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كتب »بول مايسون« -الصحفي والمذيع البريطاني- 
فيه  يعرض  البريطانية،  نشرته »الجارديان«  مقااًل 
ضرورة أن يعي العالم الليبرالي الـ»غربي« الدرس 

من سقوط االتحاد السوفيتي. يقول:

»يمكن أن يسقط النظام الليبرالي على حين غرة، 
على غرار سقوط االتحاد السوفيتي، وإذا كنا ننوي 

إنقاذه، علينا التعلم مما حدث في روسيا«.

سقوط االتحاد السوفيتي المفاجئ
وشهد  روسيا  في  كان  عاًما   25 منذ  أنه  يذكر 
خالل  اليسار  إحياء  إعادة  في  الفاشلة  المحاوالت 
االقتصادية  لإلصالحات  األولى  الفوضوية  األيام 
لــ»بوريس يلتسين«-أول رؤساء روسيا بعد سقوط 
من  يقرب  ما  مرور  بعد  واآلن  السوفيتي.  االتحاد 
بالناس،  نفسه في غرفة مكتظة  يجد  نصف عمره، 
»استبدال  مناقشة  يريدون  ألناس  خطاًبا  ه  يوّجِ
الرأسمالية بما هو أفضل منها«. وفجأة يكتشف أن 
الغرب لديه اآلن بعض النقاط المشتركة مع االتحاد 
السوفيتي حينها، يقول »اآلن كالنا رأى رأي العين 
كيف يكون انهيار نظام بدا ذات مرة نظاًما دائًما«.

تقريًبا كل  كان  هناك،  تواجده  أثناء  أنه  أيًضا  يذكر 
أو  بالفلسفة  مهتم  إما  هو  له،  يستمع  أن  قرر  من 
المهتمين بإجراء حوارات  اآلداب. حتى الصحفيين 
صحفية معه، بصفته ناقًدا لسياسة بوتين في سوريا 
وأوكرانيا، يعملون فقط في المجالت الثقافية؛ وكما 
اآلراء  تلك  لعرض  فكري  أأمن فضاء  يقول »لعله 

الناقدة«.
فمنذ أن حصد بوتين االنتخابات عام 2011، وُقِمعت 
الذي  الشباب  تراجع  الالحقة،  االحتجاجات  حركة 
أن  إال  الحانق«.  »الصمت  والتزموا  فيها،  شارك 
ذلك ليس بالموقف الجديد على المثقفين الروسيين، 
فقد ألقي القبض على »لينين« في عام 1887 على 
الثالثين  وقضى  طالبية،  احتجاجات  تزعمه  خلفية 
عاًما التالية من عمره في المنفى أو متخفًيا. ثم دعم 
البلشفيين حرية التعبير والمعارضة السياسية طوال 
70 عاًما أخرى، فجاءت حكومة األقلية الرأسمالية 
جهدهم  قصارى  يبذلون  روسيا  في  »األولغريك« 

لقمعها اآلن.
الصحفيون  يستمر  لماذا  بشأن  التساؤل  على  ويرد 
والفالسفة والفنانون الروس في االعتقاد في التغيير؟ 
األخالقي  االنهيار  شهدوا  ألنهم  قائاًل»باختصار، 
والفعلي لشيء بدا من قبل أنه دائم، أال وهو االتحاد 

السوفيتي«.
األنثروبولوجيا  -عالمة  يارخات«  »أليكسي  تصف 
في جامعة بيركلي بكاليفورنيا- ما حدث في كتاٍب، 

 Everything Was« بداخله  عما  عنوانه  يفصح 
Forever Until It Was No More« »كل شيء 
إنها  »بول«  يقول  كذلك«.  يعد  لم  حتى  أبدًيا  كان 
بالسقوط«،  أحد  يتنبأ  لم  »أنه  حقيقة  من  اندهشت 
بينما عندما وقع بالفعل، أدرك الكثيرون أنهم بالفعل 

توقَّعوا – في صدورهم- سقوطه من البداية.
في عهد »البيروسترويكا« تحت حكم غورباتشوف، 
فجائية،  ضمير«  »صحوة  الناس  من  العديد  أتت 
لكن  حتمي،  السقوط  بأن  آخر  إدراك  فجر  وبزغ 
لو  كما  وتحدثوا  الناس  تصرف  اللحظة،  تلك  حتى 
الرغم من تهكمهم  السوفيتي دائم. وعلى  النظام  أن 
بوحشيته، خرجوا في المسيرات االحتفالية وشاركوا 
في االجتماعات وأدوا الطقوس التي فرضتها الدولة.

سقوط مماثل للقيم الغربية الليبرالية
نوفمبر  في  ترامب  انتصار  منذ  إنه  »بول«  يقول 
2016، صار من الممكن اإليمان بأن سقوًطا مماثاًل 
في  الحدوث  وشك  على  الليبرالية  والقيم  للعولمة 

الغرب.
أيًضا  فالغرب  واضحة،  االثنين  بين  التشابه  أوجه 
عاش طوال 30 عاًما في ظل نظام أعلن ديمومته، 
كانت العولمة عملية طبيعية ال يمكن وقفها، وكانت 
الحالة  هي  ببساطة  الحرة  السوق  اقتصاديات 

الطبيعية.
صممتها  التي  الدولُة  العولمَة  فرضت  عندما  لكن 
باألساس، واستفادت منها وصارت أغلب األصوات 
االعتبار  في  يضع  أن  الغرب  على  ضدها،  فيها 
احتمالية أنها ستنتهي، بل وستنتهي فجأة. وفي هذه 
االعتبار  في  يضع  أن  أيًضا  الغرب  على  الحالة، 
احتمالية أنه إذا كان ديموقراطيًّا ليبراليًّا مدافًعا عن 
حقوق اإلنسان، ربما يصدم لدى معرفة أن القومية 
أو حكم األقلية هي الوضع االفتراضي لما بعد سقوط 

االقتصادات.
نحو  الروسي  المجتمع  انحدار  »شهدت  يقول 
الفوضى، منذ أقحم يلتسين البالد في حالة فقر مدقع، 

حتى انهارت روسيا تماًما في أوائل التسعينيات«.
األكاديمية  المنشآت  في  اجتماعنا  ويستكمل »عقدنا 
السوفيتية  الكتب  وسط  لستالين،  التابعة  المهجورة 
المهملة، وتماثيل لينين، ومحاضر اللجان المركزية 
في  العنف  وانتشر  حينها«.  وجود  لها  يعد  لم  التي 
مجالس  في  السرقة  وانتشرت  روسيا،  شوارع 
جاذبة  روسيا  وأصبحت  الموارد،  واحتكار  اإلدارة 

للطغاة، والسلطة ينالها من يبطش بأعتى قوته.
المؤيدون  شعر   ،1990 سنة  بالفوضى  وبالمقارنة 
النهضة  بوتين  أعاد  فقد  فدائيون.  بأنهم  لبوتين 
والنظام والعزة الوطنية لروسيا على حساب تهميش 

اآلن  يوجد  الديمقراطية.  الحقوق  وقمع  الدبلوماسية 
في جميع أنحاء العالم نسخ مصغرة من بوتين: رئيس 
والرئيس  أوربان«،  »فيكتور  المجري  الوزراء 
والرئيس  أردوغان«،  طيب  »رجب  التركي 
السلطة  إلى  وصوله  المرتقب  الفاشي  الفرنسي 
»مارين لوبان«. ويحذر قائاًل: »إذا انحدر الغرب 
-كما يرغبون- إلى القومية االقتصادية، سيعرف كل 
من هو تحت سن 50 عاًما ما مر به الروسيون في 

أواخر الثمانينيات«.
ويضيف »بول« أنه ساد افتراض عام، استمر لثالثة 
عقود، بأنَّ الوضع حينها دائم ولن يتغير، وذلك على 
ودراسات  السياسية،  والعلوم  االقتصاد  مستوى 
األوساط  في  الحال  كان  وكما  الدولية.  العالقات 
األكاديمية السوفيتية، »إذا اتضح الحًقا أن العولمة 
كانت مجرد شيء مؤقت وقابل للتغيير، ستصير كل 

الكتب المبجلة اآلن، مهجورة«.

إذا سقط الغرب لن يكون هناك ُمخلِّص!
لكن الكاتب يذكر أن هناك فرًقا واحًدا كبيًرا اآلن، 
من  حاربوا  السوفيتية  الحقبة  أواخر  في  فالمنشقون 
المفهوم  في ظل  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  أجل 
العام لـ»الغرب«. أما اآلن، إذا انتصرت الشعوبية 
المعادية لألجانب، لن يكون هناك »غرب« نتطلع 
والديمقراطية  الليبرالية  المجتمعات  بدأت  فإذا  إليه؛ 
تكون  لن  أوربان،  عهد  في  المجر  حذو  تحذو  أن 

هناك أي قوة خارجية يستعان بها.
بالتأكيد على أن األمل الوحيد للغرب  ويختتم مقاله 
هم الغربيون أنفسهم، وهناك من المؤمنين باألفكار 
الليبرالية ما يكفي لوقف هذا االنهيار العظيم الثاني 
نحو القومية وحكم األقلية. ويضيف »نحن متصلون 
ببعض، على وعي وعلم و- حتى اآلن- لدينا مرونة 
نفسية. وفي تعاضدنا ومقاومتنا مًعا، يمكننا أن نتعلَّم 
الكثير من أولئك الذين طالما فعلوا ذلك، بهدوء، في 

روسيا«.
بوتين  نقاد  من  الشباب  جيل  يستمر  »قد  ويضيف: 
إيماًنا  يمتلكون  ولكنهم  الضجر،  أو  السخرية  في 

بضرورة التغيير«.

مروة عبد الله
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تتعرض العائالت في ألمانيا لضغوط في ضوء ارتفاع األسعار جراء الحرب 
الروسية في أوكرانيا وجائحة كورونا.

وفي مؤشر األسرة، الذي أعلنته وزيرة األسرة األلمانية ليزا باوز في برلين، 
ذكر 70% من اآلباء واألمهات الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما في 
ديسمبر الماضي أنهم تأثروا شخصيا بالتضخم. وذكر 47% منهم أن التضخم 

يقيد حياتهم اليومية بشدة.
وبحسب المؤشر، يزداد العبء اإلضافي على األسر كلما انخفض دخل األسرة. 
المنخفض  الدخل  ذوي  العزاب  واألمهات  اآلباء  يضطر  المثال:  سبيل  على 
المرتبطة  األسعار  في  الزيادات  على  أسرتهم  دخل  من   %7 من  أكثر  إلنفاق 
بالتضخم. وللمقارنة: يمثل العبء اإلضافي بالنسبة لآلباء المتزوجين أصحاب 

الدخول المرتفعة 4.5% فقط.
ويحلل مؤشر األسرة وضع اآلباء ورغباتهم في ألمانيا. وبحسب وزارة شؤون 
األسرة، فإنه من المفترض أن يساهم المؤشر في التوجيه في ثالثة مجاالت: 
"زيادة األمن المالي لألسر"، و"زيادة تطوير رعاية األطفال وفقا لالحتياجات" 

و"زيادة االستقاللية في إدارة الوقت خالل المراحل األسرية الصعبة".
وتعتزم الوزيرة االستثمار على وجه التحديد في بنية تحتية جيدة وموثوقة لرعاية 
األطفال ومواصلة السعي نحو تأمين دعم أساسي للطفل. وقالت الوزيرة: "هذه 

هي النقاط التي تستشعر فيها األسر بضغط شديد".
وعبر التأمين األساسي للطفل يسعى االئتالف الحاكم إلى تجميع كل اإلعانات 
المقدمة من الدولة للطفل تحت مظلة التأمين األساسي وزيادة المنتفعين من هذه 

اإلعانات في المستقبل.

مع ارتفاع عدد طالبي اللجوء في ألمانيا العام الماضي، ازداد عدد الهجمات 
أيضا على مراكز إيوائهم بشكل كبير، كذلك ازداد عدد الهجمات على الالجئين 

خارج مراكز اإليواء، لكن لم يصل إلى مستوى عام 2015.
ارتفع بشكل واضح العام الماضي عدد الهجمات على مراكز إيواء الالجئين 
في ألمانيا، حيث أشارت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" إلى وقوع 121 
هجوما خالل 2022، استنادا إلى إحصائيات نشرتها وزارة الداخلية األلمانية.

وقد ازدادت الهجمات بنسبة 73 بالمائة مقارنة بالعام السابق 2021 الذي بلغ 
يمينية  دوافع  ذات  الهجمات  تكون  ما  وغالبا  هجوما،   70 الهجمات  عدد  فيه 

متطرفة مناهضة للمهاجرين.
إيواء  الهجمات على مراكز  فيها عدد  يرتفع  منذ عام 2015  أول مرة  وهذه 
قيود  رفع  هو  الصحيفة  تقرير  حسب  ذلك  في  والسبب  ألمانيا.  في  الالجئين 
ألمانيا،  إلى  القادمين  الالجئين  عدد  وزيادة  كورونا  جائحة  مكافحة  إجراءات 
بما يساوي عددهم عام  ألف طالب لجوء  إلى نحو 218  حيث وصل عددهم 

2016 تقريبا، هذا عدا نحو مليون الجئ أوكراني.
كما سجلت السلطات األمنية ما ال يقل عن 1248 هجوم على الجئين خارج 
مراكز إيوائهم، وهو ما يقترب من عدد هجمات عام 2021 حيث وصل إلى 
1259 هجوما، أي أن حوالي 3 الجئين يتعرضون لهجوم في ألمانيا كل يوم.

لكن رغم هذه الزيادة الكبيرة على مراكز إيواء الالجئين العام الماضي، فإنه لم 
يصل إلى الرقم القياسي لعام 2015، حيث وصل عدد الهجمات في ذلك العام 

في ذروة أزمة اللجوء إلى 1047 هجوما.
وقد أعلنت وزارة الداخلية األلمانية عن عدد الهجمات خالل العام الماضي بناء 
على طلب إحاطة من كتلة حزب اليسار في البرلمان االتحادي )بودندستاغ(. 
وقالت مسؤولة شوون الهجرة في كتلة اليسار البرلمانية، "طالبو اللجوء الذين 

يبحثون عن الحماية واألمان هنا، يعيشون في حالة من الرعب والخوف".
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في دراسة أجراها معهد "توبنغن" للبحوث االقتصادية 
التطبيقية بتكليف من وكالة العمل االتحادية، والتي 
أجنبي  عامل   1900 من  يقرب  ما  آراء  استطلعت 
عبر فيسبوك، كانت هناك كثيرة كبيرة بشأن نقص 
االندماج االجتماعي. وذكر اثنان من كل ثالثة عمال 
للتمييز  أنهم تعرضوا  مهرة من دول غير أوروبية 

في ألمانيا بسبب أصولهم.
االعتراف  عدم  من  شكاوى  أيضاً  هناك  وكانت 
أن  كما  المطلوب.  بالشكل  المهنية  بالمؤهالت 
الصرامة في منح اإلقامة في ألمانيا هي مسألة معقدة 

بالنسبة للمهاجرين من خارج االتحاد األوروبي.
هومبولت  بجامعة  األستاذة  و  الهجرة  في  الباحثة 
قالت في مؤتمر للكتلة البرلمانية للحزب االشتراكي 
الديمقراطي إن "الواقع اإلحصائي" اآلن يظهر أن 
بسرعة  "رحلوا  األجانب  المتخصصين  من  العديد 
مرة أخرى". وهناك آخرون من القوى العاملة بالغة 
حديثة  لدراسة  ووفًقا  بالمجئ.  يفكرون  ال  المهارة 
الواضح  من  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  لمنظمة 

أن ألمانيا فقدت جاذبيتها.
وبالنسبة إلى فرص العمل والدخل والضرائب وآفاق 
وكفاءة  األسرة  ألفراد  المتاحة  والفرص  المستقبل 
البيئة المحيطة والتنوع ونوعية الحياة وكذلك حقوق 
 15 المرتبة  ألمانيا  تحتل  به،  واإلقامة  البلد  دخول 
فقط من بين 38 دولة في منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية. بينما في عام 2019 كانت ال تزال تحتل 

المرتبة 12.
المجتمع األلماني يصعب عليه التغيير. ويجب على 
المواطنين أن يدركوا أن االندماج ليس طريًقا باتجاه 
واحد، كما تقول الباحثة: "نحن ال نفعل شيًئا للناس، 
إنهم في الواقع يفعلون شيًئا لنا عندما يأتون إلى هنا. 
ومع  اآلن".   رؤوسنا  في  ندخله  أن  علينا  ما  هذا 
نفسه؛  تلقاء  من  التفكير  في  تغيير  يحدث  لن  ذلك، 
التشريعية مبادئ توجيهية  الهيئات  يتطلب من  فهذا 
بجامعة  األستاذة  تضيف  التمييز،  لمكافحة  واضحة 

هومبولت.

حث االتحاد األوروبي الدول األعضاء على ترحيل المزيد من المهاجرين غير الشرعيين الذين ال تنسحب 
عليهم شروط اإلقامة.

وقال االتحاد إن واحدا فقط من كل خمسة مهاجرين محتملين يجب إعادتهم إلى أوطانهم.
وذكرت مفوضة الشؤون الداخلية باالتحاد األوروبي إيلفا جوهانسون، للصحفيين في البرلمان األوروبي في 
ستراسبورغ بفرنسا "العام الماضي، كان لدينا معدل عودة بنسبة 21 بالمائة فقط من غير المؤهلين للبقاء.. 

عندما نفشل في إعادة الناس، فإن هذا يعيق نظامنا ويقوض الثقة".
العام  الدول األعضاء في االتحاد األوروبي  ألف قرار في  تم إصدار 340  أنه  إلى  وأشارت جوهانسون 
االتصال  األوروبية  السلطات  الحاالت حاولت  فقط من  بالمائة  لكن في 60  لترحيل األشخاص،  الماضي 

بالبلدان األصلية للمهاجرين لقبولهم مرة أخرى.
وأضافت "لحماية الحق في التقدم بطلب للحصول على اللجوء، علينا أن نظهر أننا نتعامل بشكل مناسب مع 
أولئك غير المؤهلين للحصول على الحماية الدولية.. نحن بحاجة إلى الهجرة، ولكن يجب أن تكون بطريقة 

قانونية ومنظمة".
وأثار وصول أكثر من مليون مهاجر عام 2015 معظمهم من الفارين من الحرب في سوريا أو العراق، 

واحدة من أكبر األزمات السياسية في االتحاد األوروبي.
وتختلف البلدان األعضاء حول من يجب أن يتحمل المسؤولية عن المهاجرين الذين يدخلون، وما إذا كان 

يجب إلزام األعضاء اآلخرين بالمساعدة.

بتقرير  علما  أحاطت  إنها  األلمانية  الحكومة  قالت 
جماعة  تورط  حول  تايمز”  “نيويورك  لصحيفة 
موالية ألوكرانيا في تفجير خط أنابيب نورد ستريم 
العام الماضي، مشيرة إلى أن تحقيقها لم يتوصل بعد 

إلى نتائج.
أن  األلمانية،  المستشارية  باسم  متحدث  وكشف 
“السويد والدنمرك وألمانيا أبلغت مجلس األمن التابع 
التحقيقات جارية  أن  أيام  قبل بضعة  المتحدة  لألمم 

وأنه ال توجد نتائج حتى اآلن”.
الفيدرالي في األمر  العام  المدعي  وأضاف: “يحقق 
السيادة  لها  فإن  وبالتالي  أكتوبر 2022.  بداية  منذ 

على اإلجراء”.
وفي وقت سابق كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، 
مسؤولون  راجعها  استخباراتية  معلومات  هناك  أن 
ألوكرانيا  مؤيدة  مجموعة  أن  إلى  تشير  أمريكيون 
نفذت هجوًما على خطوط أنابيب نورد ستريم العام 

الماضي.
وقالت الصحيفة إن “ أي مؤشر على تورط أوكرانيا، 
بشكل مباشر أو غير مباشر، يمكن أن يؤثر سلًبا علي 
العالقة الدقيقة بين أوكرانيا وألمانيا، ويضعف دعم 
الشعب األلماني، الذي تحمل أسعار الطاقة المرتفعة 

باسم التضامن مع الشعب األوكراني”.

إنها  بيربوك  أنالينا  األلمانية  الخارجية  قالت وزيرة 
المتحدة  الواليات  بين  المتزايد  التوتر  أن  ترى  ال 
جديدة،  باردة  حرب  إلى  يؤدي  أن  يمكن  والصين 

حيث تم اآلن إنشاء عالم متعدد األقطاب.
إعالمية،  لوسائل  في تصريحات  بيربوك  وأضافت 
بين  المتزايد  التوتر  كان  إذا  عما  سؤال  على  ردا 
الواليات المتحدة والصين يقود لحرب باردة جديدة: 

"لقد تغير العالم منذ الحرب الباردة. 
جهـــات  ظهرت 
فاعلــة جديــــدة. 
وبفضل قوتـــــها 
ية،  د القتصـــــا ا
أصبحت أوروبــا 
العبـــا قويــا في 

القوى  أقوى  من  واحدة  الصين  وأصبحت  العالم. 
الصناعية، والتي، لألسف، تتحرك في نفس الوقت 
الديمقراطيات  لكن  الدولية  القواعد  عن  وأبعد  أبعد 
أيضا  تلعب  ونيجيريا  والبرازيل  الهند  مثل  الكبيرة 

دورا مهما اليوم".
عالم  في  نعيش  ال  "نحن  قائلة:  الوزيرة  وتابعت 
األقطاب  متعدد  عالم  في  ولكن  قسمين،  إلى  منقسم 
مع العبين مختلفين وتحديات عالمية ال يمكننا حلها 

إال معا".



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

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

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

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

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

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

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

المتعلقة بهذا الموضوع.

مزيد من المعلومات تجدونها على صفحتنا 
باللغة العربية.

ANLAUFSTELLEN:

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

 Cafe.beispiellos.mobil@caritas-berlin.de

 www.gluecksspiel-berlin.de

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

Cafe-beispiellos.de          gluecksspiel-berlin.de

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

ال تتردد في التواصل معنا



09

االصطناعي  الذكاء  "اندبندنت"  صحيفة  سألت 
"شات جي بي تي" مفاده هل تقود الصين العالم في 

المستقبل؟
وكان رد "شات جيب ي تي" كالتالي:

  
بوصفي ذكاء اصطناعياً ال يمكنني التنبؤ بالمستقبل 
تساعد  معلومات  أقدم  أن  بإمكاني  لكن  تامة،  بدقة 
موضوع  في خصوص  أفكار  أو  فكرة  بلورة  على 

معين.

