس  من  األغلبية  فإن  االضطهاد،  بسبب  البعض 
تشجعهم  التي  األخرى  الخيارات  غياب  بسبب  تفر 
على البقاء. وبموجب اتفاقية عام 1951، ال يمكن 
الصحية  والرعاية  والتعليم  والمياه  الغذاء  لنقص 
وموارد الكسب أن تكون كافية لقبول طلب اللجوء. 
ومع ذلك، قد يكون بعض هؤالء الناس بحاجة الى 
الحماية. وتشكل جميع هذه  أشكال  بعض شكل من 
وتغير  الطبيعية  والكوارث  والصراعات  الظروف 
المناخ تحديات هائلة أمام المجتمع اإلنساني الدولي.

من جانبها، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” 
حماية  تحسين  على  تركز  بأن  الحكومات  كافة 
“االتفاقية  هذه  التصديق علي  يشمل  بما  المهاجرين 
المهاجرين  العمال  جميع  بحقوق  الخاصة  الدولية 

وأسرهم”.
ويقول تقرير المنظمة الدولية: "المهاجرون من بين 
من  أيضاً  لكنهم  لالنتهاكات،  األكثر عرضة  الفئات 
بين األقل قابلية للحصول على الخدمات أو الوصول 
من  تفاقم  كثيرة  حكومات  هناك  العدالة.  لقنوات 
تزيد  سياسات  انتهاج  طريق  عن  األوضاع  تدهور 
المهاجرين  على  الصعب  من  تجعل  أو  التمييز  من 

اللجوء للسلطات للحصول على المساعدة".
األجانب  من  الخوف  من  النابع  والعنف  العنصرية 
تعالجها  ال  التي  المشاكل  من  المهاجرين  بحق 
الحكومات بالسرعة المطلوبة، وفي بعض الحاالت 

تفاقم منها عن طريق سياسات تمييزية. 
في إيطاليا على سبيل المثال، فإن الخطاب السياسي 
تكرس  بالجرائم  المهاجرين  تربط  التي  والسياسات 
حملة  في  بدأت  فرنسا  وفي  التسامح  عدم  ألجواء 
صاحبتها دعاية واسعة، من أجل إعادة المهاجرين – 

وأغلبهم مواطنين من االتحاد األوروبي 
– إلى بلدانهم األصلية. ويتضح االرتفاع 
أوروبا  األجانب في  المتواصل في كره 
الغربية بصورة خاصة، في دول كفرنسا 
في  وكذلك  وسويسرا،  وإيطاليا  وألمانيا 

الواليات المتحدة.
قد  االقتصادية،  المصاعب  أوقات  في 
علي  المهاجرين  المحليون  السكان  يلوم 
ليسوا  كانوا  وإن  حتى  الوظائف،  شغل 
أنفسهم، وعلي  هم  استعداد ألدائها  على 
المشاعر  قضية  تعالج  أن  الحكومات 

التمييز  إلى  تؤدي  أن  يمكن  التي  لألجانب  المعادية 
والعنف ضد المهاجرين.

في  ووتش  رايتس  هيومان  منظمة  وتشير  هذا 
تقريرها إلى أن العديد من الدول تعتمد على العمال 
المهاجرين لسد النقص في اليد العاملة في الوظائف 
منخفضة األجر والخطيرة وسيئة التنظيم من الناحية 

القانونية.

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات إلى التركيز 
للمهاجرين،  الممنوحة  الحماية  تدابير  تحسين  على 
الخاص  الدولي  العهد  على  التصديق  ذلك  في  بما 

بحقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم .. منها:
ـ ضمان أن سياسات الهجرة والعمل مصممة لتيسير 
من  فيه  مبالغ  بشكل  تعاقب  وال  الرسمية  الهجرة 

يهاجرون دون توفر الوثائق الرسمية الالزمة.
ـ إصالح قوانين العمل بحيث يتم مد تدابير الحماية 
التنظيم  العمل والتوظيف ضعيفة  إلى فئات  الشاملة 
والتي يشغلها في األغلب المهاجرون، ومنها العمل 

المنزلي والزراعة واألعمال الشاقة.
بما  الشكاوى،  وتقديم  للمراقبة  فعالة  آليات  إنشاء  ـ 
في ذلك توفير خدمات الترجمة والتحقيق المدقق في 
شكاوى اإلساءات بغض النظر عن وضعية المشتكي 
لتسوية  خطوات  واتخاذ  الشرعية،  الهجرة  من 
الخاصة  التقاضي  ومجريات  المهاجرين  نزاعات 

بهم، في الوقت المناسب.
ـ فرض معايير قانونية قابلة للتطبيق تحكم أوضاع 
االحتجاز بما في ذلك إتاحة الرعاية الطبية وتعزيز 

اإلشراف من أجل منع اإلساءات والتصدي لها.
ـ إجراء مراجعات مستقلة لسياسات الطرد وضمان 
في  الحق  لهم  الجبري  لإلبعاد  يتعرضون  من  أن 
الطعن بناء على المراجعة الفردية التي ال تميز على 

أساس من األصل العرقي أو الوطني.
ـ إعداد إستراتيجيات وطنية شاملة وتعزيز التعاون 
الدولي من أجل مكافحة االتجار بالبشر، بما في ذلك 

توفير الخدمات وإعادة التأهيل للضحايا.

العالم يحتفل باليوم العالمي للمهاجر
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نتائج  إلغاء  برلين  في  الدستورية  المحكمة  قررت 
سبتمبر  أيلول/  في  جرت  التي  المحلية  االنتخابات 
2021 في العاصمة األلمانية بعدما شابتها مخالفات 
إلى  إلى وضع غير مسبوق سيؤدي  يؤدي  ما  عدة 

تنظيم انتخابات أخرى.
أن  برلين  في  الدستورية  المحكمة  رئيسة  وأعلنت 
تعد  المقاطعات  النواب ومجالس  »انتخابات مجلس 

باطلة في جميع أنحاء المنطقة االنتخابية«.
لتبرير  خصوصاً  برلين  محكمة  حكماء  وتحدث 
األلماني  التاريخ  في  جداً  نادر  أمر  وهو  قرارهم 
في  األخطاء  وخطورة  »تواتر  عن  الحديث 
التصويت« الناتجة برأيهم عن »عيوب منهجية في 

التحضير لالنتخابات«.
ويفترض أن ينظم اقتراع جديد مع نفس المرشحين 
فبراير.  شباط/   12 في  ربما  يوماً  تسعين  خالل 
فرانزيسكا  السابقة  الوزيرة  حالياً  المدينة  وتقود 
انتخابات  نتائج  »االشتراإلغاء  الحزب  من  غيفي 

2021 في برلين بسبب مخالفاتكي 
رأس  على   »SPD الديمقراطي 
الخضر وحزب  مع حزب  تحالف 

اليسار.
إلى  برلين  ناخبو  دعي  وقد 
سبتمبر  أيلول/   26 في  التصويت 
مجلس  أعضاء  النتخاب   2021
في  منطقة   12 ومجالس  النواب 
المدينة. كما تم تنظيم استفتاء محلي 
مجموعات  مصادرة  إمكانية  حول 
في  اليوم  ذلك  في  كبرى  عقارات 
لكن  »كوفيد-19«.  جائحة  خضم 

العاصمة كانت مشلولة جزئياً بسبب تنظيم ماراثون 
برلين الذي يشارك فيه عشرات اآلالف كل عام.

وكانت النتيجة أن الناخبين اشتكوا من عدم تمكنهم 
أو  االضطرابات  هذه  بسبب  للتصويت  الذهاب  من 
من االضطرار إلى االنتظار لساعات قبل أن يتمكنوا 
الرسمي إلغالق مراكز  الموعد  بعد  التصويت  من 
االقتراع. كما تعطلت عمليات تصويت عديدة بسبب 
وجود أوراق اقتراع غير صحيحة أو مفقودة وكذلك 

بسبب عدم كفاية عدد صناديق االقتراع.
وأدت هذه الفوضى إلى تقديم العديد من الشكاوى إلى 
المحكمة الدستورية المحلية. كما يتعين على بعض 
العامة  لالنتخابات  أخرى  مرة  التصويت  المكاتب 
التي حملت حزب المستشار الحالي أوالف شولتس 
إلى السلطة. لكن هذا التصويت الجديد الذي وافقت 
أحزاب االئتالف الحاكم على تنظيمه ال يزال يعتمد 
الدستورية  المحكمة  أمام  المحتملة  الطعون  على 

الفيدرالية.

بالده  إن  شولتس،  أوالف  األلماني  المستشار  قال 
نقص  عن  الناجمة  والتعقيدات  للتحديات  استعدت 
استعدادها  ضمان  وتم  الروسي،  الغاز  إمدادات 

لتجاوز الشتاء دون انقطاع التيار الكهربائي.
للحزب  فعالية  خالل  كلمة  في  شولتس  وأشار 
فريدريشهافن،  مدينة  في  الديمقراطي  االجتماعي 
إلى أن قيادة الدولة في ظل الظروف الحالية قررت 
إطالة فترة استثمار محطات توليد الطاقة من الفحم 
منشآت  أن  على  وشدد  الكهروذرية.  والمحطات 
الستقبال  محطات  بناء  ويتم  مملوءة،  الغاز  تخزين 

الغاز الطبيعي المسال.
من  تمكنا  الحلول،  هذه  "بمساعدة  شولتس:  وقال 
ضمان أمن إمدادات الطاقة في ألمانيا ومن المرجح 

أن يمر هذا الشتاء بسالم".
مليار   60 حوالي  ألمانيا  استلمت   ،2021 عام  في 
الغاز  نقل  الطبيعي عبر خط  الغاز  متر مكعب من 
لعملية  تعرض  الخط  هذا  ولكن  الشمالي".  "السيل 
تخريب إرهابية قبل فترة وتوقف عن العمل. واآلن 
الطبيعي  الغاز  استيراد  على  تراهن  ألمانيا  باتت 
بناء عدد كاف من  البداية  في  يجب  ولكن  المسال، 
إنجاز  تم  اآلن،  حتى  الغاز.  هذا  استقبال  محطات 
محطة واحدة فقط على األرض األلمانية، وستباشر 

العمل في يناير المقبل.
محطات  سبع  لبناء  األلمانية،  السلطات  وتخطط 
متنقلة الستقبال الغاز الطبيعي المسال على سواحل 
بحر الشمال وبحر البلطيق بحلول نهاية عام 2023 

بسعة إجمالية تزيد عن 30 مليار متر مكعب.
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المتطرف  اليميني  األلماني  البديل  حزب  أعاد 
حول  الجدل  إحياء  األخيرة  الفترة  في  المعارض 
شبكات  وتوسع  ألمانيا  في  اإلسالمية  الحركات 
اإلخوان المسلمين، إحدى أقدم الحركات التي أوجدت 
لها موطئ قدم في أوروبا ونجحت إلى حّد كبير في 
الجغرافي األوروبي  االمتداد  تشكيل جماعات على 
وسط اتهامات وتحذيرات من أجندة تستهدف التغلغل 

في النسيج االجتماعي )األوروبي(.
ودخل الحزب اليميني في سجال مع الحكومة حول 
مع  تتماشى  ال  اعتبرها  إسالميين  ترحيل  عمليات 

حجم خطر يمثله المصنفون "خطيرين أمنيا".
وتقول الحكومة األلمانية التي دشنت عمليات ترحيل 
للمصنفين أمنيا بـ"إسالميين خطيرين" وهو تصنيف 
التطرف وحتى  قادرون على نشر  أن هؤالء  يعني 
تراجع  الترحيل  برنامج  إن  إرهابية،  عمليات  تنفيذ 

في التسعة أشهر األولى من العام الحالي.
البديل  حزب  غضب  الحكومي  اإلعالن  وأثار 
المتطرف الذي حمل وزيرة الداخلية األلمانية نانسي 

فيزر المسؤولية عن تداعيات بطء عملية الترحيل.
وال يخلو موقف الحزب اليميني المعارض من نزعة 
وايديولوجيته،  أجندته  ضمن  وهي  وتمييز  كراهية 
لكن ملف التيار اإلسالمي في ألمانيا ظل على الدوام 
كل عمل  مع  فتحها  يعاد  التي  الساخنة  الملفات  من 

إرهابي يضرب مكان ما في أوروبا.

تحذيرات
وكان جهاز االستخبارات األلماني قد حّذر بالفعل في 
العام 2020 من تنامي نشاط جماعة اإلخوان ومن 
أن  إلى  مشيرا  ألمانيا،  في  قادتها  لعدد  الفت  تزايد 
التنظيم يسعى لفرض نظام يتناسب مع تفسير متشدد 
التنظيم يعمل  أن  للشريعة اإلسالمية. كما حّذر من 
التطرف  وإشاعة  الديمقراطي  النظام  تقويض  على 

داخل النسيج االجتماعي للبالد.
شؤون  بمتابعة  المعنية  األبحاث  مراكز  تخفي  وال 
مخاوفها  أوروبا،  في  السياسي  اإلسالم  جماعات 
من أنشطة تقودها أساسا جماعة اإلخوان المسلمين 
االجتماعي  النسيج  يفكك  بما  والتأثير  للتوسع 
األوروبي وهي قضية لم تهدأ بعد اكتشاف شبكات 
واسعة ومترابطة تابعة لإلخوان في أكثر من دولة.  
ويقول 'المركز األوروبي لدراسة مكافحة اإلرهاب 
إن  الماضي،  العام  تقرير صدر  في  واالستخبارات 
منظمة 'رؤيا' تضم عددا كبيرا من قيادات اإلخوان 
تشير  التقديرات  أن  موضحا  ألمانيا،  في  المسلمين 
ألفا وأن هذه  إلى 40  إلى أن عدد األعضاء يصل 
المنظمة تعتبر األكبر منظمة تابعة لإلخوان المسلمين 

متواجدة في ألمانيا.

مصادر  تقول  البديل،  حزب  موقف  عن  وبعيدا 
على  السياسي  اإلسالم  لجماعات  ألمانيا  التفاتة  إن 
تعتبر  اإلخوان  جماعة  في  أساسا  ممثلة  أراضيها 
هذه  به  تتمتع  باتت  الذي  بالنفوذ  مقارنة  متأخرة 
إلى  إضافة  والعلنية  السرية  وشبكاتها  الجماعات 
الجمعيات التي أنشأتها والتي تشكل واجهة ألعمال 
خيرية وإنسانية ودعوية بينما تتمدد في عموم أوروبا 

داخل النسيج المجتمعي.
ولم تكن االلتفاتة األلمانية استثناء في خضم تنسيق 
بين الحكومات األوروبية في السنوات األخيرة التي 
رصدت فيه أجهزتها تناميا ملحوظا ألنشطة مريبة 
مقترنة بحوادث إرهابية متناثرة في أكثر من منطقة.
وسيلة  االنترنت  على  االفتراضي  الفضاء  وشكل 
وهي  أوروبا  دول  بين  للحدود  واختراقا  للتوسع 
التطرف  أذرع  بات ملحة في مالحقة  مهمة أخرى 
واسعة  لمنافذ  بدورها  أسست  والتي  االفتراضية 

اخترقت من خاللها المجتمعات األوروبية.
اإلرهاب  لمكافحة  األوروبي  المركز  وكان 
تبني  إلى  سابق  تقرير  في  لفت  قد  واالستخبارات 
ألمانيا  في  وهيئاتها  وفروعها  اإلخوان  جماعة 
إستراتيجية تعتمد على اختراق بطيء للمجتمع بينما 
تتولى قيادات من النخبة مدربة تدريبا جيدة وتعمل 

ضمن خاليا سرية هذه المهمة.
وأوضح أن الجماعة المحظورة في عدد من الدول 
العربية والخليجية، يضع قادة فرعها في ألمانيا على 
وأوسع  أكبر  مستوى  على  التغلغل  أولوياتهم  سلم 
في  مؤثرة  أنشطة  وممارسة  األلماني  المجتمع  في 
سيطرت  "بالفعل  أنه  مضيفا  األلمانية،  الواليات 
السياسي  المجال  على  كبير  حد  إلى  أفكارهم 
واالجتماعي واأليديولوجي على مدى العقود األربعة 

الماضية".
كما سلط الضوء على استراتيجيات تعتمدها الجماعة 
من قبيل تنصلها من االرتباط بالتنظيم الدولي وبفكر 
في  األلماني  بالقانون  االلتزام  وتأكيدها  متطرف 
بعيدا  وتذهب  ذلك  عكس  سّرا  تعمل  بينما  العلن 
والنظام  الديمقراطي  النظام  تقويض  محاوالت  في 

المجتمعي ومحاولة بناء نظام مجتمعي مواز.

اإلسالميين  عدد  فإن  األلمانية،  الحكومة  وبحسب 
المصنفين على أنهم خطرون أمنيا في ألمانيا 317 
شخصا حتى سبتمبر/أيلول الماضي، من بينهم 132 

شخصا ال يحملون الجنسية األلمانية.
لكن تقديرات مراكز بحثية تشير إلى أن الرقم أكبر 
بكثير، منبهة إلى خاليا نائمة وإلى أشخاص يبدون 
لكن  االجتماعي،  النسيج  في  ومندمجين  طبيعيين 

يحملون أفكارا متطرفة دون أن يظهروها.

لبحوث  األلماني  للمعهد  حديثة  دراسة  أظهرت 
ألمانيا سيفقد  السوق والتوظيف أن سوق العمل في 
نحو 7 ماليين عامل بحلول عام 2035 إذا لم تُتخذ 

تدابير مضادة.
فإن  نورنبرج،  في  نُشرت  التي  الدراسة،  وبحسب 
السبب الرئيسي هو أن العديد من الموظفين في ما 

يسمى بسنوات طفرة المواليد سيتقاعدون قريبا.
ومع ذلك أشارت الدراسة إلى أنه يمكن حل المشكلة 
أو التخفيف منها على األقل إذا كان من الممكن زيادة 
معدل التوظيف - على سبيل المثال بين كبار السن 

والمهاجرين - وجعل الهجرة المستهدفة ممكنة.
الذي شارك  فيبر،  إنتسو  المعهد،  في  الباحث  وقال 
في إعداد الدراسة: "بحلول عام 2035 ستفقد ألمانيا 
سبعة ماليين عامل بسبب التغير الديموغرافي، وهو 
ما يعادل ُسبع سوق العمل. يمكن وقف االنكماش إذا 
تم اتخاذ كافة التدابير الضرورية إلبقاء كبار السن 
للمرأة، وجذب  المهني  التطور  وتعزيز  العمل،  في 
المهاجرين ودمجهم في المجتمع، ومواصلة خفض 

البطالة وزيادة معدل المواليد".

بضرورة  السكان  األلمانية  السلطات  أخطرت 
التيار  في  محتمل  انقطاع  لحدوث  االستعداد 
الكهربائي خالل فصل الشتاء، والسيما شهري يناير 

وفبراير المقبلين.
العامة  للحماية  الفيدرالي  المكتب  رئيس  ووصف 
واإلغاثة من الكوارث، رالف تيسلر، في مقابلة مع 
في  الطاقة  وضع   Welt am Sonntag صحيفة 

ألمانيا بأنه "متوتر".
وأضاف: "علينا أال نستبعد انقطاع التيار الكهربائي 
في الشتاء. نتحدث عن انقطاع محدود زمنيا بسبب 
الكهرباء  لشبكة  المتعمد  الفصل  أو  الكهرباء  نقص 

من أجل ضمان سالمتها".
كما حّدد أن مخاطر االنقطاع ستزداد ابتداء من يناير 

وفبراير المقبلين.
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أعلن  ألوكرانيا،  روسيا  غزو  من  فقط  أيام  بعد 
الذي  النهج  أن  شولتز  أوالف  األلماني  المستشار 
الدفاعية  الشؤون  مع  التعامل  في  ألمانيا  تتبعه 
تاريخي"  لـ"تغيير  سيخضع  الخارجية  والسياسة 
التعليقات  من  العديد  وفي   .)Zeitenwende)
على  التأكيد  كرر  الحين،  ذلك  منذ  والخطابات 
التكامل األمني األوروبي والتنسيق  التزامه بتعميق 
االقتصادي. ثم في شهر سبتمبر/أيلول، أعلنت وزيرة 
الخارجية األلمانية أنالينا بيربوك أن ألمانيا ستتبنى 
سياسة خارجية نسوية أكثر استنادا إلى القيم للدفاع 

عن النظام الليبرالي ضد حكم الفرد واالستبداد.
السياسة  ستنبذ  ألمانيا  أن  هي  المقصودة  الرسالة 
سلبية  أنها  على  كثيرون  انتقدها  التي  الخارجية 
من  عديدة  لعقود  وغامضة.  ومتصلبة،  للغاية، 
للتعامل  تام  استعداد  على  ألمانيا  كانت  الزمن، 
التزامها  من  الرغم  على  المستبدين،  الحكام  مع 
الليبرالية  القيم  على  قائمة  خارجية  بسياسة  المعلن 
يتعلق  عندما  المجان  ـاب  ُركَّ من  كانت  األوروبية. 
األمر بالقوة والصرامة، وفشلت مرارا وتكرارا في 
استشارة حلفائها أو إيالء االهتمام الواجب لمخاوفهم 
المشروعة. وقد تمسكت بهذا الموقف الغامض ألنه 

كان يعود عليها بفوائد جمة.

من هلموت كول في تسعينيات القرن العشرين إلى 
يعتقدون  األلمان  المستشارون  كان  اليوم،  شولتز 
على نحو ثابت أن السياسة التجارية والحوار كفيالن 
بتحسين العالقات مع الخصوم الفعليين والمحتملين. 
المتحدة  الواليات  مثل  رئيسيين  لحلفاء  تحد  وفي 
وفرنسا، عززت ألمانيا أشكال االعتماد على الغير 
بحلول  ضدها.  النهاية  في  استخدامها  يمكن  التي 
بوتن  كان  أوكرانيا،  فيه روسيا  الذي غزت  الوقت 
الطبيعي  الغاز  إمدادات  على  حديد  من  بيد  يقبض 
أللمانيا، وبحلول الوقت الذي نجح فيه شي جين بينج 
في تحويل الصين إلى دكتاتورية بحكم األمر الواقع، 
أصبح قطاع التصدير األلماني الهائل معتمدا بدرجة 

خطيرة على الصين.

هل الحكومة األلمانية الحالية جادة في تبني سياسة 
المؤسف  من  غموضا؟  وأقل  حزما  أكثر  خارجية 
تزال  فال  ذلك.  إلى خالف  تشير  المبكرة  األدلة  أن 
المعلنة  ألمانيا  تطلعات  بين  القديمة  الفجوة  ذات 
بعد اإلعالن عن دعمها ألوكرانيا،  قائمة.  وأفعالها 
كانت الحكومة بطيئة في منح المساعدات العسكرية 
الذي  المسلحة  القوات  تعزيز  ويظل  واللوجستية، 
وعدت به متأخرا كثيرا عن البرنامج الزمني المحدد.

عالوة على ذلك، بتحركها من جانب واحد لتخفيف 

الضربة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، أصبحت 
االتحاد  داخل  متزايد  نحو  على  معزولة  ألمانيا 
األوروبي. وأدى نقص التشاور على هذا النحو إلى 

تفاقم التوترات الفرنسية األلمانية بدرجة مقلقة.

إلى  المستندة  النسوية  الخارجية  السياسة  عن  أما 
اجتياز  في  بالفعل  بيربوك  مكتب  فشل  فقد  القيم، 
االستجابة  في  الشديد  تباطؤه  بسبب  اختباراته  أول 
لالحتجاجات التي تقودها نساء في إيران. وأضاف 
شولتز إلى غموض موقف ألمانيا بالزيارة التي قام 
بها إلى الصين هذا الشهر. قال إن هدفه كان إقناع 
االمتناع  على  لحملها  روسيا  على  بالضغط  الصين 
هذا  كان  إذا  ولكن  النووية.  األسلحة  استخدام  عن 
هو الهدف من الزيارة حقا، فلماذا أحضر معه أيضا 
شركات  من  التنفيذيين  المسؤولين  من  مجموعة 

ألمانية؟
نحو  على  ألمانيا  تمكنت  لماذا  األمر،  عموم  في 
تساهلت  حين  في  حلفائها  أقرب  تنفير  من  مستمر 
أربعة  أرى  والصين؟  روسيا  مثل  معادية  قوى  مع 
أسباب مترابطة. أوال، هناك افتقار ألمانيا إلى الـِفـكر 
الخارجية،  السياسة  في  األمد  البعيد  االستراتيجي 
الـِفـكر  أساسية في  قاعدة  تغفل عن  وهذا ما جعلها 
الجيوسياسي: الظروف من الممكن أن تتغير جذريا 

ــ وهذا ما يحدث غالبا.
في وقت  أوكرانيا  بوتن على  فالديمير  حتى هجوم 
ألمانيا أي "خطة  لدى  لم يكن  العام،  سابق من هذا 
بديلة". ونادرا ما فكرت حتى في إمكانية وجود بديل 
لتدبير ما بعد الحرب الباردة الذي قام على عولمة 
اقتصادية ال تنتهي والتي قادت انتشار القيم الليبرالية 
األلمانية  الخارجية  وزارة  ظلت  والديمقراطية. 
ترمب،  مذهب  صعود  حتى  الجماعي  للفكر  مدينة 
الحربية  والنزعة  الليبرالية،  غير  والديمقراطية 

الروسية، والصين التامة االستبداد.
بين  الوثيق  االرتباط  في  الثاني  السبب  يتلخص 
الخارجية  والسياسة  األلمانية  الشركات  مصالح 
األلمانية. ليس من المبالغة إال قليال أن نقول إن ما 
تسميه ألمانيا سياستها الخارجية هو في حقيقة األمر 
سياسة تجارية في المقام األول. هكذا انتهت الحال 
بها إلى االعتماد بدرجة خطيرة على الطاقة الروسية 
حكومة  ُدِفـَعـت  وقد  الصين.  إلى  والصادرات 
ذلك  في  ميركل  أنجيال  وحكومة  جيرهارد شرودر 

االتجاه بفعل مصالح الشركات.
أرادت  التي  هي  الكبرى  األلمانية  الشركات  كانت 
خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي وعد بغاز روسي 
رخيص، والمصدرون األلمان هم الذين جعلوا ألمانيا 
اعتمادها  من  الصيني  االقتصاد  على  اعتمادا  أكثر 

تريد  التي  الشركات  ذات  على روسيا. وبعض من 
أيضا  لديها  كان  الروسي  الغاز  شحنات  استئناف 
ممثلون سافروا مع شولتز إلى بكين، وتُـَعـد شركة 
الكيماويات العمالقة BASF مثاال أصليا. الواقع أن 
قرب الحكومة األلمانية غير الصحي من الشركات 
الكبرى يقوض على نحو مستمر التزاماتها األخرى 

تجاه المصالح الوطنية واألوروبية.

أما العامل الثالث فهو ظاهرة "األزمة الدائمة". بعد 
وصولها إلى السلطة قبل عام، لم يكن لدى حكومة 
وضع  في  للدخول  الكافي  الوقت  الحالية  شولتز 
التشغيل والبدء في تنفيذ اإلصالحات التي نص عليها 
ـ والتي كان المقصود من العديد منها  اتفاق االئتالفـ 

التغلب على الجمود الذي شهدته سنوات ميركل.
التعامل  في  مشغولة  الحكومة  كانت  ذلك،  من  بدال 
وأزمة  ألوكرانيا،  الروسي  والغزو  الجائحة،  مع 
الطاقة، وتدفق مليون الجئ، والتضخم، واالقتصاد 
وتأخر  األساسية،  البنية  ومشكالت  المتباطئ، 
التحول الرقمي، ومطالبات بولندا بالتعويضات عن 
الحرب العالمية الثانية. فشلت حكومة ألمانيا المثقلة 
مع  التعامل  على  القدرة  إلى  تفتقر  والتي  باألعباء، 
كل هذا العدد من األزمات في وقت واحد، في إدارة 
أمور دبلوماسية أكثر روتينية مثل تنسيق مشتريات 

األسلحة مع فرنسا.

