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

Bruchstraße 76
D-40235 Düsseldorf

Amawi

DÜSSELDORF

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

خبراء في كل ما يخص السيارات

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

www.gutachten-amawi.de
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أظن أن كأس العالم في قطر طرح علي المشتغلين 
بالعلوم السياسية قضية العالقة بين الذات واآلخر كما 
لم تُطَرح هذه القضية في أي مناسبة رياضية سابقة. 
وهنا سأقفز على قضية الصراع بين الثقافات، وبين 
قيمهم وقيمنا التي انفجرت في وجوه محبّي كرة القدم 
مع بدء العّد التنازلي للمونديال ثم مع أيامه األولى، 

فهذا ليس هو موضوع المقال. 

الذي  العربية  الهوية  سؤال  حول  هو  الموضوع 
المغرب  لفريق  المتتالية  النجاحات  مع  نفسه  فرض 
اعتبر  فلقد  حوله،  من  العربية  الشعوب  والتفاف 
هو  المغرب  فريق  بأداء  العرب  سعادة  أن  البعض 
ونسبته  الرفيع  المغربي  األداء  هذا  لسرقة  محاولة 
إلى العرب جميًعا. وال أظن أن الشعوب العربية التي 
إكراًما  بالدها  في  المالح  والليالي  األفراح  أقامت 
لفريق المغرب خطر ببالها للحظة أن تسلب المغرب 
حقه، فاإلنجاز مغربي ال شك في ذلك، والعالم كله 
شاهد على أن الالعبين مغاربة حتى لو ولدوا خارج 
أرضه، والمدّرب الذي تسلّم عمله قبل شهور قليلة 
التي هّزت شباك  المونديال مغربي، واألهداف  من 
أهداف  طبًعا  هي  والبرتغال  وأسبانيا  وبلچيكا  كندا 
بل  حصًرا  مغربية  ليست  الفرحة  لكن  مغربية، 
تتجاوز حدود المغرب وتترامى إلى ما وراءه بكثير 
يوجد  كعرب  لنا  وبالنسبة  األربعة.  االتجاهات  في 
شيء يّميز فرحتنا بالمغرب عن مجرد تشجيع اللعبة 
حديث  كل  من  بشدة  المنزعجون  أراد  ولو  الحلوة، 
بأنها  العربية  الفرحة  هذه  يصفوا  أن  العروبة  عن 
من  أساسًيا  مكوًنا  العربي  المكّون  يُّعد  بدولة  فرحة 
هويتها فليكن لهم ما أرادوا، بال سياسة وال عنصرية 
الفرح  من  أقل  ال  لكن  يحزنون.  وال  شعبوية  وال 
للفرح الثقافي العربي مع المغرب وأظن أن هذا الحد 

األدنى مقبول وال يثير حفيظة أحد. 
بهذا  شعوبها  احتفت  العالم  من  بقعة  أي  لي  هاتوا 
والتلقائية  الهيستريا  بنفس  الكبير  المغربي  اإلنجاز 
لي  هاتوا  العربية،  منطقتنا  في  كما حدث  والصدق 
العدد من األغاني واألشعار واألعالم والنكات  هذا 
بغداد وبيروت والدوحة  انتشر في  أكثر مما  انتشر 
وجّدة والكويت وعّمان والقدس والقاهرة. عن نفسي 
لم يسبق لي أن رأيت أعالًما مغربية تباع في شوارع 
كثيرة  فلسطينية  أعالًما  رأيت  نعم  قبل،  من  بلدي 
وأعالًما سعودية كثيرة وربما رأيت أعالًما سودانية 
أو سورية أيًضا لكن أعالًما مغربية لم يحدث. في 
مصر كان االنطباع السائد أن المغرب بعيد ويتكلم 
المغرب  يعرفون  ال  الذين  فوجئ  ثم  الفرنسية، 
بحارس المرمى ياسين بونو يرفض الحديث لإلعالم 
بغير اللغة العربية، وفوجئوا بأن أم الالعب سفيان 
بوفال تشبه في مالمحها أمهات كثيرات يمشين بيننا 
وأن نظرات عينيها البنها هي نفس نظرات عيوننا 
احتفااًل بأوالدنا، وهكذا طاحت - كما يقول المغاربة 

وتويتر  لفيسبوك  كله  والفضل  البعيدة،  المسافات   -
اللذين جعال اللقطة العبقرية لسفيان وأمه تدخل كل 

بيت عربي.

تلك الوصلة الكهربائية التي تصل بيننا نحن شعوب 
هذه المنطقة من العالم جاهزة دائًما لترسل ذبذباتها 
َمن  انتظار  في  فقط  وهي  فننتفض،  عروقنا  إلى 
جابر  وأُنس  فيروز  ليشّغلها،  الزر  على  يضغط 
ونصير شّمة ومحمد صالح وجمال سليمان ونوال 
مستغانمي  وأحالم  الچاسمي  وحسين  المتوّكل 
والتمر  والكشري  والكسكسي  والكبسة  يشغلونها، 
والنول  يشغلونها،  واألرجيلة  والَشربات  والطعمية 
والناي والبخور والزغرودة والحنّة والنكتة والمّوال 
تّشغلها.  فلسطين  فطبًعا  السياسة  في  أما  يشغلونها، 
ال  إسرائيل  مع  التطبيع  وترفض  فلسطين  تحب  أن 
السياسي  لتيار اإلسالم  تنتمي  أنك  بالضرورة  يعني 
بالقول،  التهّكم  للبعض  يحلو  كما  إسالموي  أنك  أو 
وهو ال يشترط أن تؤيد خط إيران التي تدعم فلسطين 
وتستفيد سياسًيا من هذا الدعم للحد األقصى، كما أنه 
ال يعني أنك تؤيد حماس والجهاد ضد فتح، يكفي أن 
تكون في صّف الحق وتصف االحتالل بأنه احتالل، 
أبو عاقلة هو  الدّرة وشيرين  قتل محمد  أن  وتعتبر 

قتل متعّمد مع سبق اإلصرار والترصد. 
رأينا  العالم  في كأس  المتداولة  الفيديوهات  أحد  في 
شاًبا وشابة يرفعان الفتتين يدعوان بهما المارة إلى 
االقتراب منهما واحتضانهما إن كانوا يؤمنون بحق 
فلسطين في الحرية، فإذا بالبيض والملونين من غير 
ويحتضنوهما  آخرها  على  أذرعهم  يفتحون  العرب 
يشبهون مالمح  يحدث هذا ممن ال  بترحاب شديد، 
يعيشون جوارهما  لغتهما وال  يتكلمون  الشابين وال 
فما بالك بالعرب الذين حاربوا في فلسطين وحّجوا 

إلى فلسطين وتزاوجوا مع الفلسطينيين؟. 

إنكار وجود العروبة ال يفيد، فعيون الغربال واسعة 
جًدا بما يجعل من الصعب تجاهلها أو إنكار وجودها. 
من  فرغوا  أن  بعد  وهم  يملّون،  ال  المشككين  لكن 
السياسي  باإلسالم  وربطها  أواًل،  العروبة  إنكار 
المغرب  فريق  في عروبة  يشككون  وجدناهم  ثانًيا، 

من  العنصرية  التصريحات  بعض  اصطادوا  ثالًثا، 
هنا ومن هناك للقول إن الالعبين األمازيغ هم الذين 
جلبوا الفوز للفريق المغربي، بينما أن الذين يعرفون 
يمثلون  األمازيغ  أن  تماًما  يدركون  جيًدا  المغرب 
جزًءا أصياًل من الشعب المغربي، وأن األمازيغ من 
الوطني بسنين  انتمائهم  المشّككون في  يولد  قبل أن 
االستعمار  لمحاوالت  االستجابة  رفضوا  طويلة 
الفرنسي التفريق بينهم وبين العرب، لكن ماذا نفعل 

مع السياسة وأهوائها؟.
هناك  أن  إلى  النظر  العالم  كأس  مباريات  لفتت 
من  المنطقة  هذه  شعوب  بين  يجمع  ما  العمق  في 
لعبت  التي  فقط  هي  قطر  أرض  تكن  فلم  العالم، 
عربية  دولة   2٠ أراضي  لكن  المغرب،  فريق  مع 
أخرى كانت تلعب كل المباريات واألشواط والوقت 
مع  تلعب  حين  واألرض  واالحتياطي،  األصلي 
صاحبها تحّمسه. هل أخذت هذه الحماسة أصحابها 
هذا  نعم حدث  قصد؟  دون  أو  قصد  جًدا عن  بعيًدا 
للفريق  العظيم  األداء  بين  يقارنون  البعض  ووجدنا 
العربي  العمل  لمؤسسات  الُمحبط  واألداء  المغربي 
المشترك، ما عالقة هذا بذاك؟ سمك لبن تمر هندي 
كما يقولون. بل وجدنا البعض منّا يذهب إلى أن ما 
حدث في الدوحة ينبئ ببدايات تشكيل نظام عالمي 
القمة  بعضه..  في  كله  دخل  وهكذا  جديد،  كروي 
األمريكية   - األفريقية  القمة  مع  الصينية   - العربية 
العالم،  كأس  من  كبيرة  رياضية  فرق  خروج  مع 
تحتمل.  مما  أكثر  الساحرة  المستديرة  تحميل  وتم 
مولعون نحن جًدا بالمبالغة وشّطار نحن في الفخر 
المقاييس،  بكل  استثنائية  لحظات  لكنها  األزل.  منذ 

وعند االستثناء تباح أشياء كثيرة.

لسُت متأكدة من أن هذا الذي كتبته يدخل في دائرة 
مني  جزًءا  أن  واثقة  لكني  الشخصية،  االنطباعات 
البسطاء  أحالم  أحبُه حقق  بلًدا  هناك  فرح جًدا ألن 
الذين تخلبهم كرة القدم. أحب هذا البلد بأبعاده كلها: 
واإلسالمية  والمتوسطية  واألفريقية  األمازيغية 
واليهودية والمسيحية .. وأتمنى من الذين يحصون 
كل أبعاد الهوية المغربية أال ينسوا البعد العربي في 

الزحمة.

نيفين مسعد
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تم تمرير القانون بأصوات نواب االئتالف الحاكم، الذي يضم الحزب االشتراكي الديمقراطي 
وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وبموجب القواعد الجديدة، سيُجرى إلغاء ما يسمى 

بالمراجعة الدورية من قبل المكتب االتحادي لشؤون الهجرة والالجئين.
وكان المكتب يتحقق من قبل تلقائياً بعد فترة معينة من قرارات منح اللجوء لمعرفة ما إذا كانت 
هناك أسباب إللغاء أو سحب االعتراف بالحق في اللجوء أو إقرار صفة الالجئ. ومن المقرر 

بموجب القواعد الجديدة إجراء المراجعة فقط حال وجود سبب يستدعي ذلك.
ذلك، سيكون  إلى  باإلضافة  المكتب.  األعباء عن  تخفيف  إلى  أيضاً  الجديد  اإلجراء  ويهدف 
لطالبي اللجوء الحق في مشورة مستقلة عن السلطات. وسيُعهد إلى جهات فاعلة في المجتمع 

المدني بتقديم المشورة بشأن إجراءات اللجوء، والتي ستتلقى أموااًل مقابل ذلك من الحكومة.
ويمكن في المستقبل - في حاالت استثنائية - إجراء جلسة استماع في إطار إجراءات اللجوء 

عن طريق البث المرئي والصوتي.
ومن المقرر أيضاً تقليص مدة إجراءات دعاوى اللجوء في المحاكم اإلدارية، والتي تدوم حالياً 

- وفقا لبيانات الحكومة - 26.6 شهراً في المتوسط.
وسيُجرى - من بين أمور أخرى - توحيد األحكام القضائية خالل معالجة هذه القضايا، وهو ما 
من شأنه عدم إصدار تقييمات مختلفة من قبل المحاكم اإلدارية العليا في المستقبل في الحاالت 
المتشابهة، مثل حاالت الرافضين لالنضمام للحرب في سوريا أو الالجئين الذين تم االعتراف 
بهم بالفعل في اليونان. وبداًل من ذلك سيكون بمقدور مقدمي الدعاوي تقديم الدعوى مباشرة 

إلى المحكمة اإلدارية االتحادية، والتي ستتخذ بعد ذلك قرار ذات سمة توجيهية.
ومع ذلك يشك عدد من الخبراء والسياسيين في المعارضة فيما إذا كان هذا سيساهم بالفعل 
في تسريع اإلجراءات. ووفقاً لوزارة الداخلية األلمانية، هناك 135 ألفا و6٠3 دعاوي ابتدائية 

معلقة على مستوى البالد وفقاً للوضع حتى 31 تموز/يوليو من هذا العام.
ويهدف القانون الجديد إلى توفير فرص لألجانب المندمجين جيدا ويعيشون في ألمانيا منذ عدة 
سنوات دون وضع آمن. وبموجب القانون الجديد، فإن أي شخص عاش في ألمانيا لمدة خمس 
سنوات حتى 31 تشرين األول/أكتوبر 2٠22 ولم يرتكب جريمة، سيمنح مهلة 18 شهرا لتلبية 
متطلبات الحصول على إقامة طويلة األجل، والتي تشمل - على سبيل المثال - إجادة اللغة 

األلمانية وتأمين مصدر للرزق.
المتقدم.  إذا تم توضيح هوية  القانون بعدم منح تصريح اإلقامة إال  المبدأ يتمسك  ومن حيث 
ومع ذلك يوفر القانون أيضا هذه اإلمكانية إذا كان األجنبي "قد اتخذ اإلجراءات الضرورية 

والمعقولة لتوضيح هويته".

األلمانية ورفع  الجنسية  الحصول على  لتسهيل  الحكومة  تخطط 
القيود على الجنسية المزدوجة بحيث تصبح ألمانيا "أرض األمل" 

بالنسبة للمهاجرين على حد تعبير المستشار أوالف شولتس.
اإلصالحات التي تخطط لها الحكومة التي يقودها االشتراكيون 
األلماني  الهجرة  لقانون  شامل  إصالح  من  جزء  الديمقراطيون 
الذي يهدف بشكل أساسي إلى تشجيع المزيد من العمال المهرة 
على القدوم إلى ألمانيا وسد النقص الهائل في اليد العاملة بسوق 

العمل.
وتتلخص التغييرات في قانون التجنيس في ثالث نقاط أساسية:

أواًل: سيُسمح للمهاجرين الذين يعيشون في ألمانيا بشكل قانوني 
بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات فقط بداًل 

من ثمانية كما هو معمول به حالياً.
الجنسية  على  ألمانيا  في  يولدون  الذي  األطفال  سيحصل  ثانياً: 
األلمانية تلقائياً، شرط أن يكون أحد الوالدين، على األقل، عاش 

بشكل قانوني في البلد لمدة خمس سنوات أو أكثر.
وثالثا: سيتم السماح بتعدد الجنسيات لدى المهاجرين.

عرقل  الذي   ،cdu, csu المسيحي  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
عارض  الماضي،  في  القبيل  هذا  من  إصالحات  أي  باستمرار 
الحزب  ميرتس زعيم  فريدريش  وقال  بوضوح.  خطط شولتس 
في تصريح لقناة ARD: "إن الجنسية األلمانية شيء ثمين للغاية، 

ويجب على المرء أن يتعامل مع هذا الموضوع بحذر شديد".
على  الحصول  الحالي  الوقت  في  لهم  يحق  الذين  المهاجرون 
األوروبي،  االتحاد  مواطنو  هم  ألمانيا  في  مزدوجة  جنسية 
عن  بالتخلي  األصلية  دولتهم  تسمح  ال  والذين  والسويسريون، 
الجنسية )مثل إيران وأفغانستان والمغرب(، وأطفال اآلباء الذين 
والالجئون  الجنسيات،  من  وغيرها  األلمانية  الجنسية  يحملون 

المهددون باالضطهاد في وطنهم، واإلسرائيليون.
وسيحصل السوريون الذين قدموا إلى ألمانيا كالجئين واستطاعوا 

االندماج جيداً على الجنسية األلمانية بشكل أسرع من غيرهم.
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أن  فيزر  نانسي  األلمانية  الداخلية  وزيرة  أعلنت 
الدعاة  تدريب  وتعزيز  للمسلمين  العداء  مكافحة 
اإلسالميين في ألمانيا يعد من أولوياتها في المرحلة 

الجديدة من مؤتمر اإلسالم في ألمانيا.
وقالت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أوالف 
شولتس االشتراكي الديمقراطي، في الندوة االفتتاحية 
االستعانة  "تقليل  تعتزم  إنها   ، برلين  في  للمؤتمر 
رسميا باألئمة )من الخارج( في ألمانيا تدريجيا وذلك 

بهدف وقف االستعانة باألئمة األجانب الحقا".
وأوضحت فيزر أن وزارتها تجري مناقشات بالفعل 
الموضوع  هذا  حول  التركية  الدينية  السلطات  مع 
أنقرة  إلى  سافرت  الوزارة  وكيلة  أن  إلى  مشيرة 

إلجراء محادثات حول هذا الموضوع.
اإلسالمية  الطوائف  أن مصلحة  فيزر على  وأكدت 
أن يكون هناك أئمة ناطقون باأللمانية يعرفون الواقع 

المعيشي في ألمانيا.
ويقوم االتحاد اإلسالمي التركي للشؤون الدينية في 
في  عامليه  بتدريب جزء من  حاليا  "ديتيب"  ألمانيا 

مركز تابع له غربي ألمانيا.
كما تم تأسيس مركز "إسالم كوليج دويتشالند" في 
مدينة أوسنابروك في نهاية 2٠19 للتدريب العملي 
أئمة  تدريب  بهدف  اإلسالمية  الدينية  العلوم  على 
وغيرهم  الجمعيات  عن  مستقلين  باأللمانية  ناطقين 

من موظفي الرعاية الدينية.
يذكر أن تدريب األئمة في ألمانيا كان محور تركيز 
اتحاد ديتيب في السنوات الماضية خالل فترة والية 

وزير الداخلية السابق هورست زيهوفر.
وكانت الحكومة األلمانية كلفت بإجراء دراسة كبيرة 
عن معاداة المسلمين ركزت على موقف المتضررين 
النتائج  تصدر  أن  المنتظر  ومن  المعاداة،  هذه  من 

األولية لهذه الدراسة في الصيف المقبل.
التنسيقي  المجلس  باسم  المتحدث  قال  جانبه،  من 
بتجربة  يمر  لم  إنه شخصيا  قاليون  أيوب  للمسلمين 
معاداة المسلمين، لكن قاليون المسؤول عن تدريب 
األئمة في اتحاد "ديتيب" قال إن مسلمات محجبات 

على وجه الخصوص ذكرن أنهن كثيرا ما مررن
بـ "تجارب تهميش".

يذكر أنه ال يزال يوجد خالف، منذ إطالق مؤتمر 
متكرر  بشكل   ،2٠٠6 عام  في  ألمانيا  في  اإلسالم 
في  المسلمين  مصالح  يمثل  أن  ينبغي  من  حول 
ألمانيا هل االتحادات المحافظة أم جمعيات المساجد 

الليبرالية أم المسلمون العلمانيون.
تركيز  مرارا  انتقدت  اإلسالمية  الروابط  وكانت 
مؤتمر اإلسالم بشكل مفرط على قضايا أمنية والتيار 

اإلسالمي الراديكالي.

أن  يمكن  الدولة  إن  شولتس  أوالف  المستشار  قال 
تزيد عدد سكانها كثيرا في األعوام المقبلة، إذ تسعى 
تجنب  في  للمساعدة  الهجرة  تعزيز  إلى  الحكومة 

نقص العمالة وأزمة في نظام المعاشات التقاعدية.
مدينة  في  للمواطنين  منتدى  خالل  شولتس  وقال 
الحكومة  إن  برلين  العاصمة  من  بالقرب  بوتسدام 
"لمواصلة  األجنبية  العمالة  جذب  على  تعمل 
عدد  زيادة  من  الرغم  على  ألمانيا،  المسيرة"في 
زيادة  يجعل  مما  السكان،  أو شيخوخة  السن،  كبار 
بحلول  مليون نسمة  إلى 9٠  بالمئة  السكان نحو 7 

عام 2٠7٠ أمرا معقوال.
ووافقت الحكومة األلمانية على خطط إلصالح قانون 
أمام  العمل  إلى فتح سوق  إذ تسعى برلين  الهجرة، 

العمالة التي تشتد الحاجة إليها من خارج أوروبا.
الهجرة والتدريب  إنها تريد تعزيز  الحكومة  وقالت 
لمعالجة نقص المهارات الذي يثقل كاهل االقتصاد 
األلماني في فترة تشهد نموا ضعيفا، مع تزايد ضغط 

الشيخوخة السكانية على نظام المعاشات التقاعدية.
وقال شولتس إن النمو السكاني الحالي الذي يرجع 
المحتمل أال  أنه من  يعني  الهجرة  إلى زيادة  جزئيا 
قبل  التقاعدية  المعاشات  مساهمات  الحكومة  ترفع 

نهاية واليتها في عام 2٠25.
أن  المرجح  إنه من  األلماني  وقال مكتب اإلحصاء 
إلى  ليصل  نسمة  مليون  بمقدار  السكان  عدد  يرتفع 

84 مليونا هذا العام بسبب الهجرة من أوكرانيا.
وهاجر عدد كبير من األوكرانيين إلى مختلف الدول 
اندالع  بعد  وبولندا،  ألمانيا  بينها  من  األوروبية، 

الحرب الروسية األوكرانية.
وذكر مكتب اإلحصاء األلماني أن التعداد قد يصل 
الهجرة  كانت  إذا  المقبلة  العقود  مليونا في  إلى 9٠ 

كبيرة.
الهجرة  قانون  تعديل  األلمانية  الحكومة  وتعتزم 
يغطون  أجنبي  ألف   4٠٠ بقدوم  سنويا  للسماح 

احتياجات سوق العمل.
ويهدف  النقاط  نظام  على  الجديد  القانون  ويعتمد 
الصحية  الرعاية  قطاعات  في  الوظائف  الستيعاب 

والتقنية والصناعة.

في   4٠ أن  من  برلين،  مستشفيات  رابطة  حذرت 
المرافق الصحية مهددة باإلغالق، بسبب  المئة من 
ارتفاع فواتير الطاقة بنسب مرتفعة، في وقت ال تقدم 

الحكومة الدعم الكافى لهذا القطاع.
وال يخفى أطباء ألمانيا قلقهم الشديد حيال تداعيات 
أزمة الطاقة في أوروبا واضطراب إمدادات الكهرباء 
والغاز، وبحسب رابطة المستشفيات في برلين فإن 
تأثير األزمة ال يتوقف عند انسياب العمل بالوتيرة 

المعتادة، بل إنه يؤثر حتى على صحة المرضى.
الرابطة من أن نسبة كبيرة من مستشفياتها  وتحذر 
المقبلة، بسبب  الفترة  تواجه احتمال اإلغالق خالل 
الطاقة من جهة، ولعدم قدرتها على  ارتفاع فواتير 

تحميل االرتفاع للمرضى من جهة ثانية.
ولم يعد هذا الخطر بعيدا، خصوصا أن الكثير من 
غير  الحكومي  الدعم  حزمة  إن  تقول  المستشفيات 
بشكل  المستشفيات  حسبانها  في  تضع  وال  كافية، 
خاص، رغم حاجتها الشديدة لهذا الدعم، وهو أمر 

تنفيه الحكومة.
وقال وزير الصحة األلمانى، كارل الوترابتش، إن 
الحكومة الفيدرالية تعى المشكلة وتعمل على حلها. 
نتخلى عن  أن  األحوال  من  حال  بأي  يمكن  ال  "إذ 
المستشفيات في هذه الظروف، وال يمكن أن نسمح 
الطاقة.  تكاليف  ارتفاع  بسبب  المستشفيات  بإغالق 

هذا لن يحدث"
واألخطر كما يقول األطباء إن اجراءات االقتصاد 
القطاع الصحي  الطاقة ال تنطبق على  في استخدام 
درجات  تخفيف  أو  األنوار  اطفاء  يستطيع  ال  الذي 
المرضى  صحة  على  الخوف  بسبب  الحرارة 

وسالمتهم.
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على  األقطاب  متعدد  لعالم  الدعوات  تتزايد  فيما 
على  القطبيتين،  واألحادية  الثنائية  تجارب  أنقاض 
مدى عقود طويلة، وما خلفته من حروب وأزمات 
وتنميط العالم وتقسيمه وفق مصالح قطب أو أثنين 
بيان  في  شولتز،  أوالف  األلماني  المستشار  ،أكد 
حكومي أمام البرلمان )البوندستاغ(، أن عالم القرن 

الحالي سيكون "متعدد األقطاب" .
وشدد شولتز على أن :"فكرة عصر ثنائي القطب، 
حيث يدور كل شيء حول الواليات المتحدة والصين، 
تتجاهل الواقع العالمي، سيكون عالم القرن الحادي 

والعشرين عالما متعدد األقطاب".

تنويع العالقات
في  العالقات  بتنويع  يتعلق  األمر  إن  شولتز  قال 
مع  وثيقة  شراكات  وبتدشين  العالم،  أنحاء  جميع 
الالتينية  وأميركا  وأفريقيا  آسيا  في  الناشئة  الدول 
ومنطقة البحر الكاريبي، مضيفا أن لدى األوروبيين 
مع  المشتركة  والمصالح  القيم  من  واسعة  مجموعة 
يمكن  ال  ولكن   - أميركا   - لهم  عالمي  شريك  أهم 

استبعاد اختالفات في بعض القضايا.

تمايز عن واشنطن
واعتبر خبراء أن كالم شولتز يعكس نزعة للتمايز 
عن الرؤية األميركية واألطلسية، التي تعتبر الصين 
مراكز  دفع  ما  وهو  األكبر،  والمنافس  الند  هي 
نظام  عودة  عن  للحديث  غربية  وأبحاث  دراسات 
القطبية الثنائية العالمية في المستقبل القريب وركناها 

هذه المرة : الواليات المتحدة والصين.
هذه  يدحض  هذه  بتصريحاته  شولتز  أن  وأعتبروا 
النظرية، ويرى أن العالم أكبر من أن يختزل فقط في 
المستقبل  كانتا كبيرتين وقويتين، وأن  دولتين مهما 
القطبية  المركزيات  عن  بعيدا  األقطاب  لتعدد  هو 

اآلفلة.

نحو قطب أوروبي
دور  لعب  بذلك  تحاول  ألمانيا  أن  محللون  ويرى 
قيادي لبلورة قطبية أوروبية منافسة وفاعلة في عالم 
األوكرانية  األزمة  أن  معتبرين  المتعددة،  األقطاب 
وسياسي  أمني  لغطاء  الماسة  أوروبا  حاجة  كشفت 

استراتيجي خاص بها .