في  متناٍم  اقتصاد  صناعة  في  الصين  نجحت  لقد 
الثاني على  اليوم  اقتصادها  يعد  إذ  العقود األخيرة، 
مستوى العالم بعد الواليات المتحدة األميركية، كذلك 
في  نفوذها  توسيع  على  وتعمل  تأثير  لها  بكين  فإن 
العالم عبر المبادرات مثل مبادرة "الحزام والطريق" 
األساسية  والبنى  التجارة  تطوير  إلى  تسعى  التي 
عبر آسيا وما وراءها. إضافة إلى ذلك فإن الصين 
تستثمر بقوة في التكنولوجيا الناشئة، ال سيما الذكاء 
تشكل  التي  الكمومية  والكمبيوترات  االصطناعي 

قدرة تنافسية مستقبلية.
تواجه  كثيرة  تحديات  تكمن  اآلخر،  الجانب  على 
الكبير  السكان  المثال، في عدد  الصين، على سبيل 
المناخية  والقضايا  بسرعة  السن  في  يتقدمون  الذين 
يتعلق  وما  اإلنسان  حقوق  قضايا  وكذلك  والبيئية 
اقتصاد  بأن  التذكير  يجب  أيضاً  مخاوف.  من  بها 
الصين تباطأ في األعوام األخيرة ويواجه منافسة من 

االقتصادات الناشئة األخرى مثل الهند.
العالم  ستقود  كونها  الصين  أن  تعني  ذلك  محصلة 
على  إجابته  تعتمد  وسؤال  معقداً،  أمراً  يظل  ال  أو 
عوامل عدة، تتضمن النمو االقتصادي واالبتكار في 
مجال التكنولوجيا والعوامل الجيوبوليتيكية والقضايا 

المحلية.

على الصعيد العسكري تعد الصين حالياً واحدة من 
أقوى الدول العسكرية في العالم مع وجود جيش دائم 
إذ  وقوات صاروخية،  وبحرية  جوية  وقوات  كبير 
إلى تطوير  الصيني  العسكري  التحديث  أدت جهود 
أنظمة وتقنيات أسلحة متقدمة، بما في ذلك الطائرات 

الشبح والصواريخ الباليستية والقدرات السيبرانية.
العسكرية  القوة  أن  مالحظة  المهم  من  ذلك،  مع 
وحدها ال تعني بالضرورة القدرة على غزو العالم، 
هائاًل  السيطرة ألن ذلك يتطلب قدراً  الهيمنة أو  أو 
اللوجستية،  والقدرات  العاملة  والقوى  الموارد  من 

فضاًل عن دعم الدول األخرى وتعاونها.
عالوة على ذلك، تؤكد السياسة الخارجية للصين نهج 
االقتصادية  التنمية  على  التركيز  مع  التدخل،  عدم 

والنفوذ اإلقليمي. هذا ما صرحت به الصين مراراً 
وتكراراً أنها ال تسعى إلى الهيمنة أو فرض إرادتها 
على الدول األخرى. باختصار، بينما تمتلك الصين 
تكون  أن  المرجح  غير  فمن  كبيرة،  عسكرية  قدرة 

لديها القدرة أو الرغبة في غزو العالم.
نخلص إلى أن هناك عدداً من العوامل التي أسهمت 
في صعود الصين كقوة عالمية ويمكن أن تساعدها 
هذه  أبرز  وهنا  المستقبل،  في  العالم  قيادة  على 

العوامل:

في  السكان  من  عدد  أكبر  لديها  الصين  السكان:   -
هذا  يوفر  نسمة،   مليار   1.4 من  أكثر  مع  العالم، 
محتملة  ضخمة  سوقاً  السكان  من  الكبير  العدد 

للشركات والمنتجات الصينية.
اقتصادياً  نمواً  الصين  شهدت  االقتصادي:  النمو   -
ارتفع  بحيث  الماضية،  القليلة  العقود  خالل  سريعاً 
إجمالي الناتج المحلي بمعدل سنوي يزيد على تسعة 
المئة من عام 1978 إلى عام 2018. وساعد  في 
هذا النمو الصين على أن تصبح ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم وجعلها قوة اقتصادية كبيرة.
باستثمارات  الصين  قامت  التكنولوجي:  االبتكار   -
مجاالت  في  سيما  ال  والتطوير،  البحث  في  كبيرة 
والطاقة   G 5 الخامس والجيل  االصطناعي  الذكاء 
المتجددة، مما ساعدها على أن تصبح رائدة في هذه 

المجاالت ويمكن أن يمنحها ميزة في المستقبل.
هي   :)BRI( الصيني  والطريق  الحزام  مبادرة   -
الصين  ربط  إلى  يهدف  تحتية ضخم  بنية  مشروع 
بأوروبا وأفريقيا وأجزاء أخرى من آسيا من خالل 
شبكة من الطرق والسكك الحديدية والموانئ والبنية 
المبادرة  هذه  تساعد  أن  ويمكن  األخرى،  التحتية 
هذه  في  والسلطة  النفوذ  اكتساب  على  الصين 

المناطق.
- الدبلوماسية: زادت الصين من جهودها الدبلوماسية 
خالل األعوام األخيرة، فأقامت عالقات مع دول في 

العالم  أنحاء  جميع 
تعزيز  على  وتعمل 
عالمي  لنظام  رؤيتها 
التعاون  يؤكد  جديد 

والمنفعة المتبادلة.
من  العوامل،  هذه 
أخرى،  أمور  بين 
على  الصين  ساعدت 
أن تصبح العباً رئيساً 
على المسرح العالمي، 
تساعدها  أن  ويمكن 
في  العالم  قيادة  في 

تواجهها  تحديات  أيضاً  هناك  ذلك،  مع  المستقبل. 
الصين، بما في ذلك القضايا السياسية واالجتماعية 
والتحديات البيئية والتوترات الجيوسياسية مع الدول 
قيادة  قدرتها على  تؤثر في  أن  يمكن  التي  األخرى 

العالم.

عموماً، هناك عوامل عدة يمكن أن تسهم في قيادة 
أي دولة للعالم في المستقبل منها:

- االقتصاد القوي والمتنامي، فهو عامل رئيس في 
نجاح أي بلد ويمكن تحقيق ذلك من خالل االستثمار 

في البنية التحتية والتعليم واالبتكار.
- االبتكار التكنولوجي إذ يمكن للتقدم في التكنولوجيا 
أن يمنح البلد ميزة تنافسية في السوق العالمية ويؤدي 

إلى تطوير صناعات وأعمال تجارية جديدة.
المستقرة  السياسية  فالبيئة  السياسي،  االستقرار   -
النمو  وتعزيز  األجنبي  االستثمار  لجذب  ضرورية 
الحوكمة  خالل  من  ذلك  تحقيق  يمكن  االقتصادي. 

الفاعلة وسيادة القانون والتماسك االجتماعي.
عاملة  قوة  فوجود  البشري،  المال  ورأس  التعليم   -
األهمية  بالغ  أمر  ومتعلمة  عالية  مهارات  ذات 
ومن  االقتصادي،  والنمو  األعمال  وريادة  لالبتكار 
التعليم  في  تستثمر  التي  البلدان  تحقق  أن  المرجح 

والتدريب نجاحاً على المدى الطويل.
الموارد  ذات  للبلدان  يمكن  إذ  الطبيعية،  الموارد   -
الطبيعية الوفيرة مثل النفط والغاز والمعادن استخدام 

هذه الموارد لدفع النمو االقتصادي والتنمية.
- المشاركة العالمية، فمن المرجح أن تحقق البلدان 
التي تنشط في التجارة العالمية والدبلوماسية نجاحاً 
ذلك تطوير عالقات  أن يشمل  يمكن  المستقبل،  في 
المنظمات  في  والمشاركة  األخرى  الدول  مع  قوية 

الدولية وتعزيز التبادل الثقافي.
جنباً  العوامل،  هذه  من  لمزيج  يمكن  عام،  بشكل 
إلى جنب مع السياسات السليمة والقيادة الفاعلة، أن 

يساعد أي بلد على قيادة العالم في المستقبل.

من منظور الذكاء االصطناعي

شات جي بي تي
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القانونية  أبعادها  في  المواطنة،  أن  على  تأسيسا 
تعنيه  بما  االدارية،  وحتّى  واالجتماعية  والسياسية 
من مساواة بين األفراد دون تمييز قائم على الدين أو 
الجنس أو اللّون أو المستوى االجتماعي أو االنتماء 
من  عنها  يترتب  وبما  الفكري.  والموقف  السياسي 
من  نذكر  عليا،  قيم  على  ترتكز  وواجبات  حقوق 
يعرف  فيما  والقضاء  القانون  أمام  المساواة  بينها 
بعلويّة القانون، وحرية تأييد أو معارضة أيّة قضية 
األحزاب  وتأسيس  سياسي،  موقف  أو  اجتماعية 
السياسية والنقابات أو المشاركة فيها. وتأسيسا كذلك 
على أن أبعاد المواطنة سالفة الذكر وما يترتب عنها 
البلدان  في  بعضها  أو  جميعها  مفقودة  حقوق،  من 
على  وقدرتها  شعوبها  درجة وعي  العربية، حسب 
فقد  مريرة.  نضاالت  اثر  وانتزاعها  بها  المطالبة 
وليس  اإلنسان  عبارة  استعمال  العنوان  في  تعّمدت 
المواطن العتقادي الجازم أن االنسان في كافة أرجاء 
يعامله  استثناء،  ودون  المشرذم،  العربي  الوطن 
حّكامه باعتباره رعيّة ال مواطنا كامل الحقوق التي 
من شأنها أن تحفظ الكرامة وتحّقق إنسانيّة االنسان. 
بما يجعل أمامه معوقات كثيرة تعرقل مسيرة حياته 
الشقيّة في األغلب األعّم. فال هو يستفيد من حياته 

وال هو يفيد المجموعة الوطنية التي ينتمي إليها.

رقعة  امتداد  على  العربي،  االنسان  يولد  أن  فمنذ 
الوطن العربي الكبير المقّزم والمأزوم، وهو يعاني 
من إكراهات عديدة ال مناص له منها، فهي مفروضة 
عليه فرضا، وتالزمه مالزمة الظّل الثقيل. إكراهات 
تفسد عليه معنى متعة الحياة أو "فرحة الحياة" بتعبير 
يكاد  فال  العنوان.  بهذا  له  كتاب  في  زوال"  "إميل 
اإلنسان العربي في طفولته يعي محيطه وواقعه حتّى 
وإحباطات  منّغصات  ويكتشف  قاسية  محنا  يواجه 
وأهوال  ويالت  مجابهة  عن  فضال  تعيقه،  عديدة 
له  فتسبب  جانب  كل  من  وتداهمه  به  تحيط  كثيرة 
معاناة قاسية و أالما وأشجانا قد تفسد عليه طفولته 
دون  استيعابها  اليافع  عقله  يقدر  ال  حيث  البريئة. 
أن تحفر في ذاكرته خطوطا غائرة ال تنمحي على 
النفسيّة ال تزال قيد  السنين باعتبار أن تركيبته  مّر 
التشّكل، وهي بهذا المعنى غير مهيّأة للتعاطي المرن 
مع قسوة الواقع دون تضّرر. وهو ما قد يزرع فيه 
للحياة ونقمة عليها  الشباب كرها  بلوغ مرحلة  عند 
في مجتمع تستبّد فيه الشرور بالناس جميعا. بما ما 

الدينيّة  والمفاهيم  المزيّفة  اللّحي  ذووا  يستثمره،  قد 
بين  المجتمع  لتقسيم  المكرسين  المتخلّفة،  السطحيّة 
والمبشرين  المستنير  للعقل  المعادين  ومتديّن،  كافر 
تجاوزا  يسّمى  ما  خدمة  في  لتجنيده  الموت،  بثقافة 
"بالجهاد المقدس" فيما هو ال يعدو أن يكون سوى 
التقوى  رداء  والعنف  الظلم  يلبس  مقنّع"  "إرهاب 
الحّق عن  اإلسالم  الحنيف،  اإلسالم  ويبعد  والورع 
الذي ال  الوقت  الدنيا عموما. في  الحياة وعن  واقع 
ينفّك فيه هؤالء عن التذكير في المنابر الدعويّة بأّن 
اإلسالم إنّما هو منهج حياة يهتّم باإلنسان في كل ما 
بدينه ودنياه في آن معا. وهو فعال كذلك.إاّل  يتعلّق 
أنّه ال يمكن تصديقه بسهولة على لسان من يخالفون 

مضامينه ومقاصده ومأالت أحكامه وتعاليمه.

العربي  االنسان  يجعل  الفاجع  المحبط  الوضع  هذا 
بالقطع في حالة موت بطيء تضاعفها حالة انبتات 
ال  النفس  عن  وغربة  الفلسفي،  بالمعنى  واستالب 
يقوى على تجاوزها بيسر ليعيش حياته التي وهبها 

الله له في أمان وراحة بال. 
في  قطب"  "السيد  قال  كما  الصدد  هذا  في  ومعلوم 
الحياة  هذه  في  ''أنه ال شيء  الروح(  )أفراح  كتابه 
يعدل ذلك الفرح الروحي الشفاف الذي نجده عندما 
نستطيع أن ندخل العزاء أو الرضا، الثقة أو األمل 
أو الفرح إلى نفوس اآلخرين''. ولعّل ذلك أّول حلم 
تغتاله أوضاعنا العربيّة في نفوس األجيال الصاعدة 
التي تترجم عنها الطفولة الفلسطينية المعّذبة بامتياز، 
والتي فقدت القدرة على الشعور بالحياة. وهو شعور 
قد يختصر الحياة ذاتها ويتماهى معها، باعتبارها في 
حقيقة األمر '' ليست شيئا آخر غير شعور اإلنسان 
نستغرب  ال  لذلك  قطب.  السيد  يقول  كما  بالحياة'' 
ما ذهب اليه الشاعر جبران خليل جبران حين قال 
واحدة  دفعة  يموت  ال  اإلنسان  أن  أؤمن  زلت  ''ما 
وإنما يموت بطريقة االجزاء ... وكلّما قتل حلم من 
كل  ليجد  األكبر  الموت  فيأتي  جزء.  مات  أحالمنا 

األجزاء ميّتة فيحملها ويرحل''.

إّن إكراهات اإلنسان العربي كثيرة ال تحصى. فهي 
اإلكراهات  تكون  فقد  متعّددة.  وألوان  ذات صنوف 
اإلكراهات  تكون  وقد  اقتصادية،  أو  اجتماعية 
وتبقى  كذلك.  إداريّة  وحتّى  بل  سياسيّة،  أو  ثقافيّة 
اإلكراهات السياسيّة مصدر كّل اإلكراهات، وسببها 

األّول واألخير، الذي تتفّرع عنه كل اإلكراهات.
فاإلنسان العربي، السيما من كان ينتمي الى الطبقة 
الفقيرة والمستضعفة، أو الفئة الوسطى، تضغط عليه 
والتقاليد  العادات  منها  و  االجتماعيّة،  االكراهات 
التي تحول-على سبيل المثال- دون تحقيق حلمه في 
في  تعيقه  فهي  االجتماعيّة.  الزواج من غير طبقته 
سعيه لتحقيق ما يعبّر عنه علماء االجتماع بالصعود 
وتحريرها  الذات  تطوير  من  يمّكنه  بما  االجتماعي 
الرغيدة  االجتماعية  الطبقة  نسيج  في  واالندماج 
العيش، المترفة و المرّفهة، أو حتّى الطبقة األعلى 
مباشرة. وغالبا ما يحدث هذا، رغم التحصيل العلمي 
المحترم لمن يستبطن هذا الحلم االجتماعي البسيط. 
كما يحدث هذا السلوك تجاه من كانت أصوله ريفيّة 
وانتقل للعيش في المدينة. وهو ما عبّر عنه الشاعر 

بالقول:
 تعّد ذنوبي عند قومي كثيرة

وال ذنب لي إالّ العال والفضائل 
ولعّل سبب ذلك أن عقليّة العرب عموما منغلقة على 
تزال  ال  فهي  اآلخرين.  على  منفتحة  وغير  ذاتها 
عقليّة قبليّة عشائريّة ترفض قبول اآلخر، وال تنظر 
اليه ااّل بعين الريبة والعداء. ولعّل وقائع ومجريات 
ورد  كما  سنة،   40 استمّرت  التي  البسوس  حرب 
في "العقد الفريد" تغنينا عن مزيد التفصيل في هذا 
المجال. يقول فولتير في هذا السياق، وهو على حق، 
إنّه'' من الصعوبة أن تحّرر السّذج من األغالل التي 

يبجلّونها''

بينما رفعت الثورة الفرنسيّة ''شعار ''حريّة ومساواة 
لم  األغلب-  المعاصرين-على  العرب  فإّن  وأخّوة" 
يستوعبوا بعد مفهوم القوميّة واألّمة ومفهوم الوطن 
كما سائد في الغرب قبل أن يتحّول اليوم الى مفهوم 
مفهوم  ويتجاوز  جمعاء،  اإلنسانيّة  يشمل  كونّي 
األوطان أو القوميّة المرتكزة أساسا على العرق أو 
الجغرافيا بحدودها 'المقّدسة'. فأين القوميّة اإليطاليّة 
أّججها  التي  األلمانيّة  القوميّة  وأين  موسلّيني  زمن 
الحرب  الى  انتهت  حروبا  أجلها  من  وخاض  هتلر 
العالمية الثانية وهالك الماليين. إنّها اختفت أو تكاد 
قد  الغرب  ألن  األوروبي  اإلتحاد  في  وانصهرت 
أدرك عندئذ أن التناحر على القوميّة قد يؤول به الى 
زوال. وقد قال ''مارتن لوثر كينغ'' في هذا المعنى 
أن  أو  كاألخوة  سويّة  نعيش  كيف  نتعلّم  أن  ''علينا 

أنا يا صديقة .. متعب بعروبتي      فهل العروبة .. لعنة وعقاب    
"نزار قباني"

م / فتحي الحبّوبي
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نهلك معا كالحمقى''

ولكن خالف لذلك، لم ينصهر الشعب المصري في 
الوحدة  زمن  بالعكس،  والعكس  السوري،  الشعب 
العربيّة المتسّرعة التي قامت بينهما على يد الزعيم 
شعار  رفع  أيّام   ،1958 سنة  الناصر  عبد  جمال 
والفشل  السريع  الزوال  مآلها  فكان  العربيّة  القوميّة 
الذريع تماما مثل جميع المحاوالت المتسّرعة وغير 
بورقيبة  تونس  مع  القذافي  بها  قام  التي  المدروسة 

وسوريا حافظ األسد وغيرهما. 
ولهذا يصدق على بلدان الغرب ما قاله الشاعر: 

بالد إذا ما هّبت الريح نحوها
 تمّنيت لو أّني بها أتعلّق

الهجرة  على  العرب  إقبال  كثافة  يفّسر  ما  وهو 
جحيم  من  هروبا  السّرية،  وحتّى  بل  ال  القانونيّة، 
الوطن  بلدان  أغلب  في  التعيسة  المعيشية  الظروف 
العربي. فيركبون البحر ويجابهون أهواله في غير 
ما معرفة به وبالسباحة ويخوضون مغامرات الموت 
نامت  "فال  قال  من  محاكاة  باب  من  لحظة  كل  في 

أعين الجبناء!".
وأّما اإلكراهات االقتصادية فحّدث وال حرج، ألنّها 
تنسحب تقريبا على أغلب الفئات والشرائح العمريّة 
وصوال  العاملين،  إلى  العمل  عن  العاطلين  من 
هشاشة  الى  قطعا،  ذلك  يعود  و  المتقاعدين.  الى 
البنية  نسيج  ضعف  عن  الناتج  االقتصادي  الوضع 
المنتجة  الدول  فيها  بما  العربيّة،  للدول  االقتصاديّة 
والمصدرة للبترول، رغم أّن التشريعات االقتصاديّة 
على  األعمال  رجال  مصالح  مضامينها  في  تساير 
حساب العّمال والدولة الحاضنة لهم. فينتج عن ذلك 
وطني  خام  وناتج  جّدا،  مرتفعة  بطالة  مستويات 

يالمس  اقتصادي  ونمّو  ضعيف 
الدول  اغلب  في  يكاد،  أو  الصفر 
حدوث  بعد  السيما  العربيّة- 
سنة  العالميّة  االقتصاديّة  األزمة 
والحرب  كورونا  وموجة   2008
يستوعب  ال  بحيث  األوكرانية-  
األعداد الهائلة للعاطلين فحسب بل 
إنّه يساهم - لألسف-  في مراكمتها 
الى أخرى ليصبح جيش  من سنة 
الموقوتة  القنابل  بمثابة  العاطلين 

ضد النظم القائمة. 
دول  في  فعال  حصل  قد  ما  وهو 
العربي  الصقيع  لعلّه  أو  الربيع 
منتجة  دولة  ألنّها  ليبيا،  باستثناء 
سكانية  كثافة  لها  وليست  للبترول 
كبيرة. فكان االستبداد هو العنصر 
كان  بينما  ثورتها  لقيام  األساسي 
واالجتماعي  االقتصادي  العامالن 
هي  االستبداد  عامل  لهما  يضاف 
العوامل االساسيّة لباقي الثورات، 
حيث كان لسان حال المحتّجين ما 

ألحتّج"  العالم  هذا  الى  جئت  جوركي"  مكسيم  قاله 
وما قاله محمود درويش:  

لكّن صوتي صاح يوما : ال أهاب
فلتجلدوه إذا استطعتم .. 

و أركضوا خلف الصدى ما دام يهتف: ال أهاب!
 

الوقت  ففي  السياسيّة  اإلكراهات  إلى  اآلن  نأتي 
مساسا  يكون  أن  العربي  االنسان  فيه  ينشد  الذي 
وتكون  المستقبل،  يستشرفون  حكماء  سياسيين  من 
القانون  دولة  روح  مع  منسجمة  مرجعياتهم 
والمؤّسسات الديمقراطيّة وتحقيق العدالة االجتماعيّة 
واحترام حقوق االنسان والمواطنة في كل أبعادها، 
نالحظ دون عناء أن هذه المرجعيات مفقودة تماما 
في جميع مناحي الحياة. ال بل إّن عكسها تماما هو ما 
يميّز حياة العرب في كل وجوهها. فال حياة سياسيّة 
نشيطة وال انتخابات ديمقراطيّة نزيهة وشّفافة إال في 
بلدان أقّل من أن تعّد على أصابع اليد الواحدة، وال 

مظاهر لسمات المواطنة أو نحوها.
أن  من  العربي  اإلنسان  يمنع  لم  الوضع  هذا  ولكّن 
حلم  كما  يحلم  وأن  فضلی،  حياة  العيش  إلی  يتطلّع 
اليونانيون من قبله في مدينة فاضلة لعلّها تكون على 
مدينة  أو  هناتها،  ،على  أفالطون  جمهوريّة  شاكلة 
الفارابي الفاضلة. فالضمير العربي، قطعا، ما زال 
حيّا وحرّي به أن يفّكر في التغيير انطالقا من ذاته 
"الجميع  أّن  "ليون تروتسكي" من  قولة  بما يخالف 
تغيير  يفّكر في  أحد  العالم ولكن ال  تغيير  يفّكر في 

نفسه". 
ومعلوم أّن "الثوري المزيّف هو الذي يحاول تغيير 
كل شيء عدا نفسه" كما يقول د.مصطفى محمود. 

لذلك بات من الضروري السعي للخروج من بوتقة 
الدول  أغلب  في  السائد  المطبق  العربي  الصمت 
العربيّة. إذ أنه بات اآلن من المسلّمات التي ال تحتاج 
الى دليل، أنّه "كلما يتطلّبه الطغيان للبروز هو بقاء 
توماس  يقول  كما  صامتين"  الحيّة  الضمائر  ذوي 

جفرسون.