أخيرا، تتولى إدارة أمور ألمانيا اآلن حكومة ائتالفية 
معقدة وهشة تعمل غالبا لتحقيق أغراض متعارضة، 
حيث تشكلت في ظل أجواء أكثر صفوا في أواخر 
عام 2021. تعمل المناقشات المتثاقلة بين تحالفات 
فرعية عديدة على تأخير القرارات، وإحباط الناخبين 
األلمان والحلفاء في الخارج، وغالبا ما تكون النتائج 

سيئة.
المعنية  الرئيسية  الثالث  الوزارات  رئاسة  يتولى 
مع  قواسم.  أية  في  اشتراكا  األقل  االئتالف  حزبا 
قيادة حزب الـُخـضر وزارتي الخارجية واالقتصاد، 
المالية،  الديمقراطيين األحرار وزارة  وقيادة حزب 
كانت اإلخفاقات التنسيقية عديدة. كانت هذه العوامل 
الغاز،  ألسعار  سقف  لتحديد  التحرك  في  واضحة 
ورحلة شولتز إلى الصين، ومشتريات الطاقة بأسعار 

عالية إلى حد مزاحمة الدول األوروبية األخرى.
مرة أخرى، تُـظـِهـر ألمانيا افتقارا مقلقا إلى التعاطف 
التعامل مع الخصوم. ومن  مع الحلفاء والجرأة في 
غير الممكن أن نشهد أي "تغيير تاريخي" في غياب 

االثنين.

هيلموت أنهاير
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تقديم د. أمير حمد

قالت  كييف،  العاصمة  في  الثلوج  تساقط  بدء  مع 
على  الطاقة  استعادة  على  تعمل  إنها  السلطات 
مستوى البالد بعد أن أطلقت روسيا في وقت سابق 
البنية  على  قصف  أعنف  بأنه  أوكرانيا  وصفته  ما 
التحتية المدنية في الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر. 
واستبعد زيلينسكي رئيس أوكرانيا فكرة إقرار "هدنة 
قصيرة" مع روسيا، قائاًل إنها لن تؤدي إال إلى تفاقم 

األمور.

الحديث ال  يقول:  للكاتب سامي عمارة  تقرير  وفي 
يتوقف عن "المباحثات كسبيل للخروج من األزمة 
ويذكر   .2014 عام  اندالعها  منذ  األوكرانية" 
المراقبون أن األوساط المحلية والعالمية ومنذ اندالع 
هذه األزمة في فبراير )شباط( من ذلك العام، لم تأل 
جهداً من أجل وضع حد للصراع القائم "عملياً" بين 
روسيا وأوكرانيا، بما اتشح به من أستار، ثمة من 
حاول استغاللها لتنفيذ مآرب ذاتية في معظمها. وقد 
جاء ما تسميه موسكو باالنقالب الذي أطاح بالرئيس 
فبراير  في  يانوكوفيتش  فيكتور  األسبق  األوكراني 
األوساط  تبتغيه  كانت  عما  اللثام  ليميط   ،2014
مقدمها  أهداف، وفي  والعالمية من  المحلية  اليمينية 
حلف  من  كل  إلى  أوكرانيا  انضمام  فكرة  وضع 

"الناتو" واالتحاد األوروبي، حيز التنفيذ.

سبياًل  يكون  أن  يمكن  ما  في  التفكير  بدأ  هنا  ومن 
للخروج من ذلك المأزق الذي تتواصل فصوله حتى 
به وزراء خارجية كل من  اليوم، وهو ما اضطلع 
آنذاك   .2014 فبراير  في  وفرنسا،  وبولندا  ألمانيا 
عن  مندوب  وبمشاركة  الوزراء  هؤالء  توصل 
حول  اتفاق  إلى  بوتين،  فالديمير  الروسي  الرئيس 
نفسه،  العام  خريف  في  المبكرة  االنتخابات  إجراء 
شريطة التزام الرئيس األوكراني بسحب قوات األمن 
المعارضة  وموافقة  العاصمة،  وسط  من  والدفاع 
على إزالة ما أقامه أنصارها من مخيمات. لكن هذا 
االتفاق لم يصمد أكثر من بضع ساعات، إذ سرعان 
"الرعاة"  وتراجع  بالتزاماتها،  المعارضة  نكثت  ما 
الغربيون عما وعدوا به من ضمانات، ليشهد العالم 
صبيحة اليوم التالي لتوقيع االتفاق، محاولة اغتيال 
االتصال  إلى  أن يضطر  قبل  يانوكوفيتش،  الرئيس 
قريب  موقع  إلى  ونقله  لنجدته،  الروسي  بالرئيس 

داخل األراضي الروسية.
في  خيوطها  جديد  لتنسج  األزمة  عادت  هنا  ومن 
وتأكيداً  المباحثات،  فشل  عن  إعالناً  النهار،  وضح 
لعدم التزام األطراف المعنية، بما قطعته على نفسها 
األوكراني  الرئيس  مع  اتفاقها  وثيقة  في  وعود  من 

األسبق فيكتور يانوكوفيتش.

وذلك ما كان وراء إعالن قيادات مقاطعتي دونيتسك 
وقيام  أوكرانيا،  عن  استقاللهما  عن  ولوغانسك 
الجمهوريتين الشعبيتين، وما تال ذلك من مواجهات 
في  المسلحة  الشعبية  الحركة  فصائل  بين  عسكرية 
الذي  األوكراني  والجيش  "الجمهوريتين"،  من  كل 
دفع بقواته إلخماد ما وصفها بالحركات االنفصالية 
في جنوب شرقي أوكرانيا، التي سرعان ما طلبت 

الغوث من "الشقيقة الكبرى" روسيا.

اجتماعات ماراثونية
بالتعاون مع المستشارة األلمانية  وسارعت موسكو 
السابق  الفرنسي  والرئيس  ميركل  أنغيال  السابقة 
مجموعة  خالل  من  التدخل  إلى  هوالند،  فرانسوا 
وفرنسا  ألمانيا  قيادات  ضمت  التي  "نورماندي" 
بيتر  السابق  األوكراني  الرئيس  مع  وروسيا 
أجل  من  الفرقاء  جمع  حول  لتتفق  بوروشينكو، 
عاصمة  مينسك  استضافتها  مباحثات  في  البدء 
المباحثات  هذه  أن  المراقبون  ويذكر  بيالروس. 
 ،2014 )أيلول(  سبتمبر  في  التوصل  في  نجحت 
إلى ما سمي بـ"اتفاقات مينسك-1"، بما نصت عليه 
من وقف إطالق النار الذي سرعان ما تجدد، ليعود 
الفرقاء تحت رعاية الوسطاء أنفسهم إلى اجتماعات 
ماراثونية في مينسك في فبراير 2015، دامت لما 
يزيد على 16 ساعة، أسفرت في نهاية المطاف عن 
"اتفاقات مينسك-2"، التي سرعان ما أعلنت القيادة 
إلى  الصراع  ليعود  بها،  التزامها  عدم  األوكرانية 
سابق عهده من مواجهات عسكرية طالت لما يزيد 
على سبع سنوات، على رغم ما طرأ على "اتفاقات 
مينسك"، من تعديالت حملت اسم "شتاينماير" وزير 
الجمهورية  ورئيس  األسبق،  األلمانية  الخارجية 

الحالي.

وما  "المباحثات"،  إن  تقول  مقدمات  كلها  وتلك 
المناسب  المناخ  توفر  لم  اتفاقات،  من  عنه  أسفرت 
ما  وذلك  الجانبين.  بين  سلمية  تسوية  إلى  للتوصل 
لم  التي  القوى  وجود  إلى  كثيرون  مراقبون  عزاه 
من  وسعها  في  ما  كل  وبذل  تدخلها،  عن  تتوقف 
أجل تأجيج خالفات الجانبين لما يزيد على سنوات 
روسيا  تكن  ولم  ذاتية".  "مآرب  وراء  سعياً  ثمان، 
شعارات  تحت  المحاوالت،  هذه  من  بعيدة  لتكون 
في  بالروسية  لناطقين  "الدفاع عن حقوق ومصالح 
تصعيد  في  ساهم  وقد  أوكرانيا".  شرقي  جنوب 
المسلحة،  والصراعات  النزاعات  وتأجيج  التوتر، 
وما  أخطاء،  من  األوكرانية  القيادة  ارتكبته  ما 
"تحمل  قوانين  من  سنته  وما  قرارات  من  اتخذته 
كثيراً من المضامين العنصرية والفاشية"، على حد 

بحظر  منها  يتعلق  بما  الروسية،  المصادر  وصف 
استخدام اللغة الروسية، وإغالق المدارس القومية، 
وتغيير المناهج الدراسية، على وقع صحوة فصائل 
رغم  وعلى  أوكرانيا.  غرب  في  الجدد"  "النازيين 
زيلينسكي  فالديمير  الحالي  األوكراني  الرئيس  أن 
االنتخابية  حملته  خالل  المكاسب  من  كثيراً  حقق 
تدين هذه اإلجراءات والقوانين، إال  تحت شعارات 
إلى ما  المضي  بها نحو  أنه سرعان ما عاد وجنح 
الدعم  بوادر  فيه  الذي ظهرت  الوقت  أبعد، في  هو 
العسكري والمالي من جانب "بلدان غربية كثيرة"، 
ساهمت في إعداد وتدريب الفصائل المسلحة داخل 
والتشكيالت  الوحدات  فيها  بما  وخارجها،  أوكرانيا 
العسكرية التي لم تتورع عن الكشف عن توجهاتها 
بداية  الجانب الروسي حرص منذ  "النازية". وكان 
المباحثات، على أن ينأى بنفسه لدى صياغة وتوقيع 
هذه االتفاقات، عن أية إشارة تنص على تورطه أو 

اعتباره طرفاً في هذه األزمة.

الموقف الملتهب
البوادر  من  كثير  لظهور  مواكب  توقيت  وفي 
المواجهة  باحتماالت  تقول  كانت  التي  والمؤشرات 
العسكرية المباشرة، عاد الرئيس بوتين ليودع كثيراً 
ومطالبها  بالده  لمواقف  والتفسيرات  الشروح  من 
االتحاد  إلى  بهما  تقدم  اللتين  مذكرتيه  في  األمنية، 
األوروبي وحلف الناتو في نوفمبر )تشرين الثاني( 
2021، بما تضمنته من تحذيرات بشأن احتماالت 
ضم أوكرانيا إلى الناتو ونشر األسلحة االستراتيجية 
دعوات  من  تعالى  ما  رغم  وعلى  بأراضيها. 
المباحثات،  مائدة  إلى  الجلوس  بضرورة  تنادي 
أشبه  هو  ما  إلى  المعنية  األطراف  انصرفت  فقد 
تبادل  وقع  على  المواجهة،  الحتماالت  باالستعداد 
على  الروسية  العسكرية  الحشود  حول  االتهامات 
الحدود المشتركة مع أوكرانيا من جانب، وتدريبات 
واستعدادات الناتو في عدد من بلدان البلطيق، فضاًل 
عن تجهيز وإعداد الجيش األوكراني وإمداده بأحدث 
إعالن  وجاء  آخر.  جانب  من  الغربية،  األسلحة 
دورة  في  زيلينسكي  فالديمير  األوكراني  الرئيس 
فبراير من  مؤتمر األمن األوروبي في ميونيخ في 
وضعيتها  استعادة  بالده  عزم  حول  الحالي،  العام 
النووية، وتهديد بالخروج من "مذكرة بودابست" في 
لديها  أوكرانيا عما  بتخلي  التي تقضي  عام 1994 
من أسلحة وذخائر نووية، وإعالنها دولة خالية من 
األسلحة النووية، ليصب مزيداً من الزيت في أتون 
الموقف الملتهب بين الجانبين الروسي واألوكراني. 
وذلك ما أعلن دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس 
التي  األسباب  صدارة  في  كان  أنه  القومي،  األمن 
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عجلت باتخاذ روسيا قرارها ببدء "العملية العسكرية 
العام  من  فبراير   24 في  أوكرانيا  في  الخاصة" 

الحالي.

السابق  إنه من  فيه  يقول  الذي ثمة من  الوقت  وفي 
ألوانه إنهاء الصراع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، 
يجنح  وكأنما  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  وإن 
السالم ليس من مصلحة  تبني واقع أن تحقيق  نحو 
ما  االذهان،  إلى  آخرون  أعاد  المتحدة،  الواليات 
سبق وصدر عن مسؤولين غربيين ومنهم جوزيب 
بوريل مفوض الشؤون السياسية لالتحاد األوروبي، 
القتال،  حول "أن األزمة يجب أن تحسم في ساحة 
على  ذلك  جاء  وقد  السياسية".  الحلول  عبر  وليس 
وقع تصريحات كثيرة صدرت عن الرئيس بوتين، 
األوكرانية  القيادة  ناشدت  لطالما  روسيا  أن  حول 
االلتزام بتنفيذ ما وقعت عليه وما التزمت به بموجب 
"اتفاقات مينسك"، التي وقعتها منذ أكثر من ثمانية 
التي  األوكرانية  القيادة  من  استجابة  دونما  أعوام، 
عادت لتعلن صراحة أنها لن تلتزم بما نصت عليه 
هذه االتفاقات من بنود. ومع ذلك، فقد عادت القيادة 
إلى  للجلوس  استعدادها  لتؤكد  الروسية  السياسية 
لها  استجاب  ما  سرعان  التي  المفاوضات،  مائدة 
جدية  خطوات  اتخاذ  دون  من  األوكراني،  الجانب 
تذكر. لكنه عاد وقبل وساطة الرئيس التركي رجب 
الروسي  الوفدين  استضاف  الذي  أردوغان،  طيب 
الجانبان  توصل  حيث  إسطنبول،  في  واألوكراني 
إلى اتفاق يقضي بقبول الجانب األوكراني لوضعية 
الناتو  إلى  االنضمام  رغبة  عن  والتخلي  الحياد، 
وهي  االستراتيجية.  األسلحة  نشر  بعدم  وااللتزام 
البنود التي عاد الرئيس األوكراني ورفضها، تحت 
ضغوط يقول الجانب الروسي إنها مورست بحقه من 
جانب "دوائر غربية". وها هو جيك سوليفان يصل 
زيلينسكي،  األوكراني  الرئيس  للقاء  أوكرانيا  إلى 
لتتعالى مجدداً تصريحات كشفت عما كان يحمل من 
تكليفات مفادها "بأن الوقت ال يزال مبكراً جداً إلنهاء 
الصراع في أوكرانيا اآلن، قبل أن يتم تأمين جميع 
الروسية  الصحافة  ونقلت  األميركية".  المصالح 
األميركية  جورنال"  ستريت  "وول  صحيفة  عن 
"تسريبين لمعلومات مهمة"، تقول أواًل "إن مستشار 
سوليفان،  جيك  بايدن  جو  للرئيس  القومي  األمن 
مع  األخيرة  األشهر  في  خاصة  محادثات  أجرى 
للشؤون  بوتين  الرئيس  مساعد  أوشاكوف،  يوري 
مجلس  سكرتير  باتروشيف،  ونيكوالي  الخارجية، 
األمن القومي الروسي، تعلقت بمنع تصعيد الصراع 
في أوكرانيا، بما في ذلك التهديد باستخدام األسلحة 
اتصال  قنوات  على  الحفاظ  عن  فضاًل  النووية، 
مفتوحة بين البلدين". وثانياً "إن سوليفان دعا الرئيس 
باالستعداد  مفتوحة  إشارة  إرسال  إلى  زيلينسكي 
دميتري  انبرى  ما  وذلك  روسيا".  مع  النزاع  لحل 
ليفنده  الكرملين،  باسم  الرسمي  المتحدث  بيسكوف، 
بقوله "ليس لدينا ما نقوله بشأن األنباء والمعلومات 

األنغلوسكسونية، حول وجود  الصحف  في  الواردة 
لألمن  األميركي  الرئيس  مستشار  بين  مفاوضات 
الروسي  الرئيس  ومساعد  سوليفان،  جيك  القومي 
نقوله  ما  لدينا  "ليس  وأضاف  أوشاكوف".  يوري 
األنغلوساكسونية  الصحف  في  المنشور  هذا  بشأن 
التي تنشر كثيراً من الكذب، لذا فإنكم مدعوون إلى 

االتصال إما بالصحيفة أو بالبيت األبيض".

"صياغة غامضة"
ومع ذلك، فقد سارع الرئيس األوكراني إلى إعالن 
استعداده لبدء المفاوضات "شريطة استعادة أوكرانيا 
لسيادتها اإلقليمية )أي استعادة كل ما استولت عليه 
روسيا من أراض في القرم والدونباس، ومقاطعتي 
األمم  ميثاق  واحترام  وخيرسون(،  زابوروجيه 
المتحدة، وتعويض بالده عن جميع الخسائر الناجمة 
وضمان  حرب،  مجرم  كل  ومعاقبة  الحرب،  عن 
عدم حدوث ذلك مرة أخرى". "وتلك كلها شروط ال 
يمليها سوى المنتصر، بما تبدو معه من تفصيالت 
للتنفيذ،  فقط  ليس  قابلة  أنها غير  الشواهد  تؤكد كل 
التفكير  أو  إليها  النظر  عناء  حتى  تستحق  وال  بل 
فيها"، على حد قول مصادر برلمانية روسية. ونقلت 
صحيفة "أزفيستيا" عن دميتري بيليك، عضو لجنة 
تصريحاته  الدوما،  مجلس  في  الخارجية  الشؤون 
التي سخر فيها من "شروط زيلينسكي" بوصفها أنها 
"أعلن  األوكراني  الزعيم  إن  بيليك  وقال  "رائعة". 
شروطه للمفاوضات بعد أن ذكرت وسائل اإلعالم 
روسيا"،  مع  للحوار  دفعها  يتم  كييف  أن  الغربية 
بقوله  الشروط  هذه  الروسي  البرلماني  فيما وصف 
"إنها ديماغوجية، وغير واقعية، وجاءت في صياغة 

غامضة". لكنه ألمح في الوقت نفسه إلى أن الواليات 
القيادة  إلى  تعليماتها  إصدارها  تواصل  المتحدة 
األوكرانية، بما يعكس إدراكها، ألهمية الحفاظ على 
أجل  من  وأوكرانيا،  روسيا  بين  االتصال  قنوات 
"الحفاظ على فرصة التأثير في الصراع األوكراني، 
تتفهم  الدول  الجسور مع موسكو، ألن  وعدم حرق 

خطر التوصل إلى مواجهة مباشرة مع روسيا".

حرص  عند  الصدد  هذا  في  المراقبون  ويتوقف 
الجانبين الروسي واألميركي على عدم التورط في 
صراع مفتوح، وإن كانت المصادر الروسية ال تكف 
المتحدة  الواليات  "تدخل  استمرار  التحذير من  عن 
وإصرارها على مواصلة الحرب الجارية حتى آخر 
جندي أوكراني". وذلك في وقت يشهد تراجعاً عما 
سبق من تصريحات حول استخدام األسلحة النووية، 
في ظل استمرار "الرحالت المكوكية" إلى كييف من 
جانب الدوائر الغربية، مع ما يواكبها من اتصاالت 
العواصم  من  وعدد  وواشنطن  موسكو  بين  هاتفية 
التصريحات  من  عديد  وقع  على  األخرى،  الغربية 
يلزمها  ما  بكل  كييف  بإمداد  واشنطن  التزام  بشأن 
من دعم مالي وعسكري. وذلك كله يوحي بما يقف 
من  هناك  إن  حول  يقال  مما  نقيض،  طرفي  على 
سلمية،  تسوية  إلى  للتوصل  سبياًل  المباحثات  يروم 
المنطقة والعالم من أخطار االنزالق  تنقذ  أن  يمكن 
تتعلق  كلها  األنظار  تظل  نووية"، وأن  إلى "حرب 
بما يمكن أن تسفر عنه االنتخابات األميركية األخيرة 
سياسات  في  تحول  إلى  سبياًل  تكون  قد  نتائج،  من 

"البيت األبيض".
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أحمد الجمال

بعد  الدولي،  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  أسس 
الحرب العالمية في مؤتمر ُعقد عام 1944 نتج منه 
 Bretton – االتفاقية المعروفة باسم »بريتون وودز
النقدي  النظام  سير  حكمت  والتي   ،»Woods
العالمي، وجعلت من الدوالر عملة العالم األساسية. 
العربي،  عالمنا  في  تدخل  المؤسستان  تزال  وال 

وترتهن بعض اقتصادات دولنا عليهما.
فما قصة نشأة المؤسستين وتطورهما؟ ومن يحكمهما 
من الداخل؟ وكيف تعمل سياسات اإلقراض؟ يجيب 

التقرير عن هذه األسئلة.

من النشأة إلى »إجماع واشنطن«
نظام  تأسيس  وودز  بريتون  اتفاقية  هدف  كان 
اقتصادي عالمي، لتجنب ما أدى سابًقا إلى »الكساد 
الحرب  سنوات  خالل  إال  ينتِه  لم  والذي  العظيم«، 
عدم  حالة  مسببات  أحد  وكان  الثانية،  العالمية 

االستقرار، ومن ثم اندالع الحرب.
أرادت دول الحلفاء قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية 
بدء التخطيط لعالم ما بعد الحرب، واحتاج تصورها 
إلى مؤسسات تطبق الخطط والرؤى، وتضمن تحقيقها 
على أرض الواقع. ورغم انسحاب الشيوعيين بقيادة 
السوفيت والصينيين من هذه المؤسسات مبكًرا قبل 
بدء عملها، فإن هذه المؤسسات ما تزال محورية في 
عالم اليوم، وخصوًصا منذ انهيار االتحاد السوفيتي 

وظهور »إجماع واشنطن«.
الحرب  بداية  المؤسستين  لعمل  الزمني  الخط  بدأ 

بوصفه  عملهما  بداية  سياق  فهم  ويمكن  الباردة، 
أدوات  من  وجزًءا  الباردة،  الحرب  هذه  من  جزًءا 
وتمهيًدا  النفوذ،  فرض  لمحاولة  الغربي  المعسكر 

لجعل المؤسستين أداتين لحكم العالم اقتصاديًّا.
فبينما  متكاملة،  المؤسستين  لهاتين  المعلنة  األهداف 
االقتصاد  مستوى  على  الدولي  النقد  يعمل صندوق 
النقدي  النظام  مراقبة  مستوى  على  وتحديًدا  الكلي، 
العالمي، وإقراض الدول كما نرى اليوم في مصر 
يعمل  مثاًل؛  باالقتصاد  المتعلقة  وغيرها ومشكالتها 
المدى،  بعيدة  تنموية  أهداف  ضمن  الدولي  البنك 

أهمها محاربة الفقر والتوزيع العادل للرفاه.
وبينما كانت الكتلة الشرقية تروج فكرة أنَّ المعسكر 
النامية  الدول  ودفعت  الشرور،  مصدر  الغربي 
لمحاربة الهيمنة الغربية، وتبني االشتراكية نموذًجا 
المعسكر  حاول  الهيمنة،  لهذه  مناهضة  اقتصاديًّا 
معسكره  لتوسيع  أداة  المؤسستين  استخدام  الغربي 
وبسبب  ولكن  والقروض.  المساعدات  طريق  عن 
هذه  تكن  لم  ونموذجها  الشرقية  الكتلة  مع  المنافسة 
المؤسسات بالسوء الذي يُنسب إليها اليوم في الدول 

النامية.

تالعب وعدم مصداقية
الكتلة  بدأت  الماضي  القرن  ثمانينيات  نهاية  مع 
الشرقية بالترنح، وانهار نظام بريتون وودز النقدي 
بسبب حرب فيتنام، لكن لم تنهر مؤسسات بريتون 
وودز، فبداًل من أن يدير صندوق النقد الدولي نظاًما 

الدوالر  ويثبت  للدوالر،  العمالت  فيه  تثبت  نقديًّا 
تعوم  نقديًّا  نظاًما  يدير  الصندوق  أصبح  للذهب؛ 
االختيار  بسبب  أساًسا  ذلك  وحصل  العمالت،  فيه 
األمريكي  الرئيس  قرر  أن  بعد  حصًرا،  األمريكي 
السابق ريتشارد نيكسون إنهاء التحويل من الدوالر 

إلى الذهب بداية السبعينيات.
كان الوصول إلى المحطة األخيرة محطة »إجماع 
واشنطن« متوقًفا على هزتين مناقضتين لبعضهما، 
حظر  على  المترتبة  النفطية  الكارثة  كانت  األولى 
خلفية  على  الغربية  للدول  النفط  بيع  العربية  الدول 
حرب أكتوبر عام 1973، والمحطة الثانية االتفاق 
أو  بالدوالر  النفط  ربط  على  السعودي  األمريكي 
ترافق مع  والذي  بنظام »البترودوالر«،  ما عرف 
الدول  عائدات  في  ثم  ومن  النفط  سعر  في  تضخم 

النفطية.
األنظمة  إن  بحيث  ا  جدًّ ضخمة  النفط  عوائد  كانت 
المصرفية لهذه الدول النفطية لم تستطع امتصاصها، 
وكان لزاًما عليها استثمار الفائض منها في الخارج، 
البنوك  األمريكية، وغيرها من  البنوك  في  وتحديًدا 
األوروبية الحليفة في المعسكر الغربي، وخلق ذلك 
فوائض كبيرة في المعسكر الغربي، ما تسبب بخلق 
أمريكا  في  وخصوًصا  النامية،  للدول  دين  فقاعة 

الالتينية باستخدام هذه الفوائض.
أنتج كل ذلك أزمة دين في الدول النامية، مثل األزمة 
التي حصلت في المكسيك، وتدخلت المؤسستان لحل 
أزمة الديون، تماًما في الفترة السابقة لسقوط جدار 



13

عام،  بشكل  الشرقية  الكتلة  تداعي  وبدء  برلين، 
وانفتاحها  المؤسستين  لعضوية  الكتلة  دول  ودخول 

على االقتصاد العالمي وترك االشتراكية.

انهيار  أزمة  ومعها  النامية  الدول  ديون  أزمة  لكن 
ا  االتحاد السوفيتي، والذي كان االقتصاد جزًءا مهمًّ
الدولي،  والفراغ  الظرف  سمح  انهياره،  قصة  من 
عن  العالم  دول  لقيادة  الدوليين  والصندوق  للبنك 
الكيفية األفضل إلدارة اقتصاداتها، ولم يعد في العالم 
البنك  بدياًل آخر، وهو ما رصده باحثون في »لغة 

الدولي«.
في  للتغير  مؤشًرا  إال  ليس  اللغة  في  التغير  ولكن 
العقائد والتصورات االقتصادية، وهذا التغير هو ما 
يعرف باسم »إجماع واشنطن«، والذي ُصكَّ نهاية 
التسعينيات للتعبير عن السياسة التي أصبحت محط 
واشنطن  من  تتخذ  التي  الدولية  للمؤسسات  إجماع 
ا لها، والتي تتفق فيها مع رؤى وزارة الخزانة  مقرًّ
لتيار  المرادف  العقيدة  هذه  وأصبحت  األمريكية، 
»الخصخصة« و»النيوليبرالية« الجارفة في العالم.

الموقف  تلخص  نقاط   10 على  اإلجماع  ينص 
االقتصادي الجديد، والذي بدأ »يفرض« ولو بشكل 
االقتصادات  دول  على  )تحديًدا  العالم،  على  ناعم 
ورفع  التقشف،  سياسات  تتبع  ويمكن  النامية(، 
تفكيك  إلى  باإلضافة  قاعدتها،  وتوسيع  الضرائب، 
ملكية الدولة في االقتصاد، وتعويم العمالت، وغيرها 
حتى  اشتراطها  نشهد  نزال  ما  التي  السياسات  من 
اليوم من قبل المؤسسات الدولية على الدول النامية.

من يحكم البنك والصندوق؟
يُدار البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي بوصفهما 
 ،(Joint Stock Company) شركتين مساهمتين
بحيث إن لكل منهما »رأس مال«، يوزع حصًصا 
على الدول األعضاء وفق مساهمة كل دولة، وتعكس 

ملكية رأس المال القوة التصويتية لكل دولة.
وتنتخب الدول األعضاء بناء على قوتها التصويتية 
 »Executive Board  – التنفيذي  »المجلس 
الدولي،  النقد  في صندوق  عضًوا   24 من  المكون 
و»مجلس إدارة – Board of Directors« مكون 
المجلسان  ويعدُّ  الدولي.  البنك  في  عضًوا   25 من 
عن  والمسؤولين  المؤسستين،  سياسات  صانَعي 
اإلدارة اليومية من قبل اإلدارة العليا التنفيذية، وهي 
بدورها أيًضا منتخبة من قبل األعضاء باآللية نفسها 

التابعة للقوة التصويتية.
األكبر  الحصة  األمريكية  المتحدة  الواليات  وتمتلك 
بنسبة  الدولي  النقد  صندوق  في  المساهمة  من 
ما  إال  الصين  مثل  دولة  تمتلك  ال  بينما   ،%16.5
نسبته 6.08%، وروسيا 2.6%، أما حلفاء الواليات 
الغربي بشكل  التحالف  المتحدة فيزيدون من حصة 
حّقِ  من   %4.03 تملك  المتحدة  فالمملكة  كبير؛ 
 ،%4.03 وفرنسا   ،%5.31 وألمانيا  التصويت، 
اآلخرين  الحلفاء  ذكر  وبدون   ،%6.14 واليابان 

إجمالي  من   %35 من  أكثر  وحدهم  هؤالء  يمتلك 
حقوق التصويت.