لألبحاث  األميركي  ستيمسون  بمعهد  الباحث  يقول 
الرؤية  :"هذه  نيوز عربية  لموقع سكاي  في حديث 
التي عبر عنها شولتز تشكلت في أوروبا منذ سنوات 
العجوز  القارة  أن  حتى  تماما،  جديدة  ليست  وهي 
سعت بالفعل لنسج عالقات استراتيجية متوازنة مع 
مختلف األقطاب العالمية ومن أبرزها روسيا، وفي 

هذا السياق جاء إنشاء خط السيل الشمالي الثاني لنقل 
الغاز الروسي، كنتاج فكرة ألمانية لتعزيز الشراكة 
والتعاون مع الروس، وهو ما القى تحفظا أميركيا 

كما هو معلوم".
ويضيف الخبير :"هذا الموقف األلماني فحواه، أنه 
على  موسكو  االصطفاف ضد  األوروبيون  قبل  إن 
خلفية حربها األوكرانية وما تشكله من تهديد للقارة 
أي  من  جزءا  يكونوا  لن  لكنهم  ككل،  األوروبية 
أوروبا  كون  الصين،  ضد  وأطلسي  غربي  تخندق 
مفتوحة  مواجهة  وتداعيات  كلفة  تحمل  تستطيع  ال 
مواجهة  بهكذا  أصال  راغبون  غير  وهم  بكين،  مع 

مبدئيا".
شولتز  زيارة  جاءت  اإلطار  هذا  ويقول:"في 
بناء  إلعادة  هناك  من  ودعوته  للصين،  األخيرة 
وهذه  المشتركة،  المصالح  قوامها  تفاعلية  عالقات 
الحكم  دوائر  في  بقوة  وتنتشر  اآلن  تتطور  نظرية 
والفكر االستراتيجي في أوروبا وغيرها من مناطق 
في حرب  لسنا  أننا  ومفادها  العالم،  حول  وتكتالت 
إعادة هندسة  بل حيال  األقطاب،  باردة وال تصادم 
تشاركية لمشهد العالقات والتوازنات الدولية، تهدف 
ظل  في  تشابكها،  وتنظيم  المصالح  على  للحفاظ 
اختفاء الحروب األيديولوجية، حيث تتعدد األقطاب 
يبني  أن  الطبيعي  فمن  وهكذا  المصالح،  تعدد  مع 
وخاصة  النظرة،  هذا  وفق  سياساتهم  األوروبيون 

األلمان والفرنسيون".
األلمانية:  بالشؤون  وخبير  باحث  يقول  بدوره، 
كروسيا  كبرى،  عالمية  قوى  من  كغيرها  "أوروبا 
والهند والصين والعديد من الدول المؤثرة، تبحث عن 
مكان لها تحت شمس القرن الجاري، وهو ما تعمل 
الواليات المتحدة على عرقلته حفاظا على أحاديتها 
القطبية القائمة منذ 3 عقود، وهكذا فأوروبا ترى أن 
الفرصة سانحة لظهور أقطاب عالمية جديدة، وأنها 
تشكل أحد هذه األقطاب، ولهذا فكلما خطى االتحاد 

األوروبي خطوة نحو تعزيز اعتماده على نفسه أمنيا 
ودفاعيا، كلما كان صوته أعلى للتمايز عن الواليات 

المتحدة".

افتراق ضفتي األطلسي
األوروبيون  استغنى  كلما  أنه  ويضيف:"بمعنى 
ووضع  أمنيا  المتحدة  الواليات  على  االعتماد  عن 
رسم  على  أقدر  كانوا  كلما  سلته،  في  بيضهم  كل 
بالدرجة  مصالحهم  وتأخذ  بهم  خاصة  استراتيجية 
الثقيلة  الظالل  عن  بعيدا  اعتباراتها،  في  األولى 
األوروبية،  المنظومة  على  األميركية  لإلستراتيجية 
والتي تطمس منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تبلور 
أية توجهات استراتيجية استقاللية عن واشنطن في 
أوروبا، وهو ما يثير خاصة حفيظة كل من باريس 
لبلورة  الضائعة،  فرصهما  عن  الباحثتين  وبرلين 
المطلقة  التبعية  عن  ومستقل  قوي  أوروبي  كيان 

لضفة األطلسي الغربية".
ويختم الخبير بالشؤون األلمانية :"التحالف األميركي 
رسم  نحو  واشنطن  مضي  مع  تزعزع  األوروبي 
فقط،  الخاصة  مصالحها  وفق  الخارجية  سياساتها 
األوروبيين،  حلفائها  مصالح  باالعتبار  األخذ  دون 
ثمن أخطاء سياسات واشنطن  يدفعون  بل وهم من 
تلك، رغم معارضتهم لبعضها، وخير مثال هو أن 
األكبر  الضريبة  يدفع  من  هو  األوروبي  المواطن 
على  أطلسي  روسي  صراع  من  يحدث  لما  اآلن 
أزمات  من  خلفه  وما  األوكرانية،  األزمة  خلفية 
على  أوروبا  يشجع  ما  وهذا  وغذاء،  وأمن  طاقة 
التفكير بمصلحتها أوال وبالتمرد ولو المتدرج على 
األحادية القطبية، ويدفعها نحو االعتماد على قدراتها 
جيش  إنشاء  فكرة  فإن  وهنا  نفسها،  لحماية  الذاتية 
أوروبي موحد تبدو واردة التطبيق وبقوة في المدى 

المنظور".
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تقديم د. أمير حمد

األوروبي  لالتحاد  ُنظر  الماضية،  العقود  خالل 
القيم  مقدمتها  في  الحديثة  للقيم  معقاًل  باعتباره 
متعدد  الدولي  والعمل  والتنوع،  التسامح  قبول 
والقانون  الدبلوماسية  على  القائم  األطراف 
والمساواة، ولكن تدريجياً يتحول االتحاد األوروبي 
العظات  العالم  على  تلقي  محصنة  عنصرية  لقلعة 
أبوابه  على  يغرقون  المهاجرين  يترك  بينما 
البحرية المتوسطية، ويستسلم لخليط من المواقف 
تتعالى على  األولى  المتطرفة،  واليمينية  الليبرالية 
بهوية  إنسانية  وتريد  األخرى  المجتمعات  قيم 
األعراق  على  تتعالى  والثانية  حصرية،  غربية 
األخرى وتؤمن بتفوق العرق األبيض، ليتفقا على 
التفوق الغربي )واحد يؤمن بالتفوق العرقي واآلخر 
بالتفوق الحضاري(، الذي يعطيهم الحق ليس فقط 
في منع المهاجرين أو إجبارهم على تغيير هويتهم، 
المجتمعات  على  الغربية  الشروط  إمالء  أيضاً  بل 
األخرى، دون السماح بأي نقد للنموذج الغربي أو 

االختالف معه.
تحول االتحاد األوروبي من نموذج للقيم اإلنسانية 
أوروبي مسيحي مغلق،  لناٍد  التوافق  القائمة على 
الداخلية  المشكالت  على  القفز  محاولة  فيه  يجرى 
وفجوات التنمية بين شماله الغني وشرقه وجنوبه 
الفقير )أو استغالل أغنيائه لفقرائه( بخلق "غيتو 

كبير" تكون فيه أوروبا في مواجهة اآلخر.
المفارقة أن الموقف السلبي من الجنوب، وال سيما 
العرب والمسلمين، يأتي رغم أن االتحاد األوروبي 
تجاهل لسنوات الخطر الحقيقي عليه رغم وضوحه 
ساساتها  من  كثير  كان  التي  روسيا،  في  المتمثل 
معجبين برئيسها فالديمير بوتين، بينما حاول بعض 
االنضمام  تريد  التي  الدولة  تركيا  تحويل  قادتها 
لالتحاد األوروبي بشروط عادلة لخصم، كما نصبوا 
من اإلسالميين المعتدلين المقيمين في أوروبا عدواً 
التطرف،  القضاء على  لهم بعد أن استخدموهم في 
في  يرون  اإلسالميين  هؤالء  أغلب  أن  متجاهلين 
الديمقراطية الغربية نموذجاً يمكن تطبيقه في بالدهم 
الهوية  على  الحفاظ  مع  الشخصية  حياتهم  وعلى 

اإلسالمية.

لفرض  يؤشر  قطر  مونديال  من  الغربي  الموقف 
قيمه على العالم بينما يتجاهل انتهاكاته الداخلية.

مقبولة  كقيمة  المثلية  لفرض  الغرب  يسعى  وهكذا 
يتخذ  ال  بينما  عنصرياً،  يعد  يرفضها  من  عالمياً، 
على  فرنسا  قيود  من  موقفاً  األوروبي  االتحاد 
الحجاب، أو ترك دول أوروبية المهاجرين يغرقون 

في البحر أو وضع اليونان لهم في السجون أو قيام 
المجر بترهيبهم بطريقة ال أخالقية.

خالل سنوات ما قبل الربيع العربي، آمن كثير من 
العربي  العالم  سيما  ال  الثالث  العالم  ومثقفو  شباب 
)بمن فيهم نسبة كبيرة من اإلسالميين المعتدلين(، بأن 
العنصرية  ورفض  والحرية  والمساواة  الديمقراطية 
واحترام اآلخر، قيم عالمية وتقبلوا النموذج الغربي 
للربيع  الغرب  خذالن  مع  ولكن  عيوبه،  على  فيها 
العربي، وتحالفه مع االستبداد، ثم منعه للمهاجرين 
الذين قمع أغلبهم بسبب طلبه بهذه الحريات، وقمعه 
لحريات مواطنيه المسلمين، تبين للكثيرين مدى نفاق 

الغرب.
للقيم  الغرب  بإعالء  فجاجة،  األمر  ازداد  ولكن 
المثيرة للجدل ومحاولة فرضها عالمياً، مثل موقفه 
من اإلباحية الجنسية والمثلية مضافاً إليها إحياء قيم 
الشعوب  وسائر  والمسلمين  للعرب  الرافض  اليمين 
تناقش  الليبرالية  قلعة  بريطانيا  فأصبحت  الملونة، 
في  رواندا  لدولة  العرب  المهاجرين  لترحيل  قانوناً 
قلب إفريقيا، بينما فرنسا بلد الحريات تفرض عليهم 
أن يتخلوا عن هويتهم القومية والدينية في مشهد ال 
يختلف كثيراً عما تفعله الصين من إبادة ثقافية بحق 

المسلمين اإليغور.
قيماً  يعتبره  ما  يحدد  صلف  بكل  الغرب  وأصبح 
المثلية  فقبول  عالمية،  قيماً  ليس  هو  وما  عالمية، 
اضطهاد  بينما  اإلنسانية،  للقيم  بها شرط  واالحتفاء 
أو حتى شركة  لكل حكومة  مكفولة  الحجاب حرية 
قطاع خاص أو مقاطعة تستطيع أن تقيده أو تسمح 

به كما تشاء.
في  واليمين  اليسار  بين  تواطؤ  هناك  أصبح  فلقد 
حقوق  اليمين مرغماً  يقبل  أن  تحديداً، على  أوروبا 
لمنع  اليسار  قبول  مقابل  بهم،  واالحتفاء  المثليين 
لقبول  إنسانية، إضافة  لو بطرق غير  الهجرة حتى 
الممارسات التمييزية ضد المسلمين ودينهم ولغاتهم، 
فرنسا  إن  حتى  عنصرية،  التمييز  هذا  يعتبر  وأال 
أغلقت أكبر جماعة لإلسالم مناهضة لإلسالموفوبيا.

تحظر  أنها  رغم  روسيا  بمونديال  احتفى  الغرب 
المثلية واحتلت القرم

وأظهر الموقف الغربي من مونديال قطر عنصرية 
الدول  فنفس  ألوروبا،  ينتمون  ال  من  تجاه  الغرب 
الغربية، شاركت بحماس في مونديال روسيا 2٠18، 
قد  وكانت  المثلية،  تحظر  التي  األوروبية  الدولة 
احتلت شبه جزيرة القرم عام 2٠14، ولم تكن تخفي 

وتدعم  بانتخاباته  وتتدخل  الغرب،  لهزيمة  نواياها 
يمينه المتطرف وشجعت على انفصال بريطانيا عن 

االتحاد األوروبي خالل استفتاء البريكسيت.
ولكن عندما نظم كأس العالم في قطر الدولة العربية 
)التي تجتهد لتزويد أوروبا بالغاز(، وما يحمله هذا 
المونديال من إشارة إيجابية للمنطقة العربية المنكوبة 
تذكر  الغرب،  من صنع  منها  كثير  عديدة  بكوارث 
وكذلك  المثليين  حقوق  واألمريكيون  األوروبيون 
التي  الدوحة  مساعي  متجاهلين  العمال  حقوق 
أوضاعهم،  لتحسين  بسنوات،  المونديال  قبل  بدأت 
العمال غير  من  هناك ماليين  أن  ومتناسيين حقيقة 
في  بدخولهم  يسمح  وأمريكا  أوروبا  في  الشرعيين 
رجال  وبين  للهجرة  الرافض  اليمين  بين  تواطؤ 
األعمال الذين يريدون عمالة غير قانونية بال حقوق 

ليسهل استغاللها.
الدوحة في  الغرب مداه في تجاهل دور  نفاق  وبلغ 
العالم، واستنكار  دعم الالجئين في مناطق عدة في 
أنه  رغم  العالم  لكأس  المثلية  تحظر  دولة  تنظم  أن 
عدداً كبيراً من دول العالم تحظرها وليس قطر وال 
االدعاء  هذا  وأن  فقط،  واإلسالمية  العربية  الدول 
من  العالم  من  كبير  قطاع  بتهميش  المطالبة  معناه 
وكثير  أصاًل،  الغرب  في  يحسم  لم  مطلب  أجل 
ال  ولكنهم  يرفضونه  واألمريكيين  األوروبيين  من 
يطاردوا  أن  من  خوفاً  بآرائهم  الجهر  يستطيعون 
تطال  عندما  إطالقاً  تذكر  ال  التي  العنصرية  بتهمة 

االنتهاكات المسلمين تحديداً.

بين  يميز  الذي  الغرب  برعاية  عنصرية  دويلة 
العرب واألكراد في سوريا

مقدار  يظهر  األوسط،  الشرق  نطاق  وداخل 
العنصرية ليس فقط في تجاهل االحتالل والممارسات 
العنصرية  في  ولكن  الفلسطينيين،  ضد  اإلسرائيلية 
الفجة في التمييز في  التعامل بين العرب واألكراد 

في سوريا والعراق.
ففي شمال شرق سوريا؛ حيث ينظر الغرب للحزب 
الذي  الشيوعية  الجذور  ذي  السوري  الديمقراطي 
انبثق من حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً 
أنه حليف، سواء بسبب  العالم على  في أغلب دول 
حربه ضد داعش أو بسبب جذوره اليسارية المعادية 

للدين والقومية العربية.
ويتم االحتفاء بتجربة اإلدارة الذاتية الكردية وقوات 
سوريا الديمقراطية، رغم أن هذه اإلدارة وقواتها ما 
الحزبيين األكراد  أقلية من  فيها  هي إال نظام تحكم 
األغلبية العربية التي تسكن في شمال شرق سوريا 
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يمتد  معلناً،  تمييزاً  وتمارس ضدهم  بالنفط(  )الغنّي 
لألكراد غير المنتمين لهذا التيار.

بالديمقراطية،  يتشدق  الذي  الغرب  أن  والمفارقة 
ال يتجاهل فقط هيمنة األقلية الكردية على األغلبية 
الكيان  العربية في شمال شرق سوريا، ويدعم هذا 
بالمال والسالح على ما يمثله من خطر على سوريا 
وتركيا شريكته في الناتو، بل لم نسمع مرة أنه طالب 
هذا الكيان بإجراء انتخابات ديمقراطية؛ لعلمه أن أي 
انتخابات حرة ستفضح واقع سيطرة الحزب الكردي 
من  كبيراً  جزءاً  أن  وخاصة  عربية،  أغلبية  على 
األكراد يرفضون علمانيته المتطرفة، وكأنه ال شيء 

ديمقراطي في سوريا الديمقراطي إال اسمها.

كيف سيتضرر الغرب من هذه االزدواجية؟
االزدواجية  هذه  في  يتمادى  الغرب  أن  المشكلة 
)التي بدت واضحة في الموقف الغربي من مونديال 
في  كما ظهر  أن أضرارها ستصيبه،  قطر(، رغم 

األزمة األوكرانية مؤخراً.
فرغم أن األزمة األوكرانية من القضايا القليلة التي 
األقل،  على  جزئياً  على حق  الغرب  فيها  يكون  قد 
ولكن بسبب ميراث الغرب العنصري واالستعماري 
وتناقضاته التي ال تخفى على الجميع، فإن أوكرانيا 
وحتى  الثالث،  العالم  في  كبير  بتعاطف  تحظى  ال 
في دول أمريكا الالتينية التي تشترك مع الغرب في 

الجذور البيضاء والمسيحية.
العالم  دول  على  كبيرة  لضغوط  الغرب  واحتاج 
لغزوها  لروسيا،  إدانة  قرارات  الستصدار  الثالث 
مقاطعة  العالم  دول  أغلب  ورفضت  ألوكرانيا، 

موسكو، وكأن لسان حالهم 
على  روسيا  فعلته  ما  أن 
غربية  دول  فعلته  فظاعته 
أمريكا  مقدمتها  في  مراراً 

وفرنسا.
نيل  في  الغرب  نجح  وقد 
لروسيا؛  اإلدانة  بعض 
قوتها  على  موسكو  ألن 
واالقتصادية  العسكرية 
عظمى  دولة  فعلياً  ليست 
النووية،  قدرتها  باستثناء 
العالم  في  تراجع  ودورها 
الدول  ومصالح  الثالث، 
خاصة  الغرب  مع  النامية 
االقتصادية أكبر بكثير من 
مصالحه مع روسيا، ولكن 
يؤشر  الثالث  العالم  موقف 
دوله  أغلب  قلوب  أن  إلى 
مع  وعقولهم  روسيا  مع 

الغرب.
العالم  هذا  تخيير  تم  فلو 
وبين  الغرب  بين  الثالث 

قوى أخرى مؤثرة وتربطه بها مصالح كبرى مثل 
الصين سيكون القلب والعقل مع بكين، ألن ميراث 
الغرب العنصري ونهجه في الهيمنة يستفز الكثيرين 

حول العالم.

ويظن الغرب أن هذا أمر احتمال حدوثه بعيد األمد، 
ولكن هذا غير صحيح، فلقد أثبتت أزمة الطاقة التي 
أوروبا  الغرب والسيما  أن  أوكرانيا  أحدثتها حرب 
العالمين  وخاصة  الثالث،  للعالم  ماسة  حاجة  في 
اإلسالمي والعربي، فها هي أوروبا المتعطشة للغاز 
محافظتها  ينتقدون  التي  الدولة  لقطر  تهرع  والنفط 
والجزائر  وليبيا  ولمصر  وللسعودية  هويتها،  على 
بحقها،  بجرائمهم  يحتفلون  الفرنسيون  زال  ما  التي 
وذلك بحثاً عن الطاقة قبل قدوم برد أوروبا القارس.
وها هي تركيا التي طالما حاول بعض قادة أوروبا 
تنصيبها  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  مثل 
خضماً هي التي دعمت كييف باألسلحة قبل وصول 
مجاعة  من  العالم  أنقذت  التي  وهي  الغربي،  الدعم 
البحر األسود،  اتفاق نقل حبوب  عبر وساطتها في 
آسيا  من  ألوروبا  الغاز  توفير  تحاول  التي  وهي 
األوروبي  الغاز  لصنبور  بدياًل  والقوقاز  الوسطى 
بديل  توفير  في  ألوروبا  أماًل  تمثل  وهي  المغلق، 

لسالسل التوريد الصينية غير المضمونة.
بالموارد  ثرائها  رغم  المتحدة،  الواليات  وحتى 
رخائها  في  تعتمد  ولكنها  والتكنولوجيا،  الطبيعية 
الثالث  العالم  من  الواردة  الرخيصة  المنتجات  على 
الصين  تستبدل  ألن  تحتاج  كما  الناشئة،  واألسواق 
مسلم،  بعضها  نامية  بدول  المنتجات  لهذه  كمصدر 

دولة  أو  وماليزيا  وفيتنام  وإندونيسيا  الهند  مثل 
رغم  األمنية  احتياجاتها  تجاهلت  طالما  تركيا  مثل 

عضويتها في الناتو.
قطر،  مونديال  من  الغربي  الموقف  إلى  وبالعودة 
فنجد أنه بينما تصرخ بعض وسائل اإلعالم الغربية 
ضد المونديال، فإنه يقابل باحتفاء كبير في العالمين 
أوروبا،  خارج  العالم  ومجمل  واإلسالمي  العربي 
حتى إن الشعوب العربية التي كانت بين دولها وبين 
الدوحة خالفات سياسية جاءت في مقدمة المحتفين 
عربياً  مونديااًل  باعتباره  معه  وتتعامل  بالمونديال، 

وليس قطرياً فقط.

لـ"جلسة عرب" تالقى  المونديال  افتتاح  بل وتحول 
فيها زعماء عرب ومسلمون لم يلتقوا من قبل بسبب 
الخالفات، وكأن المونديال بحفل افتتاحه والحاضرين 
بنكهة عالمية  فيه بات سوق عكاظ عربياً وإسالمياً 
تُعلى فيه القيم العربية واإلسالمية وتوضع فيه أسس 

حل الخالفات.

فيها  يسلط  للحظة  تحول  المونديال  أن  واألهم 
من  العرب  الالجئين  ماليين  محنة  على  الضوء 
تجاهلها  طالما  التي  وغيرهما  وسوريا  فلسطين 
الغرب، كما بات لحظة تجدد فيه التفات شعوب آسيا 
وأمريكا الالتينية وإفريقيا حول العرب كأمة عريقة 
تمثل عنواناً لتداعيات الظلم الغربي، مثلما حدث في 
الستينيات، حينما اجتذبت حركة االستقالل العربية 
تأييد شعوب العالم الثالث، وسط حنق المستعمرين 

السابقين.







14

عاطف عبد العظيم

نشر موقع »ناشونال إنترست« مقااًل لستيفان زابو، 
للدراسات  دبليو«  إم  »بي  مركز  في  مساعد  أستاذ 
األوروبية واأللمانية؛ يقول إنَّ أحد النتائج الرئيسية 
إلعادة التوجيه اإلستراتيجي في ألمانيا، إعادة تنشيط 

النقاش حول تطوير الرادع النووي.
ويذكر زابو أنَّه ال يريد أحد في ألمانيا مناقشة هذه 
ما  كل  من  ونفورها  ألمانيا  تاريخ  بسبب  القضية 
هو نووي. ورغم ذلك؛ سيصبح السؤال النووي ال 
المدى  على  األلمان  السياسة  صناع  أمام  منه  مفر 
في  الطائشة  بوتين  حرب  وأوضحت  المتوسط. 
األسلحة  باستخدام  المستمر  وتهديده  أوكرانيا، 
النووية، أنَّ الردع النووي أصبح في مقدمة السياسة 

األمنية األوروبية ومركزها.

التهديد الروسي وخيارات النووي
نهاية  يمثل  ألوكرانيا  الروسي  الغزو  أن  وأوضح 
توحيد  الباردة مع  الحرب  بعد  ما  األمنية  الترتيبات 
اآلن  ُدفنت  فقد  له  ووفًقا   .199٠ عام  في  ألمانيا 
جميع االفتراضات والسياسات التي ُشكلت حول تلك 
التسوية، بما في ذلك التزام ألمانيا بعدم إنتاج أسلحة 

دمار شامل أو امتالكها.
ويوضح خطاب أخير للرئيس األلماني فرانك فالتر 
شتاينماير، الذي كان من دعاة العالقات الوثيقة مع 
موسكو، أن برلين تنظر اآلن إلى روسيا على أنها 
تهديد للمستقبل المنظور. وبناًء على ذلك، فإن هذا 
يعيد فتح التزام برلين بمعاهدة عدم انتشار األسلحة 
األمريكي  النووي  الرادع  على  واعتمادها  النووية 

بصفته حجر األساس لسياستها األمنية.
لقد أضحت العوامل الرئيسية التي تحول دون تطوير 
وتشمل  اآلن.  بكثير  أضعف  األلمانية  النووية  القوة 
العوامل اتفاقيات الحد من التسلح، وموثوقية الردع 
النووي األمريكي، وتراجع ألمانيا عن برنامج الطاقة 
النووية،  للطاقة  المحلية  والمقاومة  المدنية،  النووية 
ستحيي  نوويًّا  المسلحة  ألمانيا  أن  من  والخوف 

»المسألة األلمانية« مع شركائها األوروبيين.
اإلستراتيجي  المستوى  أنَّه على  إلى  الكاتب  ويشير 
الباردة  الحرب  لدور  واضح  انعكاس  هناك  كان 
عندما كان الناتو قلًقا بشأن التفوق التقليدي لالتحاد 
التهديد  أن  تماًما  الواضح  من  واليوم،  السوفيتي. 
القوة  من  يأتي  ال  وأوروبا  ألمانيا  ألمن  الرئيسي 
النووي  االبتزاز  من  ولكن  الروسية،  التقليدية 

والحرب الهجينة.

التقليدي  المجال  في  الروسي  الجيش  فشل  دفع  وقد 
موسكو االعتماد على االبتزاز النووي في أوكرانيا. 
ومع ذلك، فهذا ليس تطوًرا جديًدا، فقد أعلنت روسيا 
منذ سنوات سياسة االستخدام األول على أساس أن 
التقليدي.  الصراع  تصعيد  ستمنع  النووية  األسلحة 

النووية  القوات  لنشر  األساس  هذا  إلى  يُنظر  كان 
الثمانينيات  في  األلمانية  األراضي  على  الوسيطة 
االبتزاز  استخدام  من  روسيا  لمنع  وسيلة  أنه  على 

النووي.
وتجلت تداعيات هذه التطورات بالفعل في واشنطن 
لعام  النووي  الوضع  مراجعة  سماح  مع  وباريس، 
مرة  ألول  النووي  االستخدام  بإمكانية   2٠22
الفرنسي  الرئيس  وأوضح  األمريكية،  العقيدة  في 
إيمانويل ماكرون مؤخًرا أن الردع الفرنسي موجود 
يمتد  والدفاع عنها، وال  الفرنسية  األراضي  لحماية 

إلى الشركاء األوروبيين.
بعد  االعتماد  أللمانيا  يمكن  ال  ذلك،  إلى  باإلضافة 
ا  مستقرًّ شريًكا  لتكون  المتحدة  الواليات  على  اآلن 
الديمقراطية  بها  تمر  التي  األزمة  إلى  نظًرا 
داخل  المتزايدة  االنعزالية  واالتجاهات  األمريكية، 
الحزب الجمهوري، فضاًل عن التحول اإلستراتيجي 

في سياسة الواليات المتحدة تجاه الصين.

يكشف الكاتب أنه قد جرت مناقشات في ألمانيا في 
يكون  أن  ينبغي  كان  إذا  ما  الستينيات حول  أواخر 
وزير  إليه  دعا  الذي  األمر  وهو  نووية،  قوة  لها 
الدفاع فرانز جوزيف شتراوس. ولكن الفكرة نُحيت 
من خالل اقتراح ما يسمى بالقوة متعددة األطراف 
(MLF(، التي اقترحها الناتو بدياًل لقوة نووية ألمانية 
مطلًقا،  النور  االقتراح  ير  لم  ذلك،  ومع  مستقلة، 
ومنحت ألمانيا دوًرا في مجموعة التخطيط النووي 
التابعة لحلف الناتو تعويًضا لها. ووافقت على توقيع 
عن  وتخلت  النووية  األسلحة  انتشار  منع  معاهدة 

إنتاج األسلحة الذرية والبيولوجية والكيميائية.