أخرى  أحالما  هناك  أن  ننسى  فلن  ننسى  إن  ولكن 
استعادة األراضي  أقلّها  ليس  العربي،  اإلنسان  لدى 
على  العربيّة  الوحدة  وتحقيق  المحتلّة،  الفلسطينية 
العربيّة  االقتصاديات  إلنعاش  صلبة،  أرضيّة 
وإزالة  بل  إطارها.  في  البينيّة  التجارة  وازدهار 
وربّما  الغاشم،  االستعمار  عن  الموروثة  الحدود 
كذا  و  الرياضيّة  العالم  ببطوالت  الفوز  ال-  ولما   -
إلى  وما  الصحيحة  العلوم  مختلف  في  نوبل  جوائز 
الصعيد  على  التميّز  وضروب  صنوف  من  ذلك 
أكاد  بل  أجيال،  منذ  الغرب  يحتكره  الذي  العالمي 

أقول منذ سقوط األندلس. 
هو  إنّما  الغرب،  تميّز  في  األهم  السبب  ولعّل 
محاوالته الجادة والمستمّرة للقضاء على اإلكراهات 
تمثّل عند   - بداهة  التي تعترض مواطنيه والتي – 
التميّز  أمام  حاجزا  للوقوف  المنيع  السّد  العرب 
واإلبداع وتفتّق القرائح، فضال عن أنّها تحول دون 

تحقيق أحالم اإلنسان العربي من الماء الى الماء. 
صدق  لقد  أحالمنا.  تحقيق  من  حّكامنا  أين  ولكن 

الشاعر العربي حين قال:
لََقد أَسَمعت لَو ناَديت َحياً َولَكن ال َحياَة لَِمن ُتنادي

َولَو نار نفخت ِبها أَضاَءت 
َولَكن أَنَت َتنفخ في َرماد



handgebunden
natürlich
umweltfreundlich
wiederverwendbar
CO2-neutral produziert

langanhaltendes Dufterlebnis fürs Auto 
Duftintensität ist selbst zu bestimmen
vegane und tierversuchsfreie Düfte 
ohne Parabene und Silikone 

www.fl
euru

me.de

DER NEUE DUFTSTRAUSS تجربة عطر طويلة األمد للسيارة والمنزل

 عطور نباتية وخالية من الشوائب
 حدد شدة الرائحة بنفسك

تجميع يدوي
طبيعي

صديق للبيئة
قابلة إلعادة االستخدام

 أنتجت بشكل محايد وخال من ثاني أكسيد الكربون
بدون البارابين والسيليكون



handgebunden
natürlich
umweltfreundlich
wiederverwendbar
CO2-neutral produziert

langanhaltendes Dufterlebnis fürs Auto 
Duftintensität ist selbst zu bestimmen
vegane und tierversuchsfreie Düfte 
ohne Parabene und Silikone ohne Parabene und Silikone

www.fl
euru

me.de

DER NEUE DUFTSTRAUSS تجربة عطر طويلة األمد للسيارة والمنزل



14

تحذر العديد من المنظمات االقتصادية العالمية مثل 
الدولي وغيرهما، من  الدولي والبنك  النقد  صندوق 
عام سيئ اقتصادياً بشكل كبير على العديد من دول 
العالم، وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، 
عاماً  سيكون  إنه  العام 2023  من  األول  اليوم  في 
االقتصاد  ثلث  يعاني  أن  متوقعة  اقتصادياً،  صعباً 
معظم  معاناة  بسبب  ركود،  حالة  من  العالمي 
المحركات الرئيسية للنمو العالمي، كأمريكا وأوروبا 
آن  في  اقتصاداتها  تباطؤ  من  وبريطانيا،  والصين 
واحد. وحذرت جورجيفا قائلة: "العام الجديد سيكون 

أصعب من العام الذي نتركه خلفنا".
بالنسبة  عام  أسوأ  ثالث  سيكون   2023 أن  ويُعتقد 
األزمة  بعد  القرن،  هذا  في  العالمي  االقتصاد  لنمو 
الذي  الكبير  الركود  ثم   ،2009 لعام  االقتصادية 
تسببت به الجائحة عام 2020، حيث يتوقع الخبراء 
أن االقتصادات الكبرى ستدخل مرحلة ركود في هذا 
العام، بما أن البنوك المركزية تستمر في رفع أسعار 
الخدمات  أسعار  في  التحكم  محاولة  ألجل  الفائدة 

والبضائع األساسية.
من  الدولي  البنك  حذَّر  النامية،  للدول  وبالنسبة 
إلى  العالمي  االقتصاد  تقود  قد  جديدة"  "صدمات 
الخطر  هذا  أن  من  وحذر   ،2023 عام  الركود 
ستواجهه الدول الصغيرة والنامية أكثر من غيرها. 
بذل جهود عالمية  بد من  إنه "ال  البنك  يقول  حيث 
محلية عاجلة"، للتخفيف من مخاطر هذا االنكماش، 
وكذلك أزمة الديون في األسواق الناشئة واالقتصادات 
النامية )EMDEs)، حيث "من المتوقع أن يظل نمو 

االستثمار أقل من متوسط العقدين الماضيين".

هل يكون عام االضطرابات السياسية بسبب األزمات 
االقتصادية؟

حيال  القاتمة  التوقعات  هذه  أن  فيه  شك  ال  مما 
األزمة االقتصادية والركود ستقود العديد من الدول 
والمناطق حول العالم الضطرابات تهدد استقرارها، 
وخاصة تلك التي تعتمد على االستيراد من الخارج 
كثيراً، حيث لن تتمكن من الصمود طوياًل أمام غالء 

العديد من السلع عالمياً وندرتها في األسواق.
والمتسارع  المتشدد  النهج  فإن  نفسه  الوقت  وفي 
دولي  تأثير  لها  التي  األمريكية  النقدية  بالسياسة 
الفائدة  نسب  ورفع  التمويل  تكلفة  رفع  عبر  كبير، 
التي تؤدي لزيادة قوة الدوالر، ستؤدي أيضاً خالل 
االقتصادات  على  الضغط  من  لمزيد  القادمة  الفترة 
النامية والفقيرة التي باتت تتآكل عمالتها، مما يهدد 

بزعزعة استقرارها.
الركود  تفشي  فإن  عالمياً  األسعار  ارتفاع  ومع 
التضخمي بتلك الدول وارد بشكل كبير، وسيكون له 

انعكاس سلبي كبير على الدول النامية، حيث سيكون 
اندالع االضطرابات سمة خاصة بالعام 2023، وقد 

تصيب العديد من المناطق حول العالم.

ما أبرز الدول المرشحة لحدوث اضطرابات بها في 
2023 بسبب األزمة االقتصادية؟

- األردن
متصاعدة  باحتجاجات   2023 العام  األردن  دخل 
بالفعل، في مناطق مختلفة من البالد، بسبب األزمة 
األول  ديسمبر/كانون  مطلع  فمنذ  االقتصادية، 
موجة  األردن  في  محافظات  عدة  تشهد   ،2022
في  تركزت  وإضرابات،  متصاعدة  احتجاجات 
جنوب المملكة، ذي الصبغة العشائرية؛ بسبب قرار 
حكومي برفع أسعار المشتقات النفطية للمرة السابعة 
منذ بداية العام 2022، والسادس عشر منذ عامين. 
وقد تدحرجت احتجاجات األردن بدءاً من إضراب 
وصهاريج  البري  والنقل  الشاحنات  ألصحاب  عام 
نقل المياه في محافظات الجنوب، خاصة معان، إلى 
المحافظات،  العديد من  مظاهرات وقطع طرق في 
إلى أن أعلن اإلضراب العام في المحافظات األربع: 
الكرك والطفيلة ومعان والعقبة، اعتراضاً على رفع 

األسعار.
أدنى  إلى  بحكومتهم  األردنيين  ثقة  وتراجعت 
أقل  اآلن  التاريخية خالل 2022، وهي  مستوياتها 
انتفاضات  وقت  عليه  كانت  مما  نقطة   41 بمقدار 
لشبكة  تقرير  كشف  ما  بحسب  العربي،  الربيع 

الباروميتر العربي البحثية.
األردنيين  ثقة  لفقدان  الرئيسي  المحرك  ويتمثل 
يقرب من  ما  الذي صنّفه  االقتصاد،  في  بحكومتهم 
الثلثين على أنه المشكلة األخطر التي تواجه األردن. 
فيما تواجه البالد ارتفاعاً حاداً في تكاليف المعيشة، 
من  للعديد  العمل  فرص  توفير  على  القدرة  وعدم 
التقليدي،  األردنية  الحكومة  عقد  وانكسر  شبابها. 
الحاكمة  الهاشمية  األسرة  توفير  على  قام  الذي 
نفاد خزائن  البالد، مع  بالمحسوبية لعشائر  وظائف 

الدولة.
ولحق ضرر كبير بصناعة السياحة األردنية تحديداً، 
وهي نقطة مضيئة نادرة في الدولة، من الوباء. ومنذ 
إلى   %19 من  البطالة  إجمالي  ارتفع   ،2019 عام 
23%، ويبلغ حالياً 50% لشباب المملكة، إضافة إلى 
ارتفاع  أسهمت في  األوكرانية  الروسية  الحرب  أنَّ 
ومناطق  خلفيات  من  األردنيون  وصنّف  األسعار. 
ومستويات اجتماعية مختلفة االقتصاد بالتساوي، إذ 
صنفه 15% فقط على أنه "جيد"؛ ما يشير إلى استياء 

واسع النطاق داخل المملكة.

الثقة  وفقدان  االقتصادي  اإلحباط  وصل  حين  في 
بالحكومة لمستوى جدير بالمالحظة؛ فمن بين الذين 
شملهم االستطالع قال 88% إنَّ الفساد منتشر إلى حد 
الوطنية، وهي زيادة  الحكومة  أو متوسط في  كبير 
العربي، عندما  الربيع  قبل  ما  مثيرة عن مستويات 

قال الثلثان الشيء نفسه.
من  الكثير  نفسه  تجنيب  استطاع  األردن  أن  ورغم 
أعقاب  في  جيرانه  ضربت  التي  االضطرابات 
الربيع العربي عام 2011، فإنه قد يكون من أبرز 
واالحتجاجات  االضطرابات  الندالع  المرشحين 
األزمة  تفاقم  استمرار  مع   2023 العام  خالل 

االقتصادية.

- تونس
بها  جاءت  التي  الديمقراطية  تجربتها  نجت  بعدما 
أسوأ  في  تونس  أصبحت   ،2011 عام  بعد  الثورة 
 ،2022 العام  خالل  واقتصادياً  سياسياً  حاالتها 
قيس  التونسي  الرئيس  أحدثها  التي  األزمة  فاقمتها 
سعيد بعدما قام بحل البرلمان ووضع دستوراً جديداً 
مع  مفتوحة  مواجهة  في  ودخل  صالحياته،  يوسع 

العديد من األحزاب والقوى النقابية والعمالية.
وتمّر تونس بأزمة مالية عميقة أسفرت في األشهر 
المنتجات  بعض  في  متكرر  نقص  عن  األخيرة 
األساسية مثل السكر والحليب واألرز وغيرها، في 
أحدث  بحسب   ،%9.8 بلغ  متسارع  تضّخم  سياق 
ديسمبر/كانون  مطلع  في  رسمية صدرت  معطيات 

األول 2022.
نحو  الميزانية  عجز  لسّد  التمويل  احتياجات  تبلغ 
عام  في  يورو(  مليار   7.5( دينار  مليار   23.5
االقتصاد سمير سعيّد،  الذي وصفه وزير   ،2023
متوقع  تضّخم  مع  لتونس"  للغاية  "عام صعب  بأنه 

بنسبة %10.5.
وتخطى معدل التضخم السنوي، في ديسمبر/كانون 
األزمة  تسببت  فيما   ،%10 حاجز   ،2022 األول 
الغذائية  المواد  من  كثير  نقص  في  الحادة  المالية 
باللوم على  الرئيس قيس سعيد  المتاجر. وألقى  من 
المضاربين، واتهم المعارضة أحياناً بافتعال أزمات، 
يمر  الذي  الشارع  أثارت غضب  تصريحات  وهي 

بحالة من الغليان.
ولتحقيق التوازن المالي، يتعيّن على الدولة اللجوء 
مليارات  أربعة  بأكثر من  الخارجي  االقتراض  إلى 
مليارات  ثالثة  بنحو  محليّة  وقروض  يورو، 
الحكومة  أقّرت  الضريبية،  عائداتها  ولزيادة  يورو. 
عديدة،  إجراءات  الماضية  األشهر  خالل  التونسية 
ما  المواطنين، وهو  وفرضت ضرائب جديدة على 
أدى لحالة احتقان شعبي، وسط تحذيرات من تفاقم 

في خضم األزمة االقتصادية

خير الدين الجابر
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االضطرابات في البالد خالل العام 2023.

- باكستان
تعد باكستان أيضاً من أكثر الدول المرشحة لوقوع 
اضطرابات سياسية بسبب األزمة االقتصادية وتآكل 
قيمة العملة الوطنية وارتفاع الديون، وهي دولة ليس 
عادياً- على األقل بالنسبة للغرب- وقوع اضطرابات 

فيها، بسبب امتالكها سالحاً نووياً.
ودخل االقتصاد الباكستاني مرحلًة صعبة خالل العام 
2022، قد تقود خالل الفترة المقبلة إلعالن الحكومة 
إفالسها بحسب العديد من التقديرات، في حال لم يتم 
الحصول على دعم خارجي يعطي انتعاشة لالقتصاد 

المتدهور.
وخفض البنك الدولي توقعات النمو في باكستان إلى 
2% في العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو/

حزيران 2023، مقابل 6% في العام المالي الماضي، 
المالية  والمشكالت  والتضخم  الفيضانات  إلى  نظراً 

التي تواجهها الدولة.
ثلث  المدمرة  الفيضانات  غمرت   ،2022 وخالل 
البالد، وأثرت على واحد من كل سبعة باكستانيين. 
وال يزال 20.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات 
إنسانية في باكستان. وتشير التقديرات الدولية إلى أن 
إجمالي األضرار والخسائر االقتصادية التي أحدثتها 
هذه الكارثة يبلغ 31.2 مليار دوالر، مع ما ال يقل 

عن 16.3 مليار دوالر أخرى مطلوبة للتعافي. 
االحتقان  فيه  يزداد  الذي  الوقت  في  ذلك  يأتي 
شريف  شهباز  حكومة  أعلنت  بعدما  السياسي، 
استمرارها في الحكم حتى موعد االنتخابات القادمة، 

صيف العام القادم.
وكل هذا يبشر بالسوء بالنسبة للعام 2023، الذي من 
لباكستان،  تتفاقم فيه األزمة االقتصادية  المتوقع أن 
العام  وهو  واالضطرابات،  االحتجاجات  وكذلك 
العامة،  االنتخابات  إجراء  يتم  أن  أيضاً  فيه  المقرر 
 ،2023 األول  أكتوبر/تشرين  شهر  قبل  وتحديداً 
البالد  في  بشدة  مشحونة  األجواء  يجعل  ما  وهو 

المنقسمة على ذاتها.

- مصر
دخلت مصر العام 2023 مثقلة بأزمتها االقتصادية 
المتفاقمة، حيث يتسارع سقوط الجنيه، وسط غالء 
مئات السلع بشكل غير مسبوق، وفقدان العديد منها 
للدولة،  االنتقادات  وتصاُعد  المحلية،  األسواق  في 
واتهام الحكومة بتعميق األزمة االقتصادية بداًل من 

إيجاد حلول لها.
وتُشير التوقعات باستمرار الموجات التضخمية التي 
تعانيها البالد، وعدم القدرة على توفير النقد األجنبي 
وفق  الجاري،  العام  من  األول  النصف  نهاية  حتى 

أكثر التقديرات تفاؤاًل.
معقولة  غير  بنسب  التضخم  معدالت  زيادة  أما 
في  عملية  فهي  مصر  لها  تتعرض  كالتي  ومتتالية 
أبعاداً  لها  ألن  المواطنين،  حياة  على  السلبية  غاية 
اجتماعية أخرى مثل زيادة معدالت الفقر ومضاعفة 

غطاء  لديهم  ليس  الذين  للمحتاجين  العوز  حاجات 
اجتماعي.

وكلما تآكلت قدرة المواطنين وهجروا شراء بعض 
حالة  حدوث  في  ذلك  تسبب  األساسية،  غير  السلع 
"الكساد  عليه  يُطلق  ما  وهو  العام،  الكساد  من 
السلبية  العوامل  أخطر  من  يعد  الذي  التضخمي"، 

المؤثرة على االقتصاد الكلي بوجه عام. 

- بيرو
الوضع في أمريكا الالتينية ال يختلف كثيراً عن آسيا 
والشرق األوسط، حيث تعاني العديد من دول القارة 
أدى  حيث  التضخم،  معدالت  في  كبير  ارتفاع  من 
وارتفاع  الصين،  في  الطويل  االقتصادي  التباطؤ 
ورفع  األوكرانية،  الروسية  الحرب  عقب  األسعار 
أسعار الفائدة من قبل االحتياطي الفيدرالي األمريكي 
ضغوط  إلى  الرائدة،  المركزية  البنوك  من  وغيره 
وإن  الالتينية،  أمريكا  دول  اقتصادات  على  شديدة 

كانت بدرجات مختلفة.
ومع نهاية العام 2022 اقترب متوسط التضخم في 
القارة الالتينية من 15% )نحو ثالثة أضعاف مستوى 
بينما  إفريقيا(،  من  أعلى  وثلث  آسيا،  في  التضخم 
ارتفعت مستويات الدين العام إلى أكثر من 70% من 
الناتج المحلي اإلجمالي لهذه الدول. وكل ذلك أدى 
إلى سقوط أكثر من 20 مليون شخص في فقر مدقع، 
ومحو عقود من ارتفاع مستويات المعيشة، مع عجز 

العديد من دول المنطقة عن سداد ديونها.
عام   2022 العام  كان  المثال،  سبيل  وعلى 
بسبب  بيرو  دولة  في  واالضطرابات  االحتجاجات 
المتوقع  من  واالقتصادية، حيث  السياسية  األزمتين 
أن تتفاقم االضطرابات في البالد خالل العام 2023 

بشكل كبير. 
ونقص  الوقود  أسعار  في  السريع  االرتفاع  وبسبب 
األسمدة، اندلعت احتجاجات في بيرو، بدأت بسائقي 
وقطاعات  فئات  لتطال  والمزارعين،  الشاحنات 
أخرى بين أبريل/نيسان وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 
2022، طالبت بخفض أسعار السلع األساسية، بما 

في ذلك الوقود والمواد الغذائية األساسية.
مطلع  ذروتها  البالد  في  االضطرابات  ووصلت 
العام 2023، بعد مقتل 17 شخصاً على األقل في 
احتجاجات مناهضة للحكومة وسياساتها االقتصادية 
جنوب البالد، في صدامات عنيفة دارت بين قوات 
األمن ومتظاهرين مناهضين للرئيسة دينا بولوارتي، 

حاولوا اقتحام أحد مطارات البالد.
بولوارتي،  الرئيسة  باستقالة  المتظاهرون  ويطالب 
المتهم  كاستيلو،  بيدرو  للرئيس  نائبة  كانت  التي 
بالفساد، لكن البرلمان عيّنها مكانه عندما عزله، في 
محاولة  على  رداً  الماضي،  األول  ديسمبر/كانون 
الرئيس االشتراكي حل السلطة التشريعية في البالد.
الرئاسة  تتولى  شخصية  سادس  هي  وبولوارتي 
أزمة سياسية مزمنة  بلد يشهد  أعوام، في  خالل 5 
تشوبها اتهامات بالفساد. ويطالب المحتجون باستقالة 

بولوارتي وحل البرلمان وإجراء انتخابات فوراً.

- فرنسا
وبما أن بيرو تعبر عن الحالة العامة للقارة الالتينية، 
االقتصادية  الحالة  عن  كذلك  تعبر  فرنسا  فإن 
العجوز  القارة  تمر  حيث  أوروبا،  في  المتدهورة 
بسبب  وذلك  عقود،  منذ  االقتصادية  فتراتها  بأسوأ 
 24 في  اندلعت  التي  األوكرانية  الروسية  الحرب 
أوروبا  بها  تأثرت  والتي   ،2022 فبراير/شباط 
بشكل كبير بسبب انخراطها في فرض عقوبات غير 
مسبوقة على روسيا، ودعمها لكييف بمختلف أنواع 

األسلحة لمواجهة روسيا.
بفرض  روسيا  رد  إلى  الغربية  العقوبات  وأدت 
الغاز  قطع  في  تمثلت  القارة،  على  شديدة  عقوبات 
وهدد  القارة  جراح  عمق  ما  وهو  عنها،  والنفط 
سياسات  وضع  حكوماتها  على  وفرض  تماسكها، 

تقشفية ممتدة من شرق القارة إلى غربها.
نيران  بحمى  أوروبا  في  المستهلكون  ويشعر 
التضخم المرتفعة، التي ال تظهر أي عالمات على 
االنخفاض، كما تلوح أزمة طاقة غير مسبوقة خالل 
الشتاء تطال تبعاتها المصانع والشركات والمنازل.