أن  إال  الدولي؛  البنك  في  كثيًرا  الصورة  تختلف  ال 
التوزيع في البنك الدولي مقسم على أربع منظمات 
قوتها  تعبر عن  الدول حصًصا  فيها  تمتلك  داخلية، 
في  األمريكية  المتحدة  والواليات  التصويتية، 
الصدارة مرة أخرى، ومعها حلفاؤها من األوروبيين 

وغيرهم.
وهذا يعني أن الدول الغربية بقيادة الواليات المتحدة 
األمريكية، تمتلك الحق األكبر في التصويت للهيئات 
التي تدير البنك والصندوق، ومن ثم تدير سياستهما 
النقدي  النظام  ومراقبة  النامية،  الدول  إقراض  في 
العالم  عملة  الدوالر  كون  مع  بالتوازي  العالمي، 
األهم بال منازع، تتلوها عمالت االتحاد األوروبي 
والمملكة المتحدة، مع أهمية عمالت أخرى من هذا 

التحالف نفسه مثل عملة اليابان.

كيف تعمل سياسات إقراض البنك والصندوق؟
يستطيع  فال  معقدة؛  بطرق  العالمي  االقتصاد  يعمل 
طريق  عن  مستقل  بلد  اقتصاد  على  السيطرة  أحد 
لهاتين  يمكن  ولكن  ببساطة،  والبنك  الصندوق 
المؤسستين التحكم بسياسات الدول االقتصادية نتيجة 

لتشابك عملهما مع جهات أخرى في العالم.
يقدم الصندوق والبنك للدول نهًجا اقتصاديًّا مقترًحا 
لتطبيق  كثيرة  أحد، مع حوافز  غير مفروض على 
نخب  مصالح  تتوافق  أن  ويحصل  النهج،  هذا  مثل 
دولة ما مع تطبيق ما يقترحه الصندوق والبنك؛ فقد 
خصخصة  مع  مترافقة  مالي  فساد  مخاطر  سجلت 
القطاع العام وبيعه مثاًل، ما يعني سهولة توجه الدولة 
االقتصادي،  الفشل  نحو  االقتراحات  لهذه  المطبقة 
الحكومية  الموازنة  في  عجًزا  يترجم  الفشل  وهذا 
الدول  هذه  اضطرار  يعني  ما  التجاري،  والميزان 

لالستدانة؛ وهنا يبدأ دور البنك والصندوق.

ولكن  عموًما،  الدول  بإقراض  المستثمرون  يرغب 
المستثمرين يرغبون بضمان قدرة الدول على سداد 
الحكومة  على  يترتب  بما  يهتمون  وال  القروض، 
يطلبون  لذلك  المحلي،  االقتصاد  تجاه  مهمات  من 

اإليرادات،  ورفع  اإلنفاق  تخفيض  الحكومات  من 
تخفيض  لضمان  الضرائب  طريق  عن  خصوًصا 
العجز، ومن ثم ضمان قدرة الحكومات على سداد 

الديون.
اإلجراءات  مثل هذه  تنفيذ  ما  دولة  في حال رفض 
االئتماني،  التصنيف  ووكاالت  المستثمرين،  فإن 
يعني  ما  الدول،  هذه  إقراض  مخاطر  رفع  تقرر 
للمستثمرين  بالنسبة  المقبولة  الفائدة  أسعار  ارتفاع 

إلقراض هذه الدولة.
ولكن هذه المفاوضات على ميزانية الحكومة ال تتم 
دور  يأتي  وهنا  مباشرة،  والمستثمرين  الدولة  بين 
صندوق النقد الدولي الذي يفاوض الحكومات مقدًما 
شروطه التي تتضمن في الغالب ضرورة التقشف، 
وتصبح موافقة الصندوق على إقراض بلد ما مؤشًرا 
على  االئتماني  التصنيف  ووكاالت  للمستثمرين، 
مدى إمكانية الثقة باإلجراءات التي ستتخذها حكومة 
هذا البلد بخصوص قدرتها على سداد ديونها الحًقا.

ولكن  الشروط،  هذه  رفض  طبًعا  الدول  وتستطيع 
موازنتها  عجز  لتمويل  بديل  لديها  يكن  لم  طالما 
فيه  تفوق  وضع  لمواجهة  مضطرة  ستكون  فإنها 
التمويل  تأمين  الدولة على  قدرة  اإلنفاق  ضرورات 
الالزم لإلنفاق، وهذا قد يؤدي أحياًنا إلى نتائج أسوأ 
من االلتزام بشروط الصندوق، ولذلك يرى البعض 

هذه الشروط ابتزاًزا للدول المحتاجة.

لقد انتقد اقتصاديون معتبرون هذه المؤسسات كثيًرا؛ 
منهم االقتصادي جوزف ستيجلتز حائز جائزة نوبل 
في االقتصاد، والذي يرى أن سياسات التقشف التي 
تمثل  مفاوضاتها  في  الدولية  المؤسسات  تفرضها 

فهًما معكوًسا ألساسيات علم االقتصاد.
وإذا أضفنا إلى كل ذلك رأي الكثيرين عن أن الدول 
المتقدمة تحتاج إلى منع تقدم الدول النامية، وفرض 
حالة التخلف الدائم عليها إلبقاء هيمنتها على العالم، 
تعني  المؤسسات  هذه  على  الدول  هذه  سيطرة  فإن 
على  )المسيطرة  المتقدمة  الدول  مصالح  تضارب 
ومن  لهما،  المعلنة  األهداف  مع  والصندوق(  البنك 
بتعمد  المسيطرة عليها  والدول  المؤسستين  اتهام  ثم 

تخريب اقتصادات الدول النامية.



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

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

عروضنا :  
نظام الكاشير كاسه اإللكتروني       -

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

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

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

اإللكتروني  و التطبيقات  

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

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

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

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

لسنا 
الوحيدون 

ولكننا 
االفضل



Von der Idee bis zur fertigen Software

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

Was wir anbieten?
Sämtliche Softwareentwicklung 
und Hardwareprogrammierung.

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

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

كل الخطوات من الفكرة الى نهاية البرمجة

اذا كنت تبحث عن تصميم برنامج 
فنحن من يلبي لك ذلك

خدماتنا:
كافة برامج السوفت وير / الهاردوير

اختصاصاتنا:
تنظيم تقنية المعلومات   -

تطبيقات الويب   -
تطبيقات الهواتف الذكية   -

تطبيقات الحاسوب اإللكتروني   -
تصميم برامج الذكاء االصطناعي   -

واجهة التواصل بين التطبيقات -

استخدم برنامجنا الخاص للنظام اإللكتروني 
للكاشير كاسه

هل تستخدم الكاشير كاسه؟ 
برنامجنا قابل للتطبيق على كل أنواع 

الكاشير كاسة اإللكترونية
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تشير التقارير العلمية الصادرة عن الهيئة الحكومية 
نسبة  الدفيئة شّكلت  الغازات  أن  إلى  للمناخ  الدولية 
عالية في الغالف الجوي منذ قيام الثورة الصناعية، 
وعلى رأس قائمة الغازات الدفيئة يتصّدر غاز ثاني 
أكسيد الكربون، باإلضافة إلى غاز الميثان وأكسيد 

النيتروز.
رصد  إلى  العلمية  األبحاث  بعض  تشير  بينما 
مستويات عالية من غازات ملوثة أخرى تم اكتشافها 
في القرن العشرين، ولم يكن لها وجود قبل قرنين 
الكلوروفلوروكربون  مركبات  مثل  الزمان،  من 
في  وجود  لها  يكن  لم  إذ  والهيدروفلوروكربون، 

الغالف الجوي.
دول  الحراري  االحتباس  ظاهرة  أرغمت  وبهذا 
العالم على وضع سياسة ناجحة للتقليل من انبعاثات 
الغازات الدفيئة الناتجة عن السلوك البشري والدول 
األحفورية،  الطاقة  على  كلياً  تعتمد  التي  الصناعية 
المصنعة  الدول  إلزام  إلى  السياسات  تلك  وتهدف 
الصحيح  بالمسار  والتقيد  االنبعاثات  بخفض 
تتجاوز  ال  التي  الحرارة  درجة  على  والمحافظة 
1.5 بحلول عام 2030؛ وصواًل  للهدف الرئيسي 
 2050 عام  بنهاية  كربونية صفرية  انبعاثات  وهو 
والمحافظة على درجة حرارة آمنة لألجيال القادمة.

عن  الصادر   ،2021 لعام  األخير  التقرير  ويؤكد 
عن  بعيد  العالم  أن  للمناخ  الدولية  الحكومية  الهيئة 
الدفيئة  الغازات  وأن   ،1.5 حرارة  بدرجة  االلتزام 
بعيدة عن  العشرين  تتزايد في االنبعاثات وأن دول 
المسار الصحيح، وتؤكد على عدم التقيد ببنود اتفاقية 
باريس للمناخ لعام 2015، وأننا نقترب من درجة 
2 مئوية، وربما نصل إلى درجة حرارة عالمية تقّدر 

بـ7 درجات نهاية القرن، والكون يدفع الضريبة.
االتفاقيات  هذه  من  بأي  تلتزم  لم  المصنّعة  والدول 
مع  تتطابق  ال  فيها  البدء  تحاول  التي  والمشاريع 
التصريحات السياسية التي تؤكد ضرورة المحافظة 
على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وعدم االعتماد 
على االقتصاد المتعلق بالطاقة األحفورية واالنتقال 
داعمة  والمساهمة في مشاريع  النظيفة،  الطاقة  إلى 

للطاقة المتجددة عالمياً.
الكثير  الحراري  االحتباس  ظاهرة  على  ويترتب 
المجتمعات،  بحياة  المتعلقة  الصحية  المشاكل  من 
منظمة  تقارير  في  الموجودة  التوقعات  وبحسب 
الصحة العالمية فإنه من المقّدر ارتفاع نسبة الوفيات 
بين عامي 2030-2050 إلى أكثر من 20 مليون 

إنسان سنوياً.

واإلسهال  الهوائي  والتلوث  الغذاء،  النعدام  ونتيجة 
بعض  تنقلها  التي  بالمالريا  المتعلقة  واألمراض 
الحيواني،  المصدر  ذات  واألمراض  الحشرات 

ويذهب  للشرب،  النظيفة  والمياه  الزراعة  وانعدام 
التقرير إلى أن ضحايا التغير المناخي هم األشخاص 
الدفيئة،  الغازات  انبعاثات  في  يتسببوا  لم  الذين 
إشارة إلى الدول النامية التي ال يمكنها الصمود أمام 
الفيضانات والكوارث الطبيعية الناتجة عن التغيرات 
المناخية وظاهرة االحترار العالمي وانعكاسها على 

البيئة والكون.

وبالجملة ظاهرة االحتباس الحراري هي ارتفاع شديد 
في درجة مياه البحار، وإذا قمنا بالربط المنطقي بينها 
وبين الغازات الدفيئة فإن النتيجة مرتبطة بانبعاثات 
غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان، نتيجة لألنشطة 
ومساهمتها  العالمية،  النفطية  للشركات  الصناعية 
التي  الدفيئة  الغازات  من  عالية  نسب  ارتفاع  في 
ببيت  أشبه  غازية  كتلة  الجوي  الغالف  في  شكلت 
الزجاج الذي تتسرب منه الحرارة بنسبة عالية تجاه 
األرض، وال يمكنها النفاذ إلى الفضاء مرة أخرى، 
والنباتات،  والمحيطات  البحار  مياه  على  يؤثر  مما 
فترتفع درجة الحرارة، إذ يساهم ذلك بزيادة ارتفاع 
البحر عن مستوى سطح األرض، وتحدث تغيرات 
جيوفيزيائية تلحق أضراراً بالكائنات الحية الموجودة 
الجليد  وإذابة  انقراضها  إلى  يؤدي  مما  البحار،  في 
وثيقة  عالقة  له  وأنتاركتيكا  جرينالند  جزيرتي  في 

باالحترار العالمي.

مؤتمر المناخ في مصر
الشيخ  شرم  مدينة  في  المنعقد  المناخ  مؤتمر  أقر 
الثاني  نوفمبر/تشرين   20 األحد  فجر  بمصر، 
األضرار  لتمويل  مكرٍس  صندوٍق  إنشاء   ،2022
المناخية الالحقة بالدول "الضعيفة جداً"، وذلك بعد 
استمرت  الدول  بين  المفاوضات  شهدتها  خالفات 

طوال الليل.
عامة  جلسة  خالل  باإلجماع  القرار  هذا  اعتُمد 
بعد  وجاء  المندوبين،  من  تصفيق  وسط  ختامية، 
الدول  مطالبة  حول  شاقة  مفاوضات  من  أسبوعين 
تتسبب  التي  الغنية  الدول  من  بتعويضات  النامية 
تداعيات  الناجمة عن  المناخ، عن األضرار  بتلوث 

التغير المناخي.
لقرار  المروجين  إن  قالت  الفرنسية  األنباء  وكالة 
وصفوه  المناخية،  األضرار  تمويل  صندوق  إنشاء 
مدير  إدوو  محمد  ورّحب  تاريخي"،  "قرار  بأنه 
منظمة "باور شيفت أفريكا" غير الحكومية، والداعم 
بداية  "في  قائاًل:  بالقرار  الصندوق،  إلنشاء  الكبير 
على  واألضرار  الخسائر  مسألة  تكن  لم  المباحثات 

جدول األعمال حتّى. واآلن دخلنا التاريخ".
مالية  لموارد  الفورية  "الحاجة  على  القرار  شدد 
النامية  الدول  لمساعدة  مناسبة،  وإضافية  جديدة 

وغير  "االقتصادية  التداعيات  إزاء  األكثر ضعفاً"، 
االقتصادية" للتغير المناخي.

"صندوق  إنشاء  الممكنة  التمويل  وسائل  بين  من 
لالستجابة للخسائر واألضرار"، وهو مطلب أساسي 

للدول النامية التي تكتلت حول هذا الملف.
تطبيق  ترتيبات  خاصة  لجنة  تحدد  أن  المقرر  من 
إقرارها خالل مؤتمر  أجل  والصندوق، من  القرار 
العربية  اإلمارات  في  )كوب28(  المقبل  األطراف 

المتحدة نهاية 2023.
نفسها  قد فرضت  الخسائر واألضرار  كانت مسألة 
بعد  أكثر من أي وقت مضى،  النقاشات  في صلب 
الفيضانات المدمرة التي ضربت باكستان ونيجيريا، 
شرم  في  المناخ  مؤتمر  تُفِشل  المسألة  هذه  وكادت 

الشيخ.
أُدرجت هذه القضية في جدول األعمال الرسمي في 
اللحظة األخيرة، بسبب تحفظ الدول الغنية منذ فترة 

طويلة على إنشاء صندوق مكرس لها.
وسيطرت دعوات الدول النامية لمثل هذا الصندوق 
على المؤتمر، ما أدى إلى تمديد المحادثات إلى ما 
بعد موعد االنتهاء، الذي كان مقرراً يوم الجمعة 18 

نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
من  حّذر  قد  كان  األوروبي  االتحاد  أن  إلى  يُشار 
استعداده لالنسحاب من مفاوضات المناخ إذا لم يتم 

التوصل إلى اتفاٍق مرٍض.
مرتبطة  عدة  كوارث  شهد  قد   2022 العام  كان 
بالتغير المناخي، من فيضانات وموجات جفاف تؤثر 
في المحاصيل، وحرائق واسعة، وكان هدف مؤتمر 
مشاركة  دولة   200 حوالي  التزامات  زيادة  المناخ 

بالحد من هذه اآلفة.

أي  حقيقتها  في  تحمل  ال  المؤتمرات  هذه  وأخيراً 
العالمي،  باالحترار  المتعلقة  للمشاكل  حقيقية  نتائج 
استعراض  فيها  يتم  مؤتمرات صورية  مجرد  فهي 
الزائفة  والوعود  الفارغة  السياسية  الخطابات 
هذه  من  منتظرة  حلول  وال  الناخبين،  جذب  بهدف 

المؤتمرات البعيدة عن الواقع وتحديات الكون.  

سامي عيد

على هامش فمة المناخ في مصر
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www.dalil.de

عادل فهمي

بعد شهر من إجراء االستفتاء على ضم إقليم خيرسون 
اآلن  موسكو  سلطات  اتخذت  الروسية،  لألراضي 
روسيا  وقررت  المحافظة  هذه  بشأن  جديدا  قرارا 
سحب قواتها من الجزء األيمن من نهر دنيبر، الواقع 

في خيرسون. 
الدفاع  وزارة  قالت  لالستراتيجية،  شرح  وفي 
غير  إصابات  وقوع  منع  تريد  إنها  الروسية 
ضرورية في صفوف قواتها وإنقاذ أرواح المدنيين 
في خيرسون. وقال قائد العمليات العسكرية الروسية 
الروسي،  الدفاع  لوزير  بيان  في  أوكرانيا،  في 
في  المدنيين  على  أوكرانيا  هجمات  إلى  إشارة  في 
خيرسون، “إذا نفذ نظام كييف هجوًما أكثر تدميراً 
على سد كاخوفسكايا، فإن المياه قد تتدفق حيث تغمر 
كبيرة  إصابات  وقوع  في  وتتسبب  شاسعة  مناطق 
إن  سوروفيكين،  وأضاف،  المدنيين”.  صفوف  في 
وكذلك  سيناريو  أسوأ  منع  في  سيساعد  “االنسحاب 

اإلبقاء على القوات في المنطقة آمنة”.
الخيار  إن  أوكرانيا  في  الروسية  القوات  قائد  وقال 
عسكرية  عملية  هو  المنطقة  في  للعمليات  األنسب 
دنيبر.  الدفاع على طول خط حاجز  لتنظيم  خاصة 
لوحداتنا  القتالية  والقدرة  الجنود  حياة  “سننقذ  وقال 
وإبقائهم على الساحل الغربي ال طائل من ورائه”. 
آمنة  بترتيب حركة  الروسي  الجنرال  هذا  أمر  كما 
روسيا  في  يبدأ  نهر  هو  ودنيبر  والمدنيين.  للجنود 
ويتدفق إلى البحر األسود بعد مروره عبر بيالروسيا 
ورابع  أوكرانيا  في  نهر  أطول  وهو  وأوكرانيا، 
طول  على  كاخوفسكايا  سد  ويقع  أوروبا.  في  نهر 
ما  وإذا  خلفه،  المياه  من  الكثير  ويحمل  النهر،  هذا 
عرضة  خيرسون  سكان  من  العديد  فسيكون  انهار 
للدمار، وفي األيام األخيرة أطلقت القوات األوكرانية 

صواريخ باتجاه هذا السد.
األمر  على  بحذر  األوكرانية  السلطات  ردت  ولقد 
ويبدو  خيرسون.  من  الروسي  الجيش  بسحب 
القوات  بسحب  األمر  إصدار  أن  تعتقد  كييف  أن 
وجزء  تكتيكي  عمل  هو  خيرسون  من  الروسية 
القوات  محاربة  في  الروسية  العسكرية  الخطة  من 
الغربيون  يعتبر  ذلك،  غضون  وفي  األوكرانية. 
الروس  انسحاب  األوكرانيين  المسؤولين  وبعض 
من خيرسون بمثابة هزيمة كبيرة للرئيس الروسي 

فالديمير بوتين، ويعتبرونه انتصاًرا كبيًرا لكييف.

حسن نية الستئناف محادثات السالم
الغربيين، ضعفت  المسؤولين  بعض  ربما، وحسب 
من  أشهر  تسعة  بسبب  واقتصادًيا  عسكرًيا  روسيا 
هذا  على  خيرسون  من  االنسحاب  وتم  الحرب، 
الهائلة  الهجمات  األساس، لكن الروس أظهروا في 
التحتية األوكرانية في األسابيع األخيرة  البنية  على 

لمواصلة  األسلحة  لديهم  وأن  كافية  ترساناتهم  أن 
ومسؤولي  بوتين  لكن  طويلة،  لفترة  الصراع 
من  المزيد  يروا  أن  يريدون  ال  اآلخرين  الكرملين 
تراجع  هو  خيرسون  إخالء  فإن  وبهذا  الضحايا، 
الروسية  اإلعالم  وسائل  وتعتبر  أيًضا،  تكتيكي. 
نية  على حسن  خيرسون عالمة  من  االنسحاب  إن 
قبل  روسيا  أعلنت  كما  الحرب.  إلنهاء  موسكو 
شهرين عن حشد 300 ألف من قواتها االحتياطية، 
وسيتم نشر جزء كبير من هذه القوات في المناطق 
الروس،  عليها  يسيطر  التي  أوكرانيا،  من  الشرقية 
مشترك  تقييم  هناك  الغربيين،  بين  حتى  وبالتالي، 
يوجد  ال  بأنه  ويرون  الروسي،  العسكري  للوضع 

نقص في القوة البشرية في الجيش الروسي.
أهدافها  روسيا  غيرت  الحرب،  منتصف  وفي 
األساسية والرئيسية نحو احتالل المناطق الشرقية من 
ولوهانسك،  دونيتسك  مقاطعتي  وخاصة  أوكرانيا، 
لالنضمام  روسي  أصل  من  أبناؤهما  سعى  اللتين 
إلى روسيا منذ عام 2014. وقد تحقق ذلك بالفعل 
إلى  المناطق  هذه  وضم  استفتاء  إجراء  خالل  من 
األراضي الروسية، وبالتالي قال الجنرال إن موسكو 
ما،  حد  إلى  الحرب  في  الرئيسية  أهدافها  حققت 
في  المقاطعتين  هاتين  خارج  التقدم  من  تمكنت  بل 

أراضي أوكرانيا.

هل هي بداية المفاوضات؟
وتأتي رغبة موسكو في العودة إلى طاولة المفاوضات 
فيما انتشرت أنباء في األيام األخيرة عن أن مسؤولين 
أمريكيين بعثوا برسالة إلى كييف للتفكير في اقتراح 
الرغم  وعلى  السالم.  محادثات  استئناف  روسيا 
استئناف محادثات  األوكراني جعل  الرئيس  أن  من 
المحتلة،  األراضي  جميع  عودة  على  يعتمد  السالم 
يعتقد المسؤولون في واشنطن أن األوكرانيين ليس 
لديهم القدرة على تحرير األراضي المفقودة وعليهم 
اآلونة  والتسوية. وفي  التراجع عن بعض مطالبهم 
ملعب  في  الكرة  الفرنسي  الرئيس  ألقى  األخيرة، 
أوكرانيا ليقرر عاجاًل ما إذا كانوا يريدون مواصلة 
للتفاوض.  استعداد  على  كانوا  إذا  ما  أو  الحرب 
أزمة  واجهوا  أنهم  من  بالقلق  األوروبيون  ويشعر 
طاقة بسبب دعمهم الشامل ألوكرانيا، وال يعتبرون 

استمرار هذه العملية في مصلحة اقتصاداتهم.

إن  المتحدة  األمم  باسم  المتحدثة  قالت  جنيف  وفي 
من  كبار  ومسؤولين  روسي  وفد  بين  محادثات 
بشأن  موسكو  شكاوى  حول  بدأت  الدولية  المنظمة 
وساعد  الحبوب.  لتصدير  األسود  البحر  مبادرة 
خالل  من  عالمية  غذاء  أزمة  تفادي  في  االتفاق 
السماح بتصدير األغذية واألسمدة من بضعة موانئ 

إن  في جنيف  وقالت  األسود.  البحر  أوكرانية على 
مارتن غريفيث، منسق مساعدات األمم المتحدة الذي 
األوكرانية،  بالصادرات  المتعلقة  المحادثات  يرأس 
في  الكبيرة  التجارية  المسؤولة  غرينسبان،  وريبيكا 
المنظمة الدولية، يجتمعان مع نائب وزير الخارجية 
في  المنظمة  بمكتب  فيرشينين  سيرغي  الروسي 
تعزز  أن  “نأمل  صحافية  إفادة  في  وقالت  جنيف. 
المحرز في تسهيل صادرات  التقدم  المناقشات  هذه 
إلى  االتحادية  القادمة من روسيا  واألسمدة  األغذية 

األسواق العالمية بال عراقيل

عمل تكتيكي لتقوية الجبهات األخرى
فإن  القرم،  جزيرة  شبه  من  خيرسون  لقرب  نظًرا 
هذه المنطقة ذات أهمية استراتيجية للروس، ويحاول 
هذه  من  الشرقي  الجزء  في  أنفسهم  تثبيت  الروس 
المقاطعة وتعزيز قواتهم من أجل التقدم المحتمل في 
المستقبل. ويعتقد خبير عسكري غربي، “إذا تمكنت 
روسيا من سحب وحداتها من خيرسون دون وقوع 
في وضع  تكون  أن  المحتمل  فمن  كبيرة،  إصابات 
أقوى للحفاظ على خطوطها األمامية الحالية، حيث 
الحتواء  أكبر  بسهولة  القوات  هذه  تحريك  يمكنها 

منطقة دونباس وزابوريزهيا”. 
خيرسون  في  قواتها  استخدام  لروسيا  ويمكن 
إلرسالها إلى جبهات القتال في مناطق أخرى وتقوية 
مقاطعتا  وتحظى  األوكرانيين.  ضد  المحاور  هذه 
دونيتسك ولوهانسك بأهمية خاصة بالنسبة للروس، 
هذه  لحماية  القوات  من  مزيد  إلى  حاجة  وهناك 
خورسون  غادروا  الذين  للروس  ويمكن  المناطق، 

المساعدة في هذا الصدد.

يجب أن يؤخذ في االعتبار أيًضا أن وجود القوات 
الصعب  من  سيجعل  حدودها  عن  بعيدا  الروسية 
البارد  الشتاء  وبسبب  والمساعدات،  القوات  نقل 
أكبر  بشكل  العملية  هذه  تكاليف  ستزداد  والمرهق، 
بالنسبة لموسكو. ومثل مدن أخرى في أوكرانيا، تم 
تدمير العديد من البنى التحتية في خيرسون، لذلك في 
الشتاء سيكون من الصعب توفير الطاقة والكهرباء 
إلنتاج أنظمة التدفئة، وبالتالي ترك الروس خيرسون 
لتقليل تكاليفهم وتقليل الخسائر بسبب إلى برد الشتاء 
القارس. وبالنظر إلى أن سلطات كييف تريد تحرير 
خيرسون بأي ثمن، فإن هذه القضية يمكن أن تزيد 
من الخسائر في صفوف المدنيين األوكرانيين، وقد 
ونقص  البرد  جانب  إلى  النزاعات  تصاعد  يؤدي 
الحبوب والغذاء إلى كارثة إنسانية في هذه المنطقة. 

انسحاب القوات الروسية من خيرسون 
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فارس مطر شاعٌر عراقّي يقيم في العاصمة األلمانية 
برلين، له تجربته الشعرية المميزة، ولصوته الشعري  
حضوٌر  في الساحة الثقافية العربية واأللمانية، كان 
قصيدته،  فضاء  تشكيل  في  الكبير   األثر  للغربة 
والذي  تراوح بين السياسي الساخر،  والوجداني، 
وأوجاع الحرب وانعكاسها على ما هو انساني عام .