تخلي الحليف األمريكي عن تعهداته
و خالل رئاسة دونالد ترامب، أثير هذا النقاش مجدًدا 
ففي  األمريكية.  السياسة  في  الثقة  فقدان  إلى  نظًرا 
عام 2٠18، نشر العالم السياسي المتميز كريستيان 
 »Welt am Sonntag« هاك مقااًل في صحيفة
العدو  بصفتها  الجديد  ألمانيا  »دور  بأن  فيه  يجادل 
األول للرئيس األمريكي يجبرها على إعادة التفكير 

جذريًّا في سياستها األمنية«.
وأوضح أنه »ألول مرة منذ عام 1949 تكون ألمانيا 
بدون المظلة النووية للواليات المتحدة. فبرلين باتت 
ال حول لها وال قوة في حالة حدوث أزمة شديدة«. 
ولم يكن هاك وحده الذي أثارة هذه النقطة، فقد قدم 
لحزب  البارز  الدفاعي  الخبير  كيزيوتر،  رودريش 
هذه  البوندستاج،  في  المسيحيين  الديمقراطيين 

القضية أيًضا.
رئيس  نائب  المبسدورف،  جراف  ألكسندر  ووافق 
السياسة  وخبير  األحرار  الديمقراطيين  حزب 
األلمان  السياسة  صناع  أن  على  البارز،  الخارجية 

يجب أن يناقشوا هذه القضية عالنية، حين صرح: 
»لم تشكل نهاية الحرب الباردة بأي حال من األحوال 
نهاية عصر األسلحة الذرية، يمكن للمرء أن يأسف 

لذلك، ولكن هذا هو الواقع«.
من  يحد  آخر  رئيسيًّا  عاماًل  ثمة  أن  الكاتب  ويرى 
منشآتها  بإغالق  يتعلق  أللمانيا  النووية  الخيارات 
النووية المدنية، الذي أعلنت عنه المستشارة أنجيال 
ميركل ألول مرة عام 2٠11 ومن المقرر اكتماله 

هذا العام..
نوويتين  تصبحا  أن  وإيران  لليابان  يمكن  وبينما 
بسرعة كبيرة، فإن هذا لن يكون هو الحال بالنسبة 
أللمانيا. ومع ذلك، فإن قرار برلين إغالق محطات 
الطاقة النووية، تأخر بسبب حرب بوتين في أوكرانيا 
وانقطاع الطاقة الناتج من ذلك. لهذا، ستتمتع ألمانيا 
المدنية  النووية  استخدام خبرتها  بالقدرة على  قريًبا 

لألغراض العسكرية في غضون مدة قصيرة.
لهذه  الترويج  الصعب  من  سيكون  الحال،  بطبيعة 
حزب  بسبب  فقط  ليس  وذلك  ألمانيا،  في  الفكرة 
كان  والذي  كبير  بحضور  يتمتع  الذي  الخضر 
هناك  ولكن  تأسيسه،  منذ  النووية  لألسلحة  مناهًضا 
في  السيما  اليسار،  من  قوي  سلمي  ضغط  أيًضا 
وحزب   )SPD( الديمقراطي  االشتراكي  الحزب 

الخضر.
لكن ألمانيا مجبرة على إعادة النظر في موقفها النووي 
بالنظر إلى البيئة الجيوستراتيجية. لقد اضطر حزب 
بالفعل  الديمقراطي  االشتراكي  والحزب  الخضر، 
العسكرية  السياسة  بشأن  نظرهما  وجهات  لتعديل 
البيئة  في  التدهور  من  المزيد  وسيؤدي  والمناخية. 
التغييرات  الجيوستراتيجية األوروبية إلى مزيد من 

في االئتالفات الحاكمة المستقبلية.

يختتم المقال بأنَّ هناك قلًقا من أن القوة النووية ستعيد 
فتح المسألة األلمانية، وتحفز تنظيم تحالفات أوروبية 
أن  األوكرانية  األزمة  أوضحت  ذلك،  ومع  مقابلة. 
في  األلمانية  القيادة  نقص  من  أكثر  قلقة  أوروبا 
الدفاع وليس تعزيز ردعها. فكما الحظ شتاينماير، 
للغاية.  الصعبة  الخيارات  ألمانيا اآلن بعض  تواجه 
كوريا الشمالية نووية، وإيران لديها فضول نووي، 
قوى  الجنوبية  وكوريا  اليابان  تصبح  أن  واحتمال 
لماذا يجب أن تظل  التالي:  السؤال  يثير  نووية، ما 
ألمانيا متأخرة بالنظر إلى قوتها ومركزيتها بالنسبة 

لألمن األوروبي؟ 
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في مقال نشرته "فورين بوليسي" ربط فيه بين "حركة 
مواطني الرايخ" وبين نظريات المؤامرة الرائجة في 
صفوف أنصار دونالد ترمب، كتب لوسيان ستايانو-

دانيالز، الباحث المتخصص في التاريخ العسكري، 
في  األلمانية  السلطات  اعتقال  خلفيات  عن  تحلياًل 
األقل  على  شخصاً   25 الجاري  الشهر  من  السابع 
ومهاجمة  األلماني  البرلمان  القتحام  التآمر  بتهمة 
الشبكة الكهربائية األلمانية وقلب حكومة برلين، مع 

اتهام 25 شخصاً غيرهم بالمشاركة في المؤامرة. 
منذ  للهجوم  خططوا  المتهمين  أن  الكاتب  ورأى 
الهجوم  من  بوحي   2٠21 الثاني(  )تشرين  نوفمبر 
الفاشل الذي نفذه يمينيون متطرفون مؤيدون للرئيس 
األميركي السابق دونالد ترمب على مقر الكونغرس 
الثاني(  )كانون  يناير  من  السادس  في  األميركي 
األلماني  المخطط  يكن  لم  المقابل،  وفي   .2٠21
مزج  بل  أميركي"،  ألصل  محلية  "محاكاة  محض 
المستوحى من أميركا مع أفكار محلية، ومرد ذلك 
أن تلك "المجموعة ألمانية تماماً ومتجذرة في تفسير 

غريب للتاريخ األلماني".

عناصر  بين  التقاطع  أن  إلى  نفسه  الكاتب  ولفت 
محلية وعالمية تشكل إحدى سمات التطرف اليميني 
غير  نتائج  يولّد  أن  الممكن  فمن  بالتالي  األلماني، 
العالمية،  الروابط  تلك  بين  "من  وأضاف،  متوقعة. 
تَُعد نظريات مؤامرة كثيرة، يسارية متطرفة ويمينية 
متطرفة على حد سواء، جزءاً من المساحة الفكرية 
في  متطرفة  يمينية  ]حركة  آنون"  "كيو  لحركة 
الواليات المتحدة[. بالتالي، ليست نظريات المؤامرة 

األلمانية استثناء". 
وأشار الكاتب أيضاً إلى أن المتآمرين األلمان يسمون 
في  الرايخ"  "مواطني   Reichsbűrger أنفسهم  
إشارة إلى الرايخ الثاني، أي اإلمبراطورية األلمانية 
التي استمرت بين عامي 1871 و1918. وامتدت 
األلمانية  الوحدة  إرساء  بين  اإلمبراطورية  تلك 

وهزيمتها في الحرب العالمية األولى.
الرايخ"  مواطني  "حركة  أنصار  يُرّوج  وتذكيراً، 
بادر  حين  العشرين،  القرن  سبعينيات  منذ  لعقيدتهم 
إلى نشرها مانفريد رودر، القانوني الذي كان ينفي 
حدوث الهولوكوست، بغرض إحياء النازية وألمانيا 

اإلمبريالية السابقة للنازية في آن.

يعتبرون  األلمان  المتآمرين  أن  إلى  الكاتب  وأشار 
لسلطات  مستمراً  امتداداً  الحديثة  األلمانية  الحكومة 
االحتالل التي أقامها الحلفاء في ألمانيا عقب هزيمتها 

في الحرب العالمية الثانية. 
الثاني  الرايخ  إلى  أفكارهم عن حنين  تعبّر  بالتالي، 
)ألمانيا  الثالث  والرايخ  األلمانية[  ]اإلمبراطورية 
النازية(. وكذلك يرغب كثر منهم في استعادة ألمانيا 

عداًء  المتآمرون  ويحمل   .1937 لعام  حدودها 
لليهود، في حين ال يدفع كثر منهم الضرائب بسبب 
عدم اعترافهم بالحكومة، وليسوا بعيدين من العنف، 
عام  في  جرت  قتل  عملية  مسؤولية  يتحملون  إذ 

2٠16 وتسع عمليات قتل عام 2٠2٠.
ووفق الكاتب، يعتقد المتآمرون بأن الرايخ الثالث ال 
يزال مستمراً لكنه يفتقد إلى المؤسسات، ولذا، فإنهم 
األمر  ذلك  ويفّسر  له.  إنشاء مؤسسات  إلى  يسعون 
سبب ضّمهم ضباط شرطة وجيش سابقين وموظفين 
صفوف  شملت  فقد  واستطراداً،  سابقين.  مدنيين 
المتطرف،  اليمين  من  سابقة  نائبة  المعتقلين  أولئك 
الشرقية  بألمانيا  الدولة  أمن  في  سابقاً  ومسؤواًل 
السابقة، وأعضاء سابقين في القوات الخاصة أللمانيا 
هو  النبالء،  من  معتقل  وجود  إلى  ولفت  الموحدة. 
األمير هاينريتش الثالث روس كوستريتز، على رغم 
من  ليس  ألنه  الثانويين  النبالء  شريحة  إلى  انتمائه 
انحدر  التي  السابقة  اإلمبراطورية  األسرة  أعضاء 
منها القيصر السابق )آل هوهنزلرن(، بحسب زعم 
صحف أميركية. وقد تّولت أسرة األمير كوستريتز 
الحكم  عهد  في  ألمانيا  شرق  في  محلية  إمارة 

القيصري األلماني.
وعزا الكاتب في مقاله وجود نبيل بين المتآمرين إلى 
سياسات ألمانيا الشرقية االشتراكية. فقد شعر نبالء 
البالد باإلحباط بعد إعادة توحيد ألمانيا، ألن ألمانيا 
الحكومة  أممتها  التي  أمالكهم  لهم  تُِعْد  لم  الموحدة 

الشيوعية في ألمانيا الشرقية. 
الذي  ألمانيا"  ألجل  "البديل  حزب  أن  إلى  ولفت 
تنتمي إليه النائبة السابقة بريجيت ملساك- وينكمان، 
يعارض إلزامية التلقيح ضد "كوفيد- 19". ويؤمن 
يسمونها  دولية  مجموعة  هنالك  بأن  المتآمرون 
وأجهزة  حكومات  برأيهم  وتضم  "التحالف"، 
استخبارات وجيوشاً من بلدان مختلفة، تشمل روسيا 
والواليات المتحدة، تعادي الدولة العميقة في ألمانيا 
االستغراب،  إلى  يدعو  شكل  وفي  لذلك  الحالية، 
قرروا السيطرة على الحكم في ألمانيا بالتعاون مع 
واشنطن وموسكو، المنتصرتين األبرز في الحرب 
لتأسيس  الحقاً  معهما  والتفاوض  الثانية،  العالمية 
روسي  مسؤول  مع  تواصلوا  وهم  جديدة،  ألمانيا 

واحد في األقل، بحسب الكاتب.

عن حركة مواطني الرايخ
الرابع،  الرايخ  أفكار  أن  إلى  اإلشارة  يمكن  هنا 
القرن  ثمانينيات  منذ  تنظيمياً  إطاراً  لها  وجدت  قد 
األلفية  في  قوياً  حضوراً  اكتسبت  وإن  الماضي، 
للنظر  العنف بشكل ملفت  أنصارها  الثالثة ومارس 
األمنية  السلطات  جعل  مما   ،2٠16 عام  من  بدءاً 
األلمانية، تغير نظرتها إليهم، وتصفهم بالخطر الذي 

يهدد أمن البالد.

ألمانيا  في  للجريمة  االتحادي  المكتب  تقارير  أحد 
والصادر في 23 يوليو )تموز( عام 2٠17 يشير إلى 
وجود تهديد كبير على الدولة من قبل أعضاء حركة 
مواطني اإلمبراطورية األلمانية أو "مواطني الرايخ 
بمؤسسات  يعترفون  ال  وأنهم  السيما  األلماني"، 
الذي  المفرط  العنف  لممارسة  ومستعدون  الدولة، 

يصل إلى حد تنفيذ عمليات إرهابية.
تعتبر  الرايخ"، أطروحات  وتتبنى حركة "مواطني 
بالدولة  وترى  شرعي،  غير  الحالي  ألمانيا  وجود 
الجماعات  تديرها  محدودة  مساهمة  شركة  القائمة 
السرية الماسونية واللوبيات والمجموعات العالمية، 
وتعتقد أن المواطنين األلمان هم مجرد موظفين في 
هذه الشركة، وأن ألمانيا دولة محتلة، ودستورها غير 
بالحرب  المنتصرين  الحلفاء  من  أملي  ألنه  صالح 
العالمية الثانية، من غير إجراء استفتاء شعبي عليه.
ألمانيا  أن  بفكرة  الرابع  الرايخ"  "أنصار  يؤمن  ال 
كبار  أن  من  الرغم  على  ديمقراطية،  دولة  الحالية 
"ألمانيا  فكرة  يرفضون  األلمان  القانون  رجاالت 
هذه  من  تخلصت  البالد  أن  ويعتبرون  المحتلة"، 
الحال  اتفاقية عام 1955، كما أن واقع  الصفة في 
المهمة  القرارات  على  الحلفاء  هيمنة  بأن  يخبرنا 
منها  بخروجهم  انتهت  األلمانية  األراضي  فوق 
تأسست  التي   4  +  2 معاهدة  وفق   1991 عام 
الغربية، وألمانيا  ألمانيا  األلمانيين، ووقعتها  لتوحيد 
الديمقراطية، والواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي، 

وبريطانيا وفرنسا.
الرابع"،  في كل األحوال سيضاف صوت "الرايخ 
إلى بقية أصوات اليمين المتشدد إلى حد المتطرف، 
وارتقاء  نشوء  عنه،  الحديث  مجرد  وسيزخم 
أصوليات أخرى، شرقاً وغرباً، وعلى صعيد  مختلف 
األمم واألديان، مما يعني أن عالم ديمقراطيات ما 
بعد الحرب العالمية الثانية، مهدد بقوة في وجوده 
ومستقبله، وبخاصة  في ظل الفراغ االستراتيجي 
والتحركات  أيامنا،  حاضرات  في  الحادث  األممي 

المثيرة لجيوسياسة العالم.

الثانية تعود  هل هي أجواء ما قبل الحرب العالمية 
من جديد؟ 

ستكون  ألمانيا  فإن  الجواب،  أمر  من  يكن  مهما 
شريكاً رئيساً في رسم معالم ومالمح العقود المقبلة.
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سامي عيد
للصحافي  تقريًرا  إنترسبت«  »ذي  موقع  نشر 
المهيمنة  السياسية  القصة  إنَّ  يقول  الكاتب  جيريمي 
المعارك  هي  األيام  هذه  واشنطن  العاصمة  على 
الحزب  تجمع  وبين  الترامبية  الحركة  بين  الدائرة 
المشرعين  من  الجمهوريين  وبقايا  الديمقراطي 
جو  الرئيس  فوز  شرعية  أكدوا  الذين  والسياسيين 

بايدن في انتخابات عام 2٠2٠.
وأوضح الكاتب أنَّ اإلعالم األمريكي يحجب التأثير 
األمريكية،  السلطة  هيكل  في  رئيسي  لفاعل  الكبير 
وخالل  الحزبين.  من  المكون  الحربي  التكتل  وهو 
إدارتي الرئيسين دونالد ترامب، وجو بايدن، كانت 
الواليات المتحدة تسير نحو مسار تصاعدي لحرب 

باردة مع روسيا والصين.
وأدى هذا الخطاب التصعيدي من الساسة األمريكيين 
الغزو  مع  بتزامن  الدفاعية،  الصناعة  الزدهار 
الصين  بين  التوترات  وزيادة  ألوكرانيا،  الروسي 
أنظمة  في  بكين  استثمارات  في  والتقدم  وتايوان، 

األسلحة وتكنولوجيا الحرب.

قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023
التصويت  يعتزم  الكونجرس  أن  إلى  الكاتب  وأشار 
بقيمة  الدفاعي  لإلنفاق  قانون  مشروع  على  قريًبا 
يتضمن  قياسيًّا.  رقما  محطًما  دوالر  مليار   857
الذي   ،2٠23 لعام  الوطني  الدفاع  تفويض  قانون 
األول(  )كانون  ديسمبر   6 في  منه  االنتهاء  جرى 
بدون  السنوات  متعدد  عقد  نظام  إنشاء  الماضي، 
لوكهيد  شركات  تمكين  خالله  من  يجري  مناقصة 
األسلحة  ومصنعي  وبوينج،  ورايثيون،  مارتن، 

اآلخرين لتوسيع »قاعدتهم الصناعية وأعمالهم«.
السنوات  متعدد  اتفاق  »توقيع  أن  المشرعون  قرر 
ذلك  ويرجع  أمر ضروري«،  معينة  ذخائر  لشراء 
الدفاعية  الصناعية  للقاعدة  »سيوفر  أنه  إلى  جزئيًّا 
فرص إنتاج يمكن التنبؤ بها والتزامات تعاقدية ثابتة 
من أجل زيادة القدرة الصناعية الدفاعية وتوسيعها«.

مليون   8٠٠ بتقديم  الدفاعي  اإلنفاق  قانون  يصرح 
وهي  ألوكرانيا،  جديدة  عسكرية  مساعدات  دوالر 
منفصلة عن إجراءات التمويل التكميلية التي نفذتها 
هذه  تضمن  الروسي.  الغزو  منذ  المتحدة  الواليات 
إلى  لألسلحة  المسبوق  غير  التدفق  اإلجراءات 
أوكرانيا من مخزون الواليات المتحدة، تصل قيمتها 

إلى ما يقرب من 1٠ مليارات دوالر من األسلحة.

استخدم المشرعون األمريكيون هذه الحقيقة للضغط 
من أجل توسيع نطاق ليس فقط مشتريات األسلحة 
للحفاظ على  أيًضا  ولكن  الترسانة،  تجديد  أجل  من 
الحليفة  والدول  أوكرانيا،  إلى  األسلحة  إمدادات 

ألوروبا حتى نهاية عام 2٠24 على األقل.

الشراء  عمليات  أن  هو  الدفاعية  الصناعة  فمنطق 
المستمرة مفضلة على سيناريوهات زيادة الطلب في 
هذه  أن  إلى  جزئيًّا  ذلك  ويرجع  الطوارئ،  حاالت 
اإلنتاج  لمرافق  األجل  طويل  بتوسيع  تسمح  العقود 
يسير  الكونجرس  أن  ويبدو  العاملة.  القوى  وزيادة 

في هذا االتجاه.
في 3٠ نوفمبر )تشرين الثاني(، أعلن البنتاجون أن 
الجيش األمريكي منح عقًدا بقيمة 1.2 مليار دوالر 
لشركة رايثيون إلنتاج ستة أنظمة صواريخ أرض-
جو وطنية متقدمة لدعم الجهود في أوكرانيا. أُدرج 
تاريخ االنتهاء المقدر في نوفمبر 2٠25. وفي اليوم 
الدفاع إبرام عقد بقيمة 431  التالي، أعلنت وزارة 
مليون دوالر لشركة »لوكهيد مارتن« إلنتاج نظام 
قاذفات »M142« لتجديد تلك التي نُقلت إلى كييف. 
في نوفمبر أيًضا، تلقت شركة »لوكهيد« عقًدا بقيمة 
الصواريخ  أنظمة  إمداد  مليون دوالر إلعادة   521

الموجهة المتعددة ألوكرانيا.

الرابح األكبر.. حزب الحرب في أمريكا
أكد الكاتب أن نصيب األسد من عقود الدفاع الكبرى 
يذهب إلى عدد قليل من الشركات: لوكهيد مارتن، 
ورايثيون، وبوينج، وجنرال دايناميكس، ونورثروب 
جرومان. ينخرط البنتاجون روتينيًّا في عقود بدون 
عقود  افتراضيًّا،  هي،  عقوًدا  يرسي  أو  عطاءات 
أحادية العطاء. لكن ما يسعى المشرعون إلى فعله 
هو   2٠23 لعام  الوطني  الدفاع  تفويض  بقانون 
توسيع هذه الممارسة لتشمل إعادة تعبئة مخزونات 

األسلحة.
الدخول  من  البنتاجون  تمكين  إلى  التشريع  سيسعى 
في عقود بدون عطاءات لتجديد إمدادات األسلحة إذا 
ا على هجوم مسلح من قبل خصم  نُقلت األسلحة »ردًّ
التشريع  يشير  وبينما  المتحدة«.  للواليات  أجنبي 
أن  يمكن  فإنه  ألوكرانيا،  روسيا  غزو  إلى  تحديًدا 
أو  الصين،  مثل  معينين  على خصوم  أيًضا  ينطبق 
إيران، أو كوبا، أو كوريا الشمالية. يصرح التفويض 
األموال  من  دوالر  مليارات   2.7 من  أكثر  بمنح 
ويليام  وقال  الذخائر«.  إنتاج  على  القدرة  »لتعزيز 
االستحواذ  لشؤون  الدفاع  وزارة  وكيل  الباالنت 
واالستدامة مؤخًرا إن البنتاجون أبرم صفقات بقيمة 
المعدات  من  مخزوننا  »لتجديد  دوالر  مليارات   4

التي أرسلناها إلى أوكرانيا«.
الدفاع  صناعة  أن  الواضح  من  إنَّه  الكاتب  ويقول 
التنفيذي  الرئيس  هايز،  وقال جريجوري  ستزدهر. 
الوطني  للدفاع  ريجان  منتدى  في  رايثيون،  لشركة 
األموال على بعض  الكثير من  ننفق  »إننا  األخير: 
األنظمة الكبيرة الرائعة وال ننفق الكثير على الذخائر 
الوفاء  في  أولوية  لدينا  تكن  لم  لدعمها.  الالزمة 

معركة  لخوض  نحتاجها  التي  الحرب  باحتياطيات 
طويلة األمد«.

التي  المناقشات  أن  »بوليتيكو«  عن  الكاتب  ونقل 
الرؤساء  فيها  شارك  والتي  المنتدى،  في  دارت 
التنفيذيون من شركات دفاع، وأعضاء الكونجرس، 
ومسؤولون عسكريون، حددت الصين بصفتها أكبر 
الصين  على  التركيز  لكن  األمد«.  طويل  »تهديد 
لم  مشكلة  لمعالجة  الدفع  إلى  الحاجة  عليه  »طغى 
حرب  فقط:  واحد  عام  قبل  هنا  الكثيرون  يتخيلها 
دفعت  أوكرانيا  في  روسيا  مع  ساخنة  بالوكالة 
إلى تحركات  التحرك«. في إشارة  إلى  الكونجرس 
الكونجرس األخيرة لزيادة إنتاج الذخائر. قال أكبر 
بوش:  دوج  األمريكي،  الجيش  في  لألسلحة  مشتر 
وهو  الحرب،  زمن  وضع  إلى  أقرب  أننا  »أعتقد 

شيء كنت أعمل على بنائه«.
حيازة  عملية  بتوسيع  لقضيتهم  الترويج  إطار  في 
قاتمة  مالحظات  المشرعين  بعض  ألقى  األسلحة، 
حول خطر استنفاد ترسانة الواليات المتحدة. أعلن 
فلوريدا  من  روبيو  ماركو  الجمهوري  السيناتور 
نفسها  عن  الدفاع  على  أمتنا  قدرة  »إنَّ  قائاًل: 
البيروقراطية  السياسات  بسبب  أبًدا  تتأثر  أال  يجب 
الديمقراطية  السيناتور  قالت  في حين  والروتينية«. 
بدون  الشراء  قانون  قادت  التي  شاهين،  جين 
المتحدة  الواليات  تواصل  بينما  »إنه  عطاءات: 
إرسال المساعدات العسكرية ألوكرانيا وسط حرب 
بوتين غير المبررة، فقد أصبح من الضروري بشكل 
متزايد أن نضمن في الوقت نفسه استدامة مخزوننا 
من األسلحة الدفاعية مع توفير المواد التي يحتاجها 

حلفاؤنا وشركاؤنا للدفاع عن أنفسهم«.
تيليس، عن والية  توم  الجمهوري،  السيناتور  وأكد 
المقدمة ألوكرانيا  نورث كاروالينا، أن »المساعدة 
المخزونات األمريكية وتركت مقاولي  قد قللت من 
التعويض  توقيت  بشأن  يقين  عدم  حالة  في  الدفاع 
زيادة  على  قدرتهم  في  سلًبا  أثر  مما  وأوامره، 
الجمهوري،  السيناتور  أشار  اإلنتاج بسرعة«. كما 
جون كورنين، عن والية تكساس، إلى أن التشريع 
سيضمن أنَّ »مساعدة حلفائنا وشركائنا ال تقلل من 

قدرتنا على حماية أنفسنا«.

المجمع العسكري يتأهب
يستدرك الكاتب بأنَّ هذا الخطاب ليس دقيًقا إلى حد 
كبير، إذ ال يوجد نقص فعلي في األسلحة الدفاعية 
في الواليات المتحدة. ويستند المخزون على نظرية 
لمختلف  واالستعداد  األمريكية،  الحرب  ألعاب 

الحروب المتخيلة المستقبلية والحمالت المتزامنة.
أحدث  التفويض  هذا  سيمثل  المطاف،  نهاية  وفي 
الرئيس  أن  من  اشتكوا  الذين  للصقور  انتصار 
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ضوا  عرَّ والديمقراطيين  كلينتون  بيل  األمريكي 
أمريكا لخطر شديد من خالل تحطيم اإلنفاق الدفاعي 
في تسعينيات القرن الماضي. وإعالن الحرب ضد 
والصين،  روسيا  مثل  دول  تشكلها  التي  التهديدات 
على  الدفاعي  لإلنفاق  للترويج  بكثير  أفضل  وسيلة 
داعش،  تنظيم  أو  الدن  بن  أسامة  من  واسع  نطاق 
ويرجع ذلك جزئيًّا إلى أنه يبرر اإلنفاق الهائل على 

أغلى أنظمة األسلحة.
الروسي  الغزو  على  التركيز  ينصب  وبينما 
الصين  أسلحة  مواجهة  في  الرغبة  فإن  ألوكرانيا، 
للنمو  طريقها  في  التكنولوجيا  وتطوير  التوسعية 
لسنوات قادمة. ويوسع نطاق التفويض لعام 2٠23 
الدعم العسكري لتايوان بحزمة مدتها خمس سنوات 
تصل قيمتها إلى 1٠ مليارات دوالر لتمويل شراء 
طوارئ  صندوق  إلى  باإلضافة  أمريكية،  أسلحة 
يصل إلى 1٠٠ مليون دوالر سنويًّا حتى عام 2٠32 

للحفاظ على مخزون الذخيرة.
التي  الحربية  المناورات  إقامة  على  ينص  كما 
الحربي  التخطيط  بتحسين  العملياتية  تسمح لألوامر 
المشترك، والمشترك لحاالت الطوارئ التي تنطوي 
على خصم جيد التجهيز في حملة التدخل المضاد، 
والتدريبات التي تطور قدرة القوات المشتركة على 
سيضع  التفويض،  بموجب  الصين.  أمام  الصمود 
العسكرية  المساعدة  »لتسريع  خطة  البنتاجون 
لتايوان في حالة حدوث أزمة أو صراع«. كل هذا 
يهدف إلى الحفاظ على »قدرة الواليات المتحدة على 
مقاومة أمر واقع من شأنه أن يعرض أمن الناس في 
تايوان للخطر« من خالل ردع الصين عن استخدام 
القوة »لغزو تايوان والسيطرة عليها قبل أن تتمكن 

الواليات المتحدة من الرد على نحو فعال«.
التوسع  على  بايدن  أشرف  منصبه،  توليه  ومنذ 
ففي  تايوان.  إلى  األمريكية  األسلحة  لمبيعات 
بأكثر  جديدة  صفقة  على  وافق  )أيلول(،  سبتمبر 
أصدره  بيع  تصريح  أكبر  وهو  دوالر،  مليار  من 
)تشرين  أكتوبر  توليه منصبه. وفي 12  منذ  بايدن 
األمن  إستراتيجية  في  األبيض  البيت  زعم  األول( 
ُكشف  قد  لروسيا  اإلستراتيجية  »القيود  أن  القومي 
أوكرانيا«،  ضد  العدوانية  حربها  أعقاب  في  عنها 
ووصف الصين بأنها »المنافس الوحيد الذي لديه نية 
إلعادة تشكيل النظام الدولي، وتسعى إلى بناء القوة 
والتكنولوجية  والعسكرية  والدبلوماسية  االقتصادية 

لتحقيق هذا الهدف«.
وأكد أن الصين »تمثل التحدي الجيوسياسي األكثر 
األبيض  البيت  تقرير  أشار  بينما  ألمريكا«.  أهمية 
ا لنظام  إلى أن »روسيا تشكل تهديًدا فوريًّا ومستمرًّ
أوروبا وهي مصدر اضطراب  اإلقليمي في  األمن 
البيت  تقرير  وأضاف  عالميًّا«،  استقرار  وعدم 
األبيض أن روسيا »تفتقر إلى قدرات الطيف التي 

تمتلكها الصين«.