واندلعت االحتجاجات واإلضرابات المتعلقة بارتفاع 
االتحاد  دول  أنحاء  جميع  في  المعيشة  تكاليف 
اإلضرابات  تصاعدت  فرنسا  وفي  األوروبي، 
التي  المعيشة،  تكلفة  واحتجاجات  والنقابية  العمالية 
 .2022 األول  أكتوبر/تشرين  في  ذروتها  وصلت 
حيث تسببت اإلضرابات في مصافي النفط في نقص 
الوقود وتفاقم ارتفاع أسعار الوقود في فرنسا، خالل 

الشهرين الماضيين.
وفي مطلع العام 2023، هددت النقابات بمظاهرات 
المتمثل  الحكومة،  مشروع  ضد  ضخمة  احتجاجية 
في رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، فيما شهدت عّدة 
ارتفاع  على  احتجاجاً  مظاهرات،  فرنسا  في  مدن 
تعتزم  أخرى  اجتماعية  وإجراءات  الطاقة،  أسعار 

الحكومة إعالنها خالل أيام.
المواطنون  يمارسه  الذي  المحلي  السخط  ويتصاعد 
الدول  بعض  بلجوء  األوروبية  الحكومات  على 
لألزمة  استجابة  الجانب  أحادي  إجراء  اتخاذ  إلى 
االقتصادية، ما يهدد بتفتيت وحدة االتحاد األوروبي.
وتشير األرقام إلى أن معدل التضخم بلغ في أكتوبر/
تشرين األول مستوى قياسياً في 19 دولة في منطقة 
اليورو، حيث سجلت ألمانيا 11.6% وإيطاليا %12.8 
بنسبة  الطاقة  أسعار  ارتفاع  وكان   .%7.1 وفرنسا 
(41.9%( والغذاء والكحول والتبغ بنسبة )%13.1( 

المساهم الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم.
وبينما تراجع نمو االتحاد األوروبي إلى نسبة %0.2 
في الناتج المحلي اإلجمالي في الربع الثالث، يتوقع 
القارة في ركود عميق خالل  اقتصاديون أن تدخل 
العام المقبل. ويسعى البنك المركزي األوروبي إلى 
مكافحة التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، ولكن ذلك 
يضغط على الشركات وأعضاء االتحاد األوروبي، 
الذين لديهم ديون عالية، مثل إيطاليا، حيث إن زيادة 

الفائدة ترفع من تكاليف االقتراض.
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في األيام األولى لي في برلين زارني عجوٌز ألماني، 
تحّدث معي بالعربية، فسألته مندهشاً عن سبب تعلّمه 

لها فقال: إن وراء ذلك حكاية قديمة:  
أحد شوارع  أنّي في شبابي وبينما كنت  في  وهي 
برلين ولسبب ما؛ شتمني رجٌل ومضى " لم أعرْف 
ما قال لي " لكن رجاًل آخر تطّوع للترجمة وهمَس 
لي لقد "شتمَك بالعربيّة" غضبُت، و أخبرُت المسؤول 
الحزبّي  بالقصة، نظر إلي  وقال "رّدها له بلغتِه" 
حزمُت أمري وسافرت مباشرة إلى األردن، سكنُت 
في حّي شعبّي هناك ستة أشهر، عدُت إلى برلين وقد 

تعلمت اللغة العربية والكثير من شتائم العرب.  
بفصاحة  إعجابه  لشّدة  أنّه  آخر  ألماني  يروي رجل 
إلقاء  طريقة  في  عرفات"   "ياسر  الراحل  الرئيس 

خطاباته، أحّب العربية وتعلمها بشكٍل فردي.
وهو  )اآلخر(  أرى  أن  فكرة  استهوتني  هنا  من 
يستعير لساني العربي، وأتساءل هل سيتقن استعماله 

في نطق  ال 28 سليمة؟!  
تبدو  ألنّها  بها،  مهتماً  الحكايات وصرت  توالت   ..
والتي  األلمانية  اللغة  مع  "الواحدة"  حكايتنا  عكَس 

تنّص على أننا يجب أن نتقنها لنعيش هنا.
هنا أعرض ثالث تجارب أللمان قابلتهم في برلين، 
العربية   باللغة  تحّدثت معهم عن هذه تجربتهم  مع 
من  المماثلة  التجارب  من  الكثير  هناك  أن  وأعلم 

حولنا.
تعلمت  وأين  ولماذا  كيف   " األسئلة:   من  انطلقت 
العربية؟ ما الطريقة التي اتبعَتها؟ ما الفروقات بين 

اللغتين والصعوبات التي واجهتك؟ ..."

 Matthias Hänsch
في أّول لقاء بيننا تحّدث معي بعربيّة سليمة، كان قد 

جمعنا عمل مشترك في الترجمة.
سرَد لي بهدوء وبطء حكايته مع العربية  "ماتيس"  
ال يقول جملًة واحدًة إاَل بعد أن يرّكبها في دماغه ثم 
في  عملت  يقول:  بالشكل،  مضبوطة  سليمة  ينطقها 

بداية حياتي في صناعة الزجاج الطبّي والمخبرّي.
هذا السؤال مازال شائكاً حتى اآلن ال أعرف بالضبط 

لماذا تعلمُت العربية، خاّصة  بعد سّن األربعين.
كان  البداية  في  عاماً،  عشر  خمسة  منذ  ذلك  كان 
التاريخ  وليس  عام  بشكٍل  الشرق   بتاريخ  اهتمامي 

العربي. 
شّدتني الفكرة، لكن سيبدو غريباً إن تعلمُت البابلية 

أو السومريّة أو األوغاريتية ألنّها لغاٌت ميته.
فتعلمتها، من أجل اقترابي من  التاريخ. 

 (Volkshochschule(تعلّمت الحروف العربية في
بعدها ساعدني بعض األصدقاء العرب.

حينها لم تكن الوسائل الحديثة موجودة مثل االنترنت 
أو اليوتيوب، كنت اعتمد على التسجيالت الصوتية 
النحو،  تعلّمت  الكاسيت،  في  العربية  تعليم  وبرامج 
الجملة،  لبناء  األولّي  الشكل  وفهمت  عام،  بشكٍل 

وطريقة التصريف. 
ومن أجل بناء جمٍل جديدٍة، رحت استمع إلى بعض 

الجمل وأحاكيها بالنطق وطريقة البناء اللغوّي.
والفاعل  الفعل  بين  التمييز  في  لدي  مشكلة  وال 
فهمتها  ألنني  اإلعراب،  حركات  و  به  والمفعول 
كنظام بناء رياضي ومن خالل االستماع والمحاكاة 
لغويّاً  يُعجبني  الذي  فالصوت  ذلك،  على  تدّربت 
بين  اللفظية  الفروقات  تجاوز  استطعت  أحاكيِه، 

العربية واأللمانية. 
في البدايات  كنت أقول لمن يساعدني : قْل لي كيف 
أقوُل ذلك؟ كيف ألفُظ هذه الكلمة بشكٍل صحيح؟ أو 
كيف تُستخَدُم هذه الكلمة؟  ثم أحفظ  ذلك وأحاكيه. 

بعد سنتين من تعلمي العربية، زرُت سوريا، بقيت 
السائقون  كان  العربية  أستخدم  وكنت  فيها  أسبوعاً 
وأصحاب المطاعم  يفهمونني جيداً. كنت أشعر أنني 
شخص مميز، حتى ولو أنني لم أتكلم بشكل صحيح 

قواعدياً، لكنهم كانوا يتفاجؤون بي. 
أعرف   لكنني  الكلمة،  معنى  أعرف  ال  انا  أحياناً 
هناك عالقة  استسلم  كلمة  مثال   " لها  داخلية  أبعاداً 
)استعمر،  ومثلها   سالم  أو  َسلم  وبين  بينها  لغوية 
تصل  ال  ربما  األلمانية  في   .. وعمران(  وعمر، 

الكلمات لنفس األصل.
بين  الفرق  داخلية وهذا هو  أبعاد  كلمة  لكّل  أقصد: 
في  وأصلها  الكلمة  بين  والعالقة  واأللمانية  العربية 

العربية أوضح.
المعنى.  نفس  تعطيان  كلمتان  هناك  ليس  بالمجمل 

لكن األصل في العربية أوضح منه في األلمانية. 
من جهة أخرى أجد صعوبة في قراءة عناوين الكتب 
العربية، أشعر بجماِل الخّط وجاذبيته، لكنّه يربكني 

في اللحظات األولى.
من جهة: ثانية فإن أصدقائي العرب يتحّدثون معي  
أبتسُم  يتكيفون معي،  لكن بصعوبة، هم  بالفصحى، 

لهم  وأنا أراهم يحاولون التحدث معي بالفصحى. 

كان آخر كتاب قرأته "األمين والمأمون" لجورجي 
إدريس،  يوسف  و  كنفاني  غسان  قرأُت  زيدان، 
صنع الله إبراهيم و بعض النصوص للطبري وابن 
كثير، وأحببُت أسلوَب الجاحظ وخاصة السجع، لكنه 

صعب.  
كيف  يدهشني  الجاهلية  العربية  الثقافة  تدهشني 

توارثها العرب قبل عصر التدوين. 
الفئة  لهذه  كيف  أتساءل  الصعاليك  شعر  مثاًل 
االجتماعية من المنبوذين  والُخلّع أن تنجب شعراء 

كبار ؟!
وكيف لمثل هذا الشعر ومواضيعه أن يلقى صداً في 
بعد  الصعلكة  شعر  استمر  هل  و  الجاهلي  العصر 

ظهور اإلسالم ؟  
إلى  العربية  من  صوفية  نصوصاً  ماتيس  ترجم 

األلمانية أدرجت في كتاب أيضا.

 Karsten Dietze
درَس "كاستين" التاريخ والفلسفة  يقول في حكايته:

أنني  وهي  فكرة  لي  خطرت  تقريباً،  سنة   13 قبل 
يجُب أن أتعلم لغًة جديدًة ؟ما هي؟ ال أعرّف! لكن 
فّكرُت  حياتي،  في  منها  استفيُد  لغة  تكون  أن  أريد 
الكثير  هناك  ؟  اإلسبانية  و  الفرنسية  و  الروسيّة   "
من الناس في ألمانيا يتحدثون بها، أما الصينية فهي 

معقدة.
يتحدثون  الناس   من  الكثير   " "العربية  حسنا 
يمكن  العربية  البلدان  من   عدد  وهناك  بالعربية، 
زيارتها و التحدث مع  الناس فيها  باإلضافة وإن قلّة 

من األلمان يتحدثون بها.  
"الغزو  العراق   حرب  أثناء  سنة  عمري16  كان 
األمريكي " في تلك الفترة ظهرت ُمصطلحات جديدة 
الكثير من العنصرية  مثل "اإلرهاب" و كان هناك 

ضّد المسلمين والعرب . 
فهم  على  يساعدني  العربية  للغة  تعلمي  أن  فكرت 
ثقافة العرب وكوني أعرف الثقافة األلمانية سيمكنني 
ذلك أن أصير جسرا بين الثقافتين، كذلك كنت أجد 
أن هناك الكثير من العرب لديهم فكرة مغلوطة عن 
هناك  أن  يعرفون  ال  هم  ربما  الغرب،  أو  ألمانيا 
اختالف بين فرنسا وألمانيا أو حتى أمريكا ، كانت 
فكرتي أنني من خالل  تعلّمي العربية ويمكن أن أنقل 

صورة العرب لأللمان.
والتحقت  سوريا  إلى  سافرت   2010 عام  ففي 
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بكورس لغة عربية لألجانب في جامعة دمشق، بعد 
أسبوع وأثناء االستراحة اكتشفت أنني  ال أفهم شيئاً، 
أنه  اعتقدت  أسبوعين  وبعد  جداً،  األمر صعباً  كان 
الناس خارج الكورس لكن  "  التحّدث مع  بإمكاني 
التعلم في  ما فهموا علّي"، بعد شهرين توقفت عن 
أتحّدث مع  بدأت  لذلك  لدي إحباط،  الجامعة، صار 
الناس في الشارع و في األماكن العامة، جربت أن 
أحكي بالعامية، كان لدي دفتر صغير أدون فيه ما 
خاطئاً،  أغلبه  كان  لكن  والعربية،  بالالتينية  أسمع  
أقولها  ثم  باأللمانية  أواّل  الجملة  أركب  صّرت 
بالعربية، لم تكن طريقة الكتابة صعبة بالنسبة لي، 
التحّدث مع  بعدها حاولت  لكن اإلمالء كان معقداً، 

بعض األشخاص لكنهم  كمان "ما فهموا علّي ".  
بعد ذلك عشُت مع أسرة سورية، من خاللها  كنت 

أتعلم اللغة، لكن دون قواعد.
قررت العودة إلى الكورس، فسّجلت في " جامع أبو 
النور" كان معي طالب من تركيا والشيشان وغيرها  
وكنت الوحيد غير مسلم بينهم، كانت تجربة غريبة 
إلى حّدما. كانوا لطفاء معي، ولكن كان هناك نقاشات 
أم  ُمبكر  الـ 14   في سن  الزواج  مثَل: هل  غريبة 
ال؟!  كان  النقاش بالنسبة لي مهماً كونه بالفصحى. 
بعد شهرين عّدت إلى جامعة دمشق، وعندما بدأت 
الثورة عدت إلى ألمانيا. بعد الثورة جاء الكثير من 
وكنت  درسدن،  في  عشت  ألمانيا.  إلى  السوريين 
ثالثة  منهم  العربية،  نتحدث  فقط  خمسة  من  واحداً 
من أصول عربية، عملُت في  الكاريتاس من أجل 

الترجمة ومساعدة الالجئين.
"الوسطى"   اللغة  أستخدم  عربي  مع  أتحّدث  عندما 
بالنسبة  والمغربية  المصرية  تعلّم  الصعب  من  لكن 
للقراءة أحيانا أقرأ مقااًل بالعربية وأقرأ لوحة إعالنات 
أو عنوان كتاب، لكن ال أستطيع قراءة كتاب كامل.

تقييد  فيها  األلمانية  اللغتين،  بين  للفروقات  بالنسبة 
أكثر، العربية فيها مرونة الحركة في  الجملة.  

الكثير عن  معرفة  استطعت  في سوريا  خالل سنة 
يرسمها  التي  الصورة  أن  العربية وعرفت  الثقافة 
 ، اإلعالم الغربي عن العرب ليست صحيحة غالباً 
حياة  هي صعبة  كم  يعرفون  ال  األلمان  أن  وأعتقد 

العرب، و أن الكّل يتحّمل مسؤولية عائلته هناك. 

Maximilian "مالك"
درس Arabistik " الدراسات العربية" في جامعة 

برلين الحّرة. يقول:  
تزوجت  خالتي  مغامرة،  كانت  السبب  بساطة  بكّل 
رجاًل سوريا قبل خمسة وأربعين عاماً، لذلك عشت 
في بيئة قريبة من اللغة العربية " فبنات خالتي كن 
يتحدثن العربية، كنت أراهّن  يصليَن فأسمع العربية 

منهن.
عندما  أكثر  تأثرت  لكنني  أولى،  كمحطة  هذا 
كان  إلى مدرسة جديدة  الخامس  الصف  في  انتقلت 

أفضل  من  " صارا  ولبناني  " سوري  طالبان  فيها 
أصدقائي إلى اليوم.

الدين  دروس  ففي  يرافقني،  االهتمام  هذا  بقي 
المسيحي كنت أحّب قصص األنبياء في العهد القديم، 
فطلبت من زوج خالتي أن يقرأ لي قصة نوح من 
أسمعها  أن  منه  طلبت  باأللمانية،  فقرأها  القرآن 
بالعربية  ففعَل، كنت مستمتعاً جداً بسماعها، شعرت 

منذ صغري بجمال  هذه اللغة. 
تُثار  بدأت  أيلول  أحداث  بعد  وتحديداً  الثانوية  في 
أسئلة ونقاشات حول اإلسالم واإلرهاب، صار هناك  
"رّدة فعل "موجهة ضّد المسلمين في أوربا" وكان 
توضيح  يحاولون  المدرسة  في  المسلمين  أصدقائي 
الصورة، ومنهم من تعّمق في الدين أكثر من أجل 
باختصار  و  المهّم  المتكررة،  األسئلة  على  اإلجابة 
في صغري تعلّمت  بـتأثير صديقّي أصبحت مسلماً 
والكلمات  الحروف   أرسم  لوحدي،  العربية  الكتابة 

األلمانية وأكتبها بالعربية.
كان عمري 16 سنة حين قرأت القرآن كاماًل قبل أن 

أفهم منه أيّة كلمة مجرد قراءة فقط.
بعد الثانوية وجدت أن علّي أن أدرس العربية حتى 
الحّرة   برلين  جامعة  في  سّجلت  النصوص  أفهم 
إلى  وسافرت  األولى  السنة  فيها  درست   2007
دمشق وسكنت عند أسرة عربية، كنت يومياً أسمع 
مثل  الفصحى  أتحّدث  كنت  لكنني  العربية،  اللغة 
بالعامية وهي  لم أكن مهتماً  نبِك"  ِقفا  عربّي قبل " 

ليست هدفي .
الجميل في دمشق أنَك إن تحّدثت بالفصحى فإّن من 

يسمعَك يفهمك ويحاول أن يجيبك بالفصحى. 
دخلت جامعة دمشق وعملُت ثالث كورسات، بقيت 
فيها تسعة أشهر، كنّا ندرس ستة أيام في األسبوع، 
لي  األول  اإلنجاز  كان  بعدها  ناجحة.  تجربة  كانت 
تعلمت  بعدها  بالعربية،  الهاتف  عبر  تحّدثت  أنني 
العامية. ومن وجهة نظري َمْن  لم يتعلّم العاميّة، ال 
يفهم العربية، فاللغة الدارجة  أقرب مما تتوقع إلى 

تستنبط  أن  يمكن  خاللها  من  ِشيفرة  لها  الفصحى، 
أشياء تساعدك في فهم الفصحى. 

من جهة أخرى قسم كبير من األجانب الذين يتعلمون 
العربية لديهم النظرة الفوقية فال يشاركون في الحياة 
اليومية مثاًل كان هناك بيت لأللمان، يسكنون فيه و 

يتحدثون بلغتهم ..
عندما عدت من دمشق بدأت قراءة النصوص، أول 

نّص قرأته و فهمتُه "دعاء" كان ذلك شيئا عظيماً.
سنة   15 منذ  اللغوية  بالفروقات  يتعلّق  فيما  أّما 
أتعلم العربية بشكٍل جّدي لكنني إلى اليوم أشعُر أّن 
كذلك   ، بعُد  إليها  لم أصل  العربية  في  أبعاداً  هناك 
األلمانية   في  موجودة  غير  العربية مصطلحات  في 

والعكس أيضاً.
العربية فيها حالوة، طريقة فتح الحديث والمجامالت 
مع  أتحدث  فعندما  ممتعة،  القصيرة  واألجوبة 
أحببت  بالموقف  اإلحساس  أشاركه  عربي  شخص 
هذا الجانب في العربية، األلمانية في زماننا صارت 

فقيرة، واأللمانية  لغة عملّية.   
تعلم  على  األم  لغتي  فهم  ساعدني  ثانية  جهة  من   
األلمان،  طريقة  على  العربية  تعلمنا  فقد  العربية، 
ومدّرس اللغة العربية في Fu درس األدب األلماني، 
"هانس  نستخدمُه  الذي  األلماني  العربي  القاموس 
الطريف  األلمانية،  الطريقة  على  موضوع  فير" 
أننا عرفنا ذلك في دمشق، ومن وَضع القاموس هو 
من  إاّل  تستنبطها  أن  يمكن  ال  أشياء  هناك  ألماني، 
لغتها، مثل الزمن في اللغة العربية وهذا ما يميزها 

عن غيرها .  
هذا  لنفسه  اختار  وقد  اليوم  مترجماً  يعمل  مالك  
يختلط  بالعربية،  وسالسته  حديثه  لبساطة  االسم، 

عليك األمر لتتساءل هل هو ألماني فعاًل ؟

ما عرضناه هنا قد يسهم في تقديم رؤية ولو بسيطة 
بها  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  تعليم  طريقة  عن 

من خالل استخالص به النتائج مما روي سابقا.



Cosmetique-Coiffeur,  Hairstyling
Hair Extensions,  Make up, Hifu,

Skin Treatments,  Dioden Ice laser,
Balayage, Zahnbleaching, BB-Glow,
Wimpernverlängerung, Microblading

Leibnizstr. 86, 10625 Berlin  
Tel.: 030-2403 9331   |    0173-523 78 38

Love Beauty
Zubeida Osman

ABEILLE Zubeida

Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 10.00 - 20.00 Uhr |  Sa.: 10.00 - 18.00 Uhr



29

تتغير كثير من العادات الغذائية في رمضان فالصيام 
له فوائد صحية عديدة اال أن اتباع الطفل ل عادات 
غذائية خاطئة أثناء االفطار وعدم التأكد من تناول 
إلى  يؤدى  أن  يمكن  السحور  أثناء  متوازنة  وجبة 

اصابة طفلك بالسمنة
اقترب شهر رمضان وهناك بعض العادات الغذائية 
من  العديد  وتسبب  الجسم،  بصحة  تضر  قد  التي 
إصابة  في  التسبب  وأهمها  الصحية  غير  اآلثار 
عند  السمنة  تعد  هيلث  لموقع  وفقاً  بالسمنة.  الطفل 
األطفال هي مشكلة صحية معقدة يمكن أن تنتج عن 
مجموعة من العوامل، ويمكن أن تؤدي إلى العديد 
من المشكالت الصحية المزمنة، مثل ارتفاع ضغط 
المدى  على   2 النوع  من  السكري  ومرض  الدم 
المشكالت  هذه  تؤثر  قد  الوقت  بمرور  الطويل. 

الصحية المزمنة على نمو الطفل .
المناسب واتباع  التدخل في الوقت  يمكن أن يساعد 
الوزن  إنقاص  على  صحيين  حياة  ونمط  عادات 

الزائد للطفل وتحسين صحته العامة.
أبرز العادات الغذائية غير الصحية للطفل في شهر 

رمضان

1.اإلفراط في تناول الطعام أثناء اإلفطار
يتناول األطفال كميات كبيرة من الدهون واألطعمة 
التي  الغازية  المشروبات  وكذلك  والدهنية،  المقلية 
تحتوي على مادة الكافيين، خالل شهر رمضان مما 

يؤدي إلى زيادة الوزن.
المقلية  األطعمة  عن  الطفل  يبتعد  أن  يجب  لذا 
يسهل  التي  البسيطة  بالسكريات  والبدء  والدسمة، 
سريعة  بالسكريات  غني  فهو  التمر  مثل  هضمها 
االمتصاص، مما يؤدي إلى رفع سكر الدم بصورة 

معتدلة .

2. تناول الحلوى بعد اإلفطار مباشرة
تحتوي الحلويات على نسبة كبيرة من السكر والدقيق 

بالدم،  السكر  األبيض، وكالهما يسبب زيادة معدل 
وزيادة السعرات الحرارية، لذا فإن تناول الحلويات 
في  الدهون  تراكم  إلى  يؤدي  اإلفطار  بعد  مباشرة 
الجسم ويزيد من السمنة والكوليسترول للطفل، لذلك 
يجب االنتظار قلياًل قبل تناول الحلويات بعد اإلفطار 
واالكتفاء بقطعة صغيرة، فقد يؤدي تناول الحلويات 
بعد اإلفطار مباشرة إلى سوء امتصاص الفيتامينات 

والمعادن والعناصر الغذائية في وجبة اإلفطار.

3. الخمول واإلفراط في النوم
يؤدي النوم لفترات طويلة إلى زيادة الوزن، ويرجع 
أسباب،  لعدة  النوم  في  واإلفراط  الخمول  سبب 
وتشمل اإلفراط في تناول الطعام خالل اإلفطار أو 
الصحية  غير  األطعمة  وتناول  والجفاف  السحور 
في  النوم  نظام  تغير  مع  ألن  النوم  واضطرابات 
نومهم  نظام  لتغيير  األطفال  معظم  يميل  رمضان، 
والسهر لوقت السحور أو النوم لفترة ثم االستيقاظ، 
قصيرة  لفترات  والنوم  اليوم  نظام  تغيير  ويتسبب 
في الشعور بالتعب والخمول والرغبة المستمرة في 

النوم على مدار اليوم.
يهمل بعض األطفال ممارسة الرياضة أو أي نشاط 
للرياضة هو  أفضل وقت  بدني في رمضان، ويعد 

قبل اإلفطار بساعة إذا أمكن أو بعده بساعتين.