  1969 سنة  الموصل  مدينة  في  مطر   فارس  ولد 
في  والده،  يد  على  واألدبي  الشعرّي  وعيه  تشّكل 
 2008 وبعد  عّمان  وبعدها  البدايات   كانت  بغداد 
تعّمقت تجربته الشعرية ، وهو اآلن في برلين منذ 
أكثر من خمس سنوات، وقد شارك في عدٍد كبيٍر من 
الثقافية في برلين وخارجها، كان آخرها،  األنشطة 
مهرجان الثقافة الحديثة للحضارات األولى في مدينة 

كمنتس األلمانية .
نال الشاعر عدداً من التكريمات و ُقّدمت عن عالمه 

الشعرّي الكثير من الدراسات  النقدية.
عن  البدايات و الشعر،  والغربة  والفرح المتأخر  

كان لنا الحوار التالي معه .
في النشأة والبداية هل كان الشعر شاغلك   -

األّول ؟
  في ُمفتتح الوعي مع النهوض الباكر عندما كنت 

أََتَهيَّأُ للذهاب الى المدرسة 
لوالدي جاسم مطر،  الصباحي  اليومي  الطقس  كان 
هو سماع الراديو، إذاعة بغداد، وكان صوت كالدس 
بسالمة  اشتهرت  التي  العراقيّة  المذيعة  يوسف 
ذلك  وعيي  في  ينقُش  العربية،  للغة  نُطقها  وجمال 
التعلّق الجميل باللغة جزالًة ومعنى. سنوات الّدراسة 
األولى وجديّة المعلمين في التدريس، ال سيما درس 
بعمقها  المغنّاة  الُفصحى  والقصائد  العربية  اللغة 
الصوت  ناحية  من  المتكامل  الموسيقي  الجمالي 
اللحن  ورقّي  الصباحية  فيروز  أغنيات  والكلمات، 
وأم  الحليم حافظ  الوهاب وعبد  لمحمد عبد  والغناء 
بي  وأودى  قادني  هذا  كّل  األطرش،  وفريد  كلثوم 
إلى واحة الشعر. إذ وجدت أّن تعلّقي بالنقاط أعاله 
تم ، ويتم من خالل الشعر أي القصيدة، بمعنى آخر، 
الذات.  في  القصيدة  تحققها  التي  الوجدانيّة  أعني 
وهنا بدأت أعي أّن شيئاً ما يشغلني ويحّرضني على 

الكتابة واالقتراب الخطير من هالِة الشعر. 
في مطلع ثمانينات القرن الماضي كان الجّو مشحوناً 
ذهبت  التي  والتعبئة  والهتافات  الطبول  بأصوات 
والفوالذ.  البارود  حيث  الى  بعيداً  والشبان  باآلباء 

كانت األنهار تجري بخوٍف واألشجار تؤجل نمّوها 
وكانت  تزقزق.  ال  عليها  تبيت  التي  والعصافير 
وقلقة.  مرتبكة  القصيدة  كتابة  محاولة  في  بداياتي 
كانت رائحة الحرب تغّطي وتصبغ كّل شيء لتحيله 
إلى هلع ووجل. تسلقت ظالل الحرب آنذاك الفنون 
والشعر واألدب. وخالل ارتباك المشهد كنُت أطالع 
واستمع ما تيسر لي من قصائد ومجموعات شعرية 

وبرامج أدبية. 
يوم مائي على ضفاف دجلة، كنُت أمشي مع  ذات 
شهاب،  أحمد  بعد"  فيما  "الشاعر  الطفولة  صديق 
كانت  التي  القصائد  وعن  األدب  عن  نتحدث  وكنا 
في مناهجنا الدراسيّة وعن الحداثة والنقلة في شكل 
القصيدة العربية على يد الشاعرة نازك المالئكة وبدر 
الحيدري  بلند  البياتي و  السياب وعبدالوهاب  شاكر 
سنة  األولى  شعر  مجلة  جماعة  من  لبنان  وشعراء 
العراقية  شعر  مجلة  أصدروا  آخرين  إلى   1957
سنة 1969 وأبرزهم الشاعر فاضل العزواي الذي 
كتب بيان شعر 69  في عددها األّول حيث طّوروا 
كتابة  لطريقة  مستقبلية  رؤية  وطرحوا  وانتقلوا 
القصيدة الحديثة وسمات ومسؤولية الشعر والشاعر 

التي يجُب أن يحملها ويعبر عنها. 
الخمسينيات والستينيات والسبعينيات  وكان لشعراء 
الدور الكبير في صياغة ُمخيلتي الشعريّة. لقد كان 
الحديث مع صديقي الشاعر أحمد شهاب هو الشيء 

الذي رسخ حبّي وتعلّقي بالشعر .  
أو   إبداعيّا  الحرب  لك  تعنيه  الذي  ما   -

شعريّاً؟
تحديداً وفي مطلع سنة 1986 أخذتني الحرب إلى 
وقسوة  والغبار  الخاكي  اللون  حيُث  الخانق،  جّوها 
الفوالذ، والقذائف، واألصوات المحترقة، والخنادق. 
أمام  المرَء  تضع  التي  والمواجهة  الموت  لعبة  إنّها 
والمجهول  العتمة  في  الولوج  القسرّي على  التكيّف 
دون عودٍة. كان التجنيد إلزامياً حيُث قضيت سنتين 
فيها  كبرُت  خمٍس..  أي  بعدها،  وثالث  الحرب  في 
دهراً وِمتُّ فيها مراراً وكان الوقت يمّر على وجهي 
والُسَرُف وعجالت الناقالت تهرس جسدي الذي لم 
الكثير من الشعراء )إلى حّد ما   مذكوراً.  يكن شيئاً 
كنت كذلك( وّظفوا قصائدهم، بل ومذاهبهم الّشعريّة 
واالصطفاف  بالتخندق  الحرب  موضوعِة  في 
واستخدموها  حاّدة  زاويٍة  في  القصيدة  وحصروا 
بشكٍل ُمشّوه، جعلوا منها رصاصًة و قذيفة، أدخلوها 

المتواضعة  عنوًة في الحروب وهذا يخالف رؤيتي 
للشعر )بالتأكيد، سبقني إليها كثيرون( إذ أّن الشعر 
ليس قاتاًل والقصيدة ليس من وظيفتها أن تكون قذيفة 
الجمال  هي  الشعر  مهّمة  بندقية.  في  رصاصة  أو 
وتأثيث الوجدان والتحريض على اإلقبال على الحياة 
وتوظيفها  الوجود  جماليات  بجانب  واالصطفاف 
كملمٍس حّسي وإن كان البّد لها من ذلك فهي تدخل 
الوجدان  يالمس  الذي  وجمالها  بشاعريتها  المشهد 
قلُت  إذا  أغالي  ال  ربما   . الرقّي  ويثير  والمشاعر 
لذلك أجد  الرديئة.  القصائد  العام أفسدته  المشهد  أّن 
ويطالع  يبحث  الذي  الشاعر  هو  القلق  الشاعر  أّن 
ويقيم تجربته ويصحح مساره من االرتباك المرحلي 
الذي أجده طبيعياً في التجربة الشعرية وعكس ذلك 
لي  عنت  والموات.  التخشب  من  الشاعر  سيعاني 
الحرب الكثير، لقد زودتني بخزين معرفي وإنساني 
من مشاهدات وصور شتّى ال يمكن نسيانها.  كانت 
الخسائر البشرية من الطرفين ال يعرف أحدها اآلخر 
ولكٍل أهٌل، وأبناء، وبنات وحبيبات، لقد كانت حفلة 

الموت صاخبة.
الحقاً في سنة  2020  صدرت مجموعتي الشعرية 

الثالثة )الفرح المتأخر يغمرني( 
برؤية  بدأت  اكتنازات  و  اختالجات  تضّمنت  وقد 
في  السيرذاتية  بالقصيدة  بعيد  حّد  إلى  أشبه  شاملة، 
في  إاّل  الواقع  يالمس  يكاد  محلّق  ال  ملحمّي  سرٍد 
بحذر  التماهي  تؤدي  مباشرٍة،  زمكانيٍة  دالالت 
الحريص على بناء نّص شعري بأبعاد فنيّة متنوعة 
الوجوديّة  األسئلة  يثير  مبّسط،  فلسفّي  وبعمٍق 

االنسانيّة ويترك للقارئ حيرة األجوبة. 
الطفولة  من  بدأً  شاسعة  إنسانية  هموماً  ويحمل 
الثماني  حرب  فترِة  إلى  بالشعر  المتورط  والوعي 
والمعاناة جراء  الحصار  وفترة  العراق  في  سنوات 
إلى  واللجوء  والهجرة  والنزوح  األهلية  الحرب 
األماكن الجديدة وصعوبات االندماج والواقع الجديد 
واالنفتاح على الثقافات والتجارب الشعرية العالميّة، 
هنا في العاصمة األلمانية برلين. لكّن الثيمة الرئيسة 
المتأخر يغمرني(  )الفرح  الطويلة  القصيدة  في هذه 
هي  ورقة  المائة  يتجاوز  كتاب  في  والتي صدرت 
القصيدة على معادلتها  والتي تحرص  الحرب  ثيمة 
القصيدة  يتنفس  صدر  وبجدارة  الحياة  باستحقاق 

والموسيقى. 
هل  أو  دجلتك؟  برلين  شبريه  نهر  في  وجدت  هل 
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لبرلين حّصة من قصائدك  باعتبارها الوطن البديل 
ولو إلى حين؟

غالباً  الجهات.  مبتدأ  وهو  بالهبوب،  الحنين شروع 
ما أقول ُقّدامي أزمنتي قاصداً سيرتي التي عشتها. 
في الطفولة كدت أن أغرق يوماً في نهر دجلة الذي 
بمدينة  الرشيدية  قرية  في  بيتنا  عن  كثيراً  يبعد  ال 
في  صديقتي.  الضفة  لكّن  يخيفني  الماء  الموصل. 
العراق تمرغت باألمكنة التي عشت فيها حّد اكتساب 
جلسُت  الرافدين.  وانسيابية  المالمح  ترابية  سحنتي 
مّرة تحت نخلة برحية )نوع من النخل العراقي تمره 
فائق الحالوة( في قضاء أبو الخصيب بجنوب شرق 
سكٌر  ني  فمسَّ تمرها  من  وأكلت  البصرة  محافظة 
أبدي ال صحو منه. الناس الوجوه األصوات، أولى 
الكلمات، كّل هذه األشياء تسكنني وتمدني بقوة ويقين 
الثبات الواثق هنا، فكّل قصيدة أكتبها اآلن هي من 
تجلياتها في ذاتي. يقسم نهر دجلة مدينة الموصل إلى 
نصفين وعلى ضفتيه وقفت كثيراً ووضعت يدي في 
لنصفين  برلين  يقسم  الشبريه  نهر  السماوي.  نميره 
أيضاً، أقف عند حافته في جزيرة المتاحف وأتذكر 
دجلة، حبي لدجلة جعلني أحّب نهر الشبريه فكالهما 
ولكّل  وحنين  ذكرى  وكالهما  يجري  وكالهما  ماء 
منها مجراه في وجداني وتأثيره المتباين وحضوره 
الشبريه  نهر  ضفة  عند  مرة  وقفت  قصيدتي.  في 
وتذكرت دجلة فكتبت هذه المقطع من قصيدة الفرح 
المتأخر يغمرني، أردت من الشبريه أن يعينني على 

حنيني فكان نديمي المائي. 
سأَقوُل لِدجلَة

َتِعَبْت، فاتُركني أَحبو فوَق َنميِرَك، آخُذ من  أَقدامي 
موسيقى َموِجَك

أُغنيًة للمنفى، للُحزن المتراِكِم
عند ضفاٍف أَحِسبُها أَنَت، فال يشبُهك الماُء هنا، وأَنا 
َعنِّي  َضْع  أَحالمي  لحارس  وأَقوُل  موتي،  أَشبُه  ال 
في الماِء َيديَك قلياًل أَخِبر دجلَة ما قال الناُي لُغربته. 
وجهي  ورممت  نهراً  منحتني  ألنّها  برلين  أحببت 
ومكانتها  ومعالمها  بتاريخها  ألهمتني  حين  المتآكل 
الحرب  آثار  وجدت  وألنني  السكانّي  وبتنوعها 
وبواباتها،  متاحفها  جدران  على  الشظايا  وطعنات 
التي  لبغداد  النقدي  بالمعنى  المعادل  الوجه  فكانت 
محاوالت  حمالت  عبر  له  تعرضت  لما  تعرضت 
رني وتحرران  رني وبرلين تَُكّسِ تدميرها. بغداد تَُكّسِ
فأكتب  الحنين،  تستشعر  بنتوءات  كنص  جسدي 

أغنيتي وقصيدتي.  
- في قصائدك نفٌس ملحمّي طويل، يتجاوز األشكال 
سيرته  إلى  الشعر  يُعيدك  هل  التقليديّة،  الشعرية 

األولى ؟  
التي كتبت  الفنيّة          يحيلني هذا إلى الطريقة 
فيها القصيدة. أجد نفسي أستطيع الكتابة على بحور 

الشعر الصافية التي تكتب بها قصيدة التفعيلة. وهذه 
على  مداومة  إثر  بل  ُمصادفة،  تأت  لم  االستطاعة 
الّدربة والمرنة والقراءة العامة للقصيدة العربية بدأً 
من شكلها العمودي إلى التفعيلة وإلى  قصيدة النثر. 
القصيدة  المواكبة، جعلتني أعي مراحل تطور  هذه 
يطمح  ومتغيرات.  زمناً  باللغة  مرتبطًة  باعتبارها 
يحقق  وأن  قصيدته  في  شاعرياً  يكون  أن  الشاعر 
إذا  له  هذا  ويمكن  روحيتها،  في  المتوقدة  السحرية 
وَتَمُكن،  وثقافة  موهبة  من  اإلبداعية  أدواته  امتلك 
قريب  أجدني  المتلقي.  مناخ  وقراءة  فهم  أجاد  واذا 
التفعيلة في مرحلتي هذه إذ أكتبها دون  من قصيدة 
التزامي بالقافية. والكثير من القراء يعّدون قصيدتي 
هي قصيدة نثر ألنّهم ال يرون فيها قافية، كما ذكرت 
ملتزم  بشكٍل  العروض  تعتمد  تفعيلة  قصيدة  لكنّها 
وتبعد عن شكل قصيدة التفعيلة الرتيب والمستهلك، 

ثوب  لتلبس  القول،  جاز  إذا 
فهي  الحديثة  النثر  قصيدة 
تحقق شروطاً ُمهمة من شروط 
تواكب  لكنها  التفعيلة،  قصيدة 
وتحقق  اليوم  الشعر  مناخ 
قصيدة  تتبناها  مهّمة  نقاطاً 
بالوزن  االلتزام  النثر. ومسألة 
عندي هي حالة جماليّة ايقاعيّة 
تقييد.  حالة  من  أكثر  إبداعية 
القصيدة  العربية  إن  برأيي 
ـــ  ـ  --ـ  والشاعرية  المتجددة 
الشكل-  عن  النظر  -بغّض 
مناخ  تدخل  أن  على  قادرُة 
إثبات  على  وقادرة  الحداثة 
نفسها. سيرة الشعر األولى  في 
حقيقتها هي الشاعرية المتوقدة 
في  كانت  القصيدة  والتي  في 
بالوزن  تتحقق  ما  مرحلة 
وديمومة  التماع  وسّر  والقافية 
الشعر هو هذا التباين والتطور 

المشّوق ألشكاله. علماً أنني أحّب قصيدة النثر كثيراً 
العربية  القصيدة  تطّور مّس  أهّم  إليها وهي  وأدعو 
منذ  نفسها  اثبات  على  بجدارة  قادرة  هي  وبرأيي؛ 

انطالقها إلى اليوم وفي المستقبل أيضاً.
تحّمل  يغمرني،  المتأخر  الفرح  األخير  ديوانك  في 
قصائده الكثير من األسئلة الجدليّة. حدثنا عن أسئلة 

هذا الفرح المتأخر.  
اذا وصل الفرح متأخراً فال قيمة له، ألنّه لن يحقق 
فعله في من كان ينتظره. هذه القصيدة الطويلة التي 
في  عربيتين  بطبعتين  مستقل  ديوان  في  صدرت 
العاصمة األردنية عمان 2020 وفي بغداد 2022 
ألقيتها  األلمانية  اللغة  الى  منها  مقاطع  وتُرِجمت 

للحضارات األولى في  الحديثة  الثقافة  في مهرجان 
مدينة كيمنتس األلمانية في سبتمبر الماضي،  وثقت 
والقارئ  -الشاعر  صاحبها  خسارات  القصيدة  هذه 
أثرت  بتجاذبات  ممغنطًة  كانت  التي  وأوقاته  معاً- 
في سعادة وشقاء أجيال عاصرت الحقبة من 1969 

إلى يومنا هذا. 
الجدل  الكبير والوحيد الذي تثيره األسئلة في القصيدة 
هو: لماذا هذا الغياب القسري الذي ُفِرَض على كامل 
تلك األجيال التي قضت في الحروب ألجل الالشيء. 
من  عدد  أصدر  قد  مطر  فارس  الشاعر  أّن  يذكر 
وله  األدبي  النقد  في   وكذلك  الشعرية  األعمال 

اإلصدارات التالية :
بين  العشق  )شعرية  بعنوان  األدبي  النقد  في  كتاب 
حضور المرأة وغياب المكان الحميم( دمشق / دار 

تموز2012 

مجموعة شعرية بعنوان )سنبقى.(   عمان / دار ورد 
للطباعة والنشر 2013 

 مجموعة شعرية بعنوان )تمرات في الربذة( العراق 
/ دار صحارى 2014 

يغمرني(  المتأخر  )الفرح  بعنوان  شعرية  مجموعة 
الطبعة  األولى عمان / دار األهلية  2020. 

يغمرني(  المتأخر  )الفرح  بعنوان  شعرية   مجموعة 
أواهل  دار  عن   2022 في  الثانية صدرت  الطبعة 

في العراق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* فارس مطر شاعر عراقي يقيم في برلين
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هل تساءلت يوما لماذا أنت - أيتها المرأة- الطرف 
األكثر اهتماما بعالقتك مع زوجك. 

دراسة  نشرت  فقد  إكسبرس  انديان  لصحيفة  وفقا 
تقول: إن النساء هن األكثر ميال للتقرب من شريك 
الذين  الرجال  بعكس  بالعواطف،  وغمره  حياتهن، 

يهتمون بالقدر نفسه، لكن بطريقة مختلفة.
حبا  عام  بشكل  المرأة  تُظهر  الدراسة  هذه  وبحسب 
وعطاء مفرطا في عالقتها مع شريك حياتها، أكثر 
بكثير من الرجل الذي يميل ألن يكون أكثر تحفظا 

واستقالال في عالقته العاطفية مع زوجته.
وعندما ننظر ألي عالقة زوجية، نرى المرأة دائما 
هي التي تبادر إلصالح أي خلل في زواجها، وهي 
التي تتنبه أوال ألي فتور قد يطرأ في حياتهما، وهي 
من يبحث في كتب العالقات، بحثا عن أجوبه ترضي 

فضولها بخصوص حياتها الزوجية.
فقد  الدور،  بهذا  للقيام  فطريا  مهيأة  المرأة  وتعتبر 
التي  والمهارات،  األحاسيس  من  الكثير  الله  وهبها 
هذه  واحتضان  احتياجات زوجها،  تلبية  تمكنها من 
صفو  تكدر  قد  شائبة  أي  من  وحمايتها  العالقة، 

أجوائها.
األول  والداعم  الراعي  ليكون  الرجل  الله  وخلق 
مع  بعالقته  اكتراثه  عدم  يعني  ال  وهذا  ألسرته، 
زوجته، لكن هو بهذه الطريقة يظهر محبته واهتمامه 
الرجل بمصدر رزقه،  انشغال فكر  بها. وقد يكون 
سببا  ألسرته؛  الالزم  توفير  على  الدائم  وحرصه 

وراء بعده العاطفي عن زوجته.
تتملك المرأة في فترة ما من عالقتها بزوجها، رغبة 
في تغييره لألفضل، وقد تسأل نفسها ما هي الطريقة 
عالقته  على  وحرصا  اهتماما  أكثر  لجعله  المثلى 
معها، إذا كنت واحدة من هؤالء النساء، قد تفاجئك 
تقبل شريك حياتك، وعدم  بأنه يجب عليك  اإلجابة 

التفكير في تغييره وال حتى محاولة ذلك.
وفقا لموقع Inside المتخصص في شؤون األسرة، 

مشتركة،  أمورا  والرجل  المرأة  من  كال  لدى  فإن 
وهي  نوعها،  من  فريدة  صفات  لديهما  أن  أهمها: 
موجودة فطريا في شخصية كالهما، وهذا ال ينفي  
تطور  ومدى  الثقافة  ومستوى  الحياة  ظروف  أن 
لكن  الصفات،  هذه  على  كبير  بشكل  تؤثر  اإلنسان 
مسبقا،  محددة  ومهام  بخصائص  مولودون  جميعنا 
بكوننا رجل أو امرأة وعادة ما تكون هذه الخصائص 

ثابتة عند كل البشر.
أما النظرة المنتقصة لشريك الحياة ورؤيته على أنه 
أكبر  فتعد  طباعه،  لتغيير  يدعوك  مما   ، كفؤ  غير 
يعني  ال  وهذا  الزوجية.  العالقة  الستمرار  مهدد 
تكون  أن  يجب  لكن  تغييره،  يمكن  ال  اإلنسان  أن 
الرغبة في التغيير نابعة من الشخص نفسه، وليس 

من شريكه.

مختلفان  والرجل  المرأة  أن  هي  بسهولة  الحقيقة 
على مستويات عدة، فطريا وعاطفيا، ولدى كالهما 
يهتم  كالهما  لكن  العاطفية،  للعالقة  مغايرة  نظرة 

بمصلحة هذا العالقة بطريقة مختلفة.
في  التركيز  على  حياتهن  مقتبل  في  النساء  تميل 
رغبتهن على تأسيس حياة زوجية، وإنجاب األطفال، 
تكون  أن  يمنع  ال  وهذا  حياتهن،  بشريك  والعناية 

ما  عادة  لكن  مهنة،  للمرأة 
تكون في آخر سلم أولوياتها 

بعد بيتها وعائلتها.
هذه  في  الرجل  نجد  بينما 
منشغل  حياته  من  المرحلة 
بشق طريقه في هذه الحياة، 
تالءم  مهنة  عن  ويبحث 
ال  وهذا  الكبيرة،  طموحاته 
يعني أنه غير مبالي بتكوين 
حياة أسرية، لكن قد ال تكون 
هذا  في  أولوياته  أهم  من 

العمر.
بين  األدوار  وتنقلب  االهتمامات،  هذه  تتغير  قد 
العمر،  منتصف  يبلغون  عندما  والرجل  المرأة 
المرأة  تشعر  قد  المنزل  األوالد  يغادر  أن  وبعد 
حتى  بنفسها  الوقت، وضحت  من  الكثير  فاتها  بأنه 
تربي أوالدها، وحان الوقت لتتفرغ قليال فنراها قد 
أو  قديما،  حلما  تحقق  حتى  الدراسة،  لمقاعد  تعود 
قد تؤسس مشروعا خاصا بها، يوفر لها االستقاللية 
المادية، بينما  يشعر الرجل بأنه استنزف طاقته في 
السباق لتوفير مطالب الحياة التي ال تنتهي، ويشعر 
بفقدان وجود أوالده، وأنه حان الوقت ليهتم بشريكة 

حياته، ويجدد تواصله معها.
العالقة  يجعل  ما  هو  األدوار  في  االختالف  هذا 

العاطفية مشوقة. 
العالقة،  في  الجانب  نفس  على  تكونا  أن  تخيلي 
بعضكما،  إكمال  تستطيعا  أن  سيستحيل  فبالتالي 

والوصول للرضا الكامل.
تستوعبين هذه االختالفات، وأن  أن  وأخيرا: عليك 
تحتضنيها وتقدرين إيجابياتها. وال تنسي أن تشعرين 
يفعل  بالمقابل  وهو  لمجهوده،  التقدير  بهذا  زوجك 
على  يكون  أن  لكالكما  يسمح  مما  نفسه،  الشيء 

طبيعته ويظهر أفضل ما لديه.
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تملكها  التى  المهارات  بعض  فهناك  النساء  الرجال من  يتعلم  أن  عيباً  ليس 
المرأة ويفتقر لها الرجل ويحتاج الرجل بشدة لهذه المهارات حتى ينجح فى 

حياته وعالقاته .
فإذا اختلفت نظرة الرجل لعالقته من والدته وأخته وصديقته وزميلته وزوجته 
وذكاء  راجح  عقل  تمتلك  وأنها  حياته  فى  المرأة  دور  يدرك  فسوف  وابنته 
حاد وحكمة عظيمة اذا استفاد منها الرجل سوف تتغير حياته وشخصيته الى 
وفى  االفضل  الى  كلها  والمرأة  الرجل  بين  العالقة  تتغير  بل سوف  االفضل 
السطور المقبلة سوف نحاول تغير نظرة الرجل ونعرض له بعض االمور التى 

يجب ان يتعلمها من المرأة .

- التركيز على التفاصيل
او  مشكلة  فى  الرجل  يفكر  فعندما  كثيرا  والمرأة  الرجل  سيكولوجية  تختلف 
اكثر من  النتائج  وتهمه  نظرة عامة شاملة  الموضوع  الى  ينظر  فأنه  ما  امر 
االسباب على عكس المرأة التى تكون نظرتها لألمور اكثر عمقا ألنها تنظر 
المرأة  النتائج مما يجعل  اكثر من  باألسباب والمعطيات  التفاصيل وتهتم  الى 
لديها حلول مبتكرة لحل المشاكل اكثر من الرجل وهنا اذا استطاع الرجل ان 
يتعلم من حواء القدرة على رؤية التفاصيل وتحليلها وان يمزج ذلك بنظرته 

العملية وتفكيره المنطقى فسوف يصل الرجل الى حلول مثالية لمشاكله .
- القليل من العواطف 

مهما كان الرجل يملك شخصية حساسة او عاطفية فإنها لن ترتقى الى حساسية 
الرجل  سيكولوجية  النهاية  ففى  عيب  ليس  وهذا  حواء  وعاطفية  ورومانسية 
والمرأة يجب ان تكون مختلفة لكى تكون العالقة بينهم متكاملة ولكن هذا اليمنع 
من ان يتعلم الرجل من المرأة القليل من العواطف فهناك الكثير من المواقف 
فى الحياة التى تحتاج الى عاطفة المرأة اكثر من منطقية الرجل وتفكيره العلمى 
ولذلك اذا استطاع الرجل ان يتعلم من المرأة كيفية مزج العواطف بالتفكير فهذا 

سوف يجعله يرى الحياة بنظرة مختلفة وأكثر وضوحا.
- القدرة على اقامة عالقات اجتماعية 

الفرق بين الرجل والمرأة كبير لغاية اذا تحدثنا على القدرة على اقامة عالقات 
عالقات  تكوين  على  عجيبة  قدرة  تملك  فالمرأة  صداقات  وتكوين  اجتماعية 
اجتماعية جيدة والحفاظ على الصداقات بشكل كبير اما الرجل فال يملك هذا 
الذكاء االجتماعى فطبيعة الرجل العملية وتجعله ال يولى اهتمام الى هذا الجانب 
االجتماعى واإلنساني فى حياته ولذلك يجب ان يتعلم الرجل من المرأة مهارات 
الذكاء االجتماعى ويستفيد من خبرة المرأة الواسعة فى تكوين الصداقات وإقامة 

الحياة االجتماعية .
- التعبير عن المشاعر 

التعبير عن مشاعره فدائما ما يكون الرجل  يواجه الرجل صعوبة كبيرة فى 
كتوم ال يعبر عن فرحه او حزنه كما انه يرى ان البكاء عيب كبير وال يصح 
للرجل ان يبكى حتى يعبر عن مشاعره وهذا ما يحتاج الرجل الى تعلمه من 
المرأة حيث ان حواء تملك قدرة رائعة على التعبير عن مشاعرها ودائما ما 
ترى الجانب االنسانى والعاطفى فى االمور وهذا ما يجعلها اكثر قدرة على 
التصالح مع النفس وهذه االمور يفتقر لها الرجل بشدة ويحتاج ان يكتسبها من 

المرأة حتى يكون اكثر تسامح وسعادة .