ليست مجرد طائرة أخرى
وكشف الكاتب أنه في مساء يوم الجمعة 2 ديسمبر، 

األمريكيين  المسؤولين  كبار  حضره  حفل  في 
في  التنفيذيون  والمديرون  الكونجرس  وأعضاء 
الصناعة، كشفت شركة »نورثروب جرومان« عن 
القدرة  ذات  اإلستراتيجية  القاذفة  من  التالي  الجيل 
النووية »B-21 Raider«، أول قاذفة شبحية جديدة 
جرى إنتاجها منذ أكثر من 3٠ عاًما، وهي »ستشكل 

العمود الفقري للقاذفات الجوية المستقبلية«.
تبلغ  التي  الخفافيش  أجنحة  ذات  الطائرة  ستكون 
تكلفتها 7٠٠ مليون دوالر قادرة على القيام بعمليات 
مأهولة وغير مأهولة، ومن المقرر أن تبدأ الرحلة 
األولى في عام 2٠23. ويقال إن البنتاجون يخطط 
لتصنيع ما ال يقل عن 1٠٠ من الطائرات الحربية، 

بتكلفة تقدر بـ 32 مليار دوالر حتى عام 2٠27.

وتحدث وزير الدفاع األمريكي لويد أوستن بإجالل 
عن الطائرة، حيث ُكشف عنها في نوع من مراسم 
التعميد في قاعدة عسكرية بكاليفورنيا. قال أوستن: 
»هذه ليست مجرد طائرة أخرى. إنها رمز ومصدر 
للروح القتالية التي تحدث عنها الرئيس ريجان. وهي 
الجمهورية  الدفاع عن  أمريكا على  لتصميم  تجسيد 
التقدم  من  عاًما   5٠ أن  وأعلن  جميًعا.  نحبها  التي 
حتى  الطائرة.  هذه  في  دخلت  قد  التكنولوجيا  في 
أنظمة الدفاع الجوي األكثر تطوًرا ستكافح الكتشاف 
B-21 في السماء«، مضيًفا أن »هذه القاذفة ستكون 
قادرة على الدفاع عن بلدنا بأسلحة جديدة لم تُخترع 
لمنصب  ترشيحه  قبل  أنَّه  الكاتب  ويذكر  بعد«. 
إدارة شركة  الدفاع، عمل أوستن في مجلس  وزير 

»رايثيون«.

يرى الكاتب أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين له 
بعض الفضل في مساعدة حزب الحرب األمريكي. 
الحواجز  إزالة  في  أوكرانيا  بغزو  قراره  فقد ساعد 
الدفاع. وبالنسبة  أكبر لشركات  مبالغ  دفع  من أجل 
للعديد من الساسة في واشنطن، فإن حرب أوكرانيا 
المتحدة  الواليات  مساعدة  على  فقط  تنطوي  ال 
لضحية عدوان من قبل خصم لها؛ بل تنبعث أيًضا 
من الرغبة القوية في إثبات أن دونالد ترامب جرى 

انتخابه عام 2٠16 بدعم روسي.
ومع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، يبدو 
جلسات  في  االلتقاء  في  ستبدأ  العوامل  هذه  كل  أن 
مجلس  رئيس  وتعهد  الكونجرس.  في  االستماع 
نفقات  بمراقبة  مكارثي،  كيفن  المفترض،  النواب 
أوكرانيا. ولكن عند الضغط عليه، أوضح أن وعده 

بإنهاء فكرة »الشيك على بياض« ألوكرانيا ال يغير 
دعمه األساسي لتسليح كييف ومساعدتها.

ظل الساسة في مجلس النواب، بقيادة نائبة الرئيس 
تايلور جرين، يضغطون  عن جورجيا، مارجوري 
على  اإلنفاق  بمراقبة  الخاص  التشريع  لتمرير 
الصعب  من  أنه  حين  في  األوكرانية.  المساعدات 
التعامل مع جرين على محمل الجد بسبب عشرات 
»لوكهيد  في شركة  أسهم  ومنها شراؤها  األسباب، 
مارتن« بنحو 15 ألف دوالر قبل يومين من الغزو 
الروسي في فبراير )شباط(، فإن هناك منطًقا معقواًل 
يدعو للتحقيق في األموال التي تُنفق، األسلحة التي 

تتدفق إلى كييف، ومن المستفيد في النهاية.
من  »اعتباًرا  بوست«:  »واشنطن  لصحيفة  ووفًقا 
أوائل نوفمبر، أجرى المراقبون األمريكيون عمليتي 
وهو  فبراير،  في  الحرب  بدء  منذ  ميدانيتين  تفتيش 
ما يمثل نحو 1٠% من 22 ألف قطعة سالح قدمتها 
الواليات المتحدة« . كما ذكرت الصحيفة أن إدارة 
بايدن قالت إنها ال تريد إرسال مفتشين إلى الخطوط 
األمامية في أوكرانيا ألن المفتشين قد يحتاجون على 
إلى  يؤدي  قد  مما  مسلحين،  حراس  إلى  األرجح 
»وضع يخاطر بتفسيره من قبل الكرملين على أنه 

تورط أمريكي مباشر في الحرب«.
السيناتور  كان  العام  مدار  على  أنه  الكاتب  وينوه 
الجمهوري راند بول من والية كنتاكي يضغط من 
أجل تعيين مفتش عام خاص لإلشراف على اإلنفاق 
في  مؤقًتا  أجله  أن  بعد  ألوكرانيا  المساعدات  على 
»ال  بول:  وقال  نظره.  وجهة  إلثبات  )أيار(  مايو 
يجب أن ندفع 4٠ مليار دوالر إلى الخارج دون أي 
رقابة. ووجود مفتش عام خاص لم يوقف كل الهدر، 
لكنه على األقل يجعل اللصوص يفكرون مرتين قبل 

سرقة األموال«. 
من  الحد  على  عالمة  أي  األبيض  البيت  يُظهر  لم 
بايدن  أوضح  كما  األسلحة.  ونقل  أوكرانيا  مساعدة 
العسكري  التعزيز  في  قدًما  المضي  يعتزم  أنه 
األمريكي الهجومي استعداًدا للصراع المستقبلي مع 
الصين، وهو موقف يحظى بدعم واسع النطاق من 

كال الحزبين. 
ويختتم الكاتب بأنَّ المستقبل القصير والطويل األجل 
وصناعة  والصين،  روسيا  لصقور  مشرًقا  يبدو 
في  والجمهوريين  الديمقراطيين  ورعاتها  الدفاع، 
الكابيتول هيل. وال تزال الشراكة بين الحزبين في 

هذا الشأن قوية. 
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للكاتب  مؤخرا  صدَر  الذي  الكتاب  عنوان  هو 
فواصل  دار  عن  طاهر،  ناجي  اللبناني  والصحفي 
 47٠ حدود  في  ويقع  بيروت  في  والنشر  للطباعة 
صفحة، ُقّسم الكتاب إلى ستة فصول منها "فلسفيّات 
خفيّة،  شؤون وشجون لبنانية، يساريّات ،مشاهدات.. 
باإلضافة إلى خواطر قصيرة، عالج الكتاب قضايا 
مختلفة، من أبرزها العالقة بين الشرق والغرب من 
المانيا  في  يعيش  والذي  المؤلف  نظر  وجهة  خالل 

منذ2٠٠1 
"جدار  على  الصحفية  زاويته  طاهر  ناجي  كتب 
سنوات،  لعّدة  السفير  شباب  ملحق  في  برلين" 
قضايا  من  قريباً  وكان  الصحف،  من  غيرها  وفي 
للماجستير   دراسته  خالل  من  والفلسفة  االستشراق 

في جامعة بوخوم في ألمانيا 
الجسور  تدعيم   ضرورة  وحوَل   كتابِه،  حول 

المتأرجحة كان لي الحوار التالي معه: 
1 - في البداية دعني أبدأ من العنوان  هل أردَت 
من "جسور متأرِجحة" الحالَة السياسّية والفكرّية 
الغرب خاّصة  الشرق و  العالقة  أم رمزّية  العربية 

ألمانيا ؟
جسور متأرجحة، هي في نظري شيء من كّل هذا، 
فهي قد تكون بمثابة الُمحاولة لمّد وتوطيد الجسور ما 
بين الشرق والغرب ونحن، كمهاجرين، ومجموعات 
عربيّة لجأت، أو قررت بوعيها وخياراتها الحياتية 
أو مرغمًة نتيجة ظروف بالدها القاهرة، أن تخوض 
والمجتمع  البيئة  في  والعيش  الهجرة  تجربة  غمار 
األلمانيين، نحن بالطبع نمثّل إحدى تجلياتها، كوننا 
جزء منها. ففي هذا الكتاب أصداٌء كثيرٌة من هموم 
المهاجرين ومن أشكال عالقاتهم بالمجتمع األلماني 
في  تزال  وال  أثيرت  التي  القضايا  من  الكثير  إلى 
بالمهاجرين واإلسالم  اإلعالم والمجتمع فيما يتعلق 
التفاعل  أشكال  إلى  إلخ،  عنه.  النمطيّة  والصورة 
مع  فيها  ونتواصل  نعيشها  التي  الكثيرة  الثقافي 
األلمان هذا إضافة إلى الشّق اآلخر من الكتاب، الذي 
يرتبُط بالشؤون والشجون العربية واللبنانية وأحالم 

التغيير واإلصالح المتكسرة..
البحث األول من  2- "اعرْف نفسَك" هو عنوان  
الكتاب، هل كان ذلك ُمفتتح للبحث عن الذات العربية 
واالستهالك  التسليع  من  الهائل  الخضّم  هذا  في 

البشري؟
 يمكننا الذهاب هذا المذهب، إذ أّن ادعاءات المعرفة 

في ثقافتنا غالبة على الوقائع، وهذا ينطلق من الفرد. 
مدارسنا  وفي  تربيتنا  في  الفلسفة  تُدَخل  لم  نحُن 
هو  هذا،  المعرفي  سقراط  ومنطلق  تفكيريًة،  كبنية 
الكتاب  أدعو في  وأنا  المعرفة،  لنظرية  الذي أسس 
تفكير سائد ويومي ومبسط،  الفلسفة نمط  إلى جعل 
التفكير  إلطالق  االستعداد  المنطق،  هذا  ومنطلق 
يسودها  التي  الحّرة  التربية  مناخات  وإشاعة  الحّر 
األفراد  عقل  واحترام  اآلخر  وقبول  األسئلة  طرح 
إليه الذات العربية  صغاًرا أم كباًرا! وهذا ما تفتقر 
التي تعيش على التلقين والثقافة السمعية والتسطيح 
وعدم  المباشر  التصديق  إلى  والميل  واالستهالك 
في  التفكير  بالتفكير!  البال"  الرأس و"شغل  "وجع" 

ثقافتنا حالة مرضيّة! 
وهكذا نجد أن الفلسفة الخفيفة والنقدية، حاضرة في 
هذا الكتاب، لكنها ال تطغى عليه، بل إن الحضور 
الظواهر  من  والثقافي،  لالجتماعي  فيه  األكبر 
األلماني،  اإلعالم  في  تُثار  كانت  التي  والمشاهد 
أو تلك التي كانت الجاليات العربية هنا تعايشها أو 

تعاني منها.  
وما يفيد التذكير به، أّن الكتاب بمجمله، يتحّدث عن 
قضايا ُمشتركة بين األلمان والعرب، أو ظواهر أو 
واإلرهاب  اإلسالم  مواضيع  عالجت  ألمانية  كتب 
والجدير  وغيرها.  واإللحاد،  واإليمان،  والتطرف، 
السفير  جريدة  ملحق  في  أكتب  كنُت  أنني  ذكره، 
جدار  "على  زاوية  تحت  دورّي   بشكٍل  اللبنانية، 
برلين" امتدت لسنوات عديدة، نشرُت فيها مواضيع 
كثيرة، كلها عن قضايا ثقافية عامة، ألمانية، عربية 
صحٍف  في  نُشرت  مقاالٍت  إلى  إضافة  مشتركة.  

عربيٍة أخرى. 
هكذا ضّم الكتاب في الجزء الخامس مقاالٍت كثيرٍة 
الهجرة  قوانين  المثال عن  سبيل  كان على  ما  منها 
وانعكاساتها على حياة المهاجرين ونظرتهم ألنفسهم 
ينحو  بات  جلّهم  أن  وكيف  بأًوطانهم،  وعالقاتهم 
إلى االستقرار والتأسيس في هذه البالد بعدما كانت 
تطغى على وجودهم سابًقا فلسفة االدخار واالستثمار 
في األوطان األصلية، نتيجة الشعور بعدم االستقرار 
أنفسهم  المهاجرين  عالقات  إلى  المؤقتة..  واإلقامة 
وتبدل نظرتهم ألوطانهم .. إلى معاناة هذه الجاليات 
وإجراءاتها  معامالتها  في  هنا  بلدانها  سفارات  مع 
الُمعقدة.. إلى الصراع الذي راح ينشأ ما بين أجيال 
وأحفادهم  وابنائهم  األول  الرعيل  من  المهاجرين 

المجتمع  في  فأكثر  أكثر  يندمجون  راحوا  الذين 
التي  البيوت  يبيعون  حتى  أو  ويتخلون  األلماني 
أوطانهم  في  هناك  قراهم  في  أهلهم  لهم  شيّدها 
يعود  ألمانيا  "ماُل  المثل  فيهم  صّح  حتى  األصلية، 
وجدانية  حالة  نشوء  إلى  برأيي  أّدى،  وهذا  إليها". 
حاّدة لدى جيل األهل من الجيل األول وإلى حٍد ما 
الجيل الثاني؛ أي الذي أتى إلى هذه البالد عن سّن 
متوسطة، فهؤالء باتوا يُضمرون ما يشبه العداء أو 
والمدارس وقوانين منح  التربوي  النظام  الريبة من 
برأيهم  رمت  التي  األلمانية،  والجنسيات  االقامات 
ونتيجة  ودينهم..  ثقافتهم  وعن  عنهم  أوالدهم  لسلخ 
هذا الصراع تّجلت مظاهر زواج األقارب وبرزت 
بهذه  دفع  الذي  الهوياتي  الثقافي  االنكفاء  حاالت 
الجاليات للتشدد في أمور أكثر بعد من المجتمعات 

األصلية التي نزحوا عنها.. 
اتبعَت  هل  ُمحدد،  بحثّي  منهٌج  للكتاب  يكن  لم   -3

رؤية خاّصة في ذلك؟  
أن  أشأ  لم  أذ  األمر،  هذا  تعمدت  وأنا  هذا صحيح، 
األكاديمية  بالدراسات  متخًما  الكتاب  هذا  يكون 
ومصطلحاتها الجافة، فلهذا تراني سلكت درباً تخلط 
فيه  الدراسة  شبه  أو  المقالة  وتأخذ  بالخاص،  العام 
إنزال  أحسبه  ما  وهذا  والحوار،  الحكاية  طريق 
الفلسفة من أبراجها، وتحدي "األكاديميا" إذا شئت، 
ألن المآخذ عليها باتت كثيرة، والحديث يطول حول 
وحساباتها  وطواقمها  ومؤسساتها  المعرفة  سلطات 
تنّوع  باتجاه  أكثر  دفع  الذي  العامل  أّما   .. المسبقة 
الكتاب على هذا النحو، هو تأّخري ربما في خوض 
غمار نشر الكتب، األمر الذي جعل المادة المكتوبة 
تتضّخم،  المنشورة،  وغير  الصحف  في  المنشورة 
بعد أن لفت بعض المحبين من األصدقاء نظري إلى 
المبعثرة خشية ضياع  الكتابات  هذه  جمع  ضرورة 

بعضها.
4- هل أردت من جسور متأرجحة أن يكون شاهداً 

على أمكنة معينة وتواريخ ُمحددة لها ُمبرراتها؟
في  كبيراً  هاجًسا  هذا  كان  بالطبع  جميل،  سؤال 
كان  فيه،  نشرت  مقالة  أو  نّص  فكل  الكتاب،  هذا 
هي  متأرجحة"  "جسور  إن  عندي،  بصمتها  لها 
جسور بين األمكنة واألزمنة المتأرجحة بين الشرق 
والغرب، بين الغربة واألوطان التي باتت غريبة عنّا 

رغم أنها ال تنفك تسكننا.
5- تطرقَت لعدٍد من القضايا األلمانّية، هل تعتقد أن 
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أوتادها  تتثّبت  بدأت  ألمانية  عربية  ثقافية  جسوراً 
في السنوات األخير؟

تنتمي  والعرب،  األلمان  بين  ما  العالقة  أن  شّك  ال 
الذي  والتواصل  التثاقف  من  الطويل  التاريخ  لهذا 
حكم العالقة بين الغرب الشرق في مروحة أوسع. 
وبالطبع عالقة األلمان بمنطقتنا وثقافتنا وهذا ما عبّر 
الالفت  االهتمام  وذلك  األلماني،  االستشراق  عنه 
بمنطقتنا ولغاتها وتراثها وبالطبع اإلسالم  والقرآن 
االستشراق  سمات  أبرز  ومن  وغيرها،  والحديث 
باألبعاد  مهجوساً  أو  مسكوًنا  يكن  لم  أنه  األلماني 
الكولونيالية واالستكشافية التي كانت لدى مستشرقي 

الدول االستعمارية المعروفة.
 وقد برز كتّاب ومفكرين ألمان كبار أبدوا إعجابهم 
وتأثرهم الكبير بالثقافة الشرقية والعربية.. بالمقابل 
محّط  الكبار  وأعالمها  األلمانية  الفلسفة  شكلت 
بهم  التأثر  وحجم  العربيًة  الثقافة  رواد  إعجاب 
ولكنّها  عريضة،  تاريخية  عوامل  هذه  جداً،  كبيراً 
على  تهيمن  التي  الثقيلة  الظالل  تخفي  أن  يجب  ال 
العالقة الملتبسة بين الغرب والشرق، والتي ال تزال 
صورها النمطية تظهر إلى العلن في االعالم هنا أو 
هناك. وال شّك أّن هذه العالقة شهدت جسوًرا، ممتدة 
بشكٍل  دعائمها  لتدعيم  وتحتاج  متأرجحة  وبعضها 
أنه ال يحصل بشكل كاٍف،  أعمق. وهذا ما أحسب 
ولكن  والمؤسسات،  النّخب  بعض  إطار  في  ويبقى 
األلمانية  الجامعات  في  االستشراق  وكليات  معاهد 

تؤدي أدواًرا فّعالًة في هذا السياق!
يبقى دور الجاليات العربية واإلسالمية التي تقيم في 
أمام  الجاليات  هذه  أن  أرى  المجتمعات،  هذه  كنف 
بمعنى  هنا،  وجودها  بسبب  تاريخية،  مسؤوليات 
أنّها انتقلت على شكل أفراد جاؤوا للتعلم أو العمل 
والعيش هنا، أو جماعات بفعل الحروب  والمآسي، 
والسوريين  واألفغان  واللبنانيين  الفلسطينيين  كحال 
الحًقا، أما المغاربة واألتراك فتختلف ظروفهم عن 

السابقين.. 
أدواًرا  تؤدي  أن  لها  يمكن  الجاليات،  هذه  إّن  أقول 
اآلخر  على  واالنفتاح  التواصل  عملية  في  عظيمة 
وتبادل  الثقافي  التفاعل  بمعنى  والتثاقف،  والتنوير 
المعنى  فبهذا  والثقافيّة،  والفكريّة  الحياتيّة  الخبرات 
يمكن أن تكون هذه الجاليات جسور تواصل وضّخ 
األلماني،  المجتمع  في  واضافية  جديدة  دفع  طاقة 
التواصل  في  المساعد   الدور  تلعب  أن  لها  ويمكن 
مع أوطانها ومساعدتها وعدم قطع الصالت الثقافية 
صورة  وتقديم  والتعليم  اللغة  رأسها  وعلى  معها، 
مشّرفة وعصرية ومتسامحة ونبذ األشكال الصدامية 
إحداث  باتجاه  تدفع  التي  والمتطرفة  واالنعزالية 
تعيش  الذي  والمجتمع  الجاليات  هذه  بين  ما  قطيعة 

في أكنافه. 

المعاصرة  النماذج  لبعض  الكتاب عرٌض  وفي هذا 
يقدمون  الذين  األتراك  أو  العرب  األكاديميين  من 
مساهمات عصرية وابداعية في تقديم تراثنا، وثقافتنا 
وأدياننا، وبهذا السياق يأتي المقال الذي تحدث عن 
األلمانية  باللغة  لألطفال  المصور  القرآن  صدور 

مثاًل.
بالطبع األصوات المتطرفة والتي تحمل "كليشيهات" 
وأحكاماً وصوراً نمطية عن اآلخر وترّوج لها وتعمد 
لدى  هذه موجودة  واسٍع،  بشكٍل  وترسيخها  لنشرها 
الطرفين، وهنا يأتي دور المثقفين والمتنورين والناس 
العاديين في أن يعمموا ثقافة الحوار والتواصل مع 
بيوتنا  في  والنقاش  الحريّة  مناخات  وسيادة  اآلخر، 

وأوساطنا.. 
التفاعل  لموضوع  سيقودنا  هذا  أّن  فيه  ال شك  وما 
يمكن  ما  وكّل  والهوية،  والخصوصية  واالندماج 
أن تثيره هذه المواضيع، ولكننا في عصر العولمة، 
تعد  لم  الحديثة،  االتصال  ووسائل  الرقمية  والثورة 
لوحدها  كافية  أو  صالحة  القديمة  التقليدية  المفاهيم 
لتفسير وشرح هذه المسائل، فاليوم لم تعد األوطان 
فقط هي التي ولدنا فيها وانجبتنا، وقدمنا كّل نضالنا 
وحياتنا من أجل العيش الكريم فيها واجراء التغيير 
لم  ال  فيه،  الُمحبطة  األجيال  هذ  كّل  حلمت  الذي 
لنفينا  وسعت  لموتنا  تركتنا  التي  األوطان  هذه  تعد 
بأنظمتها  المثقلة  العربية  األوطان  هذه  واقصائنا، 
صارت  تراها  األوطان  هذه  المتأصل،  وفسادها 
الجدران،  على  كتبناها  أفلت  لذكريات  صوًرا 
بينما  أغاٍن وأشعاًرا ومواويل و حكايات.  فصارت 
يمنحك  الذي  المكان  بكونه  الحقيقي  الوطن   تجلّى 

األمان والحق في الحياة والتعبير والصحة ..
 تالًيا علينا أن نقّدر هذه الفرصة التاريخية المتاحة 
حضارات  مع  المباشر  باحتكاكها  الجاليات  لهذه 
متقدمة أشواًطا بعيدة عنا، وعلينا االستفادة من هذا 
التعليم  نحو  أوالدنا  توجيه  باتجاه  والدفع  التواجد 
هذا  في  واالرتقاء  التقنية،  والمهن  والبحث  العالي 
المجتمع، واحترام تقاليده وقوانينه ! عّل هذه األجيال 
تنجح الحًقا في ردم الهّوة الحضارية من بين الشرق 
والغرب، كذلك في تأصيل ثقافة التنوير والعصرنة 

ونقل المعرفة إلى بالدنا. 
6-   لماذا لم ُتفرد لنصوصك األخيرِة كتاباً مستقاًل؟ 
ما رأيته أنك تمتلك قلم أديٍب مبدع وخاصة في فّن 

الخاطرة ؟
يسرني  الذي  الرأي  هذا  على  لك  شكًرا  بداية   
ويشرفني. وأسمح لنفسي أن أقول إنك أصبت مسالة 
مهمة جداً، كانت قد شغلتني حقيقًة في أثناء اإلعداد 
كثيرة  هواجس  بل  أسئلة،  عّدة  كانت  وقد  للكتاب. 
منها؛ كيف سيكون الكتاب، حجمه، مضمونه، كان 

األجدر بي  إصدار كتاٍب منذ فترة، طالما أّن المادة 
تفتح  لعلها  يتّم نشرها؟  فلماذا ال  المكتوبة موجودة، 

أمامي أشكال تواصل جديدة! 
نواة  تكون  أن  الخواطر  هذه  من  الفكرة  كانت  نعم 
فلسفية  وشذرات  متفرقة  لخواطر  منفصٍل  كتاٍب 
والوجود،  الحياة  بين  مواضيعها  تتوزع  نثرية، 

والحّب، والمرأة، والغربة..
التي  المتفرقة  الكتابات  بعض  ثّمة  قائمة،  والفكرة 
أجمعها بتمّهل، أتمنى أن تُبصر النور الحًقا وتلقى 

إعجاب القراء!
في جسور متأرجحة رأيت أن من شأن هذه الخواطر 
أن تضفي رونًقا ومساحة للتأمل على أجواء الكتاب 

فأدرجتها فيه.
اإلعداد  فترة  طوال  كذلك  شغلتني  مهمة  نقطة  ثمة 
للكتاب هي حجمه، وصرت أقارن بين ما يصدُر هنا 
وما يصدر في بالدنا، ونحن شعوب تعاني مشاكل 
حقيقية في القراءة، فمعدالت قراءة االنسان العربي 

في السنة قليلة جًدا قد ال تصل إلى الصفحتين. 
لعل جسور متأرجحة دعوة بشكٍل عام للقراءة، وهذا 
أي شخٍص صغير  فيه  يقرأ  أن  يمكن  الذي  الكتاب 
أو كبير، فهو ُكتب بلغة بسيطة ومواضيعه منفصلة 
وقائمة بذاتها، وبعضها شذراٌت تتألف من سطرين 

وبعضها اآلخر من عّدة صفحات.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

* ناجي طاهر كاتب وصحفي لبناني مقيم في ألمانيا 
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لمشاكل  نهائياً  حاًل  االنفصال  فيه  يكون  وقٍت  في 
ظهرت  ُمشرقة،  لبداية  جديدة  وفرصة  متراكمة 
دراسة حديثة تؤّكد أّن األشخاص المنفصلين يكونون 
ونفسيّة  صحيّة  لحوادث  للتعّرض  عرضة  أكثر 

وجسديّة يمكن تجنّبها مقارنة بنظرائهم المرتبطين.
صحيٌح أّن االنفصال يصبح محتّماً حين يعجز الحّب 
الخاطئة  السلوكيات  بعض  عن  النظر  غض  عن 
ا جوهريًّا  سرًّ العشق  يصنّف  وفيما  الطرفين،  ألحد 
إلصالح أّي خالف، إاّل أّن العالقة العاطفية تخضع 
حيناً  الطالق  أبغضها  ويبقى  تصاعدية  لديناميكية 

واالنفصال العاطفي أحياناً كثيرة.
الحياة  شريك  وجود  أهمية  عن  الدراسة  وتحدثت 
لتالفي  اآلخر  الطرف  ومشّجع  أساسّي  كداعٍم 
تقديم  على  والعمل  الضرورية  غير  المخاطر 
الموت  وتجنّب  الطوارئ،  حاالت  في  المساعدة 
المفاجئ نتيجة تعّرض لحادث صحّي. هذا الشريك 
تّم  لو  حتى  عّدة  في حاالت  دوره  تأدية  في  يستمّر 

إنفصاٌل صامت بين الطرفين.
سهولة  لهم  يتراءى  فُكثر  النفسية،  الناحية  من  أما 
تقبّل الفشل العاطفي، إنما النتيجة تأتي دون التوقعات 
هذا  اتخاذ  مع  أنه  النفس  علم  ويرى  كثيرة.  أحيانا 
القرار، يعيش كّل شخص تلك الحالة حسب شخصيته 
ونضجه النفسي، ففي حين يبدأ البعض حياة جديدة 
غير مباٍل بما خلفته العالقة السابقة، ينعزل البعض 
يصعب  بحيث  الماضي،  دّوامة  في  ليتخبط  اآلخر 
سريعة،  بطريقة  المتضاربة  المشاعر  على  التغلّب 
ويعايش ظروفاً عّدة قد تصل به الى حافة االنفصال 

العاطفي.