4. عدم تناول الفاكهة
واألمالح  للفيتامينات  ممتازاً  الفاكهة مصدراً  تعتبر 
كما  رمضان،  في  الجسم  يحتاجها  التي  المعدنية 
الوزن،  وإنقاص  السمنة  محاربة  على  تساعد  أنها 
لذلك فمن المهم الحرص على تناول الطفل للفاكهة 
والموز؛ ألنها  التفاح  خالل شهر رمضان وخاصة 
باأللياف  وغنية  الحرارية  السعرات  منخفضة  ثمار 
وفيتامين ج ومضادات األكسدة المختلفة التي يمكن 

أن تساعد الطفل على عدم الشعور بالجفاف.
الخيار  مثل  بالمياه  الغنية  األطعمة  إضافة  تساعد 

مثل  بالعصارة  الغنية  والفواكه  الطماطم  وسلطة 
وجبة  في  والمزيد  والكيوي  والبرتقال  البطيخ 
السحور يمكن أن تحافظ على رطوبة الطفل طوال 

اليوم وعدم اإلفراط في تناول طعام اإلفطار.

5. عدم تناول المياه بين اإلفطار والسحور
من  لترين  عن  يقل  ال  ما  تناول  الطفل  على  يجب 
لصيام  جيداً  ولتحضيره  الجسم  خاليا  لتجديد  الماء 
تجنب  في  المياه  تناول  يساعد  كما  التالي.  اليوم 
المخاطر الصحية مثل الصداع والجفاف وانخفاض 
مستويات السكر في الدم والدوخة واإلرهاق، ويوفر 
للطفل طاقة كافية لتستمر طوال فترة الصيام وتقليل 
اإلفراط  من  الطفل  تمنع  وبالتالي  بالجوع،  الشعور 

في األكل والوقاية من السمنة.

6. تناول األكل بسرعة كبيرة
أو  اإلفطار  وجبة  طعام  يتناول  الطفل  كان  سواء 
الكافي  الوقت  العقل  منح  يتم  فال  السحور،  وجبة 
لمواكبة المعدة، وقد ال ترسل الدماغ إشارات الشبع 

إال بعد حوالي 15 إلى 20 دقيقة.
لذا تم ربط تناول األكل بسرعة بزيادة الوزن، فعندما 
يتم تناول الطعام بسرعة يحصل الطفل على كميات 
كبيرة من السعرات الحرارية قبل بدء الدماغ بإرسال 
إشارات الشبع، وقد ينتهي األمر بتناول الطعام أكثر 

مما يحتاج الطفل .

عادات تسبب زيادة الوزن في رمضان لطفلك
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هناك أمور تفعلها النساء دائًما ما تثير غضب أزواجهن، وذلك ال ينطبق فقط 
كل  في  العقلية  ذات  هي  المرأة  عقلية  حيث  أخرى،  دون  شعوب  نساء  على 

العالم، ولكن مع اختالفات بسيطة تنفرد بها المرأة في دولة دون غيرها.
تشبه  امرأة ال  الرجال  العربية فهي بشهادة جميع  الزوجة  تحدثنا عن  وإذا 
عن  أما  المسؤولية،  وتوليها  "الجدعنة"،  بـ  مشهورة  النساء،  من  غيرها 

"طيبة القلب" فهي ربما تحتل المركز األول بين سيدات العالم.
وبرغم كل هذه المميزات إال أنها تنفرد أيًضا بعيوب، وذلك ما اتضح حينما 
ُسأل العديد من األزواج الرجال عن أكثر ما يثير دوًما غضبهم من زوجاتهم 

حيث تعددت اإلجابات كالتالي:
كثرة األسئلة:  

يقول الرجل االعربي أنه عندما يحكي لزوجته عن أمر بالغ األهمية، سرعان 
تارًكة  قيمة،  لها أي  يراها "مملة" وليس  بتفاصيل  تقاطعه  أن  ما تحاول هي 
الموضوع األساسي ومن هنا يبدأ الشجار والخالف على أمور تافهة وبسيطة.

النظرية التشاؤمية: 
أغلب ما أكد عليه األزواج االعرب هو تشاؤم زوجاتهم. وليس لألمر عالقة 
بموقف دون آخر، بل دائًما ما يكون لديهن تخوف من حدوث أمر سيء ألي 
السيئ  األمر  يحدث  تشاؤمها  قوة  الزوجة من  أن  البعض  أكد  بل  كان.  سبب 

بالفعل.
قيادة السيارة: 

ربما تشترك جميع نساء العالم في هذا األمر، وهو ما يكرهه أيًضا كل الرجال، 
للسيارة،  قيادته  أثناء  الموبايل لزوجها  حيث تظل الزوجة توجه رسائل على 
في حين أن الزوج يرى ارشادات زوجته مزعجة جًدا. كما وصف األزواج 

زوجاتهم بأنهن األسوأ في قيادة السيارة في العالم.
عطلة األسبوع: 

أكد الزوج العربي على مدى حاجته الشديدة ليوم العطلة، الذي هو بمثابة يوم 
الراحة الوحيد في األسبوع. ولكن تفسد زوجته دائًما عليه سعادة هذا اليوم، من 
أول إيقاظه باكًرا جًدا من أجل الصالة إلى بدء مرحلة "الزن" من أجل الخروج 

في "فسحة" أو "كزدورة".
كثرة الطلبات: 

طوال  وأغراض  ألمور  طلًبا  النساء  أكثر  بأنهن  زوجاتهم  االعرب  وصف 
الوقت، بل ال يرضيهن أي شيء. وكلما سعى الزوج إلسعاد زوجته ال تكون 

راضية عما يفعله من أجلها.

العناد صفة تكتسب بالنسبة لألطفال ، ويكون السبب فيها اآلباء واألمهات كما 
يقول علماء التربية ، حيث يرفض الطفل ما يأمره به أحد األبوين أو يصر على 
تصرف ما، ويتميز العناد باإلصرار وعدم التراجع حتى في حالة وجود عقوبة 
من الكبار، وهو من اضطرابات السلوك الشائعة، وقد يحدث لفترة قصيرة أو 

مرحلة عابرة أو يكون بصفة ثابتة وسلوكاً دائما مميزا لشخصية الطفل.
تبدأ سلوكيات العناد في مرحلة مبكرة من العمر، فالطفل قبل سنتين من العمر 
ال تظهر مؤشرات العناد في سلوكه، ألنه يعتمد اعتماداً كلياً على األم أو غيرها 
ممن يوفرون له حاجاته ، كالجدات أو المربيات فيكون موقفه متسماً باإلعتمادية 

والمرونة واالنقياد النسبي.
أما بعد أن يبدأ الطفل في مرحلة المشي والكالم ، يبدأ ذهنه وأفكاره في النمو، 

ويشعر باإلستقاللية خاصة إذا كان من حوله يلبون له مايريد .
تعبيراً  العناد  يأتي  ، حيث  المراهقة  في مرحلة  العناد  الثانية: وهي  المرحلة 
عن االنفصال عن الوالدين ، والرغبة في تكوين شخصية مستقلة ، وتتميز هذه 
المرحلة بالجموح وحب المغامرة ، ولكن عموماً وبمرور الوقت يكتشف الطفل 
أو المراهق أن العناد والتحدي ليسا هما الطريق السوي لتحقيق مطالبه، خاصة 
التعاون  مثل  سوية  اجتماعية  وعادات  جديدة  ومهارات  خبرات  يتعلم  عندما 
واألخذ والعطاء، مع وجود مرونة من األبوين في التعامل بلطف وحنان، وفتح 

باب الحوار مع الحزم الالزم في بعض األمور األخالقية و الحياتية .
أسباب العناد: 

يكون العناد صفة 
مستحبة عندما ال 
فيه  مبالَغاً  يكون 
يكون  وعندمـا 
الثقـــة  لتأكيـــــد 
لـــدي  بالنــــفس 
وهنـــــاك  الطفل 
عدة أسباب منها:

أوامـــر  بسبب  ـ 
غيـــر  الكبـــــار 
المناسبة للموقف 
التشبه  بسبب  ـ 

دون  الطفل  ينفذه  أمر  علي  التصميم  عند  الوالدين  وتقليد  )الوالدين(  بالكبار 
إقناعه بالسبب .

ـ رغبة الطفل لتأكيد ذاته عندما يلجأ للعناد الكتشاف نفسه و قدرته علي التأثير، 
ومع الوقت سوف يتعلم أن العناد والتحدي ليسا بالطرق السوية لتحقيق المطالب.
ـ الشعور بالعجز عندما يجد الطفل صعوبات في مراحل الطفولة، أو مواجهة 
بالعجز  الشعور  لمواجهة  كوسيلة  للعناد  ويلجأ  إعاقات،  أو  مزمنة  أمراض 

والمعاناة.
ـ تدخل اآلباء المستمر بلهجة شديدة وعدم المرونة في التعامل، وعدم السماح له 

بمزاولة ما يرغب كممارسة الرياضة أو عزف الموسيقي مثال .
ـ استجابة األبوين أو أحدهما لرغبات الطفل وتلبيتها كنوع من التعويض عن 
فقدانه الحنان في حالة انفصال األبوين علي سبيل المثال، فيجد الطفل أن العناد 

وتلبية رغباته أفضل وسيلة لالنتقام.
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الرجل مثل المرأة، يشعر بقلة الثقة بالنفس من عدة 
أشياء يمكن أن تكون سطحية للبعض، بل ويمكن أن 
تسبب له حالة من االكتئاب والغضب الشديد. فسوء 
السن،  التقدم فى  أو  المادية  أحواله  أو  مظهره مثاًل 
يمكن أن يسبب له حالة من انعدام األمان بل وانعدام 

الثقة بالنفس كلياً. 
إليك أشياء قد تقلل من شعور الرجل بالثقة واألمان:

ـ التقدم فى السن: 
أو  السن  فى  التقدم  تكره  من  وحدها  المرأة  ليست 
السؤال عن عمرها أو ظهور تجاعيد على وجهها، 
يصل  أن  يحب  رجل  يوجد  فال  أيضاً.  الرجل  بل 
لمرحلة حيث يضعف جسده وتكثر األمراض عنده 
ويبدأ فى الشعور باأللم. ال يوجد رجل يحب التقدم 

في العمر.
سوء األحوال المادية: 

قدرته  وعدم  مادى  بعجز  يشعر  أن  الرجل  يكره 
على توفير احتياجاته أو احتياجات عائلته بسبب قلة 
المال. فمثل هذا الوضع يُمكن أن يسبب له حالة من 

اإلحباط الشديد.
الضعف: 

في  أعنى  بالضعف، وال  يشعر  أن  الرجل  يحب  ال 
فتح  الرجل  يستطع  لم  فإن  فقط.  الشيخوخة  مرحلة 
فهذا ضعف  ثقيل،  شيء  حمل  أو  زجاجة  أو  علبة 
يصعب  زجاجة  فتح  منه  طلبِت  إن  لذا  له.  بالنسبة 
عليِك فتحه أو حمل علبة ثقيلة جداً، فهذا يُعتبر تحدى 

يجب أن يُظهر فيه قوته أمامك.
الصلع: 

من أكثر األشياء التى يكره الرجال أن تحدث لهم، إن 
لم تكن أكثرها! ففقدان الشعر للرجل ال يقل خطورة 
فى نظره عن نظر المرأة، بل ويمكن أن يبحث عن 

عالج له أكثر منها.
قلة المعرفة: 

ال يحب الرجال إحساس الجهل بشيء ما، مثل لعبة 
فيديو جديدة أو فيلم جديد أو معلومة. فإذا تحديت أى 
رجل فى لعبة شطرنج مثاًل، سيفعل أى شيء ليربح، 
أو إن سألته عن معلومة ال يعرفها، سيحاول إجابتك 
اإلجابة  تكن  لم  وإن  قريب من سؤالك حتى  بشيء 

الصحيحة. 
فال توجد كلمة "ال أعرف" فى قاموس الرجل.

وأسماها،  المشاعرالبشرية  أرقى  من  الحب  يعتبر 
اتجاه  القلب  فيه  يلج  وجداني  نفسي  إحساس  فهو 

المحبوب، فكيف يتكون هذا الحب؟
يبدأ الحب عند شعورك باإلنجذاب واإلعجاب نحو 
شخص ما، فتتعلق به ويميل قلبك ومشاعرك إليه، 
وعندما ترغب بقضاء كل الوقت معه وعدم مفارقته، 
فتنتج عملية كيميائية بين الطرفين، ومن المعروف 
المعروف  األوكسيتوسين  هرمون  يفرز  الجسم  أن 
بهرمون المحبين أثناء لقاء الطرفين بعضهما ببعض.

والحب بمظاهره أنواع عديدة ومتنوعة فمنها:
ـ  الحب الرومانسي: وهو الذي يقوم على المشاعر 
ما  وغالباً  المرهفة،  واألحاسيس  الصادقة  الشفافة 

يؤول هذا النوع من الحب إلى الزواج.
ـ  الحب الشهواني: يعتمد هذا النوع من الحب على 
الشهوات، فتكون العين مصدره وليس القلب،إن مدة 
هذا الحب قصيرة األمد وغالباً ما تودي أطرافها إلى 

مشاكل عديدة تكون نتائجها مأساوية.
ـ  الحب األناني: حيث تكون إرضاء الذات والمشاعر 
هذه  في  ثانوي  الثاني  الطرف  ويكون  هنا،  أساسية 

العالقة.
ـ  الحب الغيور: وهو في طبيعته متعب، حيث تكثر 
الطرفين  فينتاب  بصاحبها،  وتتحكم  الغيرة  مشاعر 

القلق والشعور بعدم اإلستقرار.
ـ  الحب المدمن: في هذا الحب يشعر الشريك األول 
العالقة  يجعل  ما  عليه  ويسيطر  حبيبه،  يمتلك  أنه 
بين الطرفين غير سليمة يغيب عنها عنصر الراحة 

النفسية.
الحب  أنواع  أبشع  من  واحد:  طرف  من  الحب  ـ  
وأكثرها إزعاجاً، تسيطر عليه المخيلة وبناء مستقبل 

وهمي.
وتنبؤ  العقلي  التفكير  يغلب  العقالني:  الحب  ـ  
والمشاعر  االحاسيس  أما  الحب،  هذا  في  المستقبل 

فتأتي بالدرجة الثانية.
الرومانسي  الحب  ذلك  هو  الحقيقي  الحب  أن  إال 
الصادق، الذي يتكرس باإلرتباط والزواج، وكل ما 
عداه هي مشاعر واهية، توهم أطرافها بالحب وما 

هي إال مشاعر أنانية تنبع من حب الذات.
الحب  على  الحفاظ  هومعرفة  هذا،  كل  من  واألهم 
الوقت،  مع  شيئ  كل  أن  المعروف  فمن  الصادق، 
يفقد بريقه، يتالشى جماله وتبرد األحاسيس المتعلقة 
به، فال يبقى إال أشياء قليلة تساهم في ريّه كالحنان 
المتألأل باإلهتمام ،الكالم العذب، الشعور باأللفة ما 

يمنحك اإلحساس بالطمأنينة والراحة واإلستقرار. 

ـ الرجل في حبه يحب ان يعلم ما تفعله المرأة،في 
حين تحب ان تنسى المرأة كل ما تفعله

اليتمتع  هفواتها،  للمرأة  يغفر  ال  الذي  الرجل  ـ 
بفضائلها.

ـ الرجل المثقف جدا هو الذي وجد شيئا اكثر اثارة 
لالهتمام من النساء.

ـ الرجل رجل في بعض االوقات واالنثى انثى في 
كل االوقات.

ـ الرجل الذي ال يعرف نواحي القوة فيه، هدف سهل 
للمرأة التي ال تعرف نواحي الضعف فيه.

ـ الرجل له مصباح هو الضمير ، والمرأة لها نجم 
هو االمل ، فالمصباح يهدي واالمل ينجي.

ـ الرجل الذي يهابه الرجال تحبه النساء.
ـ الرجل جذع الشجرة وساقها وأوراقها، اما المرأة 

فهي ثمارها.
ـ الرجل هو الذي يتصدى للفهد، ويخاف من المرأة.
ـ الرجل ال يولع اال بالمرأة التي تحترم نفسها، وتميز 

بين الطبع والتصنع.
واشعار  قصائد  والمرأة  نثرية،  عبارات  الرجل  ـ 

خالبة ، والفتاة رؤوس اقالمهم.
ـ الرجل يفكر ثم يقرر، والمرأة تقرر ثم تفكر.

ـ الرجل يخفي خيانته وراء ابتسامته، والمراة تخفيها 
وراء دموعها.

ـ الرجل ارجوحة بين ابتسامة المراة ودموعها.
ـ الرجل القوي هو الذي يخضع المرأة الرادته دون 

ان يأمرها بذلك.
في  يكرهها  التي  بالصفات  جاهال  يظل  الرجل  ـ 

المرأة حتى يتزوج.
ان  هيهات  المرأة،  عيوب  يغفر  ال  الذي  الرجل  ـ 

ينعم بحبها.
،لكن  الرجال يصنعون عظائم االمور هذه حقيقة  ـ 

النساء يصنعن الرجال هذه حقيقة ننساها دائما.
- استشر زوجتك دائماً ثم نفذ ما تراه أنت.

- إذا أحبت المرأة ضحت بنفسها من أجل قلبها وإذا 
كرهت ضحت بغيرها.

- محاولتك التفاهم مع امرأة تبكى أشبه شئ بمحاولتك 
تقليب أوراق الصحيفة أثناء عاصفة.

- فتاة اليوم إذا تزينت فتنت ، وإذا ابتسمت سحرت 
، وإذا طبخت قتلت.

الذى  المطافئ  جندى  بدور  أحيانا  المأذون  يقوم   -
يخمد نيران الحب

يمسكها  كيف  الرجل  عرف  إذا  كالشعلة  المرأة   -
أضاءت طريقه ، وإذا خطأ فى مسكها حرقت يديه.
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فهد بالن

ولد فهد بالن عام 1933 في السويداء  وكان والده حمود من مشاهير القوة الجسدية والكرم ولكن بعد تفتت 
أسرة فهد بالن غادر مع والدته من قرية ملح. وعمل فهد بالن في كثير من األعمال الجسدية، ومن أحد 
األعمال أن عمل مرافق سائق باص من وإلى دمشق، اشترك في مسابقة فنية وادى أغنية الفنان الكبير فريد 
األطرش في أغنية )تطلع يا قمر بالليل( ونجح بشكل كبير. بعد ذلك في دمشق تقدم إلى اإلذاعة السورية 
وعمل في كورس اإلذاعة إلى حين كانت أغنيته األولى مع سحر )أه يا قليبي( وبعدها )أه يا غزال الربى( 

التي لحنت من قبل رجل غير موسيقي على إيقاع عزف من قبله على الطاولة.
تزوج من الفنانة مريم فخر الدين وكذلك من الفنانة اللبنانية صباح

تعرف فهد على الملحن الرائع واألب الموسيقي الحقيقي للظاهرة الفنية في األغنية العربية 
والسورية عبد الفتاح سكر الذي لحن له مجموعة من األغاني الشهيرة مثل "واشرح لها"، 
تدمعي"،  ال  عيني  و"يا  التفاحة"،  تحت  و"  يالماتور"،  حدك  و"الركب  الطبيب"،  و"جس 
و"هاألكحل العينين"، و"يا سالمة" و"يا ساحر العينين" و"يا بنات المكال". ويعتبر هو وراء 
فنية  صاروخاً  بالن  فهد  أصبح  الفضائي  الموتور  هذا  وعلى  بالن  فهد  المطرب  نجومية 

استطاع أن يصل النجومية بأسرع بكثير من سرعة الضوء. 
في تلك الفترة حقق حضوراً كبيراً بأغاٍن عديدة منها أنا صياد وشارد بالبراري للملحن اللبناني نور المالح.

كما مثل مجموعة أفالم مع نخبة من نجوم السينما العربية آنذاك وخاصة مريم فخر الدين في فيلم فرسان 
الغرام الذي تحول إلى غرام حقيقي بزواجه منها وكذلك مع المطربة صباح في فيلمي عقد اللولو وأين حبي 

وحبيبة الكل ومع المطربة نجاح في يا سالم على الحب.
ودخلت حياة فهد بالن منعطفاً جديداً عام 1964 عندما انتقل إلى القاهرة عاصمة الفن والتقى فيها خالل تسع 
سنوات تعتبر من أهم سنوات حياته الفنية بالعديد من عمالقة الفن العربي مثل فريد األطرش وبليغ حمدي 
الذي لحن له أغاني عديدة منها على كفي ، بحر الهوى ، ومحمود شريف أغنية القدس والمسجد األقصى 

وخالد األمير األغنية الشهيرة ركبنا على الحصان إضافة لظهوره بعدة أفالم سينمائية.
ومن أبرز الشهادات التي قيلت بـ فهد بالن في تلك المرحلة ما قاله الشيخ سيد مكاوي أنت تعطي فهد اللحن 
شجرة عارية فتسمع منه اللحن مزهواً بأجمل األزهار، وكذلك ما قالته سيدة الغناء العربي أم كلثوم فهد بالن 

لون جديد وأداء جديد ومغنى جديد في الغناء العربي.
وفي منتصف السبعينيات من القرن الماضي عاد فهد بالن إلى وطنه سورية ليمضي بقية حياته ورحلته الفنية 

حيث أسس فرع المنطقة الجنوبية لنقابة الفنانين .
وفي  عام 1997 رحل فهد بالن إثر نزيف دماغي حاد وبرحيله فقدت الساحة الفنية السورية والعربية أحد 

أهم أركانها.
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اختتم “مهرجان السينما الفلسطينية” في مدينة تولوز الفرنسية، فعاليات دورته 
التاسعة بعد دورتين تأثرتا بإجراءات جائحة “كورونا”.

هذا العام، استعاد المهرجان حيويته بصاالت ممتلئة وبحضور جيّد في عروض 
الضواحي والقرى المجاورة.

روائية  أفالم  من  مكون  ببرنامج  الماضي  الشهر    6 في  المهرجان  وافتتح 
عرض  أما  فوتوغرافي.  ومعرض  أدبية  وقراءة  وقصيرة،  طويلة  ووثائقية، 

االفتتاح فكان فيلم “علم” لفراس خوري.
بينها  من  أوكسيتاني،  وإقليم  تولوز  في  فيلماً   28 المهرجان عرض  وتضمن 

أشرطة تناولت الحرب السورية في وثائقيات وروائيات.

المدينة  في  العربية  للسينما  الوحيد  المهرجان  على  األفالم ضيفة  هذه  وحلّت 
الزاخرة بمهرجانات لسينما من كل العالم.

لمها حاج،  المتوسط”  البحر  “حمى  الدورة،  هذه  في  المعروضة  األفالم  ومن 
و”استعادة” لرشيد مشهراوي، و”سائقو الشيطان” لدانييل مارسنتي ومحمد أبو 

غيث، و”الهاربات” لكاتيا جرجورة وغيرها.

بدأ الفنان محمد إمام مؤخًرا التحضير لفيلم جديد يعيد من خالله قصة "شمس 
الزناتي" التي قدمها والده الزعيم عادل إمام من قبل.

والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج أحمد خالد موسى.

بطولة  في  للمشاركة  فتحي  أحمد  والفنان  خالد سرحان  الفنان  ترشيح  تم  وقد 
العمل، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح باقي أبطال العمل.

ومن ناحية أخرى، يواصل محمد إمام حاليا تصوير فيلمه الجديد "أبو نسب"، 
وتشاركه بطولته الفنانة ياسمين صبري.