قد تعتقدين ان الرجال ينجذبون فقط للنساء الشابات، ولكن هذا ليس صحيح 
السن.  النساء صغيرات  أكثر من  للنساء األكبر سناً  الرجال ينجذبون  فبعض 

اليك األسباب:
أكثر  سناً  األكبر  النساء  ـ 
تحكماً في مشاعرهن، وأقل 
العاطفية  لالنفعاالت  قابلية 
سناً.  األصغر  المرأة  من 
وهذا يعني ضغط أقل علي 
أكثر  يريحه  مما  الرجل 

ويجعل العالقة أفضل.
بالحصول  يهتمون  ال  األكبر سناً  النساء  يثقن فى شكلهن:  االكثر سنا  النساء 
علي الجسم المثالي، ألنهم مروا بكل المراحل التي تمر بها المرأة األصغر سناً 

وألنهم يعرفوا بل ومتقبلين كل العيوب في أجسامهن.
لديهم حياتهم وعملهم وال يعتمدون  أكثر استقاللية ألنهم  النساء األكبر سناً  ـ 
علي الرجال. لهذا ينجذب الرجال لهم ألنهم لن يجدوا من يعتمد عليهم طوال 

الوقت ويتحملوا مسئوليتهم.
ـ النساء األكبر سناً ال يتذمرون علي ما ال يملكونه، بل علي العكس يشعرون 
باالكتفاء بما يملكونه. والرجال ال يحبون التذمر، لهذا هذا من أكثر األسباب 

في اختيار الرجال للمرأة األكبر سناً.
ـ النساء األكبر سناً مستقلين مادياً: النساء األكبر سناً لن يعتمدوا علي الرجال 

من الناحية المادية، ألنهم مستقلين مادياً ويملكون مصدر دخل خاص بهم.
ـ النساء األكبر سناً يملكون الخبرة في الحياة والعالقات والعمل، والرجل يحب 

المرأة الذكية والتي يمكنه التحدث.

ـ اشتري الخضروات والفاكهة في مواسمها، بما يكفي حاجتك لمدة اسبوع.
ـ تجنبي شراء البطاطس ذات القشرة الخضراء ألن ذلك يشير لوجود مادة سامة 

تدعى "السوالنين".
ـ تجنبي شراء البصل الذي يحوي مادة سوداء على قشرة ألنها تدل على نمو 

فطري نتيجة سوء التخزين.
ـ تجنبي شراء االوراق الذابلة والصفراء عند شراء الخضروات الورقية مثل: 

والبقدونس، والكزبرة، والسبانخ، والملوخية.
ـ القشرة الخارجيى البد ان تكون ملساء ، ناعمة و مشدودة .

ـ البد ان تكون الثمره متماسكة و غير طريه و ال قاسيه جدا .
ـ ال تشتري الفواكه او الخضروات ذات االحجام الغير طبيعية.

ـ اشتري الفاكهة و الخضروات التي ال تزال اعناقها موجودة وغير ذابلة.
ـ ال يوجد بها عفن أو بقع أو عالمات غير طبيعيه بالثمرة .

جمالها  على  تدل  ألنها  الزكية  الرائحة  ذات  والخضروات  الفاكهة  اختاري  ـ 
وحالوة طعمها.

ـ ابتعدي عن الخضروات والفواكه التي تحتوي على عالمات بيضاء ألنها تدل 
على ترسب مواد الرش الكيماوية بها.
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محاوله تعليم السلوك المهذب لطفل عنده عامين من الممكن أن تكون صعبه ولكنها ليست مستحيلة. 
فعندما تطلبين منه الذهاب الي النوم ال تتوقعين ان يقول مامي أنا مستمتع بلعبي بالعربات ومن فضلك 
أريد خمس دقائق زيادة، ولكنه في الغالب لن يلتفت لكي أو ربما يخرج لسانه للتعبير عن رفضه. وهذا 

يعني إنه يريد منك المساعدة والمثابرة لتعليمه السلوك المهذب. 
وهذه بعض النصائح التي يجب اتباعها لتعليم طفلك االحترام السلوك المهذب:

احترمي طفلك
نحن عاده ال نعطي أطفالنا االحترام الذي نرجوه ألنفسنا. الخطأ الرئيسي الذي نقع فيه هو أن الال احترام 

يساوي الخوف. الزم اسمع كالم بابا عشان الضرب. وهذا هو الخوف بعينه.
بالرغم من انه من الصعب جداً الصبر علي طفل عنده سنتان ليشرح وجهه نظره إال أن األمر يستحق 
العناء. البد أن تنزلين لمستوي طفلك وتنظرين لعينيه وتجعليه يصدق إنك مهتمة بما يقوله وهذه أفضل 

طريقه لجعله ينصت لما تقولين.

علميه اإلجابة المهذبة
يبدأ طفلك اظهار االحترام والتهذيب خالل كلماته االولي. علمي طفلك استخدام كلمات ‘’ من فضلك’’ و’’ 
شكرا” من خالل التعامل اليومي. اظهري له إنك سوف تستجيبين له عندما يكون مهذبا. وبالضرورة البد 
أن تستخدمين العبارات المهذبة في التعامل أنت بنفسك معه ومع غيره حتى يشعر إنه هذه هي الطريقة 

الطبيعية في التعامل داخل وخارج األسرة.

تجنبي المبالغة في رد فعلك
لو قام طفلك في نوبات غضبه بالصراخ عليك أو حتى لو تلفظ بألفاظ غير الئقة فال تبالغين في رد فعلك 
وحاولي أن تحتفظين بهدوئك واقتربي منه قائله بصوت واثق ‘’ نحن ال نتحدث بهذه الطريقة في العائلة”. 

واشرحي له كيف يحصل علي طلباته بطريقه مهذبة.

امدحي السلوك المهذب
التقدير والتشجيع  البد ان تظهرين 
من  يصدر  مهذب  تصرف  ألي 
طفلك. ال تكتفي بقول ''شاطر'' أو 
''شاطره'' البد من شرح ماذا فعل 
طفلك بالتفصيل، كان تقولي شكراً 
إلنك قلت من فضلك عندما أردت 
يشعره  السلوك  شرح  كريم.  آيس 

بأهمية ما فعله وتقديرك له.

توقعي عدم الموافقة
الحياة تكون أسهل كثيراً إذا أطاعك 

طفلك ولكن هذه ليست طبيعة اإلنسانية. في النهاية تذكري نفسك وأنت طفلة. فان طفلك ال يسمع كالمك 
ليس ألنه ال يجب أن يسمع كالمك بل ألنه ببساطه له رأي اخر. حاولي أن تعلميه إنه سوف يحصل علي 
نتائج أفضل إذا استخدم لغة مهذبة. فبداًل من قول ''أنت لن تأخذيني الي النادي ألنك أم سيئة'' البد ان 
يتعلم ان يكون مهذباً وايجابياً في كالمه فقولي له '' لماذا ال نذهب الي النادي بعد السوبر ماركت''. وهكذا 
عندما تتطور المهارات اللغوية في الكالم عند طفلك سوف يعلم أوتوماتيكياً أن يعبر عن رغباته بطريقة 

مهذبة. فالبد أن تعلميه عن طريق اعطائه أمثله السلوك المهذب.

ضعي حدودا
أفضل طريقه الكتساب االحترام هي أن تكوني عطوفة وحازمة في نفس الوقت. البد من إحداث التوازن 

بين الصفتين

- في الزواج ليس هناك سوى يومين جميلين ، يوم 
دخول القفص ويوم الخروج منه .

اليوم  الذي يجعلك تشعر بأن  - الصحة هي الشيء 
الذي تعيشه، هو أفضل وقت في السنة .

- الولد للخال ولو بال .
- الصحة تاج على رؤوس األصحاء ال يراها سوى 

المرضى .
- ضربني وبكى وسبقني واشتكى .

- شهر آب )أغسطس( اللهاب.
- خذوا البنات من صدور العمات .

- لك يوم يا ظالم .
- أخت رجال .

- يقولون عن شهر آذار شهر الزالزل واإلعصار .
- من شابه أباه ما ظلم .

ال تأخذ الضربة القوية إال من الحمار األعرج .
- ابعد عن الشر وغني له .

- ال تأخذ صاحب إال بعد خناقة .
جاره  منزل  يضرب  ال  زجاج  من  منزله  يللي   -

بحجر .
- أخو اخته والله .

- يللي ايده بالماء مو مثل يللي يده بالنار .
- يا رايح كثر منايح .

- مفتاح الشهية لقمة ، ومفتاح الشر كلمة .
ولكن  الزواج،  قبل  الحب  يأتي  أن  الصعب  من   -

األصعب أن يأتي الحب بعد الزواج  .
- مثل الصحن الصيني .

- الصياد عم يتسلى والعصفور عن يتقلى .
- من الصعب أن تحب أكثر من شخص في حياتك، 
وقت  في  حب  من  أكثر  تجمع  أن  األصعب  ولكن 

واحد .
ـ الكالم الجميل ال يدل دائما على األفعال الجميلة. 
ـ الحالق الماهر ال يمزق الرقبة بأمواسه الحادة. 

المكتبات  أروقة  في  تتمشى  ال  السامة  الثعابين  ـ 
العامة.

ـ األرانب البيضاء ال تسير في جنح الظالم.
- شر البلية ما يضحك .

- تفاحة ومقسومة بالنصف .
- الباب الذي يأتي منه الريح سده واستريح .

- جاء ليكحلها قام عماها .
يخفي  أن  يستطيع  ال  الدنيا  في  الذي  الظالم  كل   -

ضوء شمعة مضيئة .
ـ تضحك المرأة عندما تستطيع .. وتبكي عندما تريد.

ـ استشر زوجتك دائماً ثم نفذ ما تراه أنت.
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حصل على ليسانس آداب، ونجح فى لفت النظر إليه حتى وإن لم يكن بطل العمل الذى يقدمه لكنه بالتأكيد 
ترك عالمة بارزة فى تاريخ المسرح المصرى على وجه الخصوص بدأ مشواره الفنى مع فرقة "الفنانين 
المتحدين" ليقدم مسرحيات شهيرة منها "حواء الساعة 12" و"سيدتى الجميلة" مع فؤاد المهندس، حيث قدم 
فيهما دور رجل ذى شخصية قوية يخافه الجميع، وأيضا مسرحية "مدرسة المشاغبين" التى كانت السبب فى 
شهرة اثنين من أبرز الفنانين فى مصر والوطن العربى هما عادل إمام والراحل أحمد زكى، وأيضا يونس 
شلبى وسعيد صالح، حيث قدم فرغلى فى تلك المسرحية دور "ملوانى" مدرس ضعيف الشخصية يستغله 
الطالب، ونجحت تلك الشخصية نجاحا كبيرا وباتت عالقة فى أذهان الجمهور، ليثبت فرغلى قدرته على 
تجسيد مختلف األدوار، حيث أحبه الجمهور فى تجسيد الشخصيات القوية وأيضا الشخصيات 
الضعيفة، بل إنه قدم فى مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة" مع فؤاد المهندس دورا لرجل 
أحداث  فجأة وضمن  لكن  فى عمله،  المهندس  لفؤاد  ورئيسا  قوية  صارم صاحب شخصية 
المسرحية نجد أنه يظهر فى شخصية متناقضة تماما عندما يصادف حبيبته منذ أيام الشباب، 
وهى مفارقة كوميدية حيث نجده ضعيف الشخصية ويتوسل لفؤاد المهندس لكى يتزوج من 

حماته التى جسدت دورها أمينة رزق. 
ورغم أن فرغلى لم يطمح فى تقديم دور البطولة المطلقة إال أن لديه إيفيهات كثيرة وجمال مازالنا نرددها 
حتى اآلن مثل جملته فى مسرحية "هالو شلبى" التى كان يقول فيها "ودى كانت نهاية الفرقة المسرحية"، 
حيث كان يجسد دور ممثل هاٍو مفلس اشترك فى العديد من الفرق المسرحية التى أغلقت جميعها، كما كانت 

لديه إيفيهات شهيرة مع الفنان الراحل فؤاد المهندس فى مسرحياته المختلفة. 
وفى التليفزيون قدم فرغلى مسلسالت ناجحة منها "أبنائى األعزاء شكرا" مع عبدالمنعم مدبولى، و"حدائق 
الشيطان" و"الشقة من حق الزوجة"، وغيرها من األعمال الهامة، لكن مشاركته فى األعمال السينمائية كانت 
قليلة قياسا بمشاركته فى المسرح ومنها أفالم "أرض النفاق" و"أونكل زيزو حبيبى" ، خصوصا أنه كان 

يعشق الوقوف على خشبه المسرح وسماع ضحكات الجمهور بنفسه.

األفالم
صعيدى رايح جاى )2001)
الكالم في الممنوع )2000)

هستيريا )1998)
ناصر 56 (1996)
حلق حوش )1996

لصوص خمس نجوم )1994
اثنان ضد القانون )1992)

المولد )1989
الدنيا على جناح يمامة )1989

كراكيب )1989)
يا عزيزى كلنا لصوص )1989)

ضربة معلم )1987
فقراء ولكن سعداء )1986)

مدافن مفروشة لإليجار )1986)
الشقة من حق الزوجة )1985

المسرحيات
مدرسة المشاغبين )1973)

لعبة زواج
سيدتي الجميلة

هاللو شلبي .... 
حواء الساعه 12

انها حقا عائله محترمة
الغبي وأنا

أبو زيد
الصول والحرامي

7 2 7
سكر زيادة

البحر بيضحك لية
زقاق المدق

احترس من الخط )1984)
وداد الغازية )1983)

الحريف )1983
مع تحياتى ألستاذى العزيز )1981)

أريد حبا وحنانا )1979)
قصة الحى الغربي )1979)

ليالى ياسمين )1978)
اين المفر )1977)

اونكل زيزو حبيبي )1977)
شيلنى وأشيلك )1977)

الفاتنة والصعلوك )1976)
المخادعون )1973)

كالم في الحب )1973)
ربع دستة اشرار )1970)

سفاح النساء )1970)
أرض النفاق )1968)

الفنان عبد اهلل فرغلي
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وسط إجراءات مشددة من رئيس مهرجان القاهرة السينمائي لتطبيق ما يسمى 
السجادة  على  والضيوف  النجوم  يرتديها  التي  المالبس  لضبط  كود"  "دريس 
نيفين  المصرية  الثقافة  وزيرة  بحضور  الجديدة  الدورة  افتتاح  تم  الحمراء، 
الكيالني، ورئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، والمخرج أمير رمسيس مدير 
المهرجان، ووسط حشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما واإلعالميين في 

المسرح الكبير داخل دار األوبرا المصرية.
ومن النجوم الحضور سالف فواخرجي ويسرا ونيللي كريم وليلى علوي ومنة 
شلبي ومصطفى فهمي وسوسن بدر وأحمد الفيشاوي وسلمى أبو ضيف وأروى 
جودة ودرة ودينا وإلهام شاهين وكريم فهمي ومحمد فراج وغيرهم من النجوم 

المصريين واألجانب.

تكريم سمير صبري
وقدم المهرجان لفتة وفاء إنسانية للفنان الراحل سمير صبري تقديراً لمسيرته 
التي  األغاني  فيديو ألشهر  الحفل  بداية  في  الفني، وعرض  وعطائه  الطويلة 
قدمها، وأدلى حسين فهمي بكلمة خاصة عبر فيها عن حزنه برحيل الصديق 

والفنان سمير صبري وتحدث عن عالقتهما الفنية واإلنسانية.

تكريم كاملة أبو ذكري
وأعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تكريم المخرجة المصرية كاملة أبو 

ذكري بجائزة فاتن حمامة للتميز.

إنجاز العمر
وكرمت النجمة لبلبة بحفل االفتتاح وحصلت على جائزة "الهرم الذهبي إلنجاز 
العمر"، وقدمها لها رئيس المهرجان وقال إنه يسعده تكريم فنانة صاحبة مسيرة 
طويلة بدأتها بالفن من الطفولة واستمرت فيها بمنتهى اإلخالص والتفاني حباً 

في الصناعة، ولهذا تستحق التكريم والعرفان عن جدارة.
من جانبها قالت لبلبة إن "تكريمها في هذا المهرجان تحديداً يشبه الحلم الذي 
راودها سنوات طويلة، وكان حلم والدتها الراحلة أيضاً الذي تحقق، لكن بعد 

رحيلها بكل أسف".

بعد غياٍب داَم أكثر من 10 سنوات، يعود المسلسل السعودي "طاش ما طاش" 
السدحان،  الله  وعبد  القصبي  ناصر  نجَميه  ليجمع  التلفزيونية،  الشاشة  إلى 
ويقّدمان من جديٍد الكوميديا الممزوجة بمناقشة المشكالت االجتماعية السعودية.

ومن خالل حسابه على تويتر، كشف الناقد الفني رجا ساير المطيري أن عودة 
المسلسل الكوميدي األشهر في السعودية يتم التحضير لها على قدٍم وساق، بعد 

لّم شمل النجمين ناصر القصبي وعبد الله السدحان. 

قائاًل:  النجمين،  على  المترتبة  المسؤولية  إلى  تغريدته،  في  المطيري  وأشار 
"ضربة الموسم بال جدال، لكنها في الوقت نفسه مغامرة خطرة بسبب اإلرث 
للمقارنات..  واسعاً  باباً  ستفتح  والتي  لـطاش،  الكبيرة  والرمزية  والقيمة 

واالنتقادات".
وبدوره نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، صورة 
عودة  مؤكداً  معهما،  اجتماٍع  السدحان خالل  الله  القصبي وعبد  ناصر  تجمع 

  .mbc طاش ما طاش" خالل رمضان 2023، عبر قناة"
ولمن ال يعرف، فإن مسلسل "طاش ما طاش" وضع ناصر القصبي ورفيق 
دربه عبد الله السدحان على خارطة الكوميديا العربية، وسلّط الضوء بجرأة 

على كثير من الظواهر االجتماعية في المملكة.
ويُعّد المسلسل الكوميدي أحد أطول المسلسالت العربية، وأشهر األعمال التي 

ُعرضت في الموسم الرمضاني، وقد ُوصف بكونه أيقونة الكوميديا السعودية

2023
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الدراما السورية والعربية، ويضم رصيده  يعد عابد فهد من بين أبرز ممثلي 
األول،  الطراز  نجوميته كممثل من  التي صنعت  الناجحة  األعمال  من  كثيراً 
المسلسالت  في  سواء  جسدها،  التي  الشخصيات  تأدية  في  براعته  إلى  نظراً 
التاريخية أو المعاصرة التي شارك فيها، منذ أن بدأ مساره الفني في الثمانينيات. 
وسوريا  مصر  في  عدة  تجارب  خاض  بل  سوريا،  داخل  تجربته  يحصر  لم 
األعمال  عشرات  خالل  من  األخيرة  السنوات  في  بقوة  اسمه  ولمع  ولبنان، 

المشتركة، وآخرها مسلسل "شارع شيكاغو" للمخرج محمد عبدالعزيز.
ومع أن تجاربه السينمائية معدودة لكنه يحضر حالياً لمشروع سينمائي سيكون 

جاهزاً للعرض في أواخر عام 2023.

فهد الذي سيدخل السباق الرمضاني في 2023 بمسلسل جديد، تحدث عنه وعن 
الحكاية  ويروي  بالنار(،  )النار  وهو  موقت،  المسلسل  "عنوان  قائاًل  تفاصيله 
والعالقة التاريخية التي تجمع بين سوريا ولبنان، سواء بطرق معبدة أو غير 
معبدة، ووعرة وشائكة عبر الجبال واألودية، كما يتناول العالقات التي تربط 

بين الشعبين أدبياً وفنياً وثقافياً وجغرافياً وتاريخياً. 
اللبناني  الشعبان  أصبح  ما  مكان  وفي  قديمة،  تاريخية  حكاية  ولبنان  سوريا 
وغير  غامضة  بينهما  العالقة  جعلت  سياسية   - أمنية  ورطة  في  والسوري 
واضحة وغير مفهومة، و)النار بالنار( يحكي قصة شعبين يجمع بينهما تزاوج 
متفق عليه بعقد مبطن وغير شرعي، كما يحكي عن الوجود السوري في لبنان 

لفترة من الزمن، أدى إلى ردود فعل، فيها الحب كما فيها الكراهية أيضاً.

يرى المخرج التونسي رضا الباهي أن التعايش بين البشر من خلفيات وأفكار 
دفعه  ما  وهو  مستحيال  يكون  فيكاد  اآلن  أما  الماضي  في  كان صعبا  مختلفة 
لصنع فيلمه الروائي الجديد "جزيرة الغفران" للتذكير بمبادئ التسامح والعيش 

المشترك.
الفيلم بطولة علي بنور ومحمد السياري وباديس الباهي ومحمد علي بن جمعة 
كلوديا  العالمية  للفنانة  خاص  ظهور  مع  اإليطاليين  الممثلين  من  ومجموعة 
كاردينالي وتدور أحداثه على أرض جزيرة جربة في جنوب شرق تونس خالل 

حقبة ما قبل االستقالل عام 1956.
تبدأ األحداث بعودة الكاتب أندريا بلكاري إلى تونس حيث ينثر على الشاطئ 

رماد والدته التي توفيت مؤخرا ويتذكر سنوات عمره األولى التي عاش فيها 
قبل عقود مع عائلته بجزيرة جربة قبل أن يرحلوا إلى إيطاليا.

الفيلم للزمن الماضي حيث أندريا وهو  ومن خالل أسلوب الفالش باك ينتقل 
صغير يعيش مع والده كبير السن الذي يعمل باستخراج األسفنج من البحر لكنه 

يصاب في إحدى المرات وهو يغطس فيعجز عن العمل.
يفرض الواقع الجديد عودة جايتانو عم أندريا من إيطاليا لرعاية العائلة لكنه 
شخص غير مرحب به ألنه يعمل مع المافيا كما أن عالقة حب قديمة جمعته بأم 

أندريا الشابة التي هجرها وسافر بحثا عن المال.
ينتقل أندريا مع والديه إلى منزل جديد بعيد عن البحر وسط أهل جربة حيث 
يتعرف أكثر على العادات واألفكار المحلية وكذلك الدين وبينما يحاول بعض 
أسرته  إلى  ليعيدوه  المعتدلون  يتدخل  اإلسالم  إلى  والده  استقطاب  المتشددين 

مؤكدين أنه ال إكراه في الدين.
الدولية  للمسابقة  الذهبي  الهرم  جائزة  على  الغفران"  "جزيرة  فيلم  وينافس 
بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الرابعة واألربعين كما أنه مؤهل 

للمنافسة على جائزة أفضل فيلم عربي.

استدعى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في لبنان الفنان زياد برجي، وكاتب 
الكلمات الغنائية أحمد ماضي، للتحقيق معهما على خلفية الخالف الحاصل مع 

الفنانة إليسا، بسبب أغنية "أنا وبس".
وحسب الموقع الرسمي الخاص ببرنامج "ET بالعربي"، فإنه سيتم التحقيق مع 
زياد برجي وأحمد ماضي يوم من أجل االستماع إلى أقوالهم، على خلفية التهم 
الموجهة إليهما من طرف الفنانة إليسا، والمتعلقة بالمزاحمة االحتيالية، وانتهاك 

حقوق الملكية الفنية.
ورفضت إليسا التعليق عبر اإلعالم عن تفاصيل الخالف، إلى أن تسلك القضية 

مجراها القانوني، وبداية التحقيق فيها.
وتعود قصة الخالف حول أغنية "أنا وبس"، التي طرحتها إليسا منتصف شهر 
أغسطس/آب الماضي، على شكل الفيديو كليب، بعد أن أعاد زياد برجي- ملحن 
األغنية- طرحها بصوته عبر قناته على اليوتيوب، واختار لها عنوان "وبطير"، 

عوض "أنا وبس".
إذ قامت إليسا بنشر بيان خاص عبر حسابها على تويتر، تشير فيه إلى عدم 
تنازال عن حقوقها،  أن  بعد  األغنية،  التصرف في  في  أحقية برجي وماضي 

وحصولهما على مستحقاتهما المادية كاملة.
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ـ يمكن استغالل خدمة الواي فاي في االختراق من خالل جهاز معد مسبقا لعملية 
كسر حماية النظام واختراق الشبكة، حيث يتم الحصول على كلمة مرور "الراوتر" 

ومعرفة المستخدمين على الشبكة واختراق األجهزة الضعيفة من الناحية األمنية.
ـ الشركات تقوم بالتجسس واختراق المعلومة بهدف التتبع اإلعالني، حيث يتم اختراق 

خصوصية المستخدم بغرض تجاري.
التشغيل  أنظمة  في  مفتوحة  خلفية  أبوابا  تترك  المحمولة  للهواتف  المصنعة  الشركات  ـ 
وثغرات تسمح بالوصول للهاتف واالختراق، وال يعرف هذه الثغرات إال قطاع سري أمني 

من المطورين الذين لديهم معرفة بالكود البرمجي لهذه الثغرات.
التجسس  عمليات  من  خوفا  أخرى  دول  في  مصنعة  هواتف  تداول  الدول  بعض  ترفض  ـ 
في  المصنعة  الهواتف  بعض  استيراد  المتحدة  الواليات  رفض  في  نراه  ما  وهو  واالختراق 

الصين وشبكات االتصال مثل شبكات الجيل الخامس من االتصاالت.
ـ أعلى درجة من التجسس تقوم به الحكومات التي لها أذرع استخباراتية لها مهارات خاصة في 

الحصول على المعلومات بسرعة واستغاللها واستعراض قوتها في هذا المجال.

ولحماية من اختراق هواتفنا والوصول للمعلومات فيها يجب رفع الوعي التقني لدى مستخدمي 
الهواتف الذكي من خالل اآلتي:

ـ عدم السماح بتحميل تطبيقات من مصادر خارجية واالعتماد على المصادر الرسمية للتطبيقات 
الخاصة بكل هاتف.

ـ االنتباه لخطورة تداول ألعاب األطفال المجانية والتي تحتوي على إعالنات منبثقة، وعند الدخول 
عليها تحول المستخدم من الوجود على الهاتف بشكل آمن إلى الفضاء الخارجي لمواقع تثير الفضول 

"مثل المواقع اإلباحية" وتكون عليها فيروسات تجسس والتي ترفع المعلومات ألطراف خارجية.
ـ عدم ترك هواتفنا المحمولة في أيدي بعض األفراد الذين قد يستغلونها في نسخ التطبيقات والوصول 

لمعلومات الجهاز.
تتم  التي  األذونات  تتم من خالل  والتي  الميكروفون بطريقة غير شرعية  فتح  الحذر من  ـ يجب 
للتطبيقات ونطلق عليه "االختراق المصرح" أي بتصريح من المستخدم، وهنا يمكن تنزيل تطبيقات 

لفحص الهاتف وتحديد األجهزة التي لها صالحية فتح الميكروفون وغلق هذه الصالحيات.
ـ االنتباه في حالة قيام الهاتف بالتصوير بشكل غير إرادي فهذا قد يعني أن هناك تحكم عن بعد 

بالكاميرا، ويجب استخدام بعض البرامج الخاصة بحجب استغالل الكاميرا.
ـ البعد عن األلعاب والتطبيقات المجانية التي تحتوي على إعالنات كثيرة ألن الضغط على هذه 

اإلعالنات المنبثقة على الهواتف الذكية يفتح أبوابا خلفية تسمح باختراق الهواتف بكل سهولة.
ـ االنتباه لعالمات مثل بطء استخدام الهاتف أو ارتفاع درجة حرارته دون مبرر، أو استهالك 

باقة اإلنترنت بشكل غير طبيعي، وهي عالمات قد تعني اختراق الهاتف.
ـ التحديث الدوري لنظام التشغيل، من خالل ربط الموبيل بخدمة الواي فاي، ألن هذا التحديث 

صادر من الشركة الرسمية لوجود بعض المخاطر في الفضاء اإللكتروني.
تنزيل  الهاتف من خالل  البالغين ألن هذا منفذ الختراق  ـ عدم استخدام األطفال ألجهزة 
تحيل  منبثقة  برامج  بها  واأللعاب  التطبيقات  إن  حيث  وعي،  دون  للتطبيقات  األطفال 
المستخدم إلى مصادر غير موثوقة أو غير اعتيادية مثل المواقع اإلباحية، أو تظهر نوافذ 
تثبيت فيروسات تجسس أو برامج  يتم  بيضاء ليس عليها محتوى وخالل فترة فتحها 

خبيثة على الجهاز.
الدائم  الوعي  لرفع  تحتاج  مستمرة  عملية  االختراق هي  مقابل  في  التأمين  عملية   

بالتقنيات والبرامج الحديثة.