بعد تواجدهما تحت سقف واحد لسنواٍت طويلة، حّل 
مالمح  وتالشت  الجيّاشة  العواطف  مكان  الجمود 
العشق بينهما، لتصبح الشراكة الزوجية بمثابة التزام 
إجباري فقط ال غير. هذا الواقع، دفع بكّل من الزوج 
دام 11  بعد زواٍج  االنفصال عاطفياً  الى  والزوجة 

بينهما  التفاهم  أّن صعوبة  إاّل  نتج منه ولدان.  عاماً 
مبدأ  وافتقاد  الزوجية،  الى عالقتهما  الملل  وتسرب 
المصارحة بينهما، فتح الباب أمام مشاكل متراكمة 
عن  االنفصال  هذا  الى  المطاف  نهاية  في  أّدت 

بعضهما فعلياً فيما أنهما ما زاال مرتبطين ُصَورياً.
للتنبه  الزوجين  من  لكّل  كافية  تكن  لم  سنواٍت  عدة 
فضراوة  الثنائّي،  هذا  بين  الفجوة  عمق  مدى  الى 
عّدة  عيوٍب  عن  التغاضي  الى  أدت  بينهما  الحّب 
الزواج  بعد  لبث أن ظهر  أنّه ما  إال  الطرفين،  بين 
الفرق  نتيجة  المشتركة  االهتمامات  في  االختالف 
الشاسع في المستوى الثقافي، ما جعل التفاهم بينهما 
بعد  تداعياتها واضحة  زالت  ما  معقدة،  عملية شبه 
بات  الطريق  وألّن  الزواج.  على  سنوات  مرور 
مسدودا في وجه الحلول، اختار هذا الثنائي االنفصال 
عاطفياً فيما بقي االرتباط الرسمي قائماً على مرأى 

من عيون األقارب واألصحاب.
بعضهم  عن  انفصالهم  ترجمة  من  تمّكنوا  قالئٌل 
كثٌر  فيما  الحياة،  أرض  على  واقعّي  بشكل  البعض 
مكتفين  االنفصال  في  تحقيق رغبتهم  يعجزون عن 
يعرف  ما  وهو  العاطفي  االنفصال  من  بنوٍع 
زوجية  لحياة  يفتقدون  حيث  الصامت  باالنفصال 
حقيقية تتّسم بلغة الحّب والتفاهم لتتسع رقعة التنافر 

الروحي والنفسي بينهما.

ويرى علم النفس أّن االنفصال العاطفي يأتي نتيجة 
اختالالٍت زوجية معينة بسبب عدم تمّكن الزوجين 
من حّل مشاكلهما اليومية ما يؤدي الى إقامة حواجز 
عّدة بينهما، ينتج منها تدمير كامل للعالقة. وتظهر 
هذه المشكلة بعد أكثر من خمس سنوات من االرتباط 
العاطفي  االنفصال  ويبدأ  المشاكل  تتراكم  حيث 

بالبروز الى العلن.
أجواء  ضمن  العالقة  استمرار  صعوبة  ورغم 
يعايشونها  المشاعر، إال أن كثراً  صامتة خالية من 
نوع  بأي  األطفال  وإصابة  األسري  للتفكك  تالفياً 

تهّدد  التي  واالجتماعية  النفسية  االضطرابات  من 
مستقبلهم.

أثره  أضحى  الذي  الرمادي  االنفصال  من  نوع  إنّه 
أطرافه  انحراف  الى  فيؤدي  المجتمع  على  كبيرا 
ويحتضن   ، ظاهرة  هي  النفسية  المشاكل  وتزايد 
الذي  النفسي  االستنزاف  أبرزها  متعّددة  مساوئ 
الى  وصواًل  والنقص  بالوحدة،  شعوراً  يسبّب 

االكتئاب المزمن... فاالنتحار.
الذي  نسبة  حول  الدقيقة  االحصائيات  غياب  ورغم 
يعيشون في كنف االنفصال الصامت، إال أّن أسبابه 
باتت واضحة ونتائجه محتّمة، ما يفرض ضرورة 
تعزيز الوعي حول تلك الكارثة االجتماعية التي قد 

تؤدي بأبنائها الى الهالك.
تترتّب عن  أّن عواقب وخيمة  الدراسات  وأظهرت 
صحية  بأزمات  اإلصابة  تسهل  بحيث  الحالة  تلك 
تسًعا  أّن  ألمانية  لمجلة  تقرير  أوضح  كما  مفاجئة، 
من صمت  يعانين  العالم  في  سيدات  عشر  كل  من 

األزواج منذ أكثر من خمس سنوات.

كما يشّدد علم النفس على أّن غالبية األزواج يحنّون 
ويرجع  المشاكل،  بسبب  العزوبية  مرحلة  إلى 
والجسدي  العاطفي  االنفصال  في  األساسي  السبب 
العالقة  إدارة  إلى سوء  المتزايدة،  الطالق  وحاالت 
الزوجية بعد الزواج، وعليه ينصح كّل زوج وزوجة 
بالحرص على االستمتاع بأوقاتهما ولقاء أصدقائهما 
روتين  يكسر  ما  مسلّية،  بمشاريع  والقيام  المقربين 

حياتهما ويحيي الذكريات السعيدة.
المشكلة  تلك  معالجة  ضرورة  في  الحّل  ويبقى 
الواقع وإرغام  لتخطيها من خالل مواجهة  المفتعلة 
النفس على تقبله، والتعامل معه بواقعية. وإذا عجز 
الطرفان عن الوصول الى حلول مرضية، ال بّد من 
تدخل الطب النفسي كي ال تسيطر تلك الحالة على 

النفوس وتصبح حالة مرضية بامتياز.
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سأل صديٌق صديَقه:هل زوَجتَك نكدية؟   فقال له: وهل هناك نوع آخر؟!
من  فالكثير  العربى.  مجتمعنا  فى  عليها  اعتادنا  التى  األزواج  سخرية  إنها 
األزواج الذين يصفون زوجاتهم بـ "النكدية"، ال يدرون أن هم في الغالب من 

صنعوها ! 
لماذا تقوم الزوجة " بالتنكيد على زوجها ؟ " و هل لك عالقة بطبيعة زوجتك 

"النكدية" أم هى طبيعتها و طبيعة كل امرأة كما يدعى معظم الرجال. 
التى  النصائح  بعض  إليك  زوجتك،  إلى  االبتسامة  ورجوع  حياتك  لتغيير 

ستساعدك على تهدئة زوجتك "النكدية".
النصيحة األولى: ال تتكلم و ابتسم: إذا عال صوت زوجتك، ال تحاول الرد 
عليها و استفزازها بل حاول تهدئتها مثل اإلنصات إلى شكواها. واحذر من 
االبتسامة بال مباالة، فهذا األسلوب سيزيد من غضبها و حنقها. و لكن عليك 

معرفة ما يزعجها و يؤلمها. و لذلك سيطر على شعورك و ال تغضب.
أو  تجادل  ال  األخطاء  بإحدى  قمت  إذا  بأخطائك:  اعترف  الثانية:  النصيحة 
تنفعل بل إعترف بخطأئك. فهذا اإلسلوب سيهدأ من روعها بل و ربما تعاتب 

نفسها على غضبها. لذلك إمتص غضب زوجتك.
النصيحة الثالثة: إستمع ثم إستمع ثم إستمع: إذا كانت زوجتك تشعر بغضب 
منك و من أى شئ أخر، ال تحاول مقاطعتها أو التصرف بالالمباالة و عدم 
اإلهتمام. عليك أن تجلس بجانبها و تنصت لها جيدا و ال تجادلها، فهى فى حالة 

مزاجية تحتاج إلى من يستمع لها و أللمها.
النصيحة الرابعة: ال تعاتبها أو تجادلها: إذا قامت زوجتك بالوقوع فى أحد 
لديها  الوقت  ذلك  فى  اللحظة، النها  نفس  فى  تعاتبها  أن  تحاول  االخطاء، ال 
إحساس بالذنب و ربما عتابك يزيد الطين بله و يجعلها تغضب، لذلك ال تعاتبها 

و إتركها حتى تهدأ تماما ثم ناقشها.
النصيحة الخامسة: إبتعد عنها: إذا أحسست أن زوجتك غاضبة بشكل كبير 
ولن تهدأ، فإبتعد عنها لبعض الوقت ومن المفضل الخروج من البيت نهائيا ، 
ومن ثم إرجع إلى البيت بعد ان تهدأ و إحذر من أن تناقشها فى الموضوع أو 
عتابها على غضبها الشديد، من األفضل أن تترك األمر جانبا حتى تهدا تماما.

وسيلة  افضل  الرومانسى  األسلوب  روعها:  من  هدئ  السادسة:  النصيحة 
لتهدأت زوجتك مثل باقة من الورد، تشغيل الموسيقى التى تحبها أو الخروج 

معا فى مكان مميز و قضاء بعض الوقت معا.
وأخيرا قبل أن تحكم على زوجتك إنها "نكدية" حاول معرفة أسباب غضبها و 

حاول إيجاد أسلوب جديد للتفاهم بينك و بين زوجتك.

يسعى الرجل ومنذ بداية الكون لكسب ود المرأة والحصول على "قلبها" الذي 
تسلمه هي له بكامل إرادتها. ولكن هل يمكن أن يخطئ الرجل؛ ويقع في حب 

المرأة "الخطأ"؟.
هناك بعض األنواع من النساء التي يجب أن يتجنبها الرجال ألنها فعاًل قد تكون 

"خطراً" عليه ولن تكون الشراكة الزوجية بينهما ناجحة أبداً.
 

ـ  الفتاة التي تحب دائماً أن "تأخذ" فقط
ال تستطيع هذه المرأة أن "تخفي" نفسها؛ إذ يتركز هدفها األساسي على "أموال" 

الرجل فقط من دون أن تهتم ألي شيء آخر يميز الرجل الذي تحب.
وببساطة فإن المال هو هدفها الرئيسي؛ وألجله يمكن أن تفعل المستحيل. وتنظر 
هذا النوع من النساء للرجل على أنه "مصرف متحرك" يمتلك المال الذي يجلب 

لها السعادة.
وتستطيع أنت مالحظة هذا النوع مباشرة حيث أنها تنتظر منك أن تدفع ثمن 
األشياء التي تشتريها وهي بصحبتك وتحاول إفهامك دائماً أنه عليك "إغراقها" 
بالهدايا سواء كانت بسيطة ورمزية كالزهور على سبيل المثال أو غالية الثمن 

كخاتم من الذهب.
أن  كما  اآلخر.  الطرف  بمشاعر  اهتمامه  بعدم  النساء  من  النوع  هذا  ويتميز 
هؤالء النساء ال يشعرن أبداً بالذنب أو تأنيب الضمير وال يهتممن للحالة المادية 
للطرف اآلخر حيث يعتقدون أنه لطالما أنهن سيحبونه فعليه أن "يدفع ثمن هذا 

الحب".

ـ  التي ال تشعر باألمان
عدم ثقة الفتاة الداخلية وعدم شعورها باألمان المفرط تجاه الرجل ال يأخذ الكثير 
النساء  من  النوع  هذا  يبدأ  ما  بشكل واضح، وسرعان  يظهر  لكي  الوقت  من 

بمالحقتك وتتبع كل خطواتك بشكل يثير استغرابك.
لتعرف ماذا  الذي تحب  بالرجل  الدائم والمستمر  باتصالها  المرأة  وتتميز هذه 
يفعل ومع من يجلس. كما أنها دائماً ما تسأل الرجل الذي تحب إن كانت تبدو 
مالبسها  القلق حول  دائمة  أنها  إلى  باإلضافة  جذابة  وتسريحة شعرها  جميلة 
وشكلها وعدم قدرتها على "المحافظة" على رجلها. وتشعرك هذه المرأة بأنك 

في أي لحظة يمكن أن تتركها وتذهب مع امرأة أخرى "أفضل منها".

ـ  التواقة للزواج
ال تهتم هذه المرأة ألن تجد الرجل المناسب فهي فقط تريد أن تتزوج من دون 

االهتمام لشخصية الرجل أو عمله أو اهتماماته.
وعلى الرغم من أن هذه الفتاة تبدو لطيفة إال أنها تعتبر "خطرا"، فهي ال تحبك 
لشخصك بل تحبك ألنك ستتزوجها فقط وفي الواقع فإن األمر بالنسبة لها هو 

نفسه سواء كنت أنت أم أحد غيرك.
ـ  المظلومة دائماً

بمشاعر  يبالون  الرجال جميعهم ال  وأن  دائماً  بأنها مظلومة  المرأة  هذه  ترى 
النساء وأنهم "جامدون" ال يهتمون إال لمصالحهم الشخصية. إلى ذلك فإن هذا 

النوع من النساء يعتقد أنهن "مضطهدات" وأن مشاعرهن ال تهم الرجال.
ويمكن للمرأة هنا أن تقلب أي موقف يحدث بينها وبين الرجل الذي تحب إلى 
موقف " درامي" تكون فيه هي الضحية المظلومة حتى ولو كانت هي المخطئة؛ 

حيث أن هذه المرأة تعتقد أنها دائماً "على حق" وأنها هي "المظلومة".
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حيث  من  غيرهم  عن  األطفال  بعض  يتميز  لماذا 
القدرة على التحصيل الدراسي والتفوق األكاديمي؟ 
ولماذا تمتلئ أدراج بعضهم بشهادات التقدير والتفوق 
أي  اآلخر على  البعض  فيما ال يحصل  األكاديمي؟ 

منها على مدار سنواته الدراسية ؟ 

اسئلة جميعها تصب في حقيقة واحدة وهي أن كل 
وآخرين عكس  متميزين  أطفال  يحتوي على  صف 
متميزون  هم  هل  وهو  األهم  السؤال  ويبقى  ذلك 
بالفطرة والطبيعة أم أن المناخ األسري والمدرسي 

يلعب دوراً في هذا التمييز ؟!

الدراسات العلمية أكدت بعضها أن المناخ األسري 
دون  األطفال  رعاية  على  يقوم  والذي  المناسب 
بالحب  مليئة  من عمرهم رعاية خاصة  الثالثة  سن 
وقدرتهم  تميزهم  في  رئيسيا  سببا  تشكل  والتفاهم 
وتضيف  المدرسة.  محيط  مع  السريع  التأقلم  على 
الدراسات نفسها أن هؤالء األطفال ينقلون خبراتهم 
مع  الحميمة  عالقتهم  فيها  بما  اإليجابية  وتجاربهم 
قدرات  لديهم  ويكون  بل  المدرسة،  إلى  والديهم 

خاصة على التعامل مع مدرسيهم وأصدقائهم.
العالمي  النفسي  الطبيب  يؤكد  نفسه،  الصعيد  وعلى 
بشخصيته  يولد  إن كل طفل  إينك  هانس  بروفسور 
النوعين  ولكن  اآلخرين  عن  والمختلفة  المنفردة 
األكثر شيوعا هما: الشخصية االجتماعية ونقيضها.

فالطفل االجتماعي بالفطرة غالبا ما يكون أكثر تميزا 
من االنطوائي حيث يكون لديه قدرة أكبر على التأقلم 
متكلم،  شخص  فهو  يقابله  خارجي  محيط  أي  مع 
ولكنه  وصدق  بسهولة  نفسه  عن  التعبير  يستطيع 

أيضا يميل إلى السلوك العدواني وكثرة الحركة.
أما الطفل األنطوائي فيقول هانس: إنه غير اجتماعي 
وليس لدية القدرة على التعامل مع أصدقائه ومدرسية 

ويعاني من عدم القدرة على التعبير عن ذاته. 
ما  غالبا  بالفطرة  االجتماعي  فالطفل 

يكون أكثر تميزا من االنطوائي.
)الطفل  النوع  هذا  أن  ويضيف 
سلبيا  يكون  ما  غالبا  االنطوائي( 
غيره  من  أضعف  الدراسي  وتحصيله 

مما يولد لديه شعورا بالتشاؤم.

أن  تؤكد  العلمية  النظريات  كانت  وإذا 
في  أساسيا  دورا  تلعب  المنزلية  البيئة 
قدرة األطفال على التحصيل الدراسي، 

فإن دور المدرسة والمدّرسة ال يقل أهمية عن دور 
المنزل.

التفوق األكاديمي يرجع إلي :
- متابعة الطفل وتنمية القدرات سبب نجاحه

- القدرة على التركيز
- المشاركة

كيف تنشئ طفال متفوقاً ؟!
فقط  فرديا  ليست عمال  الدراسة  أن  طفلك  علمي   -
المشاركة  فكرة  على  قائم  جماعي  عمل  هي  بل 
طفلك  مع  لتقرئين  وقتك  من  جزءا  استقطعي   ..
وتشاركيه ألعابه وعلميه كيف يعبر عن كل ما يريد 

بالكلمات. 
حزنه  أو  فرحه  عن  يعبر  أتركيه  ذلك  من  واألهم 
فاللعب  يختارها،  التي  الصوتية  بالنبرة  اللعب  أثناء 

والهدوء ال يجتمعان.
الفنية  والمعارض  المتاحف  إلى  طفلك  اصطحبي 
ليكون منفتحا على عالم جديد خارج عالمه المنزلي 
والمدرسي. حاولي تنمية قدراته ومواهبه بالتوازي 

مع تحصيله العلمي.
المدرسة  في  طفلك  يدرسه  ما  المنزل  في  تابعي   -
سواء  أخرى  بمعلومات  تساعديه  أن  وحاولي 
 .. اإلنترنت  طريق  عن  أو  المكتبات  إلى  بالذهاب 

حولي المذاكرة إلى متعة.
المقارنة بين طفلك وباقي أخوته أو  - تجنبي تماما 
أصحابه .. كل طفل له قدراته الخاصة التي يجب أن 

نحترمها، وتجنبي تماما توبيخه إذا أخطأ.
ـ دعي طفلك يناقش أصدقاءك فيما يرغب أن يتحدث 
فيه واتركيه يسأل ما يشاء وحاولي إعطاءه إجابات 
تتناسب  التي  بالطريقة  اإلمكان ولكن  قدر  صحيحة 
مع عقليته وسنه. وتأكدي من أن الطفل عندما يسأل 

عن شيء فهو مهيأ لتلقي اإلجابة.

على  تندم  ال  حتى  غيرك  زوجة  إلى  تنظر  ال  ـ 
االقتران بزوجتك 

ـ أحسن بشر هذا الوجود هو رجل ال يخطئ أبدا
حبهم  مثل  العلم  يحبون  الناس  كان  لو  أتمنى  كم  ـ 

كرة القدم 
غطاها  وإذا  يوم  كل  تشرق  الشمس  مثل  الحق  ـ 

السحاب تقشعه وتظهر ولو بعد حين 
ـ الظالم له قلب يحس ولكن ليس له ضمير يؤنبه 

ـ الفقر ليس عيبا نخجل منه ولكن العيب فقر ال نخبر 
عنه أحد 

ـ ليس كل من امتطى جوادا أصبح فارسا وليس كل 
فارس يمتلك جوادا 

مع  تعيش  روحها  ولكن  بيننا  تعيش  إمرأة  جدتي  ـ 
أولئك الذين رحلوا 

ـ الطالق عقد ينتهي به اتفاق أخطأ كال الزوجين في 
التوقيع عليه 

ـ المرأة التي مات زوجها ال تنجب األطفال 
ـ العطور الباريسية قادرة على سرقة قلوب الرجال 
العرب لكن العطور العربية تسرق أموال الفرنسيين 
أنها  يعرف  ال  ولكنه  يسرق  ربما  البريء  الطفل  ـ 
سرقة لكن اللص يسرق وهو يتسلح بدموع األطفال 

األبرياء 
التي  تلك  مثل  امرأته  كانت  لو  رجل  كل  يتمنى  ـ 
الرجل  يتزوج  وعندما  كليب،  الفيديو  في  تظهر 

إحداهن يلعن اليوم الذي اشترى فيه التلفزيون 
ـ المسكين هو الذي ال يدعي المسكنة والشجاع هو 

الذي يثبت شجاعته على أرض الواقع 
والضباع  الذئاب  منها  تأكل  الفريسة  تسقط  ـ عندما 

وحتى البكتيريا التي ال ترى بالعين المجردة 
معركة  في  األعداء  مع  ويلتحم  بندقية  يمسك  من  ـ 
ليس كمن يقرأ عنها في جريدة الصباح وهو يرتشف 

القهوة 
ـ ال تأسف على صديق خانك وال تحزن على حبيبة 
كاذبة ألنهما مثل الحديد المطلي بالذهب يصدأ بعد 

زوال القشرة الملونة 
- من ركب الحق غلب الخلق

ـ الرجال ثالثة: إما صبي وإما غبي وإما نبي.
ـ كم ينمو غرور الرجل على شفتي إمرأة تقول له: 

أحتاجك.
فوق  السير  حق  وهبته  إمرأة  الرجل  يظلم  كم  ـ 

كرامتها.
االول،  المليون  تجمع  حتى  النساء  مع  لطيفا  كن  ـ 

بعدها ستكون كل النساء لطيفات معك.
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فنان مصري، اشتهر ببراعته في أداء األدوار الكوميدية حيث أجاد األدوار النسائية في العديد من األعمال 
جرجا  مدينة  في  1938م  عام  مايو   28 يوم  سيدهم”  أبيس  “جورج  ولد  والمسرح.  والتلفزيون  بالسينما 

بمحافظة سوهاج، حصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس عام 1961م.
أحب “جورج” التمثيل منذ صغره حيث كان يقوم بتقليد العديد من الشخصيات، وفي المرحلة الثانوية تفجرت 
موهبته في التمثيل حيث أصبح رئيس فرقة التمثيل بالمدرسة، ليتعرف عليه الجمهور بعد ذلك من خالل فقرة 
صامتة بعنوان “دش بارد” في برنامج “تسالي” للتليفزيون، والتي طلب منه المشرف االجتماعي “حسن السيد 
إبراهيم” في كلية الزراعة تقديمها. هذه الفقرة التي كانت بداية عمله في التليفزيون مع زميليه 
“الضيف أحمد” و”سمير غانم” لينطلق معهم بعد ذلك في سماء الفن الكوميدي عقب تقديمهم 
لنمرة بعنوان “الشحاتين حول العالم” في برنامج “مع الناس”، والتي كانت بمثابة فاتحة الخير 

لـهم، وذلك بعدما شاهدها المخرج “محمد سالم” الذي رشحهم لتقديم فقرة “دكتور الحقني”.
النجاح الكبير الذي حققه “جورج” وزمالئه دفعهم لتكوين فرقة تحت عنوان “ثالثي أضواء 
وبعض  رمضان  فوازير  منها  الكوميديا  فنون  أجمل  خاللها  من  قدموا  والتي  المسرح”، 
في  يوم   3٠“ أبرزها:  ومن  األفالم  بعض  إلى  باإلضافة  الماليكة”،  و”طبيخ  “حواديت”  مثل  المسرحيات 

السجن” و”الزواج على الطريقة الحديثة ” و”أفراح”.
إال أنه عقب وفاة “الضيف أحمد” أنحلت الفرقة حيث اتجه جورج للتمثيل منفرداً، واشتهر بأدائه لإلسكتشات 
المسرحية وإجادته أداء األدوار النسائية الساخرة، ومن أبرز أعماله “الجراج” و”الشقة من حق الزوجة” 
و”المعتوه” و”عالم عيال عيال” و”قاع المدينة” و”أضواء المدينة” و”البحث عن فضيحة” و”فرقة المرح” 

و”المجانين الثالثة” و”شباب مجنون جدا” و”معبودة الجماهير” و”آخر جنان” و”الشقيقان” و”آخر شقاوة”.
أصيب الفنان “جورج سيدهم” بجلطة في المخ نتج عنها حدوث شلل تام في الشق األيمن من جسده، كما 

أثرت على مركز الكالم مما أدى إلى ابتعاده عن الفن.

أعماله:
1995 : الجراج

1985 : الشقة من حق الزوجة
1982 : المعتوه..

198٠ : قصر في الهواء
1979 : رجب فوق صفيح ساخن

1978 : أحلى أيام العمر
1976 : ما بعد الحب

1976 : نبتدى منين الحكاية
1976 : عالم عيال عيال .... الجرسون

1974 : قاع المدينة
1972 : أضواء المدينة

1971 : البحث عن فضيحة
197٠ : فرقة المرح

197٠ : 3٠ يوم في السجن
197٠ : المجانين الثالثة

1969 : نشال رغم أنفه
1969 : الحرامي

1969 : العميل 77
1967 : معسكر البنات

1967 : شنطة حمزة
1967 : شباب مجنون جداً

1967 : العريس الثاني
1967 : نورا

1967 : شاطئ المرح
1967 : كرامة زوجتى

1967 : معبودة الجماهير
1966 : رحلة السعادة

1965 : آخر جنان
1965 : الشقيقان

1964 : آخر شقاوة
1963 : القاهرة في الليل
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سيطرت دراما العائالت على دراما الموسم الشتوي الجاري وهى الدراما التي 
ترصد ما يحدث داخل األسر المصرية وتعمل على حل أسباب الطالق ومشاكل 
الميراث والخالفات بين الجيران داخل العمارات وهو ما أدى إلى اهتمام الكتاب 
بالدخول أكثر نحو األسرة المصرية إليضاح أصل المشاكل التي تحدث سعيا 

من صناع الدراما والشركة المتحدة لحل هذه المشاكل وتسليط الضوء عليها.
وتصدر مسلسل »العيلة دي« قائمة األعمال األعلى مشاهدة في مصر، حيث 

احتل المركز األول من أصل 1٠ مراكز تضمهم القائمة. 
الفنان محمد  الونش«، من بطولة  الثاني مسلسل »مشوار  المركز  واحتل في 
رجب، أما المركز الثالث  فكان من نصيب مسلسل "إيجار قديم" للفنان شريف 

منير، والذي انتهي عرضه على شاشة التليفزيون خالل األيام الماضية . 
المسلسل  الخامس  المركز  واحتل  »إتزان«،  مسلسل  الرابع  المركز  واحتل 

الوثائقي "أم الدنيا" من إخراج محمود رشاد .
عائلة  حول  اجتماعي  إطار  في  العمل  في  دي  العيلة  مسلسل  أحداث  وتدور 
إسماعيل  وزوجها  عامر   وفاء  من   مكونة  متوسطة  لطبقة  تنتمي  مصرية 
فرغلى، وأبنائهما إسالم إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، إضافة إلى 
طفلين آخرين، ويتم من خالل تلك األسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية 
الخصوصية  والدروس  البطالة  أزمة  مثل  الحالي،  مجتمعنا  في  بالفعل  تحدث 
للسفر  الشباب  واتجاه  له  مناسب  البحث عن ساكن  في  الشباب  إسكان  وأزمة 
والعمل وغيرها من القضايا. مسلسل العيلة دي من بطولة وفاء عامر، سلوي 
عثمان ، محمد ثروت، إسالم إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف 
عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، 
عال رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة 

يسري الفخراني، وإخراج أحمد أمين.
محمود  والفنان  رجب   محمد  بطولة  من  وهو  الونش  مشوار  مسلسل  أما 
عبدالمغني، والفنانة ميمي جمال، والفنانة منة فضالي، والفنانة ميرهان حسين، 
إخراج  من  العمل  ويكون  النجوم،  من  العديد  وغيرهم  فهمي،  إيهاب  والفنان 

إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.
الونش في إطار درامي حول هفوة صغيرة في  تدور أحداث مسلسل مشوار 
ماضي حسن الونش لم يُِعرها اهتماًما وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر 
تبعاتها القاسية على هيئة نّوارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن 

واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

ما زالت المعاناة التي يعيشها العراقيون منذ الغزو األميركي هي البطل األساسي 
لموضوعات أفالمهم، فاأللم يطغى على كل شيء، ومرارة الدمار الذي أحدثته 

الواليات المتحدة ال يمكن ترميمه داخل أرض ووجدان أهل بالد الرافدين.
في مهرجان البحر األحمر السينمائي بجدة تفجرت تلك القضايا بقوة من خالل 
الفيلم العراقي المثير للجدل "جنائن معلقة"، الذي تدور أحداثه حول الشقيقين 

طه وأسعد، اللذين يعمالن في جمع المخلفات من مكب نفايات في بغداد.
األخ الصغير أسعد، الذي يبلغ 12 سنة يعثر على دمية جنسية في مكب نفايات 

الجيش األميركي، مما يشكل تغيراً كبيراً في حياته ويؤثر في عالقته بأخيه.
داخل  األميركي  الجيش  نفايات  مكب  في  الجنسية  الدمية  وجود  رمزية  عن 
العراق، وهل قصد التلويح بأن الواليات المتحدة دنست العراق وخربته ولكن 
بشكل غير مباشر؟ فأجاب "نعم، وبكل صدق هذا هو السبب األساسي وهدفي 
من تقديم الفيلم، فالغزو األميركي للعراق دمرنا كلياً وحطم بالدنا، وهو ناتج 
عن ظلم وافتراء، وكان يؤرقني مثل غيري إثبات ذلك في عمل فني يصدر 

للعالم ويوضح كيف ظلم األميركيون العراق من دون سبب حقيقي

كما يتطرق العمل إلى حكايات الدمار في العراق، الذي سببته الحروب التي 
نتج عنها عديد من اآلثار السياسية واالقتصادية واالجتماعية، الفيلم من بطولة 
وسام ضياء وحسين محمد وإنتاج مصر والعراق وفلسطين والسعودية، ومن 

إخراج أحمد ياسين الدراجي.