شّوق الفنان محمد رمضان جمهوره لفيلمه الجديد "هارلي"، المقرر عرضه في 
السينمات في عيد الفطر القادم.

نشر  رمضان  محمد 
كواليس  من  صورة 
فيها  ظهر  والتي  الفيلم، 
نارية  دراجة  يركب  وهو 
أن  كشف  مما  مصّفحة، 
الفيلم سينتمي لنوعية أفالم 

األكشن.
علق الفنان على الصورة، 
حسابه  على  نشرها،  التي 
موقع  على  الخاص 
"هارلي،  بقوله:  "تويتر"، 
ميعادنا عيد الفطر المبارك 
مكاننا السينما، ثقة في الله 

نجاح".
وفيلم "هارلي" من بطولة كل من محمد رمضان، مي عمر، أحمد داش، مي 
محمد  وإخراج  مبروك،  سمير  ومحمد  سامي  محمد  تأليف  من  وهو  كساب، 

سمير.

أعلن المخرج طارق العريان، بدأ التحضيرات الخاصة بتصوير الجزء الثالث 
من فيلم "والد رزق" بطولة أحمد عز.

ونشر طارق العريان صورة له برفقة المؤلف صالح الجهيني، والمنتج موسى 
يأتي   3 رزق  "والد  قائاًل:  وعلق  "انستجرام"،  بموقع  صفحته  على  عيسى، 

قريًبا: القاضية".
وأحمد  يوسف،  وعمرو  عز،  أحمد  بطولة  الثالث  الجزء  رزق”  "والد  وفيلم 
الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، و نسرين 

أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان.
والجزء   ،2015 عام  األول  الجزء  جزئين،  منه  عرض  رزق"  "والد  وفيلم 

الثاني عرض في عام 2019.
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ولد الفنان )عبدالسالم النابلسي( ألسرة أرستقراطية 
متدينة، وكان جده ومن ثم والده قاضيا أول لمدينة 
العائلي،  اإلرث  ذلك  استمرار  ولضمان  نابلس، 
له  يتسنى  حتى  القاهرة  مدينة  إلى  والده  أرسله 
درس  وبالفعل  الشريف،  األزهر  في  الدراسة 
لكن  سنوات،  ثالث  لمدة  األزهر  في  )النابلسي( 
من  وبدال  الدراسة،  هذه  على  تمرد  ما  سرعان 
فنيا،  لكنه صار صحافيا  فقيها شرعيا،  يغدو  أن 
حيث بدأ يمارس الصحافة الفنية واألدبية، وعمل 
في أكثر من مجلة كان منها )اللطائف المصورة، 
)ممثل(  بعنوان  األولى  مقاالته  وكتب  والصباح( 
دون أن يعرف احد من الذي يكتبها، الى أن أسس 
)بجريدة  الفن  عالم  فى  متخصصة  صفحة  أول 

االهرام(، وعمل بمنصب رئيس القسم الفنى.

وفى نفس الفترة كون مع زمالئه )أحمد بدرخان 
وأحمد جالل( أول حركة نقدية فى مصر فضال 
وشارك  الصحافيين،  من  أخرى  مجموعة  عن 
فى إصدار مجلة )آخر ساعة( مع الكاتب )محمد 
مصر   ( بجريدة  التحرير  سكريتر  ثم  التابعى(، 
الجديدة(، وكانت الصحافة الفنية طريقه إلى عالم 
السينما حيث اكتشفته السيدة )آسيا( التى عمل معها 
احترف  ثم  المختلفة  الفنية  المهن  من  العديد  فى 
األرستقراطي  الشاب  أدوار  خالل  من  التمثيل 

الالهي او العابث الذي يعيش بدون عمل.

وفى األفالم التى شارك فيها نجم الكوميديا )عبد 
السالم النابلسي( كان مصدرا للبهجة، فهو صديق 
البطل الوفي الذي يقدم له النصائح  التي غالبا  ما 
تسبب مواقف كوميديا، أوينقذه من المطبات التى 
الكبير  بذكائه وخفة ظله، ورغم نجاحه  فيها  يقع 
في أداء الدور الثاني، لكنه فشل فشال ذريعا عندما 
مما  أفالمهم،  ببطولة  المنتجين  بعض  إليه  عهد 
على  تعد  قليلة  بطوالت  بعد  عنه  يبعدون  جعلهم 

أصابع اليد الواحدة.
به،  خاصة  كوميدية  مدرسة  )النابلسي(  أسس 

تعتمد على وهم اآلخرين بما ليس لديه، الذي يتحدث عن قصوره المتناثرة فى 
أنحاء العالم، وهو يسكن في غرفة على السطوح، أو يتحدث عن أحدث ماركات 

السيارات وهو يسير على قدميه.
ورغم الظلم الذي تعرض له فى مشواره الفني إال أن الزمن أنصفه، وأصبحت 
كثير من )أفيهاته( الكوميدية تتوراثها األجيال الجديدة، وبين الحين واآلخر نجد 
من يعيد نشر لقطات من أفالمه أو نجد”اإلفيهات” التي اشتهر بها منشوره على 

مواقع التواصل اإلجتماعي.

اليوم لن نتحدث عن موهبته فى األداء الكوميدي من خالل عشرات األفالم التى 
أمتعنا بها، ولكننا سنتحدث عن الوجه اآلخر لهذا الفنان وهو الكتابة الصحافية 
بمجلة  لبنان  إلى  ورجوعه  مصر  عن  ابتعاده  بعد  استقر  حيث  الزجل  وكتابة 
)الشبكة( اللبنانية، وما بين أغسطس 1966 و سبتمبر 1967 نشر الفنان )عبد 
على  )نجوم  عنوان  تحت  )الشبكة(  مجلة  في  مقاالت  سلسلة  النابلسي(  السالم 

األرض( تناول في كل حلقة منها واحداً من زمالئه الفنانين والفنانات.
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هل الهاتف النقال خطراً على خصوصياتنا، بل هل أصبح خطراً على حياتنا وحياة 
قد  اليومية  ومغامراتنا  ونزهاتنا  بتحركاتنا  اآلخرين  بإبالغ  العصري  فالولع  أوالدنا، 

يحمل مخاطر، كما أن الشركات المشغلة للهواتف تعرف عنا أكثر مما ينبغي؟
يقف الكثيرون على بُعد خطوة واحدة من اختراق خصوصيات هواتفهم النقالة، وحصول 

آخرين على بياناتهم اليومية، بحسب ما أشار بعض النشطاء المهتمين بالخصوصية.
قيام شبكات  إلى  النقال  الهاتف  بيانات  التي أجرتها بعض مؤسسات  التحقيقات  إذ توصلت 
الهواتف ومشغلي نقاط االتصال الالسلكية باالحتفاظ ببيانات العمالء المتعلقة بتحركاتهم ونمط 
حياتهم اليومية. ويقوم البعض دون وعي بالموافقة على تتبع موقعهم على مدار اليوم، غير 

منتبهين لمدى حساسية هذه المعلومات وإمكانية بيعها.
وتتضمن المعلومات أيضاً ما يشير إلى جنس العمالء وتوجههم وديانتهم، باإلضافة إلى العديد 

من التفاصيل الحميمة التي قد تستخدم البتزازهم.
أين  أين أنت وإلى  الخدمة يعرف  المشكلة أن مزّود  تتبع موقعهم،  المستخدمون الختيار  ويميل 

ستذهب دون أن تعرف أنت ذلك".
و يحذر النشطاء من إمكانية استخدام قراصنة المعلومات والمجرمين لهذه المعلومات الستهداف 

األطفال حين ذهابهم للمدارس أو استهداف المنازل بعد رحيل أصحابها.

وجدت  إن  للمجرمين،  الذهب  غبار  مثل  ستبدو  المعلومات  هذه  أن  المعلومات  أمن  خبراء  يقول 
طريقها للسوق السوداء. كما أن "المعلومات التي يحتفظ بها مقدمو الخدمة التي تتعلق بمواقع العمالء 
تسهم في تطوير مساحة خطرة للجرائم اإللكترونية، ما يوجب االهتمام العاجل من قبل القائمين على 

هذه الصناعة وإال سنواجه احتمال وقوع هذه المعلومات في أيدي المختطفين وغيرهم".
وبحسب ما يشير البحث، فإن هذه النتائج تعني أن المعلومات قد انتقلت من المساحات اإللكترونية 

للواقع، ممثلة أكثر أنواع التتبع خطورة.

هل تعرف شركات االتصاالت عنك 
أكثر مما ينبغي؟
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كيف يمكن تتبعنا؟
من  مجموعتين  استخدام  هو  األمر  يحتاجه  ما  كل 
البيانات مجهولة المصدر ومقارنتها ببعض للحصول 

على هويات الناس الذين تم تتبعهم.
لمجموعة  التنفيذي  المدير  كيلوك،  جيم  وبحسب 
لالحتفاظ  الخدمة  مقدمو  "يحتاج  المفتوحة:  الحقوق 
ببياناتنا ليحاسبونا على الخدمات المقدمة، لكن هذا ال 
يعطيهم الحق في استخدام هذه البيانات بأي صورة 
أخرى دون موافقتنا، بل إن فعلهم لذلك يعني منعنا 
مخاطر  من  ذلك  يتبع  وما  بياناتنا  على  الحفاظ  من 

جمة".
وتعتبر نقاط تقديم الخدمة الالسلكية أيضاً نقاط تتبع 
محتملة، إذ إنها تقوم بتسجيل موقع المارين بها حتى 

إن لم يستخدموها.
كما أشار تحقيق منظمة "كراودثينك" إلى أن العديد 
من مقدمي الخدمات تستخدم نفس سياسة الخصوصية 
لكل من خدمات الهاتف النقال والخدمات الالسلكية، 

ما يتيح لها نطاقاً أكبر من تتبع العمالء.

كيف تحمي نفسك؟
من  االنسحاب  للعمالء  يحق  ذلك،  من  الرغم  على 
تسويقية،  ألغراض  بياناتهم  تستخدم  التي  المواقع 
واعتماداً على قانون تنظيم حماية البيانات المرتقب، 
هذه  من  بياناتهم  بحذف  المطالبة  حقهم  من  سيكون 

المواقع.
المفتوحة  الحقوق  ومجموعة  كروادثينك  تحذر 
الشبكات  استخدام  من  النقالة  الهواتف  مستخدمي 
الكشف عن هوياتهم،  لتجنب  الخارج  الالسلكية في 
طريق  عن  مواقعهم  تتبع  إمكانية  من  تحذر  كما 
وتحميل  الفيديو  ومقاطع  يشاركونها  التي  الصور 

تطبيقات الهاتف النقال.
النقال  الهاتف  شركات  كون  أهمية  كيلوك  أكد  كما 
سياسات  بشأن  عمالئها  مع  ووضوحاً  شفافية  أكثر 
وما  بياناتهم،  مع  تعاملها  وكيفية  الخصوصية 
من  نوع  أي  مشاركة  على  المترتبة  المخاطر 
البيانات مع طرف آخر، كما أضاف: "يجب أيضاً 
أكثر وضوحاً  البيع  أماكن  المتاحة في  العقود  جعل 

وبساطة".

بعدما  مسبوق،  غير  إنجازا  يابانيون  علماء  أحرز 
تمكنوا من إنتاج فئران اعتمادا على خاليا مأخوذة 
من فأرين ذكرين، في عملية تكاثر هي األولى من 

نوعها في العالم.
"نيتشر"  صحيفة  في  منشورة  دراسة  وبحسب 
استطاعوا  العلماء  فإن  العلمية،  بالشؤون  المختصة 
أن يحولوا الخاليا الجذعية لفأر ذكر إلى خاليا أنثى 

داخل المختبر.
في البداية، أخذ الباحثون خاليا جذعية من ذيل فأر، 
الطبي  الوسط  في  يعرف  ما  إلى  تحويلها  ثم جرى 
بـ"خاليا جذعية مستحثة وافية القدرة"، وهي خاليا 
تستطيع أن تتطور لتصبح أشكاال مختلفة من الخاليا 

واألنسجة.
الخاليا  تلك  العلماء  أخضع  التالية،  المرحلة  وفي 
لعملية نمو وعالج من خالل استخدام أدوية خاصة، 

من أجل إنتاج بويضات.
سائل  عبر  البويضات  العلماء  خّصب  ذلك،  وعقب 
فأرة  ثم زرعوها في رحم  الفأرين،  أحد  منوي من 
في  مستأجر"  "رحم  أو  فقط،  وسيط  بمثابة  كانت 

عملية اإلنجاب.
ا بشكل كامل للفئران الوليدة  وال تعتبر تلك الفأرة أمًّ
عبر هذه التقنية، ألن عملية اإلنجاب لم تتم باالعتماد 
على بويضاتها، كما أن األجنة لديها أبوان في هذه 

الحالة.
ونمت تلك الفئران بشكل طبيعي، في نتيجة أحدثت 
الفأرين  الصور  وأظهرت  العلماء،  وسط  ذهوال 

األبوين وهما يقفان إلى جانب الفئران الصغيرة.

كشف تقرير جديد أصدرته الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغير المناخ أن السنوات الخمس بين عامي 
الحرارة،  شديد  طقسا  ستشهد  و2035،   2030

بزيادة قدرها 1.5 درجة مئوية.
وقال الخبير في خدمة األحوال الجوية وأحد المؤلفين 
الرئيسيين للتقرير كريس جونز: "العالم اليوم أكثر 

برودة من عالم الغد".
الناجم  العالمي  االحترار  إن  الهيئة  خبراء  وقال 
البشري سيصل إلى 1.5 درجة مئوية  النشاط  عن 
مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية اعتبارا من 
حكومات  اتخذت  إذا  إال   ،2035-2030 السنوات 
العالم خطوات حقيقية ووسريعة لخفض االنبعاثات.

وذكرت الهيئة أن قادة العالم مطالبون بخفض سريع 
للتلوث الكربوني واستخدام الوقود األحفوري بنحو 

الثلثين بحلول عام 2035.
ودعا األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، 
الجديد  األحفوري  الوقود  عن  التنقيب  إنهاء  إلى 
وتخلي الدول الغنية عن استخدام الفحم والنفط والغاز 

بحلول عام 2040.
وقال جوتيريش: "البشرية على جليد رقيق - وهذا 
الجليد يذوب بسرعة. عالمنا يحتاج إلى عمل مناخي 

على جميع الجبهات".
ارتفاع حرارة األرض  التقديرات، سيؤدي  وحسب 
المحيطات  منسوب  ارتفاع  إلى  مئوية  درجة   1.5
شعاب  وإتالف  الساحلية،  المدن  وتهديد  والبحار 
مرجانية وانحسار الغطاء الجليدي البحري سواء في 

القطب الشمالي أو القارة القطبية الجنوبية
باريس  اتفاقية  بموجب  تعهدوا  قد  العالم  قادة  وكان 
مئوية،  درجة   1.5 عتبة  تخطي  بمنع   2015 عام 
لكنهم فشلوا حتى اآلن في خفض االنبعاثات الغازية 

المسببة للتغير المناخي.
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أن  المقرر  فمن  اآلالت،  من زحف  تسلم  لن  القدم  كرة  حتى 
وقت  في  دولية  بطولة  في  القدم  كرة  يلعب  روبوت  يشارك 
الحق من هذا العام، ويزعم الفريق العلمي الذي صممه أنه" 

أفضل من ليونيل ميسي.
ويمكن للروبوت الذي يبلغ طوله 145 سم، والمسمى أرتميس، 
في  الوحيدة  الثالثة  الروبوتات  بين  من  وهو  والقفز،  المشي 

جميع أنحاء العالم التي لديها القدرة على الجري.
من  واآلليات  الروبوتات  مختبر  مدير  هونج،  دينيس  وقال 
جامعة كاليفورنيا )UCLA(: "نحن متحمسون للغاية إلخراج 
الجامعة"، حسب صحيفة  في  هنا  الميداني  لالختبار  أرتميس 

ديلي ميل.
وسيُظهر الروبوت ذو الحجم البشري مهاراته الكروية كمنافس 

في مسابقة RoboCup23 الفرنسية في يوليو.
وسجل الخبراء مسيرة أرتميس بسرعة قياسية بلغت 2.1 متر 
الحرم  نزهات حول  في  وأخذوه  االختبارات  أثناء  الثانية  في 

الجامعي كجزء من جهود االستعداد.
وستشهد RoboCup23 حضور 2500 متنافس يمثلون 45 

دولة للمشاركة في عدد من التحديات المتعلقة بكرة القدم.
المشاركة في بطوالت  للروبوتات من جميع األحجام  ويمكن 
الدوري المختلفة، مع دوري "صغير الحجم" مصمم لروبوتات 
بارتفاع 15 سم ودوري بشري لمن يبلغ طولهم مثل األطفال 

والمراهقين والبالغين.
المقبلة  أرتميس في األسابيع  القدم  اختبار قدرات كرة  وسيتم 
باإلضافة إلى قدرته على النهوض من األرض وحمل األشياء.

حيث  نوعه"،  من  "األول  هو  الروبوت  أن  هونغ  ويدعي 
يستخدم التكنولوجيا لجعله يتصرف كما لو كانت لديه عضالت 

بيولوجية "نابضة".
على  المشي  أثناء  الممتاز  توازنه  وراء  المفتاح  هو  وهذا 
تضاريس غير مستوية وقدرته على الجري ورفع قدميه عن 

األرض أثناء الحركة.

تمكن الخبراء في شركة "Runway AI" من تطوير تقنية جديدة قادرة على صنع مقاطع فيديو 
بناء على وصف نصي معين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن تقنية "Gen 2" التي طورتها الشركة ، تعتمد الذكاء االصطناعي، 
ولها القدرة على إنشاء مقطع فيديو بناء على وصف نصي لبضع كلمات فقط، فعلى سبيل المثال 
يكفي أن يكتب المستخدم عبارة "قطة تمشي تحت المطر" لتقوم التقنية بتحويل هذا الوصف إلى 

مقطع فيديو مدته 3 ثوان تقريبا.
في  الجديدة   "Gen 2" تقنية  وتشبه 
في  تعتمد  التي  اآللية  عملها  مبدأ 
في  صور  إلى  النصوص  تحويل 
لكنها   ،  "MidJourny" خدمات 
تحّول الكلمات والعبارات إلى مقاطع 

فيديو.
أن  إلى   "Runway AI" وأشارت 
للجميع  متاحة  ليست  الجديدة  تقنيتها 

حاليا، ويمكن للراغبين بتجربتها التسجيل عبر موقع الويب الخاص بالمطورين، وإضافة أنفسهم 
على قوائم االنتظار.

وتجدر اإلشارة إلى أن "Runway AI" كانت قد بدأت بتطوير تقنيات تعتمد الذكاء االصطناعي 
منذ العام 2018، وتمكنت العام الماضي من اجتذاب استثمارات بقيمة 50 مليون دوالر، كما 
ساهمت بتطوير تقنيات Stable Diffusion القادرة على تحويل النصوص المكتوبة إلى صور.

 DoNotPay ، رفعت شركة محاماة في شيكاغو دعوى قضائية ضد أول محاٍم روبوت في العالم
.Dailymail لعدم حصوله على شهادة تحصيل في القانون. أفادت بذلك صحيفة ،

 ،DoNotPay االصطناعي  الذكاء  يعتمد  تطبيق  هو  العالم  في  روبوت"  "محاٍم  أول  أن  يذكر 
القانونية، وكذلك  المعلومات  إتاحة  DoNotPay هي  تطوير  الغاية من  فإن  وحسب مطوريه، 

مساعدة العمالء على مقاضاة الشركات الكبيرة في المحكمة.
ومع ذلك، فإن شركة Edelson القانونية من شيكاغو تدعي أن استخدام DoNotPay غير قانوني 
وأن الروبوت نفسه ليست لديه شهادة في القانون. ووفقا لملفات المحكمة العليا في كاليفورنيا، 

فإن شركة  Edelson   أعلنت أن  "DoNotPay  ليس في 
واقع األمر روبوتا أو محاميا أو شركة محاماة، وال يتمتع 
أي  في  يطاوله حظر  كما ال  قانونية،  بخلفية   DoNotPay
مجال قانوني وال يخضع للسيطرة من قبل أي محام. ووقف 
اآللي.  المحامي  زبائن  من  عدد  كذلك  االدعاء  جانب  إلى 
 DoNotPay من  عليها  التي حصلنا  المساعدة  إن  وقالوا  
كانت ذات جودة سيئة للغاية، وفي بعض الحاالت أدت إلى 

تفاقم الوضع.
 DoNotPay وعلق جوشوا براودر، الرئيس التنفيذي لشركة
، على تلك اإلدانات. وقال إن كل االدعاءات ال أساس لها 
في  المحامي  الروبوت  للدفاع عن  الصحة وهو مستعد  من 

المحكمة.



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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المعلومات والبيانات الشخصية أصبحت في عصر 
بين  منها  واالستفادة  تداولها  يتم  سلعة  الرقمنة 
ذلك  أكان  سواء  العالم،  حول  االقتصادية  الكيانات 
البيانات، وفي  التداول مشروًعا وبعلم صاحب تلك 

بعض األحيان بدون علمه.
من  الكثير  الحديثة  السيارات  تعرف  ما  وعادة 
المعلومات عن السائق، وتقوم بتخزين هذه البيانات 
أن  المنتجة، وبالرغم من  الشركات  ومشاركتها مع 
السائق يجب عليه الموافقة على ذلك بموجب قوانين 
بدقة  يعرفون  ال  الماليين  أن  إال  البيانات،  حماية 

نوعية البيانات، وماذا يحدث لها بعد ذلك.
وتقوم السيارات الحديثة بجمع الكثير من المعلومات 
حيث  المختلفة؛  المكونات  خالل  من  السائقين  عن 
جهاز   120 من  أكثر  السيارات  من  بالكثير  يعمل 

تحكم مختلفا.
وقال سيفين هانسن، من مجلة »c't« المتخصصة 
الشركات  جميع  إن  المعلومات،  تكنولوجيا  في 
دقيقة  شرائح  تستخدم  السيارات  لصناعة  المغذية 

لتشغيل وظائف األمان والراحة ونظام المعلومات.
وأضاف هانسن أنه أثناء تشغيل هذه األنظمة تتراكم 
التحكم  أجهزة  داخل  البيانات  من  كبيرة  كميات 
الفردية، والتي ال يتمكن السائق من الوصول إليها، 
ولكن هذه البيانات تكون محددة للغاية بحيث يمكن 

استنتاج معلومات عن السائق وسلوكيات القيادة.
لفترة  البيانات  الكثير من هذه  يتم تخزين  وغالبا ال 
طويلة، ولكن يتم الكتابة عليها باستمرار واستبدالها 
السائق  ويقتصر وصول  الجديدة،  البيانات  بواسطة 
البيانات  ومنها  البيانات،  من  جًدا  بسيط  قدر  إلى 

المخزنة في نظام المالحة ونظام المعلومات.
وأوضح أنه من خالل االعتماد على بيانات المحرك 

حول  معينة  استنتاجات  استخالص  يمكن  وحدها 
عدد  أو  المحرك  لفات  عدد  مثل  القيادة  سلوكيات 

المرات، التي يتم الضغط على دواسة الوقود.