38

مع بداية ظهور الشركات التقنية قبل قرابة العقدين، قدمت فرص العمل التي 
تستقطب  التي  الجهات  أكثر  وكانت  المستقبل"،  "وظائف  بوصفها  استحدثتها 

الكفاءات من جميع األسواق حول العالم.
فمع نمو شركات مثل "أبل" و"غوغل" وأيضاً "فيسبوك"، أصبحت تمتلك عدداً 
ضخماً من الموظفين من أوروبا وأفريقيا وآسيا وأيضاً من الداخل األميركي، 
وشكلت هذه الوظائف وظائف الحلم بالنسبة إلى كثيرين العتمادها على تقنيات 

المستقبل في شركات ستواصل النمو بوصفها تستثمر في الغد.
إال أنها بدأت أخيراً عملية تقليص للموظفين بشكل ملحوظ في مختلف الشركات، 
وهو أمر ال يبدو أنه ذو عالقة بسياسة مالك جديد في شركة ما، مع تعدد حاالت 

الفصل الجماعية.
فعلى ما يبدو أن معدالت النمو الكبيرة في الشركات التقنية قد وصلت لنهايتها، 
وبدأ عديد من الشركات حالياً في االستغناء عن الموظفين في مختلف المجاالت 

كما حصل في "تويتر" و"ميتا" في األيام األخيرة.
يعود سبب الطرد الجماعي إلى النمو غير المدروس في أعداد الموظفين متأثرة 
بسرعة االنطالقة خالل العقد الماضي مقارنة مع الركود الحالي، إذ واجهت 
الشركة بسبب ذلك مشكالت كبيرة منها ارتفاع التكاليف وعدم قدرتها على رفع 
اإليرادات نتيجة تباطؤ النمو في اإلعالنات، وعدم قدرة الشركة على زيادة عدد 

المستخدمين.
ليست "تويتر" فقط من تعاني، حتى "فيسبوك" التي تمتلك أكثر من 85 ألف 
موظف حول العالم، يتوقع أن تستغني عن عدد من الموظفين والسبب مغامرة 
الشركة غير الناجحة حتى اآلن في عالم "الميتا فيرس" التي ال تحقق إيرادات 
فادحة  خسائر  تكبدت  حيث  األساسية،  األنشطة  إيرادات  تراجع  مقابل  جيدة 
والسبب عدم اقتناع المستخدمين والمستثمرين في هذا المجال، ما دفعها أخيراً 

إلى فصل أكثر من 11 ألف موظف.
في  معينة  أقسام  في  إال  نهائي  بشكل  التوظيف  عن  حالياً  توقفت  أيضاً  "أبل" 
محاولة لتوفير التكاليف بخاصة مع مشكالت التصنيع المختلفة والتخوف من 
تباطؤ النمو في سوق الهواتف التي تعد حتى اآلن المصدر األساس في الدخل، 

والحال ال تختلف كثيراً في شركات مثل "مايكروسوفت" و"أمازون".
وقامت كل من "إنتل" و"سناب شات" بفصل قرابة 20 في المئة من الموظفين، 
الكبير  التضخم  مع  كبير  بشكل  المصاريف  ارتفاع  منها  ألسباب  ذلك  وتعزو 

وتباطؤ النمو في هذا المجال بشكل كبير خالل السنوات الماضية.

يخاف معظم مستخدمي الهواتف الذكية من إمكانية وصول أحد إلى البيانات 
الشخصية كالصور أو الحساب البنكي المسجل على الهاتف وغيرها، خاصة 
عند وضع هاتفهم في "الصيانة"، إذ يضطر الغالبية إلى ترك هواتفهم لمدة.

يلجأ البعض إلى تفريغ الهاتف من كل المعلومات، لكن هي األخرى ليست 
سهلة، فبإمكان أي شخص متعمق في مجال البرمجيات أن يستعيد البيانات 
المحذوفة من الهاتف، لهذا قد تكون الخاصية الجديدة في هواتف سامسونغ 

الحل لهذه المشكلة.

حماية البيانات الشخصية خالل الصيانة دون حذفها 
أعلنت شركة سامسونغ عن إطالق ميزة الخصوصية الجديدة الخاصة بوضع 
المستخدمين  أجهزة  بهدف حماية  وذلك   "Maintenance Mode" الصيانة 

من التجسس على المعلومات الشخصية الموجودة بالهاتف.
هواتفها  مستخدمي  يريح  أن  يمكن  الصيانة  وضع  أن  سامسونغ  وأوضحت 
من القلق الذي ينتابهم عندما يقومون بإعطاء هواتفهم أو أجهزتهم الشخصية 

لمحالت الصيانة، خاصة في حال عدم معرفة صاحب المحل.
هذه الخاصية تسمح لهم بحظر الوصول إلى المعلومات الشخصية مثل الصور 
أو الرسائل أو جهات االتصال، قال سوينغون شين، نائب رئيس فريق األمان 
بطاقات  معلومات  ذلك  ويشمل  هواتفنا،  على  كلها  "حياتنا  سامسونغ:  لدى 
االئتمان، والصور العائلية. ومع وضع الصيانة، فإننا نمنح مزيداً من الطمأنينة 
سلموا  لو  حتى  على خصوصيتهم،  الحفاظ  يمكنهم  غاالكسي  مستخدمي  بأن 

هواتفهم إلى شخص ما".

بيانات آمنة وحساب مستخدم منفصل 
حسب سامسونغ،  يعد وضع الصيانة طريقة إلنشاء حساب مستخدم منفصل 
حينما يَُسلَّم الجهاز بهدف إصالحه؛ إذ يتمكن المستخدمون من تشغيل الوظائف 

األساسية دون التمكين من الوصول إلى أي معلومة شخصية.
كل ما يحتاجه المستخدم لتفعيل الخاصية هو تحديد وضع الصيانة في قائمة 
داخل   "Battery and Device Care" والجهاز  بالبطارية  العناية 

اإلعدادات، ومن ثم إعادة تشغيل الهاتف الذكي أو جهاز التابلت.
الصور  ألبوم  فيها  بما  الشخصية  المعلومات  جميع  ستَُقيَّد  الجهاز  تشغيل  بعد 
الشخص  يتمكن  لن  الصيانة  وضع  يشتغل  إن  ما  إذ  والرسائل،  والمستندات 
المكلف بصيانة الهاتف من استرداد التطبيقات المثبتة من قبل المستخدم أيضاً.

الصيانة  فترة  خالل  أنشئت  التي  والحسابات  البيانات  الخاصية  هذه  وتحذف 
أيضاً بشكل تلقائي مباشرة بعد خروج صاحب الهاتف من وضع الصيانة الذي 

قام بتشغيله من قبل.
 Knox نوكس  بواسطة  محمية  أجهزة غاالكسي  أن  إلى  وأشارت سامسونغ 
متعدد  نهجاً  توفر  التي  الدفاعية،  الدرجة  من  أمان  منصة  وهي  لها،  التابعة 
الموثوق  المفتوح مع شركاء الصناعة  التعاون  للحماية، ومن خالل  الطبقات 

بهم، يمكن اكتشاف أي تهديدات محتملة وتحييدها بسرعة أكبر.
وأكدت الشركة أنه بفضل ميزات األمان البرمجية واالعتيادية التي توفرها في 
أجهزتها، يمكن للمستخدمين التيقن من خصوصيتهم، إذ تتيح أجهزة سامسونغ، 

وخاصة غاالكسي منها، قدرات التحكم والشفافية.
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الكون سوف يبقى إلى األبد، وكذلك النجوم التي "تسكنه". ومع مرور الوقت، 
ستموت، لكنها لن تختفي بدون أثر، وستولد من جديد وستبدأ نوعا من "الحياة 

بعد الموت".
وسوف تموت شمسنا وتولد من جديد، وولكن متى وكيف؟

لقد مرت 4 أعوام منذ أن قدم العلماء البريطانيون من جامعة مانشستر بقيادة 
عالم الفيزياء الفلكية، ألبرت زيلسترا، إجابات على أسئلة مثيرة حول حتمية 
موت عالمنا وهشاشة الكون. ولم يعارضهم أحد إلى حد اآلن. واعتبرت مجلة  

Nature Astronomy العلمية الحجج التي قدموها على أنها نبوئية.
بسبب  وإنها تضيء  مليون عام.  مليارات و600  الشمس حاليا 4  يبلغ عمر 
استنفاد  يتم  نواتها. وعندما  في  تجري  التي  الحراري  النووي  التخليق  عملية 
وسيتضخم  االنكماش،  في  النواة  ستبدأ  )الهيدروجين(  "الوقود"  احتياطيات 
الخارجية  حافته  وتصل  يُقاس  ال  بشكل  سينتفخ  أنه  لدرجة  الخارجي  غالفها 
مدار األرض. وسوف تتحول الشمس إلى عمالق أحمر يبتلع عطارد والزهرة. 
ومن المرجح أن تبقى األرض على قيد الحياة، ككوكب، لكن الشمس ستدفعها 

إلى مدار أبعد. سيحدث ذلك بعد 5 مليارات عام.
وبالمناسبة، لدى البشرية حوالي مليار عام ، بدءا من الغد، لالبتعاد عن الشمس 
أحد  بصفته   )تيتانوس(،  تيتان  زيارة  مثال   ويمكنها  الموت.  على  المشرفة 
أقمار زحل، أو يوروبا  قمر كوكب المشتري، حيث سيصبح الجو أكثر دفئا 
بشكل ملحوظ. أما األرض فهي على العكس من ذلك، ستواجه ظروفا قاسية 
النهاية، ازدادت شدة توهجها وحرارتها. وفي  الشمس من  اقتربت  ألنه كلما 
كافيا  هذا  سيكون   .%10 بنسبة  الشمس  لمعان  سيزداد  القادمة،  سنة  المليار 
لتحويل األرض إلى كوكب الزهرة الحالي، بصفته كرة ساخنة هامدة وخالية 

من البحار واألنهار.
ومثال على المستقبل البعيد لعالمنا )لشمسنا( هو النجم Betelgeuse، بصفته 
اليوم عمالقا أحمر منتفخاً. وإنه  أحد ألمع النجوم في السماء. يمكن رؤيته فوق 
وإلى يسار خط منحن متكون من ثالث نجوم يسمى "حزام الجبار". ويبعد عن 

الشمس مسافة من 500 إلى 600 سنة ضوئية.
ومعظم علماء الفلك على يقين من أن Betelgeuse  سوف ينفجر بالتأكيد، 
عاجال أم آجال وسوف يتحول إلى نجم سوبرنوفا. وهذا هو مصير كل النجوم 

العمالقة  الحمراء التي قد استهلكت وقودها النووي الحراري. 
وسوف تنفجر شمسنا أيضا، وتولد من جديد كعمالق أحمر. وال مفر من هذا 

سوى تيتانوس.
انبعاثات  وستؤدي  المجرة.  نصف  من  يقرب  ما  االنفجار  وميض  سيضيء 
الحياة  القضاء على  إلى  الوقت  نفس  إلقاؤهما في  يتم  اللذين  المادة واإلشعاع 
على الكواكب الدائرة حول النجوم القريبة، إذ أن انفجار السوبرنوفا في دائرة 

شعاعها )نصف قطرها( 30 سنة ضوئية يعتبر قاتال. 
لذلك، سيتعين على البشرية البحث عن مأوى أبعد ولعله يمكنها أن تجد شيئا 

ما مناسبا في غضون مليار عام .

في ظل اطالق المالك الجديد لتويتر حملة لتسريح الموظفين ووسط ادارة متذبذة، 
انتقلت عدوى الشكوك حول مستقبل المنصة من المعلنين الى المستخدمين مع 

توقعات متزايدة بانهيار المنصة بسبب مشاكل تقنية.
وأبلغ بالفعل العديد من المستخدمين عن عالمات على أن النظام األساسي ينهار 
في الوقت الحالي -من خلل بالصفحات الرئيسية إلى فشل في تسجيل الدخول- 
في حين يحث الباحثون بشدٍة المستخدمين على تحميل أو أرشفة تغريداتهم في 

حالة انهيار موقع تويتر تماماً. 

إنهم  قولهم  تويتر  داخل  خبراء ومصادر  إنسايدر" عن  "بزنزس  موقع  ونقل 
أصبحوا يعتقدون أن االنهيار بات مرجحا بعد توقف عدد كبير من المهندسين 

عن العمل وتسريح أكثر من نصف الموظفين.
في  ببساطة  تلقائيا  تتوقف  ال  تويتر  مثل  كبيرة  مواقع  أن  إلى  الموقع  ولفت 

مواجهة المشكالت التي ال يمكن إصالحها بسرعة.
وأضاف: "مع وجود عدد أكبر من المستخدمين من أي وقت مضى وقلة عدد 
الموظفين بشكل كبير نتيجة التسريح الجماعي واالستقالة الجماعية في غضون 
ثالثة أسابيع فقط من امتالك ماسك للشركة يبدو أن مشكالت فنية خطيرة ال 

بد أن تحدث".
الميزات  أضاف: "السيناريو األكثر ترجيحا هو حدوث خلل كبير في بعض 

لعدد من المستخدمين أو جميعهم".
واعتبر أن ميزات مثل إعادة النشر أو إعادة التغريد يمكن أن تتعطل أو تتوقف 

عن العمل بسبب بعض المشكالت غير المتوقعة.
وانعكست هذه المخاوف على المستخدمين الذين سارع بعضهم بارشفة تغريداته 

وبياناته تحسبا لألسوأ.
وغرد عديد المستخدمين في األيام األخيرة بأنهم يسعون إلى أرشفة تغريدات 

أحبائهم الذين ماتوا.
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تتحكم  أن  شأنها  بالسيارة من  األجزاء  يوجد بعض 
أو تكون مسؤولة عن أكثر من عامل مثل استهالك 
هذه  رأس  على  وغيرها،  السيارة  ثبات  الوقود، 
لذا نالحظ اهتمام الشركات  األجزاء يوجد اإلطار، 
بهذا الجزء وضخ ماليين الدوالرات على األبحاث 
مع  الشركات  بعض  فعلت  كما  تطويره،  أجل  من 
في  نتناولها  الذي سوف  النفخ  ذاتية  اإلطارات  هذه 

هذا التقرير.

مشاكل اإلطارات العادية:
يير  جود  شركة  بها  قامت  التي  لإلحصائيات  طبقاً 
في صناعة  المتخصصة  األمريكية   ”Goodyear“
ضغط  السيارة  إطار  َيفقد  عندما  فإنه  اإلطارات، 
قدره )PSI 10(، يؤدي ذلك إلى خسارة 1% غالون 
زيادة  يتم  التي  اإلطارات  أن  كما  ميل،  لكل  وقود 
الضغط بها بنسبة 10% يؤدي ذلك إلى تقليل العمر 
االفتراضي لها بنسبة تتراوح ما بين )%9 : %10(.

بالشاحنات  النقل  جمعية  بأبحاث  نستشهد  كما 
مشاكل  نصف  من  أكثر  بأن   ،“ATA“ األمريكية 
تحت  تندرج  النقل  وسيارات  الشاحنات  وأعطال 
اإلطارات بطريقة ما، مما يجعل التكاليف الخاصة 
ألجزاء  بالنسبة  األكبر  هي  وصيانتها  باإلطارات 

السيارة األخري.

ظهور اإلطارات ذاتية النفخ:
والتطوير  للبحث  الشركات  السابقة  المشاكل  دفعت 
أو  الهواء  صيانة  بتقنية  يُعرف  ما  إلى  والوصول 
النفخ “AMT  ، وهي عبارة عن  ذاتية  اإلطارات 
إطارات ال تحتاج إلى منظومة زيادة ضغط الهواء 
منظومة  علي  تحتوي  بساطة  بكل  ألنها  التقليدة، 
حيث  اإلطار،  بداخل  الهواء  ضغط  وزيادة  ضبط 

تعمل على إبقاء اإلطارات عند الضغط المثالي في 
جميع الحاالت.

طريقة عمل اإلطارات ذاتية النفخ:
جاء  بل  التصميم،  هذا  في  بمفرده  اإلطار  يأت  لم 
ومعه منظومة لزيادة ضغط الهواء عند الحاجة، لذا 
اإلطار  بين  األخرى  المكونات  من  مجموعة  نرى 

المطاطي والجنط المعدني عبارة عن:
أنبوب ضخ الهواء البالستيكي/ المطاطي.

صمام المدخل -صمام دخول الهواء-.
منظم الضغط الداخلي.

أو  للماء  اإلنسان  لبلع  النظام بطريقة مشابهة  يعمل 
الطعام، حيث إنه حينما يشعر اإلنسان بالجوع، يقوم 
العضالت  تقوم  ثم  فمه،  إلى  الطعام  بعض  بإدخال 
خالل  الطعام  تُمرر  حتي  واالنبساط  باالنقباض 
إلي  الوصول  الطعام  يسطيع  ذلك  بعد  األمعاء، 
نقارنها  معي  وتعالي  الخطوات  هذه  تذكر  المعدة. 

بدخول الهواء داخل اإلطار.

خطوات دخول الهواء:
عند قراءة منظم الضغط أنه يوجد نقص في الهواء 
مناسبة  كمية  إضافة  يجب  وبالتالي  اإلطار،  داخل 

من الهواء.
يقوم المنظم بفتح صمام دخول الهواء، 
األنبوب  عبر  الهواء  دخول  يتم  ثم 

المطاطي.
عند حركة ودوران اإلطار يتم حدوث 
وبالتالي  لألنبوب  وانبساط  انقباض 
صمام  عبر  الهواء  دخول  من  يتمكن 
التفريخ  يتم  حتي  المرور  ثم  الدخول 
داخل حيز اإلطار المطاطي، وبمجرد 
األمثل  الهواء  ضغط  إلى  الوصول 

يتعرف المنظم علي هذا، ويتم إغالق صمام دخول 
الهواء. كما نوضح بالصور والفيديوهات.

مميزات نظام اإلطارات ذاتية النفخ:
نعرف  كما  لإلطارات:  االفتراضي  العمر  زيادة  ـ 
تآكل  في  يتسبب  الهواء  ضغط  نقص  أو  زيادة  أن 
الهواء  على ضغط  يحافظ  النظام  أن  وبما  اإلطار، 

فإنه يحافظ على اإلطار أيضاً.
أهم  من  واحدة  تعتبر  الوقود:  استهالك  تقليل  ـ 
مميزات هذه اإلطارات، ألنه يوجد عالقة قوية بين 

حالة اإلطار ومعدل استهالك الوقود.
التي  الميزة مع  ترتبط هذه  العادم:  ملوثات  نقص  ـ 
يتم  الوقود  استهالك  اعتدال  مع  إنه  حيث  سبقتها، 

احتراق جيد داخل المحرك مع أقل نسبة ملوثات.
تأكدت  قد  ربما  السيارة:  ثبات  على  المحافظة  ـ 
بنفسك من هذه الميزة مرة من المرات، حيث يؤدي 
التحكم  إلي صعوبة  نقص الضغط داخل اإلطارات 

بالسيارة.
ذات  السيارة  إطارات  تعمل  أكثر:  راحة  توفير  ـ 
الضغط المناسب على امتصاص الصدمات القادمة 

من الطريق لذا هذه ميزة إضافية للنظام.



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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لألسف يتبع كثير من قائدي السيارات معلومات ونصائح شائعة بشأن التعامل 
مع السيارات ولكنها خاطئة تماًما وال تفيد سياراتهم، بل أنها على العكس قد 
تجلب الضرر لها حال تنفيذها، على الرغم من تداول هذه النصائح بشدة عبر 

وسائل التواصل االجتماعي أو بين السائقين أنفسهم.

– تحديد مسافة محددة لتغيير زيت المحرك
يعتبر تحديد مسافة محددة لتغيير زيت المحرك وهي قطع 5000 كيلومتر من 
المعلومات الخاطئة المنتشرة لدى كثير من السائقين، حيث أن هناك العديد من 
أنواع زيوت المحركات، وبالتالي تختلف فترة االستخدام والمسافة المقطوعة 
الخاصة في كتيب  اتباع اإلرشادات  الزيت  تغيير  لذلك، كما يفضل عند  وفًقا 

السيارة.

– زيت الفرامل ثابت وال يتغير
أو  يتم فحصه  ثابت وال  الفرامل  أن زيت  بينهم  فيما  السيارات  قائدي  يتداول 
الفرامل  نهائًيا، وبالطبع هذه معلومة خاطئة، حيث يجب فحص زيت  تغييره 
بشكل منتظم وتزويده في حال تناقصه، وتغييره عند انتهاء صالحيته، والتي 

تتراوح ما بين عامين إلى ثالثة أعوام على أقصى تقدير.

– اعتماد ضغط معين ثابت لإلطارات
لجميع  اإلطارات  داخل  الهواء  لضغط  محدد  رقم  بتثبيت  ينصح  ما  دائًما 
الهواء  ضغط  ضبط  حيث  الخاطئة،  النصائح  من  بالطبع  وهي  السيارات، 
داخل اإلطارات يختلف وفًقا للشركة المصنعة، ويجب استخدم تصنيف ضغط 
اإلطارات الموجود على الملصق داخل باب السائق كدليل لك، أو على غطاء 

فتحة خزان الوقود، أو من خالل ُكتيب اإلرشادات الخاص بسيارتك.

– استخدام المنظفات المنزلية لغسل السيارة
معتقدين  السيارة  لغسل  المنزلية  المنظفات  الستخدام  السائقين  من  كثير  يعمد 
قوتها في إزالة االتساخات واألتربة العالقة في جسم السيارة، وبالطبع هذا اعتقاد 
خاطئ، حيث تحتوي هذه المنظفات على مواد كيميائية تجلب الضرر لطالء 

السيارة وتفقده لمعانه.

– رش الفرامل بالمياه لتبريدها
ترتفع  عندما  لتبريدها  بالمياه  السيارة  فرامل  برش  السائقين  من  كثير  يقوم 
حرارتها بشدة، خاصة عند القيادة في منحدرات، وبالطبع هذا التصرف خاطئ، 
وتلف  الفرامل  أقراص  التواء  إلى  يؤدي  فإنه  الفعل  هذا  تكرار  مع  أنه  حيث 
الفحمات، والتصرف الصحيح هو ركن السيارة على جانب الطريق، واالنتظار 

إلى أن تبرد الفرامل، ومن ثم يتم استكمال الرحلة.

– تشغيل المكيف يستهلك الوقود
يعتبر غلق تكييف السيارة أثناء القيادة على الطرق السريعة عند السفر لخفض 
حيث  السائقين،  بين  المتداولة  الخاطئة  المعلومات  أكثر  من  الوقود  استهالك 
يتسبب اندفاع الهواء من النوافذ لداخل السيارة أثناء القيادة على سرعات عالية 
إلى زيادة استهالك الوقود، وذلك لقوة دفع الهواء للسيارة في االتجاه المعاكس.

مع تزايد حدة االضطرابات الجوية وهطول األمطار تتزايد نسبة حوادث السير.
كما تزيد حدة المشكلة في حال القيادة على المنحدرات والمنعطفات  األمر الذي 
قد يؤدي إلى انزالق السيارة وانحرافها عن الطريق، لذا نستعرض لكم اليوم 

عدة نصائح هامة للقيادة اآلمنة أثناء هطول األمطار 
– المسافة اآلمنة

يجب في حال هطول األمطار بشدة على الطريق أن تقوم بزيادة المسافة التي 
بينك وبين السيارة األمامية، وهي ما تسمى “المسافة اآلمنة“، وذلك كي تتمكن 

من إيقاف السيارة في الحاالت المفاجئة قبل االصطدام لزيادة مسافة الكبح.
– سرعة السيارة

المطر،  أثناء  عالية  سرعات  على  القيادة  وعدم  السيارة  سرعة  خفض  يجب 
للتمكن من إيقاف السيارة بشكل سريع في المواقف المفاجئة لزيادة مسافة الكبح.

– استخدام المكابح
هطول  حال  في  المكابح  دواسة  على  مفاجئ  وبشكل  بقوة  الضغط  عدم  يجب 
األمطار، حيث ستتسبب زلقة األرض في زيادة مسافة الكبح وانزالق السيارة 

بشدة، وهو ما يزيد خطر التعرض للحوادث.
– ترك الهاتف

مع صعوبة القيادة اآلمنة في هذه األجواء المضطربة ينصح الخبراء بضرورة 
ترك الهاتف وعدم االنشغال به والتركيز بشدة في الطريق، للتمكن من سرعة 

التصرف الصحيح في الحاالت المفاجئة.
– القيادة على المنحدرات

المنحدرات  قيادتك على  أثناء  األمطار  كبيرة من هطول  لموجة  تعرضت  إذا 
والمنعطفات يجب حينها رفع القدم عن دواسة الوقود والقيادة بسرعة ثابتة، مع 
توجيه السيارة على الطريق بشكل سلس ومتساٍو، والضغط بشكل بسيط على 

دواسة المكابح في حال زيادة سرعة السيارة بفعل هبوط المنحدرات.
– بخار الماء

 إذا تكون بخار الماء على زجاج السيارة، قم بغلق الزجاج بالكامل وشغل تكييف 
السيارة، حيث أن التكييف يعمل على سحب الهواء المشبع بالبخار من داخل 

المقصورة ويطرده خارج السيارة.
– القيادة وسط الطريق

الصعبة جًدا،  اآلمنة من األمور  القيادة  مع زيادة حدة هطول األمطار تصبح 
األمطار  مياه  تجمع  لزيادة  الطريق  وسط  في  القيادة  الحالة  هذه  في  وينصح 

والبرك والوحل على جانبي الطريق.
– عدم التوقف على جانب الطريق

يجب عدم الوقوف على جانب الطريق إال عند الضرورة القصوى، وتكون في 
مكان آمن، ويجب حينها تشغيل مصابيح السيارة بشكل كامل، كما يفضل إشعال 

النيران لتنبيه السيارات القادمة من الخلف.
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ُيعتبر ثبات السيارات أحد األمور الهامة جداً بالنسبة للُمصنعين والمستهلكين، 
لذا نرى اهتمام كبير جداً من شركات السيارات حول تطوير األنظمة التي من 
أثناء ظروف  االستقرار  للسيارة ومساعدتها على  ثبات  أقصي  توفير  شأنها 
القيادة المختلفة، لذلك سوف نناقش معاً بعض هذه األنظمة بكل بساطة من 

خالل السطور القادمة.

:ABS نظام الفرامل المانعة لالنغالق
هو عبارة عن نظام هدفه األساسي منع انغالق العجالت أثناء عملية الفرملة، 
وبالتالي منع حدوث كسح أو زحف للسيارة، وهكذا يمكنك الحصول على أقصر 
انقالب  أو  الفرملة وتجنب خطورة االصطدام بأي شيء  لعملية  مسافة وزمن 
على  تحذيرية  لمبة  تضاء  النظام سوف  هذا  في  مشكلة  وجود  وعند  السيارة، 

لوحة العدادات.

:TCS نظام التحكم في الجر
في  التحكم  علي  كنترول،  تراكشن  بنظام  المعروف  القوي  النظام  هذا  يعمل 
السيارة على الطرق الزلقة أو غير الممهدة مثل الرمال، حيث يتحكم في سرعة 
وعزم كل عجلة من عجالت السيارة على حدة، بحيث يمنع عملية تغريز أو 

تعلق السيارة.

:ESP نظام الثبات اإللكتروني
يعمل هذه النظام على ثبات السيارات أثناء االنعطافات المفاجأة علي السرعات 
ثم  السيارة  مسار  تغيير  يستدعي  الطريق  على  شيء  أي  ظهور  أو  العالية، 
العجالت  في سرعة كل عجلة من  النظام  يتحكم  بحيث  أخرى،  الرجوع مرة 

لتوفير الثبات ومنع انقالب السيارة.

:EBD نظام التوزيع اإللكتروني للقوة الفرملية
يعمل هذا النظام على المساعدة أثناء عملية الفرملة جنباً إلى جنب مع “نظام الـ 
ABS“، حيث يقوم نظام التوزيع اإللكتروني للقوة الفرملية علي توزيع ضغط 
فرملة  قوة  تطبيق  وبالتالي  األربعة،  العجالت  من  لكل عجلة  المناسب  الزيت 

مناسبة مع ضمان عدم انغالق العجالت، وبالتالي تحقيق أكبر ثبات للسيارة.