موقع  على  الرسمي  حسابه  ومتابعي  جمهوره  فهمي  حسين  الفنان  شارك 
انستجرام، صوًرا من مسلسله الجديد "سره الباتع"، الذي من المقرر عرضه 

في السباق الرمضاني لعام 2٠23.
ويظهر حسين في الصور بصحبة المخرج خالد يوسف، في كواليس المسلسل 
"الديكور  األول  وعلق  المشاهد،  بعض  تصوير  ستشهد  ريفية  منطقة  داخل 

الخاص بمسلسل سره الباتع مع المخرج خالد يوسف رمضان 2٠23".
وكان خالد يوسف قد أعلن عن فريق عمل مسلسل "سره الباتع"، وكتب: "ما 
العام  في  مصر  على  الفرنسية  الحملة  وعصر  الحاضر  العصر  زمنين،  بين 
يوسف  الراحل  الكبير  لألديب  قصة  من  مستوحاة  التاريخية  القصة   ،1798
ادريس )سره الباتع( وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف، 
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من  أكثر  "وبطولة  وتابع 
ستين نجم ونجمة منهم: أحمد 
فهمي - أحمد السعدني -حنان 
مطاوع- ريم مصطفى- حسين 
 - عبدالجليل  عمرو  فهمي- 
بيومي فؤاد - صالح عبدالله- 
 - صدقي  -هالة  وفيق  أحمد 
نجالء بدر- منة فضالي- أحمد 
 - قابيل  محمود   - عبدالعزيز 
عايدة رياض - خالد سرحان- 
وغيرهم.  درويش  مصطفي 
العرب:  "والنجوم  وأضاف: 
الكويتية شمس- التونسية رانيا 
التومي - السوري نضال نجم. 

تجهز النجم أحمد حلمي القتحام موسم عيد الفطر القادم بفيلم كوميدي تشويقي 
تحت اسم "لسه حتة".

السينمائية  الذي يعيده إلى األعمال  العمل  الممثل الشهير في تصوير  وينطلق 
ذات األبعاد السيكولوجية النفسية بعد غيابه عنها لسنوات، خالل االيام المقبلة.

بعض  خاللها  من  يناقش  التي  االدوار  من  النوع  بهذا  حلمي  أحمد  واشتهر 
المشاكل النفسية التي من الممكن أن تؤرق مضجع اإلنسان، وتدخله في مشاكل 

كبيرة إن لم يبادر بسرعة العالج منها.
التي تناقش أمراض نفسية،  وقدم أحمد حلمي العديد من األفالم السيكولوجية 
ولعل أشهرها فيلم "آسف على اإلزعاج" الذي يجسد خالله شخصية مهندس 
الطيران حسن الذي يعاني من انفصام في الشخصية، حيث يرى والده المتوفى 
بمرضه  والدته  تخبره  النهاية  وفي  تحدث،  ال  أشياء  ويتخيل  معه،  ويتحدث 

ويدخل إلى مصحة نفسية للعالج.
كما قدم حلمي اإلنسان ضعيف الشخصية في فيلم "كده رضا" الذي تدور أحداثه 
حول ثالثة توائم، أحدهما والمعروف باسم سمسم، يعاني من ضعف الشخصية، 

ويعاني من القهر من أشقائه.

تشرع الممثلة منى زكي في تصوير مسلسلها الرمضاني "تحت الوصاية"
والمسلسل من تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير 
وانتاج ميديا هب، ويشارك في بطولة العمل النجم دياب ورشدى الشامى وعدد 
ضمن  فقط،  حلقة   15 في  عرضه  المقرر  من  والعمل  الممثلين.   من  آخر 

المسلسالت المصرية لموسم رمضان 2٠23.
وقامت الشركة المنتجة بطرح اسم جديد للمسلسل ليصبح "تحت الوصاية" بداًل 

من "ضد الريح".
من  زكي  منى  وتجسد 
الوصاية"  "تحت  خالل 
الحاجة  شخصية 
صيصة، وهي شخصية 
حقيقية من صعيد مصر.
هي  صيصة،  والحاجة 
زوجها  مات  التي  سيدة 

االعتماد  فقررت  ابنتها؛  في  حاماًل  وكانت  عاماً،   21 العمر  من  تبلغ  وهي 
الجلباب  ارتدت  المرأة،  عمل  تمنع  التي  الصعيد  لعادات  ونظراً  نفسها،  على 
الرجالي الصعيدي لتعمل مثل الرجال لمدة 43 عاماً، في أعمال كثيرة شاقة 
األحذية،  ومسح  األرض  في  الحفر  في  وعملت  الطوب،  حملت  حيث  جداً؛ 
ونجحت في تزويج ابنتها الوحيدة، لكن زوج ابنتها أصبح هو اآلخر غير قادر 
على العمل بسبب المرض، فتقاعد في المنزل لتتولى هي اإلنفاق عليه وعلى 

ابنتها وأحفادها.

بعد ست سنوات من االبتعاد عن الوسط الفني المصري، واالستقرار في أمريكا 
برفقة ابنتيها، قررت النجمة عال غانم العودة لممارسة نشاطها الفني، وتعاقدت 
بالفعل على بطولة مسلسل جديد بعنوان “توحة” من المقرر البدء في تصويره 

خالل أيام قليلة ليلحق العرض بموسم رمضان 2٠23.
مسلسل “توحة” من إخراج محمد النقلي، ويشارك عال غانم البطولة كل من 
أحمد بدير وانتصار وعابد عنان ودنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين جاٍر 

التعاقد معهم.
غانم  عال  أن  يُذكر 
الوسط  عن  ابتعدت 
الفني المصري منذ العام 
عرض  بعد   ،2٠17
“الفندق”،  أفالمها  آخر 
محمد  البطولة  وشاركها 
وأحمد  ومروى  نجاتي 
في  شاركت  كما  بدير، 

نفس العام خالل مسلسل “طعم الحياة” مع سامو زين وساندي وحسناء سيف 
الدين وإخراج عبدالعزيز حشاد، إضافة إلى مسلسل “ظل الرئيس” مع ياسر 

جالل ومحمود عبدالمغنى وهنا شيحة وإخراج أحمد سمير فرج.
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ما  على  التركيز  وتفقدنا  أفكارنا  تشتت  أن  المتكررة  الذكي  الهاتف  يمكن إلشعارات 
نحاول القيام به.

وهناك دليل جيد على أن مجرد وجود هاتفك، سواء كان صامتا أم ال، يكفي لصرف 
انتباهك. ماذا يحصل؟ واألهم من ذلك، كيف يمكنك استعادة تركيزك دون تفويت األشياء 

المهمة؟.
على الرغم من اختالف التقديرات، فإن الشخص العادي يتحقق من هاتفه حوالي 85 مرة في 

اليوم، مرة كل 15 دقيقة تقريبا.
وبمعنى آخر، كل 15 دقيقة أو نحو ذلك، من المرجح أن يتشتت انتباهك عما تفعله. وتكمن 
المشكلة في أن األمر قد يستغرق عدة دقائق الستعادة تركيزك بالكامل بعد مقاطعة هاتفك لك.

وإذا كنت تشاهد التلفاز فقط، فإن عوامل التشتيت )وإعادة التركيز( ليست مشكلة كبيرة. ولكن 
إذا كنت تقود سيارة، أو تحاول الدراسة، أو في العمل، أو تقضي الوقت مع أحبائك، فقد يؤدي 

ذلك إلى بعض المشكالت الجوهرية إلى حد ما.
وتعد األصوات الصادرة من هاتفك "مقاطعات خارجية" لك. ويمكن أن نصبح مهيئين للشعور 

باإلثارة عندما نسمع أصوات هواتفنا.

ماذا لو كان هاتفك في الوضع الصامت؟ أال يحل هذا المشكلة؟ حسنا، ال. 
هذا نوع آخر من االنقطاعات، االنقطاع الداخلي. فكر في كل مرة كنت تعمل فيها على مهمة، لكن 
انتباهك ينجرف إلى هاتفك. ربما تكون قد قاومت الرغبة في التقاطه ومعرفة ما كان يحدث عبر 

اإلنترنت، لكنك ربما تحققت على أي حال.
في هذه الحالة، يمكننا أن نصبح مشروطين بشدة لتوقع مكافأة في كل مرة ننظر فيها إلى هاتفنا، 

ولسنا بحاجة إلى انتظار اختبار االتصال لبدء التأثير.

امنح عقلك استراحة
هناك أدلة متزايدة ترتبط بإخطارات الدفع بانخفاض اإلنتاجية وضعف التركيز وزيادة اإللهاء في 

العمل والمدرسة.
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وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على موجات 
أنفسهم  يصفون  الذين  أولئك  أن  األشخاص  دماغ 
أكثر  كانوا  الذكية  للهواتف  كثيفين  كمستخدمين 
حساسية لدفع اإلشعارات من أولئك الذين قالوا إنهم 

مستخدمون خفيفون.
وعلى الرغم من أن اإلخطارات أوقفت التركيز لكلتا 
المجموعتين، إال أن المستخدمين المدمنين استغرقوا 

وقتا أطول الستعادة التركيز.
للهاتف  المتكررة  االنقطاعات  تجعلك  أن  ويمكن 
تشعر بالتوتر بسبب الحاجة إلى االستجابة. وترتبط 
F االنقطاعات المتكررة للهواتف الذكية أيضا بزيادة

ـMـ )الخوف من الضياع(.
وإذا كان هاتفك يشتت انتباهك بعد الرد على إشعار، 
فإن أي مماطلة الحقة في العودة إلى مهمة ما يمكن 

أن تجعلك تشعر بالذنب أو اإلحباط.
ومن المؤكد أن هناك أدلة تشير إلى أنه كلما قضيت 
منتجة،  استخدام هاتفك بطرق غير  وقتا أطول في 

كلما قل تقييمك لرفاهيتك.

كيف يمكنني التوقف؟
نحن نعلم أن تفعيل الوضع الصامت لن يؤدي إلى 
حل المشكلة، خاصة إذا كنت مدققا متكررا بالفعل. 
قد  صعب.  وهذا  السلوك،  تغيير  هو  نحتاجه  ما 

يستغرق األمر عدة محاوالت لرؤية تغيير دائم.
أو  التدخين،  عن  اإلقالع  حاولت  أن  لك  سبق  وإذا 
للتمارين الرياضية،  إنقاص الوزن، أو بدء برنامج 

فستعرف ما يعنيه ذلك.
ابدأ بإيقاف تشغيل جميع اإلشعارات غير الضرورية. 
ثم إليك بعض األشياء التي يمكنك تجربتها إذا كنت 
تريد تقليل عدد المرات التي تتحقق فيها من هاتفك:

عن  مختلفة  غرفة  في  الليل  طوال  هاتفك  اشحن  ـ 
غرفة نومك. يمكن أن تمنعك اإلشعارات من النوم 
ويمكن أن توقظك مرارا وتكرارا من النوم األساسي 

طوال الليل.
ـ قاطع الرغبة في التحقق وقرر بنشاط ما إذا كانت 
المثال، عندما  اللحظة. على سبيل  تلك  في  ستفيدك 
تستدير للوصول إلى هاتفك، توقف واسأل نفسك ما 
إذا كان هذا اإلجراء يخدم غرضا آخر غير اإللهاء.

ـ جرب طريقة بومودورو لتظل مركزا على المهمة. 
يتضمن ذلك تقسيم وقت تركيزك إلى أجزاء يمكن 
التحكم فيها )على سبيل المثال، 25 دقيقة( ثم مكافأة 
نفسك باستراحة قصيرة. قم بزيادة المدة الزمنية بين 
المكافآت تدريجيا. قد تستغرق إعادة التعلم تدريجيا 
للحفاظ على انتباهك في أي مهمة بعض الوقت إذا 

كنت مدققا بحجم كبير.

ذكاء  أداة  المتخصصة   OpenAI شركة  طرحت 
اصطناعي جديدة مولدة لنصوص قريبة من الكتابة 
محددة  مواضيع  حول  يصدق.  ال  بشكل  البشرية 
التقنية  هذه  حول  المخاوف  يجدد  ما  منها،  تطلب 

وقدراتها.
وتمول منظمة "أوبن أي آي" من خالل مساهمات 
مجال  في  التنفيذيين  المديرين  من  مجموعة 
التنفيذي  الرئيس  ماسك  إيلون  أبرزهم  التكنولوجيا، 

السابق لشركة تسال.
من  الخبر  عندما طلب محرر  المثال،  سبيل  وعلى 
خطاب  عمل   ""ChatGPT المسمى  التطبيق 
ثواني  األمر  يستغرق  لم  صحفي،  لمحرر  تعريفي 
احتاجه  ما  وكل  بنجاح،  المهمة  تنفيذ  وتم  معدودة 
األمر فقط بعض التعديالت الطفيفة، كما قام التطبيق 
بمهمة كتابة مقال عن ديون إحدى الدول بشكل دقيق 

ومنمق.
أغان  أو  قصيدة  بتأليف  األداة  تقوم  أن  يمكن  كما 
عن المستخدم باسمه وغير ذلك من اإلمكانيات غير 

المحدودة.
لكن عندما طرح على مولد النصوص بعض األسئلة 
وأجاب  لغوية  أداة  أنه  ذكر  بالسياسة  تتعلق  التي 

بطريقة عامة وفلسفية على األسئلة.
المتسارع  التطور  على  الضوء  األداة  وتسلط 
نصوص  إنشاء  مجال  في  يجري  الذي  والمقلق 

الذكاء االصطناعي، والذي من الممكن أن يزيد من 
صعوبة األوضاع بالنسبة للكثير من البشر العاملين 

في المجاالت ذات الصلة.
المتعة  من  الكثير  تضيف  التقنية  ان  ورغم 
الضوء  تسلط  ذاته  الوقت  في  لكنها  للمستخدمين، 
أيًضا على المخاطر المرتبطة بالذكاء االصطناعي، 
والترويج  المعلوماتي  بالتضليل  يتعلق  فيما  ال سيما 

لألكاذيب.
األميركي،  "أكسيوس"  موقع  أورده  تقرير  ووفق 
في  وتتمثل  األداة،  في  كابوسية  سيناريوهات  تكمن 
المخاوف من استخدام نصوص من محركات الذكاء 
تبدو  بمعلومات  الجمهور  إلغراق  االصطناعي 

موثوقة لدعم نظريات المؤامرة والدعاية.
على سبيل المثال استطاع البرنامج توليد قصة علمية 
مزيفة عن اكتشاف وحيد القرن في جبال اإلنديز عن 

طريق إدخال جملتين فقط.
كما يمكن استغالل هذه األداة على سبيل المثال في 
كتابة مراجعات المستخدمين حول منتج أو كتاب أو 

حتى تقرير علمي لتغيير الرأي العام حوله.
تكنيكا"  "آرس  موقع  علق  الصدد،  هذا  وفي 
قائاًل:  األداة  بشأن  التقنية،  بالشؤون  المتخصص 
خطورة  األكثر  الكاذب  ابتكرت  الشركة  تكون  "قد 

وإقناعا واطالعا في التاريخ".

حذر ألكسندر باجوف، خبير قسم التحليل األمني في شركة Digital Security، من أن التليفزيونات الذكية 
في المنازل يمكن استخدامها في مراقبة الناس حتى وهي مغلقة.

وقال باجوف إن التليفزيونات الذكية الحديثة متصلة باإلنترنت ومزودة بكاميرات وميكروفونات، لذلك يمكن 
أن يستخدمها القراصنة للتنصت والتجسس على أصحابها.

وأوضح: "تسمح الكاميرا والميكروفون الموجودان في التليفزيون الذكي، بالتجسس والتنصت على صاحبه، 
حتى عند إيقاف تشغيله. أي يمكن أن يصبح هذا التليفزيون هدفا للدخالء والمتطفلين وغيرهم".

األخرى  األجهزة  إلى  بالوصول  للقراصنة  يسمح  الذكي،  التليفزيون  إلى  التسلل  أن  على  باجوف،  ويؤكد 
وأجهزة  الهواتف  مثل  الشبكة،  الموجودة ضمن 
الدخالء  منع  أجل  "من  ويقول:  الكمبيوتر. 
والمتطفلين من اختراق شبكة المنزل، يجب دائما 
تحديث برامج التلفزيون بانتظام وعزل األجهزة 
األخرى التي لم يتم التأكد من عدم اختراقها عنه".

تسمح  الحديثة  الراوتر  أجهزة  أن  إلى  ويشير 
بتوصيل  يسمح  ما   ،Wi-Fi نقاط  عدة  بإنشاء 
يتم  لم  التي  وتلك  منها  التحقق  تم  التي  األجهزة 

التحقق منها بنقاط مختلفة.
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في حال ظهر اشتباه بإصابة الهاتف بالفيروسات، يجب اتباع بعض الخطوات 
لتنظيف الهاتف والتخلص من هذه البرمجيات.

تهاجم الفيروسات عادة متصفح الويب، ولهذا ينصح في البداية بتجربة مسح 
ذاكرة التخزين المؤقت لمتصفح الويب. ويمكن أن يقضي هذا على البرمجية 

الخبيثة المستوطنة في ذاكرة الهاتف.
تختلف الخطوات المحددة لهذه العملية قلياًل بناًء على نوع الجهاز الذي تمتلكه، 
لكنك ستتمكن من العثور على إعدادات ذاكرة التخزين المؤقت بإتباع الخطوات 

التالية:
"اإلعدادات".  افتح 

Einstellungen
"التطبيقات".  على  انقر 

Apps
التطبيقات،  قائمة  إلى  انتقل 
اختر متصفح كروم من  ثم 

Chrome .القائمة
"مساحة  على  اضغط 
التخزين  وذاكرة  التخزين 

Speicher ."المؤقت
ذاكرة  "محو  على  انقر 
 Cache ."التخزين المؤقت

leeren
 Speichr verw. ."انقر على "إدارة المساحة"، ثم اختر "محو جميع البيانات

… Alle Daten löschen
حذف التطبيقات المجهولة من الهاتف 

وقد  األحيان،  بعض  في  الهاتف  على  برامج ضارة  بتثبيت  الفيروسات  تقوم 
يعجز المستخدم عن حذفها مثل باقي التطبيقات بطريق عادية، إذ ينصح باعادة 
تشغيل الهاتف بنظام األمان الذي يقلص مساحة التطبيقات، ما يسمح لك بحذف 

التطبيق.
فيما يمكن تنشيط خدمة بالي للحماية، وهي عبارة عن تطبيق من شركة جوجل 
لمكافحة البرمجيات الخبيثة، وتعمل الخدمة على فحص الهاتف وتتبع حركة 

الهاتف في حال وجود أي نوع من الفيروسات.

كيفية التخلص من فيروسات الهاتف

وافق البرلمان األوربي، على مشروع قانون يقضي بتوحيد شواحن الهواتف 
المحمولة وغيرها من األجهزة اإللكترونية في الدول األعضاء باالتحاد األوربي 

بدًءا من عام 2٠24.
وصوت البرلمان األوروبي على مشروع القانون، بعد اتفاق أبرم بين مفاوضين 

من البرلمان ودول التكتل في يونيو الماضي.
وقد جاء هذا االتفاق رغم معارضة عدد من الشركات، وانتقدت “آبل” بشكل 
خاص التشريع باعتباره يقوض االبتكار، وقالت شركة التكنولوجيا األمريكية 

قد  الخطوة  هذه  إن  العمالقة 
من  الكثير  من  التخلص  تفرض 
المنتجات الحالية من دون وجود 

حاجة إلى ذلك.
بعد  الجديدة  القاعدة  وتأتي 
لجعل  الشركات  على  ضغوط 
واألجهزة  الهواتف  شواحن 

التي  المقترحات األصلية  منذ عام 2٠14 مع  اتساقا  أكثر  المحمولة األخرى 
يعود تاريخها إلى عام 2٠٠9.

كشف باحثون عن أن الهواتف الذكية قد تكون قادرة على رصد كم هو قريب 
موعد وفاة الشخص من خالل تحليل ]وتيرة[ المشي الذي يقوم به.

ففي دراسة جديدة، وضع أكثر من 1٠٠ ألف مشارك أجهزة لرصد النشاط 
على مدى أسبوع، ولكن األمر تطلب بيانات لست دقائق من المشي فقط كل 
يوم لكي يتمكن الباحثون من توقع احتمال وفاة الشخص خالل السنوات الخمس 

المقبلة.
الجهاز،  لمرتدي  والجنس[  والعرق  ]العمر  الديموغرافية  لبيانات  جانب  إلى 
في  عليها،  الحصول  الهاتف  بوسع  والتي  لديهم،  المشي  سرعة  استخدام  يتم 

خوارزمية خاصة لتوقع معدالت الوفيات. 
سلبية  قياسات  بوسع  أنه  نتائجنا  "تظهر  المؤلفون:  يقول  السياق.  هذا  وفي 
]خاملة[ مع مستشعرات حركية أن تحقق دقة مماثلة للقياسات النشطة الفعالة 
لسرعة المشي ووتيرته. تقدم طرقنا القابلة للتطوير مساراً عملياً نحو الفحص 

الوطني لألخطار الصحية".
وفيما ارتدى المشاركون في الدراسة أجهزة استشعار للحركة على المعصم، 
يقول الباحثون بأنه يمكن الحصول على المعلومات نفسها من خالل استخدام 
لجمع  كاف  بشكل  جيد  فيها  السرعة  مقياس  ألن  الثمن  باهظة  غير  هواتف 
المعلومات و"حتى يمكن استخدام الهواتف القابلة للطي واألقل كلفة المزودة 

بمستشعرات حركية".
من  الذاتي  اإلبالغ  البدنية:  الحركة  لقياس  رئيستان  طريقتان  هنالك  عادة، 
خالل ملء استبيان معين، أو المشي لمسافة محددة وجمع البيانات عبر أجهزة 
الطريقة األولى يطرح "إشكالية في  بأن اعتماد  الباحثون  االستشعار. ويقول 
يقتضيها  التي  اللوجيستية  الصعوبات  بسبب  السكان  مستوى  لتقييم  القياس 
الحصول على أعداد كبيرة من األشخاص لتأدية المهام المطلوبة على أساس 

روتيني".
ال  إذ  أساسية  فائدة  االستشعار  أجهزة  أساس  على  القائم  البحث  يملك  ولكن 

يتطلب من األشخاص تغيير أنشطتهم اليومية.
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تتواجد عدة سوائل في مختلف أجزاء السيارة لضمان 
الحرارة  المناسب ومقاومة  بالشكل  عملها وتبريدها 

الناتجة عن عمليات االحتراق.
أثناء  السوائل  بهذه  السيارات  سائقي  بعض  ويهتم 
يعيروها  ال  بينما  الطقس،  حرارة  درجة  ارتفاع 

االهتمام المطلوب في األجواء الشتوية.
في النقاط التالية نستعرض أهم السوائل التي يجب 

التأكد من تواجدها بالمستوى المطلوب:
سائل التبريد

يسميها  كما  الردياتير  مياه  أو  التبريد  سائل  يمثل 
السيارة،  ردياتير  لعمل  أساسياً  عنصراً  البعض، 
ترتفع  دونه  ومن  السيارة  لتبريد  األساسية  الوحدة 
درجة الحرارة ما يضع أجزاء المحرك أمام خطورة 
الحرارة  نتيجة  الباردة  األجواء  في  حتى  كبيرة 
الناتجة عن عملية االحتراق داخل المحرك، لذا يجب 
الكافي  بمستواه  السائل  وجود  من  باستمرار  التأكد 
عبر االطالع على القربة المتواجدة في األغلب على 

يسار المحرك.
زيت المحرك

فوق  بالسير  البعض  يقوم 
لزيت  المحددة  المسافة 
على  يؤثر  ما  المحرك 
وكفاءته  ولزوجته  خواصه 
لحماية  وظيفته  تأدية  في 
المعدنية  المحرك  أجزاء 
درجة  استقرار  وضمان 
الطقس  يوفر  وال  حرارته، 
للتغاضي  الفرصة  البارد 
للحاجة  الزيت  تغيير  عن 

المستمرة إليه في التبريد.

زيت ناقل الحركة
مع  كبير  بشكل  الحركة  ناقل  زيت  وظيفة  تتشابه 
ذلك المخصص للمحرك، حيث يقوم بتوفير الحماية 
مستوى  على  والحفاظ  المعدنية  ألجزاءه  المطلوبة 

حرارته، وقد يؤدي نقصانه لتلفيات خطيرة.
زيت الفرامل

يعمل زيت الفرامل لنقل الضغط المتولد من دواسة 
األقراص  على  الضغط  بهدف  للمكابس  الفرامل 
بدال  وظيفة  تزول  دونه  ومن  السرعة  وتخفيض 
الفرامل، لذا ينصح باالطالع على مستواه من وقت 
لألخر عبر الفتحة التي تتواجد على األرجح بالجزء 
األيمن تحت غطاء المحرك بينما يشير نقصانه في 

بعض الحاالت لتأكل الفرامل.
سائل المساحات

مختلف  خالل  السيارة  لمساحات  الحاجة  تظهر 
األحوال الجوية وخاصًة في الشتاء مع دخول موسم 
على  باستمرار  االطالع  يجب  لذا  األمطار،  سقوط 
المنتجات  من  كان  سواًء  الخاص  سائلها  مستوى 
المخصصة للمساحات أو مياه عادية لدورها المؤثر 

على مجال الرؤية 

يلجأ بعض السائقين إلى التوقف إلى جانب الطريق 
إغالق  مع  الراحة،  من  قسط  على  للحصول  طلًبا 
الحر  على  للتغلب  التكييف  وتشغيل  النوافذ  زجاج 

بفصل الصيف أو البرد في الشتاء.
لكن ما ال يعلمه الكثيرون أن ذلك قد يمثل خطورة 
خطورة  وراء  السبب  ويرجع  حياتهم.  على  حقيقية 
إلى  للمرور،  إدارة  إرشادات  أوضحته  والذي  ذلك 
الذي  الكربون  أوكسيد  أول  غاز  تسرب  إمكانية 

يخرج مع احتراق البنزين إلى مقصورة السيارة.
غاز  أنه  في  الكربون  أكسيد  أول  خطورة  وتكمن 
داخل  النائمين  تنبه  لذا يصعب  رائحة،  لون وال  ال 
مقصورة السيارة إلى انتشاره، ومع استنشاقه لفترات 
طويلة بمكان ال يتجدد به الهواء يؤدي إلى االختناق 

حتى الموت.
أن  إال  بشكل خفي،  الغاز  هذا  تسرب  من  وبالرغم 
هناك بعض العالمات التي قد تظهر على الشخص 
عند تعرضه له، مثل الصداع والدوار وآالم الصدر 

مع صعوبة في التنفس.
قد يتحرك البعض عند مالحظة هذه العالمات لطلب 
أما في حالة  المساعدة أو االستعانة بشخص قريب 
للدخول في غيبوبة  التسرب  يؤدي  أن  يمكن  النوم، 

خالل ساعتين.
ما اإلجراءات التي يجب اتخاذها لتفادي تسرب أول 

أكسيد الكربون؟
يجب فحص شكمان السيارة لضمان عدم وجود أي 
خلل أو ثقب به يمكن أن يتسبب في حدوث تسريب، 
للنوم،  مكان  أفضل  ليست  السيارة  أن  حين  وفي 
الحاجة  عند  الخطورة  نسبة  تخفيض  يمكن  أنه  إال 
وفتح  المحرك  تشغيل  إيقاف  مثل  للنوم  الضرورية 

النوافذ الجانبية لدخول الهواء إلى السيارة.
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ما  مثل  السوق  مستوى  على  كبير  بشكل  السيارات  بطاريات  أسعار  ارتفعت 
تم في أغلب قطع الغيار ما قد يدفع العديد من مستخدمين السيارات لمحاولة 
توفير الطاقة أو إحسان استخدامها سعياً لضمان استمرار عملها بكفاءة ألول 

فترة ممكنة.
يعيق  ما  المفاجئ  البطارية  تلف  موقف  من  السيارات  سائقي  أغلب  يسلم  ولم 

تدوير محرك السيارة أو تشغيل أي من أجهزتها اإللكترونية.
التالية نستعرض بعض األخطاء الشائعة التي تنهي عمر البطارية  النقاط  في 
لفترة  البطارية  بكفاءة  االحتفاظ  على  تجنبها  يساعد  أن  ويمكن  أسرع  بشكل 

أطول.