من يمكنه اإلطالع على البيانات؟
الشبكات  أمان  في  المتخصص  البروفيسور  أشار 
بجامعة دارمشتات األلمانية، إلى أن جميع البيانات 
وبمجرد  البيانات،  حماية  عليها  ينطبق  السيارة  في 
رقم  أو  السيارة  تمييز  برقم  السيارة  بيانات  ربط 
معاملة  معاملتها  يتم  أن  يجب  فإنه  الترخيص، 
مثال  خاللها  من  يمكن  حيث  الشخصية؛  البيانات 

إنشاء بروفايل لتحركات السائق.
واألمان،  بالسالمة  المتعلقة  البيانات  بعض  وهناك 
التالعب بها  المكابح، يمكن  التحكم في  بيانات  مثل 
أن  على  عالوة  الخطورة،  شديدة  آثار  لها  ويكون 
هناك بعض الوظائف تعتمد على البيانات الشخصية، 
فمثال عند مزامنة الهاتف الذكي في السيارة فإنه يتم 
ملء  ومستويات  الموقع  عن  البحث  بيانات  إرسال 

الوقود والقفل والتشخيص عن بُعد للسيارة.
تشغيل  عند  المعلومات  بإرسال  السيارة  تقوم  كما 
مع  والتواصل  الطوارئ  لمكالمات  التلقائي  النظام 
المركبات األخرى في حركة المرور، ولكن ال تقوم 
بل  البيانات بشكل محلي،  بتخزين كل هذه  السيارة 
يتم إرسال بعض هذه البيانات إلى خوادم الشركات 
ذلك  ويرتبط  أخرى،  جهات  أو  للسيارات  المنتجة 

بموديل السيارة والماركة وسنة صنع السيارة.
قائال: "ال  البروفيسور كريستوف كراوس  وأوضح 
القرصنة  هجمات  من  نفسه  حماية  للسائق  يمكن 
اإللكترونية، ويتعين عليه أن يثق في قدرات الشركة 

المنتجة وأنها قامت بتأمين سيارته".

إعدادات المصنع
بإعادة  السيارة  بيع  عند  هانسن  سيفين  وأوصى 
نظام  ومنها  المصنع،  إعدادات  إلى  األنظمة  جميع 
المعلومات والترفيه ونظام المالحة ودفتر العناوين، 
وكذلك برمجة المفضالت للراديو وإعدادات الراحة.
حذف  السيارات  أصحاب  "ينسى  قائال:  وأضاف 
مع  السحابية  االتصاالت  أو  المعنية  التطبيقات 
إلى  الوصول  من  المزيد  لهم  يتيح  مما  السيارة، 
السيارة". وشدد الخبير األلماني على أنه يجب فصل 

النطاق اإللكتروني تماما.
 ADAC السيارات  نادي  أوصى  السيارة  بيع  وقبل 
أيضا بإلغاء تسجيل للتطبيقات المثبتة مسبقا في نظام 

المعلومات والترفيه مثل تطبيقات بث الموسيقى.
التي  التطبيقات،  مع  االرتباط  فك  أيضا  المهم  ومن 
يتم استعمالها عن بُعد، والتي تتيح إمكانية التحكم في 
السيارة أو وظائف السيارة عن بُعد بواسطة الهاتف 
الذكي، وال يمكن الحذف الكامل للبيانات الشخصية 
في نظام المعلومات والترفيه إال عن طريق وظيفة 

"اإلرجاع إلى إعدادات المصنع".
بإبالغ  سيارتهم،  يبيعون  الذين  األشخاص،  ونصح 
للسيارة،  المنتجة  بالشركة  البيانات  حماية  مسؤولي 
بأنه تم تغيير مالك السيارة، ويجب أن تقوم الشركة 
بحذف جميع البيانات، ويحق لكل عميل القيام بذلك 

لكي يتجنب إساءة استعمال البيانات.
بشكل  السيارة  ضبط  إعادة  يمكن  ال  أنه  وأضاف 
كامل؛ ألن المالك السابق يظل موجودا في السيارة 
بصورة أو بأخرى، حتى إذا كان ذلك مجرد وظيفة 
الذاكرة لناقل الحركة األوتوماتيكي والخاصة بفترات 

تغيير السرعات.
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www.dalil.de

تصيب الحيرة الكثير من المقبلين على شراء سيارة حديثة بسبب تعدد الخيارات 
في قطاع السيارات، وخاصة أنظمة الدفع وما يناسبهم من المحركات الكهربائية 

أو البنزين أو الديزل أو الهجين.
ويقدم خبراء السيارات بعض النصائح واإلرشادات، التي تساعد في اتخاذ قرار 

صحيح:

محركات البنزين
على  المعتمدة  السيارات  إن  إيجناز  أندرياس  األلماني  السيارات  تاجر  قال 
محركات البنزين تعد هي الخيار األنسب لمن يسيرون مسافات قصيرة، معلال 
ذلك بأن محركات البنزين تصل إلى درجة حرارة التشغيل المناسبة بعد فترة 

قصيرة.

محركات الديزل
ويرى توماس شوستر خبير الهيئة األلمانية للفحص الفني أن محركات الديزل 
بعد  التشغيل  لحرارة  الوصول  بسبب  الطويلة  للمسافات  األفضل  الخيار  تعد 

بضعة كيلومترات، كما أنها تتميز بالعمر األطول.
السيارة  تكون  أن  األفضل  من  أنه  دودندهوفر  فرديناند  البروفيسور  وأضاف 
الثانية، التي تسير داخل المدينة لمسافات ال تتجاوز 5000 أو 8000 كلم في 

العام، مجهزة بمحرك بنزين أساسي.
أما بالنسبة لسيارة عائلية يتم االعتماد عليها في قضاء إجازات فيفضل معها 
المحركات األقوى لتوفير المزيد من الراحة والقوة، ال سيما مع وجود العديد 

من أفراد األسرة واألمتعة بداخلها على الطريق.

األنظمة الهجين
وتعتمد هذه األنظمة على الدمج بين محركات الكهرباء ومحركات البنزين أو 
بالهجين  يعرف  ما  ومنها  العالمين،  مزايا  على  للحصول  محاولة  في  الديزل 
التشغيل  بدء  تعزيز عملية  الصغير  الكهربائي  المحرك  يتولى  المعتدل؛ حيث 

واسترداد بعض طاقة الكبح.
وال تسمح هذه األنظمة في الغالب بالقيادة الكهربائية الخالصة لمسافات كبيرة، 
لكنها في الوقت ذاته تهبط بمعدالت استهالك موديالت البنزين إلى الديزل، مما 

يساهم في االستفادة االقتصادية وتقليل االنبعاثات الضارة على البيئة.
ويعد نظام الدفع الهجين Plug-in هو القنطرة التقنية المناسبة حتى اآلن بين 
محركات االحتراق الداخلي والمحركات الكهربائية؛ حيث يمكن قيادة السيارة 
به لمسافات قد تصل في بعض الموديالت إلى 100 كلم، وهو ما يعني مناسبته 

لمن يمكنهم الشحن في المنزل أو العمل.

السيارات الكهربائية
مما ال شك فيه أن السيارة الكهربائية هي المستقبل، لكن البد من معرفة بعض 
العقبات، التي تواجهها قبل اتخاذ قرار الشراء مثل مدى توفر أماكن الشحن لها 

ومدى مناسبة مدى السير الخاص بها مع المسافات المراد قطعها.

تعتبر إشارات المرور  واحدة من أهم  وأبرز القواعد التي تفرضها مختلف دول 
العالم من أجل تطبيق معايير السالمة سواء للسائقين أو المواطنين في الشارع 
، وجرى العادة أن إشارة المرور تتكون من ثالث إضاءات، األحمر واألصفر 
الشمالية  كارولينا  والية  جامعة  في  الباحثين  من  مجموعة  أن  إال  واألخضر، 
يقترحون إضافة اللون األبيض إلشارات المرور، فما هي أهمية تلك الخطوة؟

وفًقا لما ذكرته مجلة “ساينس آلترت”، االلون األبيض الجديد سيخصص للمركبات 
التقاطعات  تجاوز  على  يساعدها  بما  القيادة  ذاتية 
المزدحمة وفقا لتقنية جديدة، ويهدف الباحثين من تلك 
المروري  االزدحام  مستويات  تقليل  إلى   ، الخطوة 

واالستهالك الكلي للوقود في المستقبل.
تحتاج  لن   ، الباحثون  هؤالء  ذكره  ما   وبحسب 
السيارات والشاحنات التي تقود نفسها إلى إلقاء نظرة 
البيضاء، ألنها ستتواصل معها  المرور  إشارة  على 
السلكيا، وفي هذا اإلطار سوف تكون استجابة تلك 
المركبات السلكيا للون األبيض بمثابة إشارة لسائقي 

المركبات من البشر كي يتبعوها
إنه  الخبراء  أحد  يقول  االقتراح،  هذا  علي  وتعليًقا 
وستظل  التوقف،  تعني  الحمراء  األضواء  ستظل 
واألضواء  االنطالق،  تعني  الخضراء  األضواء 
البيضاء ستطلب من السائقين أن يتبعوا السيارة التي 

أمامهم ببساطة
بإتباع  أي سائق بشري  إبالغ  أنه سيجري   وأضاف 
الضوء  عبر  أمامه  التي  القيادة  ذاتية  السيارة  قيادة 
األبيض، توقف إذا توقفت، تابع إذا استمرت، وبمجرد 
أن ينخفض عدد المركبات ذاتية القيادة عند تقاطع ما 
إلى ما دون حد معين، فإن إشارات المرور ستعود 

إلى الخيار الطبيعي األحمر والبرتقالي واألخضر.
الضوء  مفهوم  دمج  المهم  من  إنه  الخبير   ويضيف 
األبيض عند التقاطعات ألنه يخبر السائقين البشريين 

بما يحدث، حتى يعرفوا ما يفترض أن يفعلوه عندما يقتربون من التقاطع”.
وهذه الفكرة لم تكن مطروحة فقط بل أنه تم تطبيقها علي أرض الواقع وفي 
مرحلة التجربة األولية ، حيث أنه خالل التجارب الحظ الباحثون أنه بمجرد أن 
يزيد عدد المركبات ذاتية القيادة في تقاطع ما على 30 بالمئة، تصبح التحسينات 
المرورية أكثر أهمية، وأشار الخبراء الى ان  تطوير كل تقاطع طرق يستغرق 
وقًتا ومااًل بالطبع، لكن يعتقد الباحثون أن بعض جوانب فكرة المرحلة البيضاء 

يمكن تنفيذها بسهولة نسبيا.
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غسل السيارة
ينصح فيليب ساندر من نادي السيارات "موبيل في ألمانيا" بأن تبدأ عملية الغسل 
من  يجعل  وهذا  العالي،  بالضغط  التنظيف  جهاز  بواسطة  مبدئية  معالجة  مع 
الممكن إزالة األوساخ بشكل أفضل، والتي قد تضر بطالء السيارة في محطات 
يكون  الشتاء  فصل  بعد  غسل  أول  فإن  عام  وبوجه  للسيارات.  اآللي  الغسل 
لها أهمية خاصة، كما يلزم أن يشمل قاع السيارة إلزالة الرمال واالتساخات 

األخرى.

فحص طالء السيارة
بعد التأكد من نظافة السيارة أوصي ساندر بإجراء فحص شامل لطالء السيارة؛ 

حيث إن حصيات الطريق يمكن أن تضر الطالء مع درجات الحرارة العالية.
ويمكن عالج أضرار الطالء الصغيرة عن طريق قلم طالء خاص، ومن األفضل 
التوجه إلى المراكز الفنية المتخصصة، وال يجوز بأي حال من األحوال ترك 
بعدها  الصدأ،  تكّون  بدون إصالح، وإال فسيكون هناك خطر  الطالء  أضرار 

ستكون عملية اإلصالح أغلى بكثير.

تغيير اإلطارات
بالرغم من أنه إجراء غير شائع في مصر وغالبية البلدان العربية، ولكن تجدر 
اإلشارة إلى ضرورة استبدال اإلطارات الشتوية باألخرى الصيفية بعد فحصها 

وفحص عمق المداس بها، والذي يجب أال يقل عن 1.6 ملم.
هواء  ضغط  مراقبة  نظام  وضبط  اإلطارات،  هواء  ضغط  فحص  يلزم  كما 

اإلطارات RDKS إذا كانت السيارة مجهزة به.

فحص الفرامل
أثناء عملية تغيير العجالت تتاح فرصة جيدة لفحص نظام الفرامل، وباإلضافة 
إلى ذلك فإنه يتعين فحص أنابيب المكابح الموجودة أسفل السيارة، فهذه الحافظة 
قد يصيبها األضرار من الحصيات الصغيرة، والتي قد يعمل الملح فيها على 

التآكل، وذلك فقا لما أوضحته آنيا سميتانين من نادي السيارات "أوروبا".

فحص غرفة المحرك
تحت غطاء  تتراكم  قد  الغريبة  األشياء  بعض  هناك  أن  إلى  أشارت سميتانين 
حيز المحرك، مثل أوراق الشجر، ويلزم فحص مستويات زيت المحرك وزيت 
المكابح، وسائل غسل الزجاج، وإعادة ملئه إذا لزم األمر، مع ضرورة مراجعة 
حالة شحن البطارية، وعلى الرغم من أن غسل المحرك ليس أمرا إلزاميا، إال 

أنه يجب القيام به على يد المتخصصين عند الرغبة في ذلك.

استبدال المساحات
على  والملح  األوساخ  بفعل  "الكاوتش"  المطاطية  المساحات  أنصال  تتضرر 
ذاته  الوقت  وفي  وتآكلها،  تشويهها  على  الغالب  في  يعمل  ما  وهو  الزجاج، 
العناصر  المطاطية في األبواب، وجميع  بالتحقق من عناصر اإلحكام  ينصح 
المشابهة، ومع قليل من الماء الدافئ، وشحم السليكون يمكن معالجة عناصر 

الضبط واإلحكام المطاطية.

تنظيف المقصورة الداخلية
يتم تنظيف المقصورة الداخلية من خالل إزالة جميع معدات القيادة الشتوية مثل 

كاشط الجليد وسالسل الجليد وتنظيف الزجاج األمامي من الداخل.

تغيير فلتر المقصورة الداخلية
تتراكم في هذا الفلتر األتربة والسخام وحبوب اللقاح. وأوضح أولريش كوستر 
النظيف يقي من  الفلتر  السيارات األلمانية أن  المركزية لصناعة  الرابطة  من 
على  خطرا  الماء  بخار  عليها  يتكثف  التي  النوافذ،  وتشكل  الجراثيم،  انتشار 
سالمة القيادة، ويتم تغيير فلتر المقصورة الداخلية بعد قطع مسافة 15 ألف كلم 

على األكثر.

فحص نظام التعليق
العمل في نظام التعليق البد أن يتم على يد المتخصصين، السيما بعد التعرض 
ممتص  شد  إلى  يؤدي  ما  وهو  كوستر،  يقول  كما  الحفر،  مطبات  من  للعديد 
الصدمات بشكل شديد، ما يتسبب في طول مسافة الكبح، عالوة على تعرض 

الموجه العرضي والساق النابضي وعمود المسار للضرر.

انتهي موسم الشتاء وبدأ فصل الربيع، وفي تلك الفترة من العام تحتاج السيارة إلى إعادة تجهيز وبرنامج عناية خاص للتخلص من 
آثار األمطار والرطوبة.

وال تقتصر التأثيرات السلبية التي يتسبب فيها موسم األمطار على المظهر الخارجي للسيارة، بل تمتد إلى أهم األجزاء الحيوية مثل 
الفرامل واإلطارات وغرفة المحرك ونظام التعليق وغيرها.

ولتفادي المشاكل واألعطال بعد هذه الفترة الشاقة على السيارة من العام، يقدم خبراء السالمة بنادي السيارات )أوروبا( جملة من 
النصائح إلعادة السيارة إلى حالتها الطبيعة.
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ساعات  عدد  أن  يعني  العام  هذا  رمضان  صوم 
لكي  لديك خطة  يكون  أن  يجب  و  أطول.  الصوم 
تكون قادرا علي أن تستمر طوال اليوم بطاقتك و 

حيويتك .
في الصيام ، تحصل علي الطاقة الخاصة بك علي 
الجلوكوز الذي تتناوله في وجبة السحور.  و لكن 
إال  بالطاقة  الجسم  تمد  أن  يمكن  ال  الوجبة  هذه 
لساعات قليلة ، بعدها يعتمد الجسم علي الدهون و 
السكر المخزن في الجسم. حتى يأتي وقت اإلفطار 
و يمد الجسم بالسعرات الحرارية الالزمة الستعادة 

قوته و نشاطه .

علي  الحفاظ  في  تساعدك  سحور  لوجبة  نصائح 
حيويتك لفترة أطول :

لكي تجعل جسمك يتمتع بالحيوية هذا العام ، يجب 
وجبة  خالل  المتناول  الطعام  نوعيه  إلي  تنتبه  أن 
السحور . وذلك ألنها وجبة مهمة جداً في رمضان 
و  بالجوع   الشعور  في  التحكم  على  تساعد  فهي 

تحمل البقاء طوال النهار بدون طعام أو شراب .
و ينصح خبراء التغذية بتناول الوجبات التي تحتاج 
باأللياف مثل  الغنية  يتم هضمها و  إلي وقت لكي 
النشويات المركبة ) األرز –  البطاطس – الخبز 
فهذه   ) البرغل  مثل  الكاملة  الحبوب   – األسمر 
األطعمة تمنح الجسم الطاقة و النشاط ألطول فترة 
نسبة  علي  تحتوي  التي  األطعمة  بعكس   . ممكنة 
سكريات عالية، فهذه األطعمة تعطي الجسم شعور 
. و من  بالجوع  الشعور  ثم  لوقت قصير  بالنشاط 
األسمر  الخبز  و  الكاملة  الحبوب  أن  المعروف 
الغنية بالفيتامينات ب ، و التي تساعد الجسم علي 

استهالك الطاقة من األطعمة المتناولة.
و يفضل أيضاً تناول البروتينات مثل النشويات و 
الحليب بمشتقاته ) اللبن و الجبن ( البقوليات مثل 
لمدة  بالشبع  شعور  يعطون  فهم  والحمص  الفول 

أطول .

اإلفطار الصحي لتعويض الطاقة :
كوب  و  بالتمر،  الصيام  كسر  يتم   ، البداية  في 

عصير فاكهة طبيعي و كوب من الشوربة. و تعد 
يساعد  وهذا   ، للنشويات  جيدا  مصدرا  الشوربة 
علي رفع نسبة السكر في الدم بعد انخفاضه خالل 
النهار ، حيث تعمل السوائل مثل الماء و العصير 
و الشوربة على تعويض الجسم ما خسره من ماء 

أثناء النهار .
بتناول  ينصح  عالية  طاقة  نسبة  علي  للحصول  و 
و  المركبة  النشويات  علي  تحتوي  متكاملة  وجبة 

البروتين و اللحوم و الخضار و الفواكه.

نصائح لتخفيف الشعور بالعطش أثناء الصيام : 
ـ شرب كميات كبيرة من الماء بين وجبتي اإلفطار 
و السحور لمنع جفاف الجسم و الشعور بالعطش 

الشديد أثناء النهار. 
بالدهون  الغنية  و  المقلية  األطعمة  تناول  تجنب  ـ 

والتي تحتوي علي نسبة سكر عالية . 
و  المخلالت  مثل  المالحة  األطعمة  تناول  تجنب  ـ 
المعلبات . يفضل عدم تناول الشاي أثناء السحور 
ألنه مدر للبول و قد يفقد الجسم بعض من الماء . 

ـ عدم تناول الطعام بكثرة  في وجبة السحور. 

نصائح لتناول األكالت الصحية المناسبة: 
أو  المعلبة  ليس  و  الطبيعية  الوجبات  تناول  ـ  
الوجبات السريعة : بالتأكيد ، أن األطعمة المعلبة 
غير صحية و ذلك ألنها تحتوي علي عناصر غير 
مغذية مثل شراب الذرة عالي الفركتوز المضاف 
يسبب  قد  و  الصوديوم  من  الكثير  و  نكهة  إليه 

أمراض القلب .
الوجبات السريعة مثل شرائح الشيبسي و الحلويات 
لكي  طاقة  أي  الجسم  تعطي  ال  و  صحية  غير   ،
يستمر في الصيام و أداء الصالة . و ينصح بتبديلها 
بالفواكه و الخضروات الطازجة فهي عناصر معبأة 
تعطي  العناصر  هذه  و  الصحية.  الغذائية  بالفوائد 
األطعمة  من  العكس  علي   ، بالشبع  شعور  الجسم 
تلبي  بالكاد  التي  و  السريعة  الوجبات  أو  المعلبة 

احتياجات المعدة و تجعلك تتلهف لتناول المزيد .
ـ  تجنب األطعمة البيضاء : وهي الخبز األبيض 

و األرز األبيض و السكر األبيض .. إلخ . يجب 
الدقيق  العناصر مصنوعة من  أن هذه  أن نوضح 
األرز  و  الخبز  علي  ذلك  ينطبق  وغالباً  األبيض 
و السكر أيضاً . و يمكنك استبدال الدقيق األبيض 
و  البسمتي(   ( البني  األرز  أو  الكاملة  بالحبوب 

معظم هذه العناصر متوفرة في المتاجر الغذائية .
ـ  تناول األطعمة التي تعمل علي ترطيب الجسم 
لم  إذا  اليوم  طوال  العطش  من  الصائم  يعاني   :
األطعمة  خاصة  و  المفيدة  األطعمة  بتناول  يهتم 
يحتوي  فهو  البطيخ  مثل   . بالماء  الجسم  تمد  التي 
عمل  أيضاً  ويمكن    . الماء  من  كبيرة  كمية  علي 
الجسم  الخضار حساء إلعطاء  الفواكه عصائر و 
كمية إضافية من الماء التي يحتاج إليها . و يجب 
البهارات  أو  الموالح  أو  التوابل  تتجنب إضافة  أن 
التي تنسلل إلي طريقنا أثناء طهي األرز أو اللحوم 
الترطيب  علي  تساعد  التي  األطعمة  يتصدر  و   .
العصائر بأنواعها و التي يمكنك إضافتها في وجبة 
السحور أو اإلفطار ، ثم الشوربة . و ينصح بعدم 
ألنها  رمضان  في  كثيراً  الشاي  و  القهوة  تناول 

عناصر مدرة للبول .
السكريات  و  المقلية  األطعمة  تناول  تجنب  ـ  
من  عالية  نسبة  علي  المقلية  األطعمة  تحتوي    :
خاصة  و  الهضم  يجعلها صعبة  وبالتالي  الزيوت 

عند تناولها علي اإلفطار.
الحلوي  الحلويات وخاصة  بتجنب  أيضاً  و ينصح 
قم  الحلويات  مغرمي  من  كنت  إذا  و   . الجاهزة 

بتجهيزها بنفسك في المنزل .
بتقليل  ينصح   : الكربوهيدرات  تجنب  ـ  
تتحول  أثناء رمضان و ذلك ألنها  الكربوهيدرات 
الدسمة  و االرز  االلبان  إلي سكريات ) منتجات 
و الخبز و العصير المضاف له سكر و الحلويات 
تناول  عند  و   . الجسم  علي  تؤثر  و  عموما( 
الغنية  األطعمة  إدماج  يفضل  كربوهيدرات  كمية 
البيض  و  الفول  و  البقوليات  مثل  معها  بالبروتين 

لتحقيق التوازن في وجبتك .