أحد  تعد  أنها  السيارة، حيث  الحيوية في  أهم األجزاء  القيادة من  تعتبر عجلة 
األدوات الرئيسية التي تتحكم في السيارة أثناء السير على الطرق، وذلك من 

خالل تحكمها في تغيير اتجاهات وانعطافات السيارة وجميع مناوراتها. 
لكن أحياًنا تحدث بعض المشاكل واألعطال تتسبب في ثقل عجلة القيادة أثناء 
الذي قد  القيادة، وهو األمر  بالغة على سالمة  السير، وهو ما يشكل خطورة 

يعرضها لوقوع حوادث السير.

أشهر أسباب ثقل عجلة القيادة في السيارة أثناء السير على الطريق
للتلف،  الكهربائية  التوجيه  بنظام  التي تتصل  القيادة  – تعرض مضخة عجلة 

ويالحظ حينها صدور أصوات مزعجة منها.
العلبة  في  بها  المسموح  الحدود  عن  القيادة  عجلة  زيت  مستوى  تناقص   –
المخصصة لها، حيث يقوم الزيت بوظائف هامة للعجلة، ومنها تشحيم مضخة 

العجلة، ونقل الضغط بسالسة عبر النظام.
– في حال امتالء زيت عجلة القيادة بالشوائب واألتربة، مما يؤدي إلى زيادة 

كثافته وصعوبة تدفقه بسالسة بين أجزاء نظام التوجيه.
– إذا حدث ارتخاء في شد السير الخاص بمضخة عجلة القيادة.

– إذا تعرض حامل عجلة القيادة للضرر.
– تعرض العلبة الرئيسية لعجلة القيادة للتلف.

– وجود تسريب في أحد أنابيب نقل الزيت الخاص بنظام التوجيه في السيارة.
– إذا تعرضت أذرعة عجلة القيادة لألعطال.

– في حال دخول هواء إلى نظام التوجيه في السيارة.

حذرت مجلة "أوتو موتور" قائدي السيارات من الثقة العمياء في أنظمة القيادة 
المساعدة، على الرغم من أن هذه األنظمة تهدف في المقام األول إلى زيادة 

عوامل الراحة واألمان أثناء القيادة.
وأوضحت المجلة أنه حتى عند تنشيط نظام الحفاظ على حارة السير، يتعين 
على قائد السيارة أن يضع يده بشكل دائم على المقود؛ حيث أن األنظمة الحالية 
لعملية التوجيه  تكفي فقط للعمل في المنحنيات الواسعة، إال أنها تتطلب دعماً 

في المنحنيات الضيقة.
تحذير  وإطالق  المقود،  على  يده  السائق  وضع  بتسجيل  المستشعرات  وتقوم 
للسائق عند مالحظة تركه للمقود لبضع ثوان، ويتوقف النظام عن العمل تلقائياً.
وأشار خبراء السيارات إلى أن أنظمة المساعدة على الحفاظ على مسافة األمان 
النظام  يستطيع  ال  األحيان  بعض  ففي  المشاكل؛  بعض  األخرى  هي  تعتريها 
التعرف على السيارات الواقفة أو المركبات، وهو ما يلزم معه الضغط على 

مكبح السيارة بقوة.
وقد أظهرت نتائج اختبارات بعض السلبيات؛ حيث لم تتعرف بعض األنظمة 
على  التجاوز  وعملية  اليسرى  الحارة  على  ببطء  المركبات  بعض  سير  على 
من  بالرغم  األنظمة  لهذه  السائق  مراقبة  يلزم  أنه  والخالصة  اليمنى.  الحارة 

تخفيفها للعديد من متاعب القيادة.
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التغذية السليمة
نفسها  المبادئ  على  لألطفال  السليمة  التغذية  تعتمد 
نفس  إلى  بحاجة  الجميع  إنَّ  حيث  البالغين؛  لتغذية 
والمعادن،  الفيتامينات،  وهي  الغذائية،  العناصر 
ذلك  ومع  والدهون،  والبروتين،  والكربوهيدرات، 
العناصر  من  مختلفة  كميات  إلى  األطفال  يحتاج 

الغذائية المختلفة.

كيفية التغذية السليمة لألطفال 
األطفال  عند  شائعة  مشكلة  الزائد  الوزن  يعتبر 
السليمة،  التغذية  طريق  عن  منها  الوقاية  يمكن 
الطعام،  ونوع  كمية  حول  عديدة  تساؤالت  وتوجد 
وبغض  والحديد،  الكالسيوم  من  الطفل  واحتياجات 
األطعمة  يأكل  جعله  فإنَّ  الطفل  عمر  عن  النظر 
الصحية يعتبر معركة مستمرة، ولكنَّها تستحق الجهد 
يتمتع  بالغ  شخص  يصبح  حتى  والتوجيه  بالدعم 
توضيح  يلي  وفيما  سليمة،  وعقلية  جسدية  بصحة 

للتغذية السليمة اعتماداً على الفئة العمرية للطفل

تأسيس نظام غذائي صحي
طبق الطعام الصحي هو دليل مرئي لتشجيع األطفال 
العناصر  على  المحتوية  الصحية  التغذية  على 
عنصر  على  أيضاً  يحتوي  و  المتكاملة  الغذائية 
النشاط الحركي كجزء هام من المعادلة. تم تصميم 
هذا الطبق حسب رأي خبراء التغذية والصحة العامة 

في جامعة هارفرد.
التركيز عليها في أي نظام صحي  أهم نقطة يجب 
هي التنويع فكل نوع من األغذية يحتوي على خليط 
هي  و  الدهون  و  البروتينات  النشويات،  من  فريد 
المغذيات الكبيرة و على كميات متفاوتة من المغذيات 

الصغيرة مثل الفيتامينات و المعادن.
الطفل  طبق  نصف  ملئ  يجب  أولى  كخطوة 
الملونة ، ثم تقسيم النصف  الفاكهة  بالخضروات و 
المتبقي بين البروتينات الصحية و الحبوب الكاملة.

ـ كل ما زادت كمية الخضروات و تنوعت كلما كان 
النظام الغذائي أفضل.

مع  حسابها  اليتم  المقلية  والبطاطا  البطاطا 
الخضروات الصحية ألنها تؤثر سلباً على مستوى 

السكر بالدم.
ـ تناول كميات كبيرة من الفاكهة من كل األلوان.

تناول الفاكهة كما هي بدون عملها عصير ، يكفي أن 
تشرب كأس صغير يومياً من العصير.
ـ تناول الحبوب الكاملة األقل معالجة.

الحبوب الكاملة، القمح الكامل، األرز البني، الكينوا 
لهم تأثير أقل على زيادة مستويات السكر بالدم.

ـ اختر البذور مثل الفاصوليا، البازال، المكسرات و 
النباتات المحتوية على بروتينات و ال تنسى البيض 

و الدواجن.
اللحوم  تجنب  و  الحمراء  اللحوم  كميات  حدد  ـ 

المعالجة مثل السجق و النقانق و اللحم المقدد.
ـ من المهم معرفة أن الدهون عنصر مهم في الغذاء 
نتناول  التي  الدهون  الصحي و لكن األهم هو نوع 
، فيجب اختيار الدهون الغير مشبعة مثل األسماك، 

المكسرات و الزيوت النباتية.
تقليل الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء 

و الزيوت المهدرجة.
الزيتون،  زيت  مثل  نباتية صحية  زيوت  استخدم  ـ 
الذرة، عباد الشمس و زيت الفستق و قلل استخدام 

الزبدة.
ـ اشرب الحليب الغير محتوي على نكهات ، وتناول 

األلبان، و كميات  قليلة من االجبان.
و  بالكالسيوم  الطفل  إلمداد  مهمة  الحليب  مشتقات 

فيتامين د الالزم للنمو.
ـ الماء يجب أن يكون المشروب الرسمي للطفل مع 

كل وجبة و عند ممارسة الرياضة.
قلل شرب العصائر ألنها تحتوي على كميات كبيرة 
هذه  فكل  الغازية  المشروبات  تجنب  و  السكر  من 
مع  تؤدي  عالية  سعرات  على  تحتوي  المشروبات 
الزمن إلى السمنة و زيادة خطر االصابة بأمراض 

القلب و السكري.

أهم 10 أطعمة لتقوية جهاز المناعة للطفل
- األسماك: يعتبر السلمون والتونا من أكثر األنواع 
المفيدة من األسماك، لكن سمك الماكريال يعتبر من 

أفضل األنواع على اإلطالق.
البروكلي  أن  التغذية  خبراء  يؤكد  البروكلي:   -

وكذلك  األطفال  لصحة  الخضراوات  أفضل  من 
وغني  لألكسدة  مضادات  على  يحتوي  فهو  الكبار، 

بالفيتامينات والمعادن واأللياف.
الفاكهة،  أنواع  الكيوي من أفضل  يعتبر  الكيوي:   -
 (c( فيتامين  كمية  ضعفي  على  يحتوي  حيث 
نسبة  من  أكبر  ونسبة  البرتقال،  في  الموجودة 
على  يحتوي  كما  الموز،  في  المتوافرة  البوتاسيوم 

مضادات األكسدة، و مادة الكلوروفيل.
- الموز: يتميز الموز بأنه غني بالطاقة والمعادن، 
الصباح خالل  في  موز  ثمرة  الطفل  إعطاء  فيمكن 
والنشاط،  والحيوية  الطاقة  فتمنحه  للمدرسة  ذهابه 
كما أن الموز يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم 
الدم والتخلص من  الذي يساعد على خفض ضغط 

آالم العضالت وأيضا غني جداً باأللياف.
- الطماطم: تحظى الطماطم بقيمة غذائية عالية حيث 
تحتوي على مادة اليكوبين التي تعد بمثابة المحارب 
أكلها  ويفضل  الجسم،  في  الحرة  للجزيئات  األول 
الغذائية بعض  نيئة حيث أن الطبخ يقلل من قيمتها 

الشيء.
الغنية  األطعمة  أكثر  من  السبانخ  تعتبر  السبانخ:   -
بكثرة  األطفال  يتناولها  بأن  وينصح  بالحديد، 
خاصًة خالل مراحل نموهم األولي، ويمكن أن يتم 
في  للطفل  المدرسية  الوجبات  في  السبانخ  إدخال 

السندوتشات، ليكتسب جسمه طاقة وحديد.
أنه  كما  بمثابة مضاد حيوي طبيعي  الثوم  الثوم:   -
السالح الذي يعمل على تقوية جهاز الجسم المناعي 
الجسم،  في  أي عضو  قد تصيب  التهابات  أي  ضد 
في  تنتشر  أن  قبل  للسموم  كمضاد  يعمل  وأيضا 

الجسم.
- اللوز: يفضل أن يؤكل من دون أي مواد أخرى، 
للبروتين،  حيواني  غير  مصدر  أفضل  يعتبر  حيث 
نسبة  على  الحتوائه  للعظام  قوي  بناء  عامل  وهو 
ثم  من  العظام،  لبناء  الالزمة  المعادن  من  عالية 
فهو ضروري جداً لصحة الطفل في مراحل عمره 

المختلفة.
هام  مصدر  فهو  العسل!  فوائد  أكثر  ما  العسل:   -
ومقاوم  لاللتهابات  كمضاد  يستخدم  كما  للطاقة، 
لمقاومة  طبي  دواء  أي  من  وأفضل  للفيروسات 
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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« .

الجسم  إمداد  في  فائقة  قدره  وله  البرد،  نزالت 
يوم  كل  ملعقة  الطفل  يتناول  بأن  وينصح  بالطاقة، 
في الصباح قبيل التوجه للمدرسة أو للنادي لممارسة 

األنشطة الرياضية.
- الملفوف: يعد من األطعمة المفيدة لتقوية المناعة، 

كما أن كثير من األطفال يقبلون عليه ويحبونه.

التغذية السليمة تلعب دور كبير في النمو فهي :
- تساعد على نمو العضالت وتضخم العظام .

المهارات  وتطور  نمو  إستمرارية  على  تساعد   -
والقدرات الحركية والعقلية .

- تساعد على تطور الدماغ ونمو المخ .
- تساعد على زيادة الوزن مع مراعاة تجنب السمنة 

والوزن الزائد .
- تساعد على نمو وتطور سالمة األسنان .

- تساعد على نمو شعر اإلنسان .

احتياج الطفل للماء 
يحتاج الطفل إلى الماء حتى يعمل الجسم بشكل سليم، 
حيث تشكل المياه أكثر من نصف وزن جسمه، وفي 

ما يلي بعض النقاط حول احتياج األطفال للماء: 

بها لألطفال، ولكن  توجد كمية محددة وموصى  ال 
عند  وليس  اليوم،  طوال  الماء  إعطاءهم  الجيد  من 

شعورهم بالعطش فقط. 
ال يحتاج الطفل عادة إلى الماء خالل السنة األولى 

من العمر. 
يجب على األطفال شرب كمية أكبر من الماء عند 
اإلصابة بالمرض، وعندما يكون الجو حاراً، أو عند 

ممارسة النشاط البدني. 
يمكن إضافة القليل من الليمون أو غيره من النكهات 

الطبيعية إلى الماء إذا كان الطفل ال يحب طعمه. 
تعتبر الفواكه والخضروات مصادر جيدة للماء. 

نصائح لتغذية األطفال بطريقة سليمة 
في  التنوع  من  الكثير  على  األطفال  معظم  يحصل 
وجباتهم الغذائية على مدار األسبوع وإلى أن تنضج 
النصائح  هذه  اتباع  يمكن  الغذائية  الطفل  تفضيالت 

لتغذية األطفال بطريقة سليمة:
جيّدة  كمية  مع  متوازنة  إفطار  وجبة  على  التركيز 
من البروتين الذي يساعد على الشعور بالشبع لفترة 

جيدة. 
في  العائلة  أفراد  جميع  مع  الطاولة  على  الجلوس 

عادات  إلكساب  مهم  جزء  وهو  محددة،  مواعيد 
األكل الصحية. 

واختيار  البقالة  من  الشراء  في  الطفل  إشراك 
األطعمة، والطبخ. 

الوصفات،  تعديل  طريق  عن  السكر  كمية  تقليل 
الحلويات  وجعل  السكرية،  المشروبات  وتجنب 
من  منتظم  جزء  جعلها  من  بداًل  المميزة  لألوقات 

النظام الغذائي. 
وتقديمها  اليد،  بمتناول  والخضروات  الفواكه  إبقاء 
بشكل أكثر جاذبية، والتخلص من الوجبات الخفيفة 

الحلوة والمالحة وغير الصحية من المنزل. 
إخفاء الخضروات مع غيرها من المواد الغذائية في 
الطعام، كتقطيع أو طحن الكوسا والجزر في اليخنة 
الكعك  مع  خبزها  يمكن  كما  السباغيتي،  وصلصة 

والخبز. 
الطبق  في  الطعام  إكمال  على  الطفل  إجبار  عدم 
كي يتعلم االستماع إلى جسده والتوقف عند شعوره 

بالشبع.
و أخيراً ال يكتمل النظام الغذائي إال بممارسة أنشطة 
يومية لتبقي الطفل مفعم بالحيوية ، فعلى كل طفل 

تحديد ولو ساعة واحدة يومياً للرياضة.
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أرابيسك  صالة  افتتحْت  ومريم(  )أنا  عنوان  تحت 
الفنّانة  معرض  برلين  في  البصريّة  وللفنون  للثقافِة 
من  الخامس  في  المّزين  ريما  الفلسطينية  التشكيلة 

شهر نوفمبر 2022. 
تضّمن المعرض عدداً من اللوحات الفنيّة ،اشتغلت 
االحترافية  خصوصيتها  لها  بتقنياٍت  الفنّانة  عليها 
كثيرٍة  تفاصيَل  على  مشرعًة  جماليًة  نافذًة  لتّشكل 
وتحمل قراءاٍت متعددٍة التأويل، إذ تقيم الفنانة عالقة 
بصرية بين اللوحة والكلمات، لتشّكل من خالل ذلك 
جدليّة ال متناهية بين اللون واللغة، تغرقك تفاصيل 
قوله، ولو كنُت  تريُد  لوحاتها حتى وكأنك ترى ما 

من لغٍة أخرى.
تحمُل لوحاتها رسائل تحكي لعين َمْن يراها ما وراء 
الخطوط و األلوان، تشغل المتلقي في حواٍر بصرّي 
عقلّي تجعله يستدعي مخزونه الفكرّي والتراثّي في 
األلوان  تقودك  اللوحة،  لقراءة  بساطته،  أو  عمقه 
فتجعلك  دهشتك،  يثير  ساحٍر،  شاعرّي  بأسلوب 
بريشتها  تأخذك  ومشاعرها،  وجدانها  نحو  تتوغل 
تفكيك  متعة  في  فتشاركها  ألوانها  دوحة  باتجاه 

مكنونها الجمالي.
لحروف  اآلخر  البعد  الفنانة  تستخدم  ثانية  من جهة 
لغويّة  كمعطياٍت  ليس  لوحاتها،  في  العربية  اللغة 
لفظية وإنما بحّس جمالي حّر الحركة، فيه الكثير من 
الشغف ومتعة التأمل لحركة هذه الحروف وصداها 
وتراِث  ثقافِة  تأصيل  على  منها  كتأكيد  الوجداني، 
والغني  الكثير  ذاكرتها  في  تختزن   التي  المنطقة 
منها وهي في ذلك تعتمد فلسفة جمالية لها بصمتها 
في  اللوحات  هذه  ُعرضت  أينما  الخاصة،  الجمالية 

معارض العالم.
فتحقق من خالل ذلك الغايّة الجماليّة، والمتعة الفنيّة، 
وتسهم في خلِق مساحٍة كبيرٍة من التساؤالت، تترك 

صداها البعيد في ذاكرة ووجدان المتلقي.
هو بذلك اشتغاٌل وتعويٌل على أبعَد من العين الرائية، 
أجل   من  حسّي  معرفّي  معطى  من  أكثر  ومشاركة 

الدخول إلى العالم اإلبداعي الخاص بريما. 
ذاكرتك  تستدعى  ال  أنت  ومريم  أنا  معرض  في 
اللوحة  تثيره  بما  البصرية فقط، بل البّد أن تنشغل 
إلى  وولوجها  داخلك  في  ما  مشاركتها  خالل  من 
عالمَك الخاص، لتترك فيك صدى روحياً وفيناً عذباً. 
تشكيلية  فنانة  هي  المزين  ريما  الفنانة  أّن  يذكر 
فلسطينية، تحمل الجنسيّة األردنية، أقامت في إيطاليا 

ما يقارب 9 سنوات ..
فنلندا  و  السويد  بين  وإقامتها   عملها  حالياً  يتركز 
للفنانين  العام  االتحاد  في  عضو  وهي  وألمانيا، 
الفنانين  رابطة  وعضو  الفلسطينيين  التشكيلين 

برلين،  ومقرها  بأوروبا  الفلسطينيين  التشكيلين 
حاصلة على درجة ماجستير في التصميم من جامعة 
رسالتها  "تناولت   ،2008 عام  بالقاهرة  حلوان 
البناء  في  الكنعانيّة  األسطورية  الرموز  توظيف 
 " المعاصر  الفلسطيني  التشكيلي  للعمل  التصميمي 
يتركز نشاطها الفني األخير، منذ بدايات عام 2011 
في إيطاليا و الدول األوربية ومصر واألردن، كما 
اإلعالمي  بالمركز  والفنون  للثقافة  مسؤول  عملت 
والثقافي الفلسطيني في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، 
لمدة عامين و رئيس قسم الموهوبين- وزارة الثقافة 
– غزة / فلسطين/ و نائب مدير دائرة ثقافة الطفل 

في وزارة الثقافة بغزة فلسطين.
ومادة  الخزف  لماّدة  جامعية  أستاذة  عملت  وكذلك 
/فلسطين  غزة  "األقصى"  بجامعة  عام   التصميم 
الفّن  في  المرأة  لهرجان  العربية  المشاركة  ومنسق 
العربية  المشاركة  ومنسق  إيطاليا،  باري/  /بمدينة 
لفعاليات جاليري بورتا اتشيلو اإليطالية و لعل أهم 
مشاركاتها في المهرجان السينمائي العالمي لألفالم 
السينما  مهرجان  وفي  بإيطاليا  الصامتة  القصيرة 
يقارب  ما  ولها  للعام 2012.  باري  بمدينة  العربية 

(12( فيلم في مجال الفيديو آرت.
في جعبتها أكثر من عشرين معرضاً فردياً في عدٍد 

 كبيٍر من بلدان العالم.
حول معرضها الفني " أنا ومريم"  كان لنا الحوار 

التالي معها.

العنوان  هذا  ورمزية  مريم   كّف  مجموعة  عن   -
تقول الفنانة ريما المزين :

 يقسم هذا المعرض إلى مجموعتين، ِقسم من لوحاته 
لوحاتها  وكانت    2021 الماضية  السنة  ُرسمت 

تتحّدث عن وجه مريم العذراء.
أن  الُمخطط  من  كان  كورونا  ظروف  نتيجة  لكن 
أشتغل على معرض بعنوان " مناعة القطيع" بسبب 
إلى مريم  الظروف السائدة وانشغالي، ُعدت ُمجدداً 

واستكملت المجموعة الثانية التي هي كّف مريم  
كّف  باتجاه  ووظفتها  الُمقدسة  الرمزية  هذه  أخذت 

مريم. 
هذا الكّف معروٌف في الحضارة الكنعانيّة و حضارة 
رمز  وهو  عيٌن  تتوسطه  كّف  وهو  الشام،  بالد 

الخصب عند اإلله بعل. 
 تطّور الرمز وتطور اسمه، لكّن الشكل بقي كما هو 
عليه، كّف مع العين، قمُت بتوظيف هذا الكّف من 

خالل رمزيتِه وقداستِه التاريخية باتجاه مريم.  
في المسيحية بقي هذا الكّف مرتبطاً بمريم العذراء، 
الرسول  بنت  فاطمة  كّف  سّمي  فقد  إسالميّا،  أّما 

الكريم، وهو مازال معروفاً إلى اليوم في بلدان شمال 
اآلن  إلى  فيُعرفه  فلسطين  في  أّما  ومصر،  أفريقيا 

بكّف مريم .
اليوم غدا رمزاً عالمياً، له قراءاته المتعددة، لم يعد 
أنه ضّد  يعتقد  البعض  راح  وإنما  فقط،  دينياً  رمزاً 

الحسد أو العين وغير ذلك. 
ـ أّماعن تقنية الكتابة الحّرة على اللوحة تقول :

هذه ليست المّرة األولى التي استخدم فيها الكتابة مع 
اللوحة، سبق وأن استخدمت ذلك في معرض لي في 

قطر، وفي عدٍد من أعمالي األخرى. 
تفرض  األعمال  بعض  هناك  أّن  أشعر  كنت  دائماً 
عليك هذا النمط من استخدام الكتابة أو الحروف أو 
العموم  التراث، على  آخر من معطيات  أي معطى 
وخاصة  المتلقين  من  وإعجاباً  قبواًل  الفكرة  القت 

األلمان الذين تفاعلوا معها. 
تأكيد  هي  اللوحة،  على  الكتابة  أّن  قوله  أريد  ما 
اللفظي  ارتباطه  له  مريم،  اسم  ألن  المعنى،  على 
القداسة  مفهوم  إلى  باإلضافة  بالتراث،  والمعنوي 
الذي يحمله، التكرار له دوره في  تثبيت الفكرة لدى 
المتلقي  وخاصة أن الخّط المستخدم هو الخّط الحّر، 
داخل  المساحة  تفرضه  بما  وإنما  قاعدة  أيّة  يتبع  ال 
الفنان،  داخل  و صداها  ونوعها  شكلها  أو  اللوحة، 
تتبع مزاجية الفنان في شكل الحرف ونوعه، فضاء 
اللوحة يفرض عليك أن تستخدم الزخرفة أو الكتابة 

باتجاه معين، سواء كانت مرنة أم حادة .
هناك لوحات تحمل بعدين والخّط فيهما يكون امتداد 
القت  اللوحات  هذه  والثانية،  األولى  اللوحة  بين 

إعجاباً مميزاً بعض المتلقين.
إّن اللعب على المنظور هي باألساس دراستي، فقد 
درست الجرافيك والتصميم، هنا أنت لست أمام لوحة 
محسوبة األبعاد وإنما مساحة حّرة، يمكن اللعب فيها 
على الفراغ واللون وعادة ما يكون السماوي الخفيق 

أو التركواز لوني المفضل. 
من جهة أخرى تلعب مزاجية الفنان دوٌر هاٌم انعكاس 
ألوانه، أنت تالحظ أن لوحات "أنا ومريم" ُرسمت 
الربيع وبالتالي فيها شيء من الطبيعة، انعكس  في 

على ذاتي وعلى اللوحة.
فيها؟ هل  المعرفي  العمق  يلحظ  للوحاتك  القارئ  ـ 
المتلقي مثقفاً حتى يدخل فضاء  ُيفَترض أن يكون 

عالمك الفّني ؟
بيت  في  نشأت  إنني  قلت  إذا  أكون محظوظة  ربما 
أحد  المزين،  الرحمن  عبد  الدكتور  فوالدي  فنّي، 
رواد الفّن التشكيلي الفلسطيني، وهو أمين عام اتحاد 

الفنانين التشكيليين.
أذكر أنني كنت في الرابعة من عمري حين رسمت 

َمعِرض الفّنانة ريما المّزين في برلين
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أّول لوحة باأللوان الزيتية في مرسم والدي في دمشق 
وقد شجعني على ذلك، تعلمت الفّن في مدرسته قبل 

أن أتعلمه في المدرسة والجامعة.  
كان لتشجيعه األثر األكثر في مسيرتي الفنية، خاصة 
عندما كان يعطيني األلوان ويدعوني للرسم وهو ما 

خفف عني رهبة التجريب فيما بعد. 
لذلك كان كّل معرٍض لي، حالة تجريبية ُمختلفة عن 

األخرى، لكن يربطها أسلوب خاٍص بي.
كذلك كان والدي باحثاً في التراث الفلسطيني، أحببُت 
فأّي  البحث،  ميزة  عنه  أخذُت  خالله،  من  التراث 
مشروٍع فنّي ال أخده بشكله االعتباطي، إنما أدرسه 
وأقرأ عنه، استقي رموزه و أوظف ذلك في العمل. 
فعندما أناقش المتلقي في عملي يكون لدّي األدوات 
من  العمل،  لهذا  األساسية  والمفاتيح  المعرفية 
تبعاً  وظفتها،  كيف  الرموز،  هذه  مرجعيات  خالل 
معيناً  موضوعاً  أختار  عندما  أحياناً  للموضوع، 

يفرض علّي نمطاً معيناً اللوحات .
ـ وعن ارتباط مريم بالذات والوطن تقول الفنانة:

عندما أسمع هذا االسم مريم، يتشّكل لدّي وطن، هذا 
االسم يعني لي الكثير وتحديداً في هذه اللوحات

من  حالة  في  دائماً  ألنني عشت  الوطن،  هي  مريم 
وتونس  ولبنان  ومصر  دمشق  في  سكنت  الغربة، 
ومنذ طفولتي كان يتردد في مخيلتي اسمان؛ األول 
بالنسبة لي كناية عن  سلمى والثاني مريم وكالهما 
فلسطين أو هما من "ريحة لْبالد" عندما عرفت أنني 
مريم،   تسميتها  في  أتردد  لم  بطفلة،  أرزق  سوف 

ليبقى صدى اسمها يتردد في مسامعي كفلسطين. 
أّما األسود والرمادي في اللوحات، هو حالة االنتظار 
للرجوع إلى الوطن هو الذاكرة األليمة أيام الهجرة، 
الزال يعبّر عن الذاكرة األولى وعن الشتات، الحزن 
الذي نتوارثه جياًل عن جيل، هناك دائماً غّصة في 

القلب اسمها فلسطين.   
المجموعة الثالثة هي قريبة إلى قلبي، وهي جزء من 
ذاكرتي مع طفلتي مريم، اسم هذه المجموعة "أعمى 

البصر" وهي رسالة إلى ابنتي و إهداء خاّص لها.
تكون  ما  غالباً  الرسائل،  هذه  يوماً  تقرأ  أن  أتمنى   
هذه  تكون  أن  نتمنى  عيوننا،  على  غشاوة  هناك 

الغشاوة فقط على البصر، وليست على القلب.
 في اللوحات تمت تغطية العيون ألنّها تعبر عن حالة 

الغشاوة أو عدم رؤية الحقائق كما يجب
 استخدمت مفردة ال "جي بي اس" ألقول لها: اتبعي 
قلبك، ليدلّك على الحقيقة أتمنى أن تُزال هذه الغشاوة 
يوما ما وترى الحقيقة كما هي، كذلك تكرر حروف 
اسم مريم في اللوحات وكأنها صدى أو نداء عميق 
العاطفية  الشحنات  من  الكثير  تحمل  بوتيرة  يتكرر 

والحروف تحمل حالة وجدانية قلقة.
ريما،  للفنانة  اإلبداعية  التجربة  في  رأيه  عن  أّما 

يقول الفنان الفلسطيني أحمد شّما:
ريما المزين فنانّة ذات ُعمق في التجربة الفنيّة وفي 
عندما  ومعارضها،  لوحاتها  لموضوعات  فلسفتها 
معرضاً،  عشرين  عن  نتحدث  ريما،  عن  نتحّدث 
أّي معرٍض منها من دراسة حقيقية عميقة  لم يخُل 
لفكرة وموضوع المعرض، دراسة احترافية بصريّة 

لأللوان.
يشتغل  الذي  الفنان 
فنّان  هو  لوحته  على 
ليس  الفّن  حقيقي، 
هو  ما  بقد  صدفة 
مضمون  على  اشتغال 

العمل. 
تأتي  ال  واللوحة 
هي  آنية،  صدفة 
تحمل  دراسة،  نتيجة 
رسائل وأبعاد تقرأ آنيا 
الكالم  هذا  ومستقباًل، 
وإنما  اعتباطاً  ليس 
تجارب  على  مبنّي 
عالميين،  فنانين 
عالميّة  فنيّة  ومدارس 

مازلنا ننهل منها. 
للفنان  يكون  أن  يجب 
أن  يمكن  ال  هوية، 
في  مكان  إلى  تذهب 
لوحة  وترى  العالم 
تعرف  وأن  إاّل  ريما 

اشتغلت  التي  الفنيّة  تحمل بصمتها ومدرستها  أنّها، 
الهوية  هذه  انتاج  في  نجحت  وقد  عليها  وتعبت 
الفنان  يكون  أاّل  يعني  ال  هذا  البصرية،  والبصة 

مجّرباً، لكن أن يكون له هويته وخصوصيته. 
فقد  أرابيسك،  صالة  في  الفنانة  معارض  عن  أّما 
المعرض  كان  متتالية،  سنوات  ثالث  عبر  كانت 
األول بعنوان "نورق من جديد" و الثاني هو "مسافة 
آمنة" والذي تحدثت أعماله عن حالة ال "لوك دوان" 
تمنت في لوحات المعرض أن يكون هناك باركود 

خاص بفلسطين. 
أما المعرض الحالي "أنا ومريم"  فالسّمة الغالبة في 
تمثله من  بما  فمريم  الوجدانية،  الحالة  لوحاته، هي 
هوية و تراث، هي الزيتون، زهر الحنون والبرتقال، 
فقط  مرتبطاً  االسم  ليس  الطهارة،  هي  الجسد،  هي 

باألمومة وإنما هو النداء الذاتي الداخلي .
ُيذكر أّنه المعرض الرابع لريما  في ألمانيا و الثالث 

في برلين بالتعاون مع غاليري أرابيسك.
الفنانة، يلحظ  المتتبع لمسيرة  - من جهة أخرى إن 
خالل  من  ذلك  يأتي  معارضها،  بعناوين  اعتناءها 
لعنوان  اللغوية  الجمالية  التركيبة  على  حرصها 
المعرض إذ غالباً ما يثير الّدهشة، يمكن القول إنها 
باإلضافة إلى انتاجها لغًة بصريًة خاّصة بها، أيضا 
هي كانت حريصة على إبداع لغة إشارية ايحائية من 
خالل التركيب اللغوي لعناوين معارضها الشخصيّة 
مثل: مريم: رمٌز ولون، 2012، بالفلسطيني2013، 
 ،  2014 دميًة  لسُت  أنا  رقما2013،  لست  أنا 
الشجر  مع  حكايتها   ،2014 والغياب  الحضور 
رمٌز  فلسطين  من  خيل2015،   أصالة   ،  2015
ولوٌن 2016، مالئكة البحر 2017 ، غصن زيتون 
2018، باركود 2020،  ِدقلة 2020، سنورُق من 

جديد2021، مسافٌة آمنة 2021 ، وطن بدل فاقد.