تواجد المفتاح الذكي بالقرب من السيارة
تجهز سيارات حديثة عديدة بالمفتاح الذكي الذي يوفر إمكانية فتح الباب عبر 
زر عند اقتراب المفتاح منها دون الحاجة إلخراجه واستخدامه، تحدد السيارة 
المفتاح  على  التعرف  وعند  معينة  موجات  عبر  منها  بالقرب  المفتاح  تواجد 

يتمكن المستخدم من فتح األبواب ويستهلك ذلك طاقة من بطارية السيارة.
قد يقوم البعض وضع المفتاح في موقع قريب من السيارة بحالة مالك الجراجات 
الخاصة بالمنازل أو الفيالت أو من يمتلكون أكثر من سيارة ويقومون بوضع 
المفاتيح بالقرب منها، ما يترك السيارة في حالة االستعداد دوماً لتلقي الموجات 

وقد يؤدي ذلك إلفراغ البطارية.

مسافات ال تهيئ الفرصة لشحن البطارية
تتعرض البطارية للحمل األكبر عند تشغيل السيارة حيث تقوم بإمداد مختلف 
لشحن  بعد  فيما  الدينامو  يعمل  لعملها،  الالزمة  بالكهرباء  واألنظمة  األجهزة 
البطارية وتوفير الطاقة الالزمة الستمرار دورة عملها فيما بعد، وفي المشاوير 
القصيرة المتكررة ال يتوفر الوقت الكافي لشحن البطارية لذا مع الوقت قد يؤدي 

ذلك إلتالف البطارية.

تشغيل األجهزة دون إدارة المحرك
من األخطاء األكثر شيوعاً هي تشغيل بعض أجهزة السيارة مثل النظام الصوتي 
أو الشاشة الوسطية مع تبطيل المحرك وفي هذا الظرف يتم استمداد الطاقة من 

البطارية مباشرة لغياب الدينامو عن العمل ما يستنفذ طاقتها مع الوقت.

عدم إطفاء اإلنارة عند مغادرة السيارة
يغفل البعض عن إطفاء إنارة السيارة الخارجية أو الداخلية عند مغادرتها بينما 
تحتوي بعض السيارات األوروبية على خاصية Parking Light التي تقوم 
بتشغيل ناحية من مصابيح السيارة لتحذير السائقين القادمين من وجودها في 
حالة توقفها بمنطقة مظلمة بينما يمكن أن يؤدي ذلك عند تفعيلها لفترة طويلة 

إلى إفراغ البطارية.

إهمال تشغيل السيارة لفترة طويلة
يأتي هذا بجانب استنفاذ بعض خواص السيارة البسيطة مثل الساعة أو كمبيوتر 
الرحالت بعض الطاقة من البطارية لتخزين الطاقة وعند ركن السيارة لفترة 
طويلة دون تشغيلها قد يؤدي ذلك إلفراغ البطارية لذا يجب تشغيلها من فترة 

للتانية أو فك البطارية إذا كانت النية تركها لعدة أسابيع أو شهور.

يواجه قائدو السيارات أحياناً بعض المشاكل واألعطال أثناء السير على الطرق، 
أحد أبرز هذه المشاكل هي الشعور باختناق المحرك وضعف السحب، فما هي 

أسباب ظهور هذه المشكلة؟
أوضح الخبراء أن مشكلة اختناق المحرك تدل على أن هناك خلل في عملية 
احتراق الوقود داخل غرفة االحتراق، وأن أجزاء أسطوانة الُمحرك غير قادرة 
على إدخال الهواء والوقود الالزم لعملية توليد الطاقة، أو إخراج العادم الناتج 

عن عملية الحرق بشكل سلس وسليم.
لقائدي  كبير  وإزعاج  مشاكل  من  السيارة  محرك  اختناق  يسببه  لما  ونظراً 
السيارات أثناء السير على الطرق، نستعرض لكم خالل السطور التالية أبرز 

األسباب التي تؤدي إلى اختناق محرك السيارة، وهي كالتالي:

– إنسداد الكتاليزر )علبة البيئة(
تتلخص وظيفة الكتاليزر في تحويل الغازات السامة الناتجة عن احتراق الوقود، 
إلى غازات غير سامة وغير ملوثة للبيئة، أي أن وظيفته هي تقليل االنبعاثات 
الضارة بالبيئة، وعند وجود عطل أو خلل به ستعاني سيارتك من العديد من 

األعطال من أهمها اختناق المحرك وضعف السحب وزيادة استهالك الوقود.

– البواجي “شمعات اإلشعال”
يؤدي تلف البواجي إلى اضطراب عملية حرق الوقود وزيادة استهالك الوقود 
عن الالزم وبالتالي ازدياد نواتج االحتراق واختناق المحرك بها، كما ستاُلحظ 

أيضاً ضعف سحب السيارة.

– انسداد أو تلف الفالتر
عند نسيانك فحص فالتر المحرك وتنظيفها بشكل دوري، تتراكم عليها الُملوثات 
والرواسب، األمر الذي يُقلل من كفاءة حرق الوقود، وينتهي باختناق الُمحرك. 

– صمامات األسطوانات
سير  بعمل  خلل  نتيجة  عملها  أو  األسطوانات  بصمامات  تلف  هناك  كان  إن 
التايمن أو نتيجة تراكم وترسب الكربون الناتج عن عملية االحتراق عليها، فلن 
العادم خارج غرفة االحتراق بعد  لتمرير غازات  تُفتح الصمامات بشكل جيد 

إتمام عملية حرق الوقود، وهو ما يسبب اختناق المحرك.
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تتكون السيارة من مجموعة مكونات مسؤولة عن عمل السيارة بأفضل كفاءة 
وأكثر الطرق سالسة وتتواجد أشكااًل متعددة من اإلشارات لتحذير السائق في 

حالة وجود أية خلل يعيق ذلك.
من أبرز تلك الشارة هي عالمة فحص المحرك Check Engine  التي قد 

تظهر لعدة أسباب وفي البداية يجب التركيز على طريقة إضاءتها.
إذا الحظت ظهور عالمة فحص المحرك بلون أصفر فذلك يشير لوجود مشكلة 
أن  بينما يمكن  فني متخصص،  للفحص عند  التوجه  بالسير حتى  لكنها تسمح 
أكثر  الحالة  تكون  قد  الحالة  هذه  في  هيئة ومضات تضئ وتطفئ،  في  تظهر 
خطورة. في هذا الموضوع نستعرض أهم المشاكل التي قد تؤدي إلى ظهور 

عالمة فحص المحرك بلوحة القيادة:
ـ عدم إحكام غلق غطاء تنك البنزين: يمكن أن تتسبب هذه المشكلة البسيطة 
لتي قد تحدث سهواً في ظهور عالمة Check Engine إذ تتحكم البوابة ببعض 
األبخرة واالنبعاثات الناتجة من البنزين وعند عدم إحكامه تترسب هذه الغازات 

ما يحدث خلاًل في دورة البنزين لذا تضئ عالمة التحذير.
ـ تلف شمعات االحتراق: شمعات االحتراق أو البوجيهات هي العنصر المسؤول 
إلحداث شرارة االنفجار بين البنزين والهواء والتي ينتج عنها استخراج القوة 
والعزم، ومع االحتراق المتكرر بمرور الوقت يمكن أن يتلف سطح البوجيهات 
ويضعف  المحرك  غرفة  داخل  المناسب  بالشكل  االحتراق  حدوث  يمتع  ما 

االستجابة بشكل ملحوظ كما قد يظهر إشارة فحص المحرك.
ـ خلل بحساس الهواء: يعمل حساس الهواء الحتساب كمية البنزين المطلوبة 
بين  النسبة  تلفه تختل  للمحرك وعند  الداخلة  الهواء  بناًء على كمية  لالحتراق 
يؤدي  قد  كما  الوقود  استهالك  وزيادة  التسارع  لضعف  يؤدي  ما  العنصرين 
لظهور اإلشارة التحذيرية، في بعض األحيان قد يحتاج الحساس للتنظيف فقط 
بينما يمكن أن يستلزم األمر  الجو  المحملة في  للكثير من األتربة  يتعرض  إذ 

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

وقد يؤدي ذلك إلضاءة عالمة فحص المحرك.

في كثير من األحيان قد نبتعد عن استخدام سياراتنا لفترات طويلة أسباب كثيرة 
أبرزها السفر وهذا يعني توقف السيارة لفترة طويلة؛ إذا فأنت بحاجه لعدد من 
الخطوات لضمان تشغيلها السيارة بصورة جيدة وحمايتها من أي ُعطل يتسبب 

فى إتالفها.
ومن خالل النصائح التالية يمكنك الحفاظ على السيارة أثناء توقفها لفترة طويلة.
قوتها  البطارية  يفقد  طويلة  لفترات  السيارة  استخدام  عدم  البطارية:  تلف 
ويعرضها للتلف، وللحفاظ عليها ينصح الخبراء في مثل هذه الحاالت تشغيل 
السيارة لعدة دقائق يوًما بعد آخر، أو القيام بفصل القطب السالب، أو إيصال 

البطارية بمصدر طاقة خارجي.
التي تحافظ على محرك  العوامل  زيت المحرك: يعد زيت المحرك من أبرز 
الزيت  يفقد  قد  طويلة  لفترات  السيارة  تشغيل  عدم  لكن  التلف،  من  السيارة 
واستبدال  فترات،  على  السيارة  تشغيل  أيضاً  يفضل  لذا  ولزوجته،  خواصه 

الزيت في حال تقادمه.
ضغط اإلطارات: عدم حركة السيارة لفترة طويلة يفقد اإلطارات ضغط الهواء 
وزن  الفارغة  اإلطارات  لتحمل  نظًرا  تلفها  إلى  يؤدي  قد  ما  وهو  بداخلها، 
السيارة بالكامل، لذا يجب فحص اإلطارات بصفة دورية وتزويدها بالهواء في 

حال تناقصه.
مثل  السيارة  شنطة  السائقين  يستخدم  المعتاد  في  الشخصية:  المتعلقات  إزالة 
المخزن، حيث يضعون بها العديد من األشياء غير الضرورية، باإلضافة إلى 
تركهم العشرات من المتعلقات الشخصية في المقصورة، لذا يفضل إزالة كافة 
السيارة  وزن  لتقليص  وأيًضا  تلفها،  لتفادي  السيارة  في  الشخصية  المتعلقات 

للحفاظ على اإلطارات.
غسل وتنظيف السيارة: توقف السيارة لفترة طويلة يساعد على تراكم األوساخ 
واألتربة على سطحها، مما يعرض الطالء للتلف، لذا ينصح بتنظيف السيارة 

وغسل اإلطارات في حال اتساخها.
يفضل  المخصصة،  باألماكن  السيارة  ركن  عدم  حال  في  السيارة:  غطاء 
استخدام غطاء جيد حتى ال تتعرض للعوامل الجوية الضارة من أتربة وأشعة 

الشمس وغيرهما.
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- الغرغزة بالماء الدافئ والملح
لعالج  استخدمنها  التي  الجدات  وصفات  أهم  من 
التهابات الحلق هي الغرغرة بالماء الدافئ مع الملح. 
األغشية  التهابات  عالج  على  ذلك  يساعد  حيث 
الصحية  الفوائد  أهم  فمن  الحلق،  داخل  المخاطية 
للملح هو التخلص من الماء الزائد، والذي قد يتسبب 
في انتفاخ الخاليا وتورمها، كما يساعد على تخفيف 

الشعور باأللم.
إلى  الطعام  ملح  من  صغيرة  ملعقة  نصف  تضاف 
الدافئ، ثم يستخدم المزيج لغرغرة  الماء  كوب من 
الفم. وال ينصح بتكرار تلك الوصفة ألكثر من 3 أيام 

لتجنب جفاف الحلق.

- خل التفاح مع العسل
خل التفاح من العالجات الطبيعية المضادة للبكتيريا. 
حيث يتميز بخواصه الحامضية التي تساعد على قتل 
البكتيريا بفّعالية كبيرة، مع خلطه بالعسل ستحصلين 

على عالج فّعال للتخلص من التهاب الحلق.
اخلط ملعقة كبيرة من خل التفاح مع ملعقة كبيرة من 
العسل الطبيعي ثم يضاف كوب من الماء الساخن. 
يتم تناول مشروب العسل وخل التفاح دافًئا للحصول 

على أقصى استفادة.

- البخار الساخن
المجربة  العالجات  من  أيًضا  الساخن  الماء  بخار 
على  يساعد  حيث  الحلق.  التهابات  من  للتخلص 
األنف  احتقان  من  والتخلص  التنفس  عملية  تسهيل 
أيًضا. فقط قم بغلي كمية من الماء في وعاء عميق، 
الرأس  تغطية  مع  الناتج  للبخار  وجهك  عرض  ثم 
لتتمكن من استنشاق البخار المتصاعد. يمكن أيًضا 

إضافة بضع قطرات من زيت الكافور.

- بيكربونات الصودا
بيكربونات الصودا من العالجات المنزلية التي يمكن 
فتتميز  بسهولة.  الحلق  التهابات  لعالج  استخدامها 
بخواص طبيعبية مضادة للبكتيريا، مما يساعد على 

مكافحة البكتيريا المسببة ألالم الحلق. 
من  الحموضة  مستويات  توازن  على  تساعد  كما 
تهدئة  على  يساعد  مما  القاعدية،  خواصها  خالل 

االلتهابات والرشح.
بيكربونات  من  صغيرة  ملعقة  نصف  أضف 
إلى  الملح  من  ملعقة صغيرة  مع نصف  الصوديوم 
الفم  لغرغرة  استخدمها  ثم  الدافئ.  الماء  من  كوب 

والحلق مع التكرار 3 مرات يومًيا.

- القرنفل
من  العديد  في  القرنفل  استخدم  قرون،  مدار  على 
يزال  ال  يستخدم  اآلن  وحتى  الطبيعية.  العالجات 

القرنفل يستخدم لتخفيف أالم التهابات الحلق. 
كما يصفه أطباء األسنان لتخفيف أالم األسنان أيًضا. 
تعمل  التي  اليوجينول،  مادة  على  القرنفل  يحتوي 
بمضع  قم  أيًضا.  للبكتيريا  ومضاد  طبيعي  كمسكن 
3 فصوص من القرنفل الستخالص مادة اليوجينول 

والتغلب على أالم الحلق.

- العسل والليمون
أشهر  من  الليمون  مع  الطبيعي  العسل  مزيج 
احتقان  تساعد على عالج  التي  الطبيعية  الوصفات 

الحلق والتخلص من األالم. 
كما يساعد العسل على التخلص من أعراض البرد 

والكحة طبيعًيا. 
أما الليمون فهو غني بفيتامين C، الذي يساعد على 

تعزيز مناعة الجسم.

أغذية مفيدة لمواجهة التهاب الحلق
وذكر موقع "ويب طب" أن العديد من األطعمة يمكن 
اللتهاب  المصاحب  األلم  تخفيف  على  تساعد  أن 

الحلق وتسريع العالج، ومنها:
التهاب  ألم  تخفيف  في  الكركم  يساهم  الكركم:   -1
الحلق، وذلك لما له من خصائص مضادة لاللتهاب 
الشوربة  إلى  إضافته  ويمكن  لألكسدة،  ومضادة 

والشاي وبعض العصائر.
2- البيض المخفوق: يعد هذا النوع من الطعام مفيدا، 
ويحتوي  البلع،  سهل  أنه  أهمها  أسباب  لعدة  وذلك 
األوميغا6،  مثل  لاللتهاب،  مضادة  مواد  على 

والبروتينات.
3- الخضراوات المطبوخة: تعد سهلة البلع، كما أنها 
غنية بالمعادن والفيتامينات التي تعزز صحة الجهاز 

المناعي.
يساعد  الحساء  هذا  )الشوربة(:  الدجاج  حساء   -4
المرافق اللتهاب  السوائل  النقص في  على تعويض 
الحلق، كما يزيد من قدرة األغشية على امتصاص 

السوائل.
5- اللبن الرائب: يعد من األطعمة المفيدة في حاالت 
بارد  أنه  أهمها  أسباب  لعدة  وذلك  الحلق،  التهاب 
نافعة  بكتيريا  على  يحتوي  أنه  كما  البلع،  وسهل 

تساعد في تعزيز جهاز المناعة.

أعراض التهاب الحلق
تظهر  أن  يمكن  وتورمها  اللوز  التهاب  جانب  إلى 

بعض األعراض األخرى، وهي:
الطعام ومحاولة  تناول  الحلق: خاصًة عند  آالم في 

ابتالعه.
احمرار اللوزتين: مع ظهور بعض التقيحات باللون 

األبيض والقرح المؤلمة.

التهاب الحلق من الحاالت الصحية الشائعة خالل فصل الشتاء، وهي من أول عالمات اإلصابة بنزالت البرد. تحدث اإلصابة بالتهاب 
الحلق نتيجة انتقال عدوى بكتيرية أو فطريات للفم، والتي تنتقل إلى الحلق. والتي تتسبب في جفاف الحلق والشعور باأللم، خاصًة عند 

ابتالع الطعام.
وبغض النظر عن أسباب اإلصابة المختلفة، ينبغي االهتمام بعالج تلك الحالة سريًعا، فقد تتطور المشكلة لتتسبب في اإلصابة بأمراض 

القلب أو الكلى. 
لكن ال داعي للقلق، هناك العديد من الوسائل الطبيعية الفّعالة التي يمكن استخدامها لعالج التهابات الحلق سريًعا.

تعرف إلى أفضل الوسائل الطبيعية المؤكدة للتخلص من التهابات الحلق هذا الشتاء.
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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« .

اللوز  التهابات  تؤثر  أن  يمكن  بالصداع:  اإلصابة 
على الرأس وتسبب آالم شديدة.

فقدان الشهية: وذلك نتيجة اآلالم الناتجة عن التهاب 
اللوز والتي تزداد أثناء تناول الطعام.

ويسبب  األذن  على  اللوز  التهاب  يؤثر  األذن:  آالم 
الشعور باآلالم.

تورم غدد الرقبة والفك: يمكن مالحظة حدوث تورم 
لمنطقة الرقبة والفك عند اإلصابة بالتهاب شديد في 

اللوز.
الحمى والقشعريرة: من األعراض الشائعة اللتهاب 

اللوز والحلق هو ارتفاع درجة حرارة الجسم.
رائحة الفم الكريهة: وذلك نتيجة وجود بكتيريا في 

اللوز وقيح يسبب الرائحة الكريهة.
تصلب الرقبة: حيث أن الشعور بآالم في هذه المنطقة 

يؤدي إلى صعوبة تحريكها.
تمتد  األحيان  بعض  في  المعدة:  واضطرابات  آالم 

اآلالم إلى المعدة.
كما يمكن أن تسبب العدوى المسببة اللتهاب الحلق 

عالمات وأعراض أخرى، بما فى ذلك:
- حمى، سعال، سيالن األنف، العطس، آالم الجسم

صداع الرأس، الغثيان أو القيء

وصفات منزلية
1( الثوم: فهو يتميز بخصائصه المضادة للفطريات 
على  يحتوي  والثوم  للبكتيريا.  والمضادة  والمسكنة 
مركب يسمى "اليسين"، وهو يقتل البكتيريا المسببة 
إما  طرق،  بعدة  استخدامه  ويمكن  الحلق.  اللتهاب 
في  فصوص  عدة  بغلي  أو  مباشرة  والبلع  بالمضغ 
يمكن عمل  السائل كغرغرة. كما  استخدام  ثم  الماء 
بعض الخلطات من الثوم واألعشاب أو الليمون أو 
زيت الزيتون أو خل التفاح وتناولها عدة مرات على 

مدار اليوم.
2( خل التفاح: يتميز بخصائصه المضادة للبكتيريا، 
كما أن مستوى الحمض العالي كفيل بقتل البكتيريا 
التي تصيب الحلق، كما أنه يخفف من األلم المصاحب 
اللتهاب الحلق. ويمكن خلط كوب من الماء الدافئ 
مع ملعقة خل التفاح وملعقة ليمون وملعقة عسل ويتم 

تناول الخليط مرتين باليوم.
تقليل  على  بقدرته  الليمون  يتميز  الليمون:   )3
تورم أغشية الحلق المتورمة، كما أنه يوفر الوسط 
والبكتيريا. ويمكن  الفيروسات  يقتل  الذي  الحمضي 
من  كوب  إلى  الليمون  عصير  من  ملعقة  إضافة 
في  واستخدامها  العسل،  من  وملعقة  الدافيء  الماء 

الغرغرة عدة مرات خالل اليوم. كما يمكن إضافة 
قشر الليمون المبشور إلى ملعقة عسل ويكن مضغ 

هذا الخليط لعدة مرات خالل اليوم.
4( عسل النحل: يمتاز بخصائصه المضادة للبكتيريا 
عالج  في  يستخدم  فهو  لذا  لاللتهابات،  والمضادة 
به  ينصح  كما  الزمان.  قديم  منذ  الحلق  التهابات 
مصحوباً  الحلق  التهاب  كان  إذا  األطباء خصوصا 
بالسعال. ويمكن تناول ملعقة من العسل مباشرة أو 
إضافته إلى الماء أو الشاي وتناوله عدة مرات خالل 

اليوم.
5( القرفة: تتميز بخصائصها المضادة للبكتيريا، كما 
أنها غنية بمضادات األكسدة، فهي تساعد في تقليل 
األلم المصاحب اللتهاب الحلق، كما أنها مفيدة جدا 
في مساعدة الجسم على مقاومة نزالت البرد. ويمكن 
تناول القرفة مباشرة أو إضافتها إلى العسل أو الشاي 

وتناولها عدة مرات خالل اليوم.
6( الكركم: ما يتميز به الكركم من خواص مضادة 
لاللتهاب واألكسدة تجعله فعال جداً في مقاومة العديد 
من األمراض والعدوى واإلصابات. كما أنه مسكن 
جيد جدا، لذا فهو يساعد في تخفيف اآلالم المصاحبة 
الكركم  من  ملعقة  إضافة  ويمكن  الحلق.  اللتهاب 
واستخدام  دافئ  ماء  كوب  إلى  الملح  من  وملعقة 

الخليط في الغرغرة المتكررة خالل اليوم.
المضادة  بخواصه  القرنفل  يتميز  القرنفل:   )7
لاللتهاب وكذلك المضادة لألكسدة، لذا فهو يساعد في 
التداوي من التهاب الخلق بشكل فعال. يمكن مضغ 
حبتين من القرنفل لبعض الوقت، كما يمكن إضافة 
في  واستخدامه  الدافئ  الماء  إلى  المطحون  القرنفل 

الغرغرة عدة مرات.
للبكتيريا  المضادة  الزنجبيل  خواص  الزنجبيل:   )8

اللتهاب  الممتازة  العالجات  من  تجعله  وااللتهابات 
الحلق، فهو يقتل البكتيريا الضارة وينقي الجسم من 
ثم  الماء،  في  الزنجبيل  قطع  غلي  ويمكن  السموم. 

تناولها مباشرة أو استخدامها في الغرغرة.
مضادة  بخواص  النعناع  يتميز  النعناع:   )9
الذي  المنثول  على  يحتوي  أنه  كما  للميكروبات، 
يدخل في معظم العالجات المضادة اللتهابات الحلق 
واللوزتين. ويمكن تناوله مباشرة بعد غليه في الماء، 

أو إضافته إلى الشاي، أو استخدامه في الغرغرة.
 "C" 1٠( عصير الطماطم: الطماطم غنية بفينامين
البكتيريا  التخلص من  قادرة على  ومركبات أخرى 
األكسدة  مضادات  أن  كما  الحلق،  اللتهاب  المسببة 
سريعاً  عالجاً  توفر  الطماطم  عصير  في  المتوفرة 
مباشرة  تناوله  إما  يمكن  الحلق.  اللتهاب  وفعااًل 

استخدامه في الغرغرة.
في  الريحان  أوراق  تساعد  الريحان:  أوراق   )11
على  الحتوائها  نظراً  الحلق،  التهاب  من  التخلص 
ويمكن  الطبيعية.  األكسدة  مضادات  من  العديد 
غلي أوراق الريحان وتصفيتها واستخدام الماء في 

الغرغرة بعد إضافة العسل.
غني  )الهيل(  الحبهان  )الهيل(:  الحبهان   )12
المضادة  خواصه  أن  كما  األكسدة،  بمضادات 
الحلق،  اللتهاب  فعااًل  منه عالجاً  تجعل  لاللتهابات 
أيضا. ويمكن غلي  المصاحب  األلم  أنه يخفف  كما 
الحبهان واستخدام الخليط في الغرغرة لعدة مرات.

13( الملح: هو أيضا من العالجات المنزلية الشائعة 
األعراض  من  يخفف  حيث  الحلق،  التهاب  ضد 
الملح  بعض  إضافة  ويكفي  العدى.  على  ويقضي 
إلى الماء الدافئ واستخدام الخليط في الغرغرة عدة 

مرات خالل اليوم.
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اجتمع  ممثلو الجاليات  العربية والمؤسسات البلدية 
وممثلو السفارات العربية في قاعة االجتماعات في 
مبنى بلدية نويكولن في  برلين من اجل  التوقيع على  
نموذج الستخدام اللغة العربية في مؤسسات الدولة 
وأجهزة الصراف اآللي وتذاكر القطار، أسوة ببقية 

اللغات المدرجة في هذه الخدمات.



49

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية المصادف يوم 18 
من شهر ديسمبر من كل عام والذي أقرته اليونسكو 
عام   2٠12، بعد جهود مضنية للدبلوماسية العربية 
وفي مقدمتها المغربية والسعودية، وبعد ان كانت قد 
نجحت في اعتماد اللغة العربية كواحدة من ستة لغات 
العام 1973،  منذ  المتحدة  األمم  أروقة  في  رسمية 
منتدى  مع  وبالتعاون  العربي  الثقافي  المعهد  أقام 
بغداد للثقافة والفنون احتفالية أدبية وموسيقية شارك 
بشؤون  والمهتمين  والكتاب  الشعراء  من  عدد  فيها 

اللغة العربية والموسيقيين وجلهم من الشباب.
وكان قد افتتح االحتفالية الدكتور نزار محمود،رئيس 
المعهد، بكلمة موجزة حول اللغة العربية، جاء فيها:

بمناسبة  العربية  اللغة  حول  طويلة  كلمة  لدي  ليس 
الثرية  اللغة  هذه  بأن  تذكير  وانما  السنوي،  يومها 
بمفرداتها التي تزيد عن 12 مليون مفردة ومعانيها، 
انما تنفرد بخصائص تميزت بها ورفعت من شأنها 
في عمق تعبيراتها عن االفكار واألحاسيس وخلجات 
الدقيق لألشياء واألحداث  النفس اإلنسانية ووصفها 
واجتماعية،  وسياسية  أدبية  من  المختلفة  والظواهر 
معانيها  غور  وسبرت  والباطنة،  منها  الظاهرة 

ومقاصدها بدقة متناهية وفق قواعدية محكمة.
في  العربية  اللغة  ابداعات  ألوان  في  طوافاً  إن 
شعرها ونثرها، في روايتها وقصتها، وفي خطابها 
وبالغتها، وفي سردها ونصها وموسيقيتها وغيرها 
وبراعة  جماليته  في  واألذواق  العقول  يعجز  ما 
تعبيره. فاللغة العربية كانت وستبقى الوعاء الثقافي 
الكثير،  الحضارية  االنجازات  من  لها  كان  ألمة 
والتي ينبغي أن تصحو ثانية لمعاودة مسيرتها وتأدية 

دورها اإلنساني.

لغة  تكون  ألن  الله  خصها  التي  اللغة  هذه  أن  بيد 
ويغذيها  ويطورها  يحميها  من  الى  بحاجة  قرآنه، 
ويرعاها لكي تستمر ككائن حي خالد. فهي شجرة 
دائمة الخضرة عند سقيها، أصلها ثابت وفرعها في 

السماء. 
واذا كانت اوطاننا العربية تربي وتعلم وتستخدم اللغة 
العربية في تخاطباتها وتفاعالتها الذهنية والحسية في 
تعليمها وعملها وحياتها اليومية، فإننا بحاجة، نحن 
الجاليات العربية في بلدان الغربة والمهجر، الى نوع 
من الشعور بالمسؤولية والرعاية الخاصة في الحفاظ 

على لغتنا الجميلة، رغم الصعوبات الواقعية لذلك.
للغة  السنوي  باليوم  المساء  هذا  احتفالنا  فإن  وهكذا 

العربية ينضوي تحت يافطة هذه الرعاية الخاصة.

ومعلمة  وكاتب  وكاتبة  وشاعر  شاعرة  لكل  تحية 
ومعلم، ولكل أب وأم حرص وحرصت على تعليم 

أبنائها اللغة العربية." 

لقد جاءت المشاركات وفي غالبيتها الشعرية، لتؤكد 
الساحر  ووقعها  اللغة وجماليتها  هذه  عظمة وعمق 
عن  تعبيراتها  إلى  إضافة  وتركيباتها  معانيها  في 
للشعراء  شخصية  وخلجات  وإرهاصات  هواجس 

الشباب المشاركين.
شعرهم  في  والمشاركين  المشاركات  عن  أما 

وقصائدهم النثرية فهم:
الماني،  عربي/  قراءة  شرف،  خلود  الشاعرة 
/الماني،  عربي  قراءة  الموصلي  عمر  والشاعر 
ندى  والشاعرة  عربي،  قراءة  قجو/  هيفي  واألديبة 
المانية  )فتاة  الخوام/ قراءة عربي، وإيسال سرياني 
ألمانية،  عربية  قصيدة  قراءة  سرياني(/  اصل  من 
والشاعر واالعالمي محمد ذو الغني /قراءة قصيدة 
عربي، الشاعر سعد األبطح/ قراءة عربي والشاعر 
األبطح/  سعد  والشاعر  عربي،  قراءة  أيوب/  ثائر 

قراءة عربي
كما ألقى الدكتور الباحث عماد رحمة/ بحث مختصر 
عفاف  االساتذة  وكذلك  العربية،  اللغة  تاريخ  حول 
عمورة/ بحث مختصر حول جماليات اللغة العربية.
ما  الموسيقية  والمقطوعات  للمساهمات  وكانت 
أضاف على األمسية جمالية كبيرة ساهم فيها كل من: 
عازف العود بكر خليفي، عازفة القانون الموسيقية 

الشابة ديما، عازف الناي الفنان محمود فيومي
السيدة  االحتفال  لفقرات  قدمت  قد  وكانت  هذا 
االحتفال  مثرية  جاكيش،  عنان  واألديبة  المهندسة 

بأبيات شعرية جميلة االختيار.

مهد  قد  نزار محمود  الدكتور  كان  المناسبة،  وبهذه 
بالكتابة لها بمقال حول حتمية انسانية الثقافة العربية 

ولغتها، جاء فيه:
عندما كلف الله العرب بحمل أمانة اإلسالم واختيار 
الرسول وصحابته األوائل من بينهم وتنزيل القرآن 
الكريم بلغتهم وفي أرضهم، لم يكن، حاشا لله، عماًل 
التكليف  هذا  ان  كما  مسيره.  ضل  خطأ  أو  عبثياً 
بسجاياهم  العرب  ويذكر   ليؤكد  جاء  السماوي 
للعالمين جميعاً،  اإلنسانية طالما كانت تلك الرسالة 
وبعكسها لم يكن للعرب من شرف في حمل رسالة 
قد  وتعالى  سبحانه  أنه  حتى  لها،  أهاًل  ليسوا  هم 
حذرهم من مغبة األعراب فيهم، ومما يحملونه من 

نحو  وشهوات  وجهل  فارغ  وعناد  قبلية  عصبيات 
السلب والنهب.

شرفها  التي  االمة  في  الخير  صفات  تغلبت  وهكذا 
الله بحمل رسالته، واينعت ثمار سجاياها اإلنسانية 
واكرام  للتضحية  واالستعداد  الصدق  فكان  الطيبة. 
الضيف ونبذ التعالي العنصري واالنفتاح على اآلخر 
مشاربهم  اختالف  على  الناس  بين  بالعدل  والحكم 
األخرى  واألمم  الشعوب  لتقبل  األساس  شكلت  قد 

دعوتهم لإلسالم وااليمان برسالته وكتابه العزيز.

ان ما يدلل على ذلك كذلك هو كم الصحابة والتابعين 
تعاليم  عنهم  أخذنا  ممن  العربي  انحدارهم  من غير 
ديننا وسنتنا واطلقنا على ابنائنا اسماءهم واقمنا لهم 

ما يذكر باعمالهم ومواقفهم الصالحة.
االحترام  لها  يكتب  ان  يمكن  ال  العربية  ثقافتنا  ان 
والتطور دون انسانية ما تحمله من قيم وممارسات 

وتقاليد تعامل بين الناس اجمع.
كما انها لم تكن لتثرى دون انفتاحها االنساني على 
ثقافات الشعوب واألمم االخرى. فهذه لغتنا العربية 
غير  من  األلسنة  عمالقة  لها  وكتب  فيها  الف  التي 
فيها، ومساهمين في كبرها عبر  "العرب" مكبرين 

قرون من الزمان.

كان  وتنظيمها  االمسية  إدارة  أن  الى  أشير  ان  بقي 
قد شارك فيها وبدور أساسي الشاعر فارس مطر، 
للفنان  مبدع  نحتي  عمل  التقديم  منصة  توسط  وقد 
الحرف  جمالية  يظهر  وهو  شما،  أحمد  التشكيلي 

العربي..
والتوثيقية  التقنية  االدارة  تولى  قد  كان  فقد  وأخيراً 
كبير  بجمهور  اكتظت  التي  لالحتفالية،  واالعالمية 
والدكتور  الوناس  محمد  المهندس  من  كل  ومثقف 

طالل الجبوري.

د. طالل الجبوري
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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 ینایر/ كانون ثان ۲۰۲۳
Gebetszeiten für Berlin /  Januar 2023
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Friedrich-Krause-Ufer 24, 13353 Berlin
Tel.: 030 / 902690  Fax: 030 / 90158462
U-Bhf: Amrumer Str., S-Bhf: Westhafen, 
Bus: 127, 227, 248
07.00 - 14.00 Uhr
10.00 - 18.00 Uhr
09.00 - 12.00 Uhr

Ausländerangelegenheiten
Landeseinwohneramt

Außenstelle:

^m¯n÷]Ê<∞flm˜]
ãÈ€§]

D�̂ÈÀi^‚<Ÿ^íi˝]E<Ì√€¢]Ê<^√eÖ˘]

gfi^q˘]<·ÁÚç<gj”⁄
D∞÷ÜeE

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

D∞÷ÜeE

بسم اهللا الرحمن الرحيم
ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي   َيا َأيَّ

ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي
 ببالغ األسى والحزن ننعى نبأ وفاة المغفور له

 االستاذ قحطان جاسم العبيدي
الذي انتقل إلى جوار رّبه  في مدينة برلين

 ـ المرحوم السيد قحطان جاسم العبيدي من مواليد بغداد عام ١٩٤٢
  ماجستير هندسة الكهرباء  

 ـ رئيس اتحاد طلبة العراق في ألمانيا في سبعينات القرن الماضي / لديه
دراسات وابحاث عديدة

ـ مؤسس المدرسة العربّية األلمانّية ابن خلدون ١٩٧٤
ـ مؤسس التجمع العربي في برلين ١٩٩١

ـ ساهم في انشاء المركز اإلسالمي في الفينو شتراسة عام ١٩٩٥
ـ من مؤسسي المعهد الثقافي العربي  عام ٢٠٠١

ـ من مؤسسي المركز األلماني العربي  ٢٠٠٨
 ـ مدير شركة ترانسفير أكتا لتكنلوجيا األجهزة الدقيقة آلبار النفط في

برلين
 وري المرحوم الثرى في مقبرة الشونبرع في برلين

 أسرة الدليل تتقدم ألسرة الفقيد و الجالية العربية في برلين
والعراق بأصدق التعازي بوفاة المغفور له
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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



  

54

Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste سفارات، مساجد، شئون األجانب، حاالت الطوارئ

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

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

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



ـًا   أطبـــاق  طازجة  يومــيـــــــ
أنــــــــــواع متعددة  من  الحلويـــــات 

أشهى الوجبات
الدمشقية و الشرقية

هدفنا تقديم

خدمة مميزة لكم

Reuterstraße 28, 
12047 Berlin

0176  61065784
 0179  1841791
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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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61

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

Tel.: 0251-2101113
Fiseur Munir
Bremer Platz 3, 48155 Münster
Tel.: 0251-7486314
Internet
Handy Shop
Hammerstr. 114, 48153 Münster
Tel.: 0251-3237678
Hans Tel
Wolbecker Str.20, 48155 Münster
Tel.: 0251-9158914
Pc Total
Hammerstr. 105, 48153 Münster
Tel.: 0251-2761060
Wonderland
Wolbeckerstr. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-6189051
Sobeih / Änderungsschneiderei
Wesselstr. 20, 48151 Münster
Tel.: 0251-527072
Lebensmittel
Makka Market
Kloster Str.61, 48143Münster
Tel.: 0251-4840474
Fleischerei Ayad
Wolbecker Str. 22, 48155 Münster
Tel.: 0251-6743271
Restaurant
Aladdin  
Wolbecker Str. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-9795600
Fatamorgana
Von-Kiuck-Str. 11, 48151 Münster
Tel.: 0251-5348198
Les Cedres
Warendorfer Str. 161, 48145 Münster
Tel.: 0251-9226629
Palmyra Grill
An der Altenkirche 2, 48165 Münster
Tel.: 02501-9280142
Dolmetscher
Akzent GmbH / Dolmetscher
Salzstr. 18, 48143 Münster
Tel.: 0251-511509
Autos & Kfz-Techniker
Koussa Kfz
Hansestr. 13, 48165 Münster
Tel.: 0251- 9818888
NEUSS
Reise Büro
Fly Iraquna & Cargo Company
Josef Str. 3-5, 41462 Neuss
Tel.: 021314054160
NÜRNBERG
Cafés
Salah‘s Shisha Cafe
Dr.-Kurt-Schumacher Str. 11, 90402 Nürnberg 
Tel: 0911-235 07 07
Water Pipe Cafe
Ludwigstr. 71, 90402 Nürnberg
Tel.: 0911-237 30 00
Lebensmittel
Al-Rrafidein Markt
Pillenreuther Str. 15, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 94 388
Horus Basar
Augustinerstr. 4, 90403 Nürnberg
Tel.: 0911-236 985 8
Elektro / Internet
Orient Telecenter
Bahnhofsplatz 9, 90443 Nürnberg
Tel.: 0911-24 26 280
Telecafe & Internet
Wölckernstr. 30, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 90 30
Juwelier
Akdemir Juwelier
Wölckernstr. 8-10,  90459 Nürnberg
Tel.: 0911-45 81 01
Schmuck Eva
Aufseßplatz 19, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 12 073
Autos
Arfan Auotmobile
Fuggerstr. 32, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 47 123
Auto Amang
Fuggerstr. 34,  90439  Nürnberg
Tel.: 0911-47 04 711
Auto Alina
Holzschuher Str.27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 45 959
Auto Ararat
Fuggerstr. 26, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 23 754
Auto Export Import

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

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

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

مصر

- الجزائر

ـ البحرين

ـ جيبوتي 

ـ اريتريا

- اليمن

- األردن

ـ العراق

- قطر

 
- الكويت

- لبنان

ـ ليبيا

- المغرب

- موريتانيا

ـ عمان

- فلسطين

- السعودية

- السودان

- سورية

- تونس

ـ اإلمارات
 

ـ الجامعة العربية

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

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

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

ـ االتحاد الثقافي العربي

 
ـ المعهد الثقافي العربي

 
ـ إتحاد اآلباء العرب

ـ االتحاد

ـ جمعية التضامن الخيرية

ـ البالغ

ـ الدار

ـ الديوان

ـ الحولة

 
ـ اإلرشاد

 
ـ الكرامة

 

ـ الكرمل

ـ جمعية المبرات الخيرية

ـ النادي
 

ـ جمعية أصدقاء اليرموك

ـ الجمعية العربية األلمانية
  للتبادل الثقافي

  
ـ معهد البحوث اإلجتماعية

ـ مركز الرسالة 

ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة

 
ـ المركز العربي

  األلماني

ـ جمعية الرسالة 
اللبنانية األلمانية

ـ جسر الصداقة األلماني
  اللبناني

ـ الرابطة
  اللبنانية

ـ اإلتحاد اللبناني
  األلماني لإلصالح

ـ جمعية الجسر

رابطة المغتربين
السوريين

ـ القنطرة

 
ـ الصداقة المغربية

 
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية

ـ الغرفة

 
ـ بيت الشباب العربي األلماني

 

إبن خلدون

ـ إدفاد

 
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة

 

ـ الجالية العراقية

 
ـ الرافدين

 
ـ اإلغاثة اإلسالمية

 
ـ مركز األسرة والشباب

ـ الجالية األردنية
برلين/براندبورغ

 

ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا

ـ الجمعية الطبية العربية

ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
 

ـ نادي شباب
  فلسطين

  
- التجمع الفلسطيني في ألمانيا

- جمعية السالم
 

ـ مركز الشبيبة الرياضي
  اإلندماجي 

ـ الجالية السودانية
 

ـ الصالت
  الطيبة السودانية

ـ النادي السوداني

ـ الجالية
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

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

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

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

- الكنيسة الكاثوليكية

- الكنيسة القبطية المصرية

- كنيسة الروم األرثدوكس

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

ـ مسجد عمر

- مركز اإلمام الصدر

- مسجد النور

- مركز القائم

- مسجد دار السالم

- مركز المصطفى

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

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



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

- عالج الحاالت الطارئة.
- تنظيف األسنان.

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

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

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

- وقاية ومعالجة أسنان األطفال. D
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Öffnungszeiten: Mo., Di., .: 09:00 - 17:00 Uhr | Mi.: 11:00 - 19:00 Uhr | Do.: 09:00 -18:00 Uhr | Fr.: 09:00 - 14:00 Uhr

العيادة التخصصية لطب األسنان

الدكتور أمين حافظ 

Dr. AMIN HAFIZ

zahnarztpraxis
DR.Amin Hafiz
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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



KINDERWUNSCHZENTRUM
am Potsdamer platz

Dr. med.

Hanadi Awwadeh

Dr. med.

Anja Mutz

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

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

e-mail: info@kinderwunsch-potsdamerplatz.de

IUI

IVF

ICSI

MESA TESE

Assisted Hatching
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Ärzte أطباء

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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Die spezielle Praxis für Innere Medizin.
Unter Führung von Dr. Ali Abboud.
Die erste Praxis für Innere Medizin in Neukölln mit Kompaktleistungen.
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Tel: (030) 69 35 050
Fax: (030) 69 50 89 04

Hohenzollerndamm 187
10713 Berlin

     Sprechzeiten

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

www.gynäkologie-majoul.de

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

 Betreuung in den Wechseljahren
        Laserbehandlungen :

 Haarentfernung               Besenreiser entfernen

دكتورة جميلة مجول
أخصائية نسائية

Dr. Zamzam Abushowaisha
دكتورةزمزم ابوشويشه

أخصائية نسائية

FÄ für Gynäkologie und Geburtshilfe
Dr. Jamila Majoul

Kinderwunschzentrum  Helle- Mitte
         MVZ für Gynäkologie

Dr. med. Muna Zaghloul-Abu Dakah
FÄ für Gynäkologie und Geburtshilfe

Dr. med. G. MatheusFr. K. Walkowiak

د. مني زغلول
 أبو دقة

نتحدث العربي�ةنتعامل مع جميع التأمين�ات

 تخصصات المركز :
-تشخيص أسباب العقم عند الرجال و النساء

- معالجة أمراض العقم
    - اإلخصاب بالحقن داخل تجويف الرحم

    - عملية اإلخصاب خارج الجسم)أطفال األنابيب(
    - التلقيح المجهري

    - التلقيح المجهري بحيوانات منوية من الخصية       
        او البربخ

      - ثقب غشاء الجنين
      - حفظ البويضات لإلنجاب المخطط او قبل عالج   

        السرطان
- إجراء جميع العمليات النسائية في مستشفانا اليومي

    )منظار الرحم, منظار البطن, تنظيفات و غيره(
- فحص التشوهات عند الجنين إضافة الي فحص الجينات

- موعد  عالج العقم
030 9927790                              

- موعد إلجراء عملية جراحية
030 99277923                            

- موعد فحص تشوهات األطفال

                              9927790 030 عند الحوامل
 

 Kinderwunschtherapie  

         ambulante OP             

                    Feindiagnostik

-

-

-

 Schwerpunkte : 
 Diagnostik männliche und weibliche 
Fertilitätsstörung 
künstliche Befruchtung          
Insemination                        
IVF        
ICSI    
MESA/TESE  
assisted hatching   
              social freezing oder FertiPROTEKT    
 ambulante gynäkologische
Operationen 
)HSK, LSK, Curettage, usw.(    
 Pränataldiagnostik inkl. genetische
Untersuchung

-

-

-
-

-

-
-
-
-
-
-

Terminvereinbarung
الرجاء تحديد موعد مسبق 

المركز التخصيص لإلخصاب و عالج العقم         

Berlin Helle Mitte 
Fritz-Lang-Str. 2, 
12627 Berlin 
1. OG 
Tel.: 030/992 779-0 
Fax: 030/992 779-22 
info@berliner-kinderwunsch.de 
www.berliner-kinderwunsch.de









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
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

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



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

مستشفى إبن سينا

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

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

- ص/ أشرف خويطر

- ص/ عبد الناصر السقا

- ص/ نبيل الدسوقي

ـ ص/ عالء الحلو

ـ  ص/ محمد نوفل

ـ  ص/ مالك فاعور

 
- ص/ ياسين مطر

 
- ص/ سمير حسنى

 

- ص/ أنيا

 
- ص/ نهاد األشقر

 
ـ ص/ محمد العزوزي

ـ ص/ العريان

- د. إبراهيم نصار

- ص/ موسى مسالمة

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

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

- د/ محمد محمد

ـ عدنان المحضر

ـ بالل للعالج الطبيعي

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

- نمر األحمد

ـ رامي الصياد

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel

Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice

Beratung & Versorgung

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

E-Mail  info@abdul-ot.de

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

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96

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

ـ اة/ نجاة أبوقال

ـ ا/أحمد عابد

ـ ا/أحمد شحرور

ـ ا/ حسام ابراهيم

ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

ـ ا/ طارق العبيد

Müllerstraße 156 A
13353 Berlin
U-Bhf. Leopoldplatz

Tel 030 469 062 822
Fax 030 469 062 829

SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,

Strafrecht, Ausländer- & Asylrecht

ª<ìí~j⁄
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Brillen Studio,
Blissestr. 5, 10713 Berlin
Tel. 030-8610686

- د/ عبد هللا

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

   ـ أميركو
للتجارة      

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

- شركة برلين للنظافة

- شركة لحام

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

- شركة مطر

ـ نقليات حجير

ـ عبد هللا سعد

ـ مطر للنقليات

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

ـ النهار

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

ـ علي لالتصاالت

- هواتف بصل

- هولتف المدينة

ـ عالم الموبيل

- رمضان

ـ عبد هللا سعد

- طم طم

ـ البصراوي لألجهزة 
 المنزلية   

 والكهربائية

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

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

ـ بالل أحمد

ـ محمد العمصي

ـ على عواضة

ـ سامر دهان

ـ يزيد و فاضل

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

ـ ا/مصطفى

ـ أ/ حاتم البطة

ـ ا/ موسى

ـ ا/نعيم عاشور

ـ ا/ صدقي حمدان

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

ـ آدم للسياحة

ـ الحنان للسياحة والسفر

 
ـ سفريات المدينة

- سفريات بابيلون

ـ سفريات دانيا

ـ سفريات حياة

- سفريات حجازي

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

ـ مكتب حرب

ـ مكتب القدس

ـ سفريات المشاريع

ـ سفريات الوطن

ـ سفريات الصفا
 

ـ تاون ترافيل

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

- إلكترونيك لين

- إلكترو فن

- موبيل سات

- ريكس

ـ ساتكوم

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

ـ ا/عبد الواحد

  
ـ نور الدين الصالحي

 

ـ ا/ السامرائي

 
ـ ا/ أمادو

ـ أة/ بشرى الحجيل

ـ ا/ صالح

ـ د/ أحمد اإلختيار
 

ـ ا/ فؤاد موسى

ـ ا/ إسماعيل

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

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

Funk 0171 838 97 31

Dr. A. Elektiar
dolmetscher

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

ـ كاب ٢٤

ـ سمارت

- إكسزاكت

ـ أ / محمد

- أ / حبيب

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

ـ فوتو فريد

ـ ستوديو ميديا

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

ـ فرات العبيدي

ـ د. ناجح العبيدي
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Safina
Rathenower Str. 16, 10553 Berlin, 
Tel. 030-39480386
Traum Insel
Wilhelmstr. 15, 10963 Berlin
Tel.: 030-25923697
Traum Insel
Wilhelmstr. 3, 10963 Berlin
Tel.: 030-25938954

- سفينة الحكمة

- الناصرة

- بيت لحم

ـ المعهد الثقافي العربي
 

ـ الفالح

ـ البيان

ـ مدارس ألفابت

 
ـ الحولة

ـ اإلرشاد
 

ـ تعليم اللغة العربية

ـ مدرسة الرسالة

ـ مدرسة األندلس
 

ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات

 

ـ الرابطة 
اللبنانية

 
ـ الديوان

ـ مدرسة النور

AKI
Falkstr. 23, 12053 Berlin, Tel.68081472
Alfalah
Koloniestr. 30, 13359 Berlin 
Tel. 41719694
Al-Baian
Huttenstr. 31, 10553 Berlin, 
Tel. 34357644
Alphabet
- Nehringstr. 8, 14059 Berlin
- Crellstr. 38, 10824 Berlin
Tel.: 01520151947
Al-Huleh
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 6214959
Al-Irschad eV.
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin,
Tel. 030-62983410
Arabischer Unterricht
Uthmannstr. 23, 12043 berlin
Tel. 030- 21806954
Arresalah
Turmstr. 83,10551 Berlin, Tel. 030- 
46309555
Al Andalus
Falkstr. 22, 12053 Berlin, 
Tel. 030-68054435
Cordoba
- Finowstr. 27, 12045 Berlin; 
  Tel. 030-51630581
- Drontheimer Str. 32a, 13359 Berlin,
  Tel. 030-49908859
- Flughafenstr. 43, 12053 Berlin
  Tel. 030-62731998
Deutsch-Libanesische Gemeinde 
Kurmärkische Str. 1-3, 
10783 Berlin, Tel. 030-8335332
Diwan,
Sonnenallee114, 12045 Berlin, 
Tel. 030-39480910
El-Nur
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 030-

Jamil, Kamal 
Wolframstr.5, 12105 Berlin, Tel. 030-7511433
Khadem, Mustapha
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin, 
Tel. 030-2517742
Nouri, Noureddine
Linienstr. 46, 10119 Berlin, 
Tel. 030-28879659
Safadi
Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin, 
Tel. 030-20454766

Firma A. Khellouf
Braunschweiger Str. 68, 12055 Berlin, 
Tel. 030-6834583
Firma KS tec
Tel. 030-48826242 / 0176-61799437

- م / كمال جميل

- م / مصطفى خادم

- م / نور الدين نوري

- م / حاتم الصفدي

- خلوف ألعمال الدهان

- صفصوف للنقل واإلعمار

Al Atlal 
Tel. 030-3424988
Dj. Al-Afrah 
Tel. 030-85977769 / 01761-63886003
Dj. Farid
Tel. 030-60507180
Dj. Hanin 
Tel. 0176-22045953
Dj. Zakareya 
Tel. 0171-8792784
Essam 
Tel. 0162-3523883
Nagham 
Tel. 0173-6178173
Ronaldo
Tel.0179-5571314
FESTSAAL
Alafrah Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel 0176-63886003
AWA Saal
Wiebestr. 49, 10553 Berlin
Tel. 030-88531058
Charisma Festsaal
Colditzstr. 29, 12099 Berlin
Tel. 0173-2059765
Elegance Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447181-83
Kontrast Festsäle
Handwerkerstr. 33, 15366 Berlin
Tel.: 0151-66505050
LUX Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel.: 030-536 04 033
Orient Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Queen Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin, ِ(Seitenflügel)
Tel. 030-75447183
Royal Event Center
Am Juliusturm 55, 13559 Berlin

ـ األطالل

ـ األفراح

ـ فريد

ـ حنين

ـ زكريا

ـ عصام زمبيبال

 ـ نغم 

ـ ممدوح

ـ صالة األفراح

ـ صالة األمل واألحالم

 
ـ صالة كاريزما

ـ صالة األناقة

ـ صالة كونتراست

ـ صالة لوكس

ـ صالة الشرق

ـ صالة الملكة

ـ الصالة الملكية

56823914
Haus der Weisheit
Rathenower Str. 16, 10533 Berlin, Tel. 030-
39808625
Ibn-Khaldon
Karl-Marx-Str. 78, 12043 Berlin
Karame e. V.
Puttkamer Str. 19, 10969 Berlin, Tel. 0176-  
40198574
Palästina Sportvereine e.V.
Prinz-Eugen-Str. 17, 13347 Berlin, 
Tel. 030-2111562

ـ دار الحكمة

ـ ابن خلدون

المدرسة العربية / الكرامة

 
- مدرسة فلسطين

Tel.: 03036757709
Saphire Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Sato Festsaal
Neuköllnische Allee 25, 12057 Berlin
Tel. 030-68055036

 
صالة زفير

ـ صالة شاتو



88

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









• Zertifikat in deutsch und englisch
• Labortest mit QR-Codeلللللللل
• für internationale Flugreisen anerkannt

PCR - EXPRESS

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

• شهادة معتمدة للسفر الجوي الدولي.

نتيجة الفحص في  
خالل 4-8 ساعات

ايضا يوم األحد

Ergebnis in 
4-8 Std.

auch am Sonntag 45€

Sonnenallee 7 • 12047 Berlin



100% Förderung durch die
Agentur für Arbeit und 
Jobcenter möglich

BUS
D&DE+IHK

LKW
C&CE+

IHK

Karl-Marx-Str. 165 
12043 Berlin

حلمك تكون ســائق باص/ شــاحنة أو مدرب قیادة؟

المركــز المھني طریقك إلى ھدفك.
التكالیف مدفوعة من الجوب ســنتر.

030 / 8100 1906
info@vbz-plus.de

MIT SONNENSCHEIN ZUM FÜHRERSCH
EIN!

since 2010

   تجھیز
   

والشاحنة
 للباص 

بالعربي

01766
17655

73

IHK

FAHRLEHRERAUSBILDUNGSSTÄTTE
info: 0176 23 44 66 76