المزين  التشكيلية ريما  للفنانة  افتتاح معرض  جرى 
في  البصرية  والفنون  للثقافة  ارابيسكا  صالة  في 
الفنان احمد شما، رئيس رابطة  يديرها  التي  برلين 

الفنانين التشكيليين الفلسطينيين في اوروبا.
عن  تعبيراً  ومريم،  أنا  عنوان:  المعرض  حمل 
العذراء  مريم  سيدتنا  رمزية  من  الفنانة  اتخذته  ما 
بكل  فلسطين،  في  وترعرعت  ونشأت  ولدت  التي 
طهارتها وعذريتها ومعجزة والدتها وما حملته من 
المحتلين  من  عاناه  وما  المسيح،  السيد  ورسالة  هم 

والشريرين والغرباء.
في  المزين  ريما  لوحات  تميز  جاء  وهكذا 
خصوصيات الفن واألعمال الفلسطينية كونها تطوع 
اإلنسانية.  الوطنية  الفني في خدمة قضيتها  إبداعها 
ريشة  خطوط  في  الزائر  يقرأه  الذي  اإلبداع  ذلك 
في  تركزت  التي  لوحاتها  وشخوص  األنيقة  الفنانة 
وجه العذراء وما حملته عيناها من هم االلم وحجب 

الرؤية وإشراقة األمل وتحدي التشاؤم.
البياض،  الى  المنتفض  األسود  ألوان  شكلت  لقد 
والتربة،  الظلمة  في  المشع  الذهبي  واألصفر 
اللونية  الهوية  وسمائه  مائه  في  الخجول  واألزرق 
الحرف  تعشيق  أضاف  كما  المعرض.  للوحات 
الفنية جمالية مضافة  اللوحات  العربي في عدد من 

الى ذلك االبداع الفني.
بقي أن أقول: ان صالة أرابيسكا هي واحدة من أنشط 
العرب  للفنانين  الداعمة  الفنية  المعارض  صاالت 
والفلسطينيين، رغم محدودية أو حتى انعدام الدعم لها.
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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 دیسمبر/ كانون أول ۲۰۲۲
Gebetszeiten für Berlin / Dezember 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:
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AACHEN
Moscheen
Arrahman Moschee
Brabantstr. 8, 52070 Aachen
BOCHUM
Moscheen
Islamische Gemeinde e.V.
Dibergstr. 37, 44789 Bochum
Tel.: 0234-300182
BONN
Botschaften
Algerien
Rheinallee 32-34, 53173 Bonn
Tel.: 0228-94 37 60
Katar
Godesberger Allee 77 -81, 53175 Bonn
Tel.: 0228/36 78 50
Tunesien
Godesberger Allee 103, 53175 Bonn
Tel.: 0228-8 48 96 00
V.A.Emirate
Erste Fährgasse 6, 53113 Bonn
Tel.: 0228-26 70 70
Moscheen
Al Ansar Moschee
Bonnerstr. 93
53173Bonn
Al-Muhadschirin Moschee
Theaterstr. 12
53111 Bonn
Al-Muhsinin
Schwarzer Weg 41
53227 Bonn
Ar-Rahmah
Galileistraße 226
53177 Bonn 
Assonnah-Moschee
Siemensstraße 102
53121 Bonn
Vereine
Arabien Sport- und Culture Verein e.V.

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

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

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

المقابر اإلسالمية وشواهد القبور
ـ مقابر فردية حسب رغباتك

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

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

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

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



ـًا   أطبـــاق  طازجة  يومــيـــــــ
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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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Ärzte أطباء

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

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

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

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

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

- عباسي
 

دة/ ذكرى

ـ د/ باي
 

ـ د/ شبارق

 
ـ د/ غطاس

 

ـ د/ حدرج

ـ د/ محمد

ـ د/ الراعي

 
- د/ رافعي

 

ـ د/ رامز
 

د/ ترابي
 

الطب التجميلي
ـ دة/ أنيت

ـ دة/ شذي

عيون
ـ د/ مأمون 

جراحة
د/ عمرو حمصي

ـ د/ دهشان

- د/ عابد دومه
 

ـ د/ محجوب

- د/ منذر

د/ سليمان

نساء
د/ أحمد شاهين

ـ دة / هنادي عوادة

- د / خالد الشرافي 
 

ـ دة / سّمان

دة/ جميلة

دة/ ماريا عبد الكريم

د/ محمد القاسم

ـ دة/ منى
أبو دقة

ـ دة/ نيفين نصار

ـ دة/ زمزم

 أنف، أذن، حنجرة
 

ـ د/ باسم
 

ـ د/ هاشم

ـ د/ موسى

 

باطنية
ـ د/ علي عبود

- د/ خليل

ـ د/ خليلي

ـ د/ لطيف سعيد

أطفال
- دة / ذكرى

 
- د / نجيب

 

ـ دة/ سناء

جراحة أطفال
ـ د/ علي معروف

ـ د/ بسام غنام
 

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

Mi, Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

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

Tel 030 625 10 07

Karl-Marx-Str. 80
12043 Berlin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- دة / ذكرى

طب نفسي لألطفال
ـ د/ نجيب

أمراض صدرية
   

 ـ د/ بدر عسكر

 
طب األعصاب

ـ د/ كمال الدين
 

ـ د/ مصري

 

عظام
ـ د/ أشرف عبد العزيز

 
ـ د/ دهشان

 

ـ د/ محمود عاطف
 

ـ د/ رسالن

طب رياضي
ـ د/ دهشان

مسالك بولية
- د/ فرج هللا

- د/ السويفي
 

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

بإشراف االستشاري د. نجیب السعیدي
أخصائیون في الطب العام

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

العيادة التخصصية لكل العائلة

Braunschweiger Str. 14, 12055 Berlin-Neukölln

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

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

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

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

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

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

FRAUENÄRZTE
Ahmed Shahin   

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

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

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

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

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

د. حسن هاشم
أخصائي طب و جراحة

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

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



 الدكتور عبد الحميد حافظ
اختصاصاتنا:

1- تركيب األسنان الثابتة والمتحركة
 2- إختصاص اطفال وشباب

Abdul - Hamid Hafez 
 Tätigkeitsschwerpunkte :

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

 

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

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

Zahnarztpraxis 
Dento Smile  

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

  بقشور السيراميك
- عالج القناة الجذرية بأحدث الطرق.

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

- الحشوات الضوئية والتجميلية.
- وقاية ومعالجة أسنان األطفال.

- معالجة التهاب عصب اسنان الحليب
- تلبيسات خاصة باسنان االطفال

- حافظ مكان ثابت و متحرك
  عند األطفال

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

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

  Seestr
Bus123/106,M13/50,U6

MODERN-KOMPETENT-SCHMERZFREI
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Ärzte أطباء

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

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

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

- د/ حسن

د/ حجازي

أسنان
د/ عبد الحميد

ـ د/ أمين حافظ

ـ د/ ع. نجم

ـ د/ يوسف
 

ـ دة /  الصوري 

ـ د/ عمار شاكر

ـ دة/  منى السمارائي

- د/ دويداري

- د/ عماد عبود

ـ دة/ حنان حافظ

ـ دة / إبتسام إسحاق

ـ د/ عماد خلوف

ـ دة/ ليلي حسين

ـ د/ حجازي

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

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

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

ـ د. أبو حمادة
ـ د. أبو ورد

ـ د/ محيي الدين

د/ محمد

د/ أبو نبوت

د/ مختار

ـ د/ مصطفى

ـ دة / ثريا جاللي

د/ طارق

ـ د/ طارق التتر

ـ د/ مشتاق تفاحة

د/ عمر

- دة/ زينة

تقويم األسنان
د. محيي الدين

دة. نادين محجوب

د. نورس دركزنلي

ـ د/ ينال اله رشي

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

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

Privat & Alle Kassen

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

w w w. a o k . d e

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

Ostender Str. 1, 13353 Berlin

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

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

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

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

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

Dr. Kinan Arnouk



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

- عالج الحاالت الطارئة.
- تنظيف األسنان.

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

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

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

- وقاية ومعالجة أسنان األطفال. D
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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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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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KINDERWUNSCHZENTRUM
am Potsdamer platz

Dr. med.

Hanadi Awwadeh

Dr. med.

Anja Mutz

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

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

e-mail: info@kinderwunsch-potsdamerplatz.de

IUI

IVF

ICSI

MESA TESE

Assisted Hatching
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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



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



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



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 



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

D
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Öff nungszeiten:
Mo. - Do.: 09:00 - 19:00 Uhr
Fr.           : 09:00 - 14:00 Uhr

 مطلوب
مساعدة طبيب أسنان

موظفة استقبال

ة - التركية
ث: العربية - األلماني

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

مستشفى إبن سينا

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

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

- ص/ أشرف خويطر

- ص/ عبد الناصر السقا

- ص/ نبيل الدسوقي

ـ ص/ عالء الحلو

ـ  ص/ محمد نوفل

ـ  ص/ مالك فاعور

 
- ص/ ياسين مطر

 
- ص/ سمير حسنى

 

- ص/ أنيا

 
- ص/ نهاد األشقر

 
ـ ص/ محمد العزوزي

ـ ص/ العريان

- د. إبراهيم نصار

- ص/ موسى مسالمة

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

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

- د/ محمد محمد

ـ عدنان المحضر

ـ بالل للعالج الطبيعي

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

- نمر األحمد

ـ رامي الصياد

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel

Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice

Beratung & Versorgung

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

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

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96

BLISSESTR. 5,        
10713 Berlin - Wilmersdorf

l]Ö^Èä÷]<Ö^øjfi˝<‡“^⁄_<^flËÇ÷

TEL    030   86  10  86
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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

^ñœ◊÷<Ã◊¶<Í5Ö<‹q3⁄<I
∞÷Üe<ª<ŸÇ√÷]<h^j“Ê<<

ÌÈ⁄Á”u<ÌÈ5Ö<l¯⁄^√⁄<I
l^íí~j÷]<ÿ”e<îÁífi<I

D
esig

n
ed

 B
y D

alil

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



أنا عالم عربيأفقي

الحلول في الصفحة ۹۸

رأسي

دولة أمریكیة؟
ما اسم الدولة؟
ماھي العاصمة؟

من یحكمھا؟

- ممثل مصري راحل
-2 من أشھر فرسان وشعراء العرب في الجاھلیة

-3 أحب- دق الجرس (معكوسة)
-4 من اآلالت الموسیقیة- شاعر عباسي

-5 ثلثا أكد- األسود من الخیل
-6 سھل ومرن (معكوسة)- أغادر وأسافر

-7 یرجعھا- من األنبیاء
-8 نھر في وسط أمریكا الجنوبیة- أحد الوالدین (معكوسة)

-9 سادس جزر العالم مساحة- من الطیور

-1 متشابھان- مدینة ساحلیة سوریة
-2 ممثلة مصریة- للتمني

-3 إصالحات الثوب- من درجات الحب
-4 أجیب- ردم الحفرة (معكوسة)

-5 مرتفع أرضي (معكوسة)- الحائط
-6 الفوز والكسب من المال (معكوسة)- حركھ

-7 ثلثا رند- من حركات البحر- حرف عطف
-8 یبعثرھا ویفرقھا- اشتاق (معكوسة)

-9 جواب- ندّرب
-10 یوبخ- أفشي السر (معكوسة)

-11 ممثل سوري قدیر

بین الصورتین توجد سبعة فوارق
حاول أن تجدھا في دقیقتین 7 x

العاصمة

االمتحان  طریقة  استخدم  من  أول   -۱
التحریري؟

۲- اول من ادخل الفسیفساء في العمارة؟
۳- أول رئیس لمجمع اللغة العربیة؟
٤- أول قائد عربي وصل األندلس؟

٥- أول من سمى القرآن بالمصحف؟
في  السارق  بقطع  حكم  من  أول   -٦

الجاھلیة؟
۷- أول من اخترع خیوط الجراحة؟

۸- أول من اخترع الناي؟
۹- أول من اكتشف الضغط الدمـوي؟

مستشفى  مؤسس  أول  ھو  من   -۱۰
مجھزة في اإلسالم؟



سؤال یحتاج جواب ...

ليس كافياً أن تمتلك عقالً جيداً، فالمهم 
أن تستخدمه جيداً.

ليس كافياً أن تمتلك عقالً جيداً، فالمهم 
أن تستخدمه جيداً.

ليس كافياً أن تمتلك عقالً جيداً، فالمهم 

Sprüche أقوال مأثورة    أقوال مأثورة    

René Descartes
رينيه ديكارت

لقد ورثت ساللة المانشو النظام االستبدادي للصین ألكثر من ألفي عام، 
األشخاص  على  والتعذیب  االستبدادي  الحكم  واصلت  نفسھ  الوقت  وفي 

العادیین والسجناء على أیدي الحكام المستبدین.
مع افتتاح البوابة في أواخر عھد أسرة تشینغ، دخل المزید والمزید من 
الصین؛  إلى   ،۱۹۰۰ عام  في  الثمانیة  الحلفاء  قوات  وخاصة  األجانب، 
وشاھد بعض الصحفیین والمبشرین األجانب ورجال األعمال على األرض 

الصینیة ووصفوا ماشاھدوا في «رحالت ماركو بولو».
التقطت الصورة حوالي العام ۱۹۰۰ بواسطة المصور «جیمس ریكالتون» 
في  حبسھ  تم  القتل  بتھمة  أدین  لرجل  أحد شوارع شنغھاي-الصین-  في 

قفص خشبي لیموت ببطء، حیث یترك ھكذا حتى یموت جوعاً وعطشاً.
یوضع المتھمون داخل قفص ضیق ال یسمح حتى بالتحرك داخلھ ویقفل 
بقفل حدیدي، ویقوم المارة بالسخریة منھم وإھانتھم، وقد تكون العقوبة 
ثقب  خالل  من  إطعامھم  ویتم  القفص  داخل  فیھا  یوضعون  التي  بالمدة 

صغیر، ومما یروى أن ھناك متھمین قضوا سنوات مدیدة داخل القفص.

المزید عنھ في صفحة الحلول ۹۸

التعذيب في أواخر عهد أسرة تشينغ 
صورت بعدسة أجنبي

۱- متى اخترعت القاطرة؟
۲- ماھي عاصمة كوریاالشمالیة؟

االشعة  أنبوب  اخترع  متى   -۳
السینیة؟

٤- كم حلماً في السنة یحلم الشخص 
العادي؟

الذي  الوحید  الطائر  ھو  من   -٥
الیستطیع الطیران وال السباحة؟

أكبر  یضع  الذي  الحیوان  ماھو   -٦
بیضة في العالم؟

۷- كم یبلغ وزن الكرة األرضیة؟
المنطلق  الھواء  سرعة  ھي  كم   -۸

من الفم بعد العطاس؟
۹- كم ملیونیر یوجد في العالم؟

في  یدور  اصطناعیاً  قمراً  كم   -۱۰
الفضاء الخارجي؟

جسم  في  عضلة  أسرع  ماھي   -۱۱
اإلنسان؟

۱۲- كم عدد أسنان الفیل اإلفریقي؟
۱۳- كم عضلة للجرادة؟

إذا  یموت  الذي  الحیوان  ماھو   -۱٤
قطعت ذیلھ؟ 

۱٥- ماھو الحیوان الذي یبكي عندما 
یكون حزیناً؟

۱٦- كیف تسمع األفعى األصوات؟
۱۷- من الحیوان الوحید الذي یحرك 

فكھ العلوي فقط عند األكل؟

الذبابة في  ۱۸- كم مرة ینبض قلب 
الدقیقة الواحدة؟

أنواع  أضخم  وزن  یبلغ  كم   -۱۹
العناكب؟

یستخدم  الذي  الشعب  ھو  من   -۲۰
اللغة اإلنجلیزیة أكثر من األمریكان؟

یستطیع  الذي  الحیوان  ماھو   -۲۱
النوم لمدة ثالث سنوات متتالیة؟

الذي یصدر صوتاً  الحیوان  ما   -۲۲
والیكون لھ صدى؟

۲۳- كم عدد عضالت القطة في كل 
أذن؟

الماء في العسل  ۲٤- كم تبلغ نسبة 
الطبیعي؟

۲٥- ماھو أثقل حیوان في العالم؟
تتصف  التي  الحیوانات  ماھي   -۲٦

بأنھا أكثر حدة في السمع؟
۲۷- من ھم أول من استخدم الشراع 

لتوجیھ السفن في البحر؟
۲۸- كم یفرز الفم یومیاً من اللعاب؟

منھا  تصنع  التي  المواد  ماھي   -۲۹
األوراق النقدیة؟

۳۰- ماذا یعني اسم األرجنتین باللغة 
العربیة؟

التي  الوحیدة  الدولة  ماھي   -۳۱
في  اإلفطار  موعد  فیھا  الیتغیر 

رمضان صیفاً وشتاًء؟



كنت  إذا  رائعة  بعطلة  االستمتاع  حلم  تحقیق  من  ستتمكن 
تبحث عن عمل أو عن حظ جید فھذا الشھر سیمنحك فرصاً 

ممتازة لتحقیق ذلك ستحظى بفرص عدیدة للنجاح.

بدایة الشھر لن تكون موفقة بالشكل المطلوب فال زلت تتخبط 
في عدة مشاكل خصوصا مع الشریك، تدخل في نقاش حاد 
جداً مع أحد أھم األشخاص في حیاتك أنت تظن أنھ ال أحد 

یحبك ال تقل شيء قد تندم علیھ الحقا.

ستقع في ورطة كبیرة مع الشریك استعن بأحد المحیطین بك 
والذي یكبرك سناً لحل مشاكلك بحكمة، تحس أن الكل یكرھك 
وأنك منبوذ من قبل العالم ككل، حاول عدم جرح اآلخرین بما 

تقولھ لھم فقد تندم الحقا على فقدان أحدھم.

بدایة الشھر ستكون موفقة لكل موالید برج السرطان ستبدو 
في كل من حولك ستتاح لك  ومؤثراً  وجذاباً  نشیطاً، حازماً 
فرص أخرى على الصعید العملي، حاول تحقیق توازن بین 

وقت عملك وحیاتك الشخصیة والعاطفیة. 

بعض موالید برج األسد سیكونون في مزاج سيء و ممل مع 
بدایة ھذا الشھر حاول الخروج والتمتع بالتسوق فأنت تستعد 
لقضاء العطلة؛ مع منتصف الشھر ستكون كل األمور جیدة.

ھذا الشھر ستعرف انخفاضاً وارتفاعاً على جمیع مستویات 
حیاتك، ستحظى بوقت تتمتع فیھ بمزاج جید للبدء في عالقة 
فیھا  الشھر یصبح  األیام من ھذا  حب جدیدة، ستمر بعض 
دماغك ضبابي، بعد منتصف الشھر تعود األمور الى نصابھا. 

خالل  السنة  عطلة  لقضاء  ومستعداً  وفاتناً  جذاباً  ستكون 
التي  القرارات  كل  أن  یظھر  جید  بحظ  ستحظى  الشھر  ھذا 
ستمر  صائبة  قرارات  ستكون  الشھر  ھذا  خالل  ستتخذھا 
ببعض الصعوبات المؤقتة لكن ال تقلق ستتمكن من تجاوزھا. 

محظوظ  شخص  فعالً  أنت  إلرضائك  یتحد  كلھ  الكون  وكأن 
جداً؛ ستبدو جذاباً لطیفاً حازماً في أمورك كلھا وستفقد بعض 
الوزن لتظھر رشیقاً وفي أبھى حلة استمتع بكل ما حققتھ. 

عید میالد سعید ستكون في أحسن حاالتك جاذبیتك ال یمكن 
مقاومتھا ستظھر لكل المحیطین بك على أنك شخص نشیط 
جید  مزاج  وفي  جداً  سعیداً  ستكون  أمورك  كل  في  وحازم 

طیلة الشھر. 

وكثیر  ومرحاً  جذاباً  ستبدو  رائع  بمزاج  الشھر  ھذا  ستبدأ 
الكالم كذلك؛ إنھ الوقت المناسب لتقدیم طلب عمل أو البحث 
عن حب ینعش قلبك من جدید، ستبذل كل طاقتك في البحث 
عن ھدیة مناسبة لشخص لھ محبة و مكانة خاصة في قلبك. 

عطلة سعیدة! ھناك أخبار سارة، فھناك تطور ملحوظ على 
إلیك كما  مستواك المھني قد تكون ھناك ترقیة في طریقھا 
ستتوصل الیجاد حلول سھلة لمشاكل حیاتك الصعبة ستبدو 

ذكیاً؛ بارعاً؛ صریحاً وقادراً على إقناع اآلخرین بأفكارك.

األمور تختلط علیك من جدید مع بدایة الشھر ستبدو جذاباً؛ 
ھادئ  بشكل  حیاتك  ستمضي  الحیاة  على  ومقبالً  مبدعاً؛ 
من  ستعاني  لكنك  الشھر  من  األول  األسبوع  خالل  ورتیب 

مشاكل في طریقة تفكیرك.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مین؟
أحمد زویل (۲٦ فبرایر ۱۹٤٦ – ۲ أغسطس ۲۰۱٦)

أنا فین؟
كوبا / ھافانا / میغیل دیاز كانیل 

فرافیش
۱- الصینیون ۲۲۰۰ ق.م./۲- سكان بالد مابین النھرین./۳- محمد توفیق باشا./٤- 
موسى بن نصیر./٥- أبو بكر الصدیق./٦- الولید بن المغیرة./۷- أبو بكر الرازي./۸- 

زنام الزامر ۸٥۰ ھـ./ ۹- اإلنجلیزي ستیفن./۱۰- ھارون الرشید.

فكر شویة!
أنثى  البطریق./٦-  حلماً./٥-   ۱٤٦۰ ۱۹۱۳م./٤-  یانج./۳-  بیونج  ۱۸۲۹م./۲-   -۱
مالیین./۱۰-   ۷ بالساعة./۹-  كم   ۱٦۰ طن./۸-  ملیار   ٥۹٤۰ القرش./۷-  سمكة 
أربع  عن  الیزید  تطرف./۱۲-  بأن  للعین  تسمح  التي  العضلة  قمراً./۱۱-   ۲۷٦۰
ذبذبات  لسانھا  یلتقط  الفیل./۱٦-  الحصان./۱٥-  عضلة./۱٤-   ۹۰۰ أسنان./۱۳- 
الشعب  كغ./۲۰-   ٥۸ مرة./۱۹-   ۱۰۰۰ التمساح./۱۸-  الصوت./۱۷-  موجات 
أذن./۲٤- ٪۲۲./۲٥-  كل  في  البطة./۲۳- ۳۲ عضلة  الحلزون./۲۲-  الصیني./۲۱- 
الحوت األزرق./۲٦- الذئاب والحمیر./۲۷- الفینیقیون./۲۸- ۱ لیتر یومیاً./۲۹- القطن 

والكتان./۳۰- أرض الفضة./۳۱- أوغندا.

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

فیلسوف، وعالم ریاضي  فبرایر ۱٦٥۰)،  دیكارت (۳۱ مارس ۱٥۹٦ – ۱۱  رینیھ 
الفلسفیة  األطروحات  من  وكثیراً  الحدیثة»،  الفلسفة  «أبو  بـ  یلقب  فرنسي،  وفیزیائي 
الغربیة التي جاءت بعده، ھي انعكاسات ألطروحاتھ، والتي ما زالت تدرس حتى الیوم، 
خصوًصا كتاب (تأمالت في الفلسفة األولى-۱٦٤۱م) الذي ما زال یشكل النص القیاسي 
اخترع  فقد  الریاضیات،  علم  في  واضح  تأثیر  لدیكارت  أن  كما  الفلسفة.  كلیات  لمعظم 
نظاًما ریاضیًا سمي باسمھ وھو (نظام اإلحداثیات الدیكارتیة)، الذي شكل النواة األولى 

لـ(الھندسة التحلیلیة)، فكان بذلك من الشخصیات الرئیسیة في تاریخ الثورة العلمیة. 

René Descartes
رينيه ديكارت



• 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
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والشاحنة
 للباص 

بالعربي
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17655
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IHK

FAHRLEHRERAUSBILDUNGSSTÄTTE
info: 0176 23 44 66 76