في  الجسم  ترطيب  علي  تساعد  التي  الفاكهة 
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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« .

رمضان:
ـ  البطيخ : نسبة ترطيب البطيخ حوالي 92% . و ذلك ألن هذه الفاكهة معظمها 
ماء و معبأة باألمالح المعالجة للجفاف مثل المغنسيوم والكالسيوم و الصوديوم و 
البوتاسيوم لذلك فهو مرطب فعال للغاية . يمكنك تناول البطيخ مع جوز الهند كنوع 

من حلوي رمضان أو مع الجبن بمفرده .
ـ  البرتقال : نسبة ترطيب البرتقال 87% من الماء . و أحياناً تصل إلي 100% من 
القيمة اليومية الموصي بها من فيتامين ج . باإلضافة إلي رائحته الرائعة . يمكنك 

تناوله عصير أو تقطيعه إلي شرائح علي أطباق السلطة .
ـ  التوت : أو الفراولة فهم يحتلوا المركز الرابع في أقوي أنواع الفاكهة المضادة 
 . الصيف  في  التوت  موسم  يأتي  و   . ماء  نسبة %92  علي  تحتوي  .و  لألكسدة 
يحتوي علي نسبة عالية من فيتامين ج و يعمل علي تنظيم نسبة السكر في الدم وله 
طعم رائع  و يمكنك تناول حفنة كل يوم . يمكنك تناول التوت مع الزبادي علي 

السحور .
ـ  التين : و من أفضل الفواكه الصيفية له العديد من الفوائد الصحية . حيث يساعد 
في تقليل ضغط الدم و تحسين عملية الهضم و يساعد في تقليل الوزن . حتى أن 
أوراق شجر التين تعمل علي تقليل نسبة األنسولين لمرضي السكر . و باعتباره 
واحد من أصح األطعمة الصحية في العالم ، فهو يمد الجسم بالطاقة الالزمة له . 

يمكنك تناوله مع حليب جوز الهند أو عمل مشروب بالتمر و التين .
ـ  العنب : يحتوي علي نسبة عالية من الماء . حيث يحتوي علي مادة الريسفيراتول  
، و هي مادة تقوم بدور مضاد لألكسدة . و يمكنك اإلختيار من بين أنواع العنب 
المختلفة سواء األرجواني أو األحمر أو األسود أو األخضر فهو ينتشر في فصل 

الصيف . يمكنك تناوله مع الجبن أو السلطة أو تناوله بمفرده .
ـ  الجريب فروت : يحتوي علي 90% من الماء و 30 سعرة حرارية فقط . و 
يساعد الجريب فروت في التخلص من السموم و يمنع اإلصابة باألورام السرطانية 

.  يمكنك تناوله بمفرده  فهو له نكهة رائعة .
ـ  ماء جوز الهند : تحتوي علي 95% ترطيب. و نقصد هنا بماء جوز الهند و 
ليس حليب جوز الهند وهو السائل الموجود في جوز الهند األخضر، يمكنك أن 
تحصل عليه بعد نضوج ثمرة جوز الهند . يحتوي علي الصوديوم و نسبة بسيطة 
من الكربوهيدرات و بالتالي فهو طعام منعش . فهو فاكهة مغذية في رمضان . 
يمكنك شرائه طازج من تجار الخضروات تجنب شراء المعلب ألنه يحتوي علي 

مواد حافظة غير صحية .
ـ  الكنتالوب ) الشمام ( يحتوي علي نسبة 89% ترطيب . فهو ثمرة مميزة للغاية 
يساعد في مد الجسم بالطاقة و القدرة علي الحفاظ نسبة ثابته من السكر في الدم . . 

يمكن أن يدخل في طبق السلطة بعد تقطيعه إلي شرائح أو تناوله بمفرده .
ـ  األناناس : فاكهة مميزة للغاية يحتوي علي مادة البروميلين وهي مركب قوي 
مضاد لاللتهابات . يمكنك تناول األناناس لتقليل الشعور باأللم . و يمكنك طهي 

األناناس علي األسياخ الخشبية مع الفراولة و العنب مثل الكباب .
الجسم بحوالي 135 سعرة حرارية و هي  تمد   . الفاكهة  : تعد ملكة  المانجو  ـ  
انها تحتوي  إلي  أ و ج و  ب 6 باإلضافة  فيتامين  للفيتامينات مثل  مصدر جيد 
علي نسبة من األلياف .و هي فاكهة مرطبة للغاية . يمكنك تقطيعها إلي شرائح 

قبل تناولها .
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أقامت  مجموعة المرأة السودانية في برلين "جمعيّة 
المرأة  يوم  بمناسبة  السنوي  احتفالها  سودانيّة" 
استمر  توقف  بعد   2023 مارس   11 العالمي  
يعتبر  حيث  كورونا  جائحة  بسبب  سنوات  ثالث 
الحضور  عدد  حيث  من  مميزاً  العام  هذا  احتفال 
واألنشطة وحضور السيدة سفيرة السودان وعدد من 
الدبلوماسيين و الكتاب والصحفيين واإلعالميين من 

العرب واأللمان.
قّدمت الحفل السيدة جميلة شكري، بمشاركة الطفلة 
عطرة  بتالوة  االحتفال  ابتدأ  حيث  المبارك  دالل 
للقرآن الكريم بصوت الطفل زياد معتصم أبو القاسم. 
مجموعة  كلمة  البشير  زينب  السيدة  ألقت  ذلك  بعد 

المرأة السودانية في برلين.
سفيرة  أحمد  محمد  إبراهيم  السيدةإلهام  ألقت  ثم 
المناسبة  بهذه  ألمانيا، كلمة  السودان لدى  جمهورية 
حيّت فيها المرأة في جميع أنحاء العالم وأثنت على 
شتّى  في  العامرة  مسيرتها  خالل  السودانية  المرأة 

المجاالت التنموية. 
عبر  السودانية  المرأة  أن  السفيرة  أوضحت 
في  ونضالياً  تاريخياً  دوراً  لعبت  الطويل  تاريخها 
قبل  ما  ممالك  منذ  واالجتماعية  السياسية  الحياة 
المناهضة  الحركات  في  بمشاركتها  مروراً  التاريخ 
االستقالل،  بعد  السياسية  والحركة  لالستعمار، 
وصواًل إلى دورها الفاعل في ثورة ديسمبر المجيدة”.
الثورة  قيام  بعد  أنه  إلى  “أحمد”  “السفيرة  وأشارت 
نّصت الوثائق في الفترة االنتقالية على دعم مسيرة 
ومحاربة  الحقوق   في  المساواة  خالل  من  المرأة 
التمييز ضدهابكافة أشكاله، مؤكدة أنه ال تزال هناك 
لتكفل  السودانية  المرأة  أمام  التحديات  من  العديد 

حقوقها .
من جهة ثانية أكدت السفيرة على أن  كّل سوداني 

في ألمانيا سفير للوطن من خالل سلوكه، الفتة إلى 
أن “السودانيين في ألمانيا من أقّل الجاليات نسبة من 
حيث ارتكاب المخالفات،مما يعطي صورة طيبة عن 

السودان لدى الشعب األلماني.”
وعن دور المرأة في النضال الحديث ذكرت السفيرة 
الحضارة  تناضل منذ  السودانية  “المرأة  أن  “أحمد” 
النوبية  وأن الملكات حكمن السودان وأجزاء كبيرة 
تطورت  السودانية  “المرأة  أّن  مؤكدة  المنطقة،  من 
وولجت كّل مجاالت الخدمة والتعليم، واآلن نتحدث 
وفاعاًل  خبيرة  أصبحت  التي  السودانية  المرأة  عن 
أساسياً فيتشكيل المجتمع السوداني والحياة السياسية 

واالقتصادية  داخل السودان وخارجه”.

نساء على دروب النجاح
تحدثت الدكتورة اليمنية "شذى عبد الرحمن بلجون" 
أخصائية الجراحة التجميلية عن تجربتها: وهي من 
مواليد مدينة عدن، نشأت في أسرة كان لها دورها 

في الشأن الثقافي.
تابعت بلجون حديثها: حظيت بطفولة هانئة في أسرة 
يملؤها الحب، إلى أن حدثت المأساة التي غيرت حياتنا 
 1986 العام  يناير  من  عشر  الثالث  ففي  بالكامل، 
إخفاؤه  وتم  العسكري  االنقالب  إبّان  والدي  اعتِقل 
للمضايقات،فلجأت  األسرة  تعرضت  بعدها  قسريّاً" 
ألمانيا الشرقية، بدأت األسرة  إلى دمشق أواًل  ثم  
أن  عليها  كان  خالله  من  جديٍد  مجتمع  مع  تتعامل 

تحقق ذاتها.
هي  التجميل  لجراحة  دراستها  أن  "بلجون"  ولفتت 
يكن  لم  وذلك  الحياةـ  في  الجمالية  للرغبة  انعكاس 

األمر سهال عليها.
على  وإصرارها  رغبتها  على  "بلجون"  وشددت 
للمرأة  النمطية  النظرة  تغيير 
بالنهار  الليل  فواصلت  الشرقية، 
بالعمل الدؤوب ، لتحقيق النجاح 
يليق  الذي  المتميز  المهني 
يعود  الذي  العربية،  بالمرأة 
وللمجتمع  ألسرتها  فيه  الفضل 
مع  نفسها  األلماني،وعاهدت 
صورة  تكونا  أن  على  شقيقتها 
واليمنية  العربية  للمرأة  مشّرفة 

في المهجر.
أن  تمنّت  بأن  حديثها  واختتمت 
ما  قصتها  في  الحاضرات  تجد 
عزيمتهن  ويقّوي  أزرهن  يشّد 
طريق  في  قدماً  المضّي  على 

النجاح".
أما الدكتورة السورية "نجاة عبد الصمد" اختصاصية 
األمراض النسائية، وهي كاتبة ومترجمة، ولها سّت 
"في  سورية"،  غورنيكات  المنافي"  "بالد  روايات: 
حنان الحرب"، "ال ماء يرويها"، "منازل األوطان"، 
"خيط البندول". فازت روايتها ال ماء يرويها بجائزة 
كتابان  ولها   ،2018 عام  العربية  للرواية  كتارا 

مترجمان عن الروسية.
إلى  بتحية  كلمتها  الصمد  عبد  الدكتورة  استهلّت 
ابنة  "مندي"  األميرة  "َمندي"  السودانية  األميرة 
"النيمانج"،  سلطان  أروجا،  بن  عجبنا  السلطان 
على   1917 عام  تمردت  التي  السودانية  األرض 
ومن  عجبنا  السلطان  بقيادة  البريطاني  المستعمر 
خلفه جنوده. حاصرهم المستعمر ومنع عنهم الماء 
حتى ترّدى حالهم وكادوا يستسلمون. حينها ضربت 
عادة  على  األرض،  في  )البُخسة(  مندي  األميرة 
النيمانج، دلياًل على عزمها على إرسال التعزيزات 
وحملت  ظهرها  إلى  طفلها  ربطت  والدها.  إلى 
من  إلى  تصغي  أن  غير  من  وانطلقت  بندقيتها 
حاولوا ردعها. ألهب وصولها الحماس بين صفوف 
المقاتلين، وقاتلت معهم بشجاعة نادرة، ولم تتراجع 
البريطانيون طفلها على ظهرها،  قتل  أن  بعد  حتى 
تابعت تشّجع المقاتلين وتضمد جراحهم وتطبخ لهم.. 
ولم يغيّر استبسالها نهاية المعركة الحزينة بخسارة 
الثوار وأسر والدها السلطان عجبنا، ثم إعدامه شنقاً، 
إنما خلّدتها أغاني قبيلتها، وال تزال موسيقا مارش 

عسكرّي تُعزف على شرف بطولتها.. 
الهجرة  الصمد عن تجربتها في  بعدها تحدثت عبد 
درست  أن  لها  سبق  وقد  ألمانيا.  إلى  المتأخرة 
لتكمل  تخرجها  بعد  وعادت  أوكرانيا،  في  الطّب 
اختصاصها في الطب النسائي في سوريا، وتشتغل 
طبيبة في بلدها لمدة خمسة وعشرين عاماً، قبل أن 
في  ألمانيا  إلى  القدوم  على  وتجبرها  الحرب  تبدأ 
اللغة وتجتاز امتحانات  نهاية عام 2017، وتدرس 
نسائية  كطبيبة  مجددا  للعمل  الطب  شهادات  تعديل 

في ألمانيا. 
الله  رحمة  عبدالله  سهام  السودانية  الدكتورة  أما 

تحدثت عن تجربتها  قائلة :
 أحييكم  وأحيي نساء العالم  و أخص حواء السودانية  
ملكة  ريناس  أماني  الملكة  بالدي،  رائدات  أحيي 
 .. الثائرة مهيرة بت عبود  بالشاعرة  مملكة كوش، 
وفاطمة  سودانية  روائية  أول  عبدالله  الدار  وملكة 
ود.  تشريعي  جهاز  في  عضوة  أول  إبراهيم  أحمد 
للبنات  البدوي مؤسسة أول كلية تربية  الفاتح  سعاد 
ود. خالدة زاهر أول طبيبة سودانية وحواء الطقطاقة 
أول   عبدالمحمود  فاطمة  ود.  الشعبية،  المغنية 
والبروفيسورة  الجمهورية  لرئاسة  تترشح  سودانية 
فدوى عبد الرحمن علي طه أول امرأة مدير لجامعة 

الخرطوم ..
وعن رحلتها األكاديمية تقول: "درست في  جامعة 
الخرطوم و بعدها في ألمانيا في العام 2006 كطالبة 
دكتوراه في جامعة همبولدت ببرلين في مجال تربية 
الحيوان والوراثة الجزئية، و ساهمت في العديد من 



47

المشاريع المشتركة بين الجامعتين
لي أكثر من 25 بحثاً في مجالت علمية متخصصة وأكثر من 35 بحث في مؤتمرات اقليمية وعالمية.

المشاركات  من  العديد  لي  وكان  واألكاديمية.  العلمية  مسيرتي  خالل  والمنح  الجوائز  من  العديد  نلُت 
العلمي  البحث  مجال  في  وتميزها  خاّصة  والسودانية  عامة  االفريقية  المرأة  بدور  للتعريف  العالمية  

واألكاديمي.تم تعييني استاذ وباحث في جامعة هومبولدت ببرلين منذ العام 2018.
 Duisburg المحاضر بجامعة  Prof. Dr. Hans Schweisfurth كما شارك البروفسور األلماني 

بمحاضرة قصيرة عن وضع الرعاية الصحية للنساء في ألمانيا.
قدمت  وكذلك  المختلفة  السودان  مناطق  السوداني حسب  القومّي  للزّي  شيقاً  عرضاً  األطفال  قدم  كما 
الفتيات عرضاً جمياًل للثوب السوداني الذي تتميز بهالمرأة السودانية. كما تخلل االحتفال فقرات شعريّة 

قدمتها السيدة عفاف عدنان من السودان والسيدة أشجان شعراني من سوريا.
اللذين  بتكريم األطفال  برلين  السودانية في  المرأة  الشفيع رئيسة جمعية  آمنة  الدكتورة  قامت  بعد ذلك 
شاركوا في االحتفاالت السابقة والذين كانوا أطفااًل واآلن هم في مرحلة الشباب، حيث قدمت لهم شهادات 

تقديرية.
كما اشتمل االحتفال علي ركٍن مصّغر لمعرض  التراث الشعبي السوداني وركن للقهوة السودانية إلى 

جانب و المأكوالت والمشروبات الشعبية ..وقد أشرفت على تجهيز المعرض السيدة نادية نور.
يذكر أن مجموعة النساء السودانيات عملت بجهد وتفان من أجل إنجاح الفعالية ومن هنا يجب شكرهن 
على هذا المجهود وهن السيدات: د. آمنة الشفيع، اجالل نور،أميرة كجوك، ايمان خلف الله ،جهاد حبيب، 
زهرة وادي حبيس،سلمى الطاهر، عفاف عدنان، د. عواطف العقيد، ماجدة عبد الستار ، نادية نور، 
نسرين أحمد، زينب البشير،Katrina Kajouk,  Melanie Köhler وكذلك المهندسة  فاتن يوسف 

والتي كان لها دور كبير في إدارة التقنية  خلف الكواليس طول فترة االحتفال.
يُذكر أن مجموعة المرأة السودانية في برلين "  هي مجموعة نسوية طوعية غير حكومية وغير ربحية 

تكونت من قرابة 13 امرأة من النساء السودانيات في برلين في العام 2015. 
نائب  يوسف  فاتن  المهندسة   " التنفيذية  اللجنة  وأعضاء  الشفيع   آمنة  الدكتورة  إدارتها  مجلس  يرأس 
الرئيس وعضوية كّل من السيدات" عفاف عدنان،أميرة كجوك، زهرة وادي حبيس" وهي جمعية مستقلة 
ال تتبع أي تيار سياسي أو حزبي وال تتبنى أي طابع عرقي أو إثني، وتهدف إلى خلق برامج اجتماعية 
وثقافية تُعنى بالمرأة والطفل في برلين ولتوسيع قاعدة مشاركة المرأة  السودانية في العمل االجتماعي 
الثقافي الطوعي، فضاًل عن تعميق مفهوم الهوية لدى األطفال وتعريفهم بالثقافة والموروثات السودانية 
من خالل األنشطة المختلفة التي تقيمهاكما تهدف  إلى توسيع قاعدة مشاركة المرأة السودانية في العمل 

االجتماعي الثقافي و الطوعي.
كما أنها تعّد الرائدة في ألمانيا بالنسبة للسودانيين وتحديداً في برلين في مجال االهتمام بالمرأة والطفل. 
العالمي تاله االحتفال بنفس  المرأة  بيوم  أبريل 2016م وذلك باالحتفال  لها في  ثقافي  كان أول نشاط 

المناسبة في مارس من األعوام 2017م، 2018م ، 2019م واآلن في مارس 2023م.
سّجلت المجموعة كمنظمة رسميّة لدى السلطات األلمانية، لكي يتّم توسيع قاعدة أنشطتها لخدمة المرأة 
والطفل، ومن خالل ذلك يمكن للمجموعةالحصول على الدعم من المنظمات الحكومية وغير الحكومية 

في ألمانيا، لدعم برامجها في ألمانيا وربما تمتد إلى السودان.
تم تمويل جميع الفعاليات التي أقيمت من المساهمات الفردية والعون الذاتي لعضوات المجموعة باإلضافة 

إلى التبرعات من بعض السودانيين في برلين.
أختتم االحتفال بفقرة موسيقى سودانية للفنان عزو المبارك والعازف الزين المبارك، في جّو من األلفة 

والسعادة األسرية.

الشعوب  تقدم ونهضة  بأن  الراسخ  االيمان  من  انطالقاً 
قبل  تم  فقد  وثقافتها،  علومها  تقدم  على  اال  تقوم  ال 
للتعليم  العربي  االلماني  االتحاد  تأسيس  قصيرة  فترة 
في  المختصة  البداءة  محكمة  لدى  برلين  في  والثقافة 
شارلوتينبورغ، كمؤسسة غير ربحية تعمل على تجسير 
التعاون بين مؤسسات تعليمية وثقافية بين المانيا والدول 

العربية.
أهدافه  تحديد  جرى  فإنه  الداخلي  االتحاد  نظام  ووفق 

ومهامه على النحو التالي:
1- دعم وتطوير العالقات األلمانية العربية في مجاالت 

التعليم والثقافة 2- تشجيع الحوار متعدد الثقافات.
ومن أجل تحقيق ما سلف من أهداف يسعى االتحاد إلى:

التعليم والثقافة في  بناء عالقات تواصل بين مؤسسات 
كل من ألمانيا والبلدان العربية:

ـ تنظيم زيارات متبادلة ولقاءات ثنائية بين ممثلي تلك 
المؤسسات  ـ تشجيع تبادل الخبرات من خالل فعاليات 
في  دراسية  وحلقات  وندوات  ومحاضرات  إعالمية 
المناسب  والتأهيل  التعليم  ضرورات   - مثل:  مسائل 

لمستقبل األجيال الشابة
التأهيل المناسب للقوى التعليمية:

المثقفين  دور   - التعليمي  العمل  ومكافآت  ظروف  ـ 
اإلنسان  حقوق  قضايا  ـ  المجتمع  نهضة  في  والفنانين 

والديمقراطية وتربية السالم في التعليم والثقافة
دعم برامج تبادل زيارات الطلبة 

- دعم مشاريع التعليم والثقافة المشتركة:
ـ فتح مكاتب خارجية لالتحاد في الدول العربية

الراغبين  واإلخوة  األخوات  من  نرجو  المناسبة  وبهذه 
والقادرين على االنتساب والمشاركة في أعمال االتحاد 

من أجل تحقيق أهدافه النبيلة بإذن الله.
الدكتور نزار محمود / رئيس االتحاد المنتخب

االكاديمية االلمانية العربية 
والبيئة  التعليم  لمشاريع 
عددها  تصدر  برلين،  في 
االبحاث  مجلة  من  األول 
“ابن  المحكمة  االنسانية 

خلدون”
االكاديمية  أصدرت 
لمشاريع  العربية  االلمانية 
للمعهد  التابعة  التعليم 
برلين  في  العربي  الثقافي 
مجلة  من  األول  عددها 

الذي  اإلنسانية،  واألبحاث  للدراسات  خلدون”  “ابن 
تضمن ما يزيد عن 15 بحثاً علمياً وقعت في ما يقرب 

من 230 صفحة وفق ضوابط النشر العلمي.
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NUTZE ALLE BEWERBUNGSKANÄLE - EINFACH & FLEXIBEL

          BEWERBUNG PER E-MAIL

          ERWEITERE DEINE SOCIAL-MEDIA-KANÄLE

          LEBENSLAUF FÜR EXTERNE BEWERBUNGEN

VERMITTELN LASSEN DANK PROFIL-ID

INDIVIDUELLER QR-CODE

POSTALISCHER VERSAND VON 
BEWERBUNGSUNTERLAGEN

20% Rabattcode:hauptstadtliebe

20% 

كود الخصم

hauptstadtliebe
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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 أبریل/ نیسان ۲۰۲۳
Gebetszeiten für Berlin /  April 2023
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Friedrich-Krause-Ufer 24, 13353 Berlin
Tel.: 030 / 902690  Fax: 030 / 90158462
U-Bhf: Amrumer Str., S-Bhf: Westhafen, 

Ausländerangelegenheiten
Landeseinwohneramt

Außenstelle für Studenten:

gfi^q˘]<·ÁÚç<gj”⁄
D∞÷ÜeE

Keplerstr. 2, 10589 Berlin, U.-Bhf. Mierendorffplatz
Ìf◊�÷]<·ÁÚé÷<Í¬ÜÀ÷]<gj”π]

ÏÜr7]<·ÁÚç<gj”⁄

20 Stück   =  60€
50 Stück   = 100€ 
100 Stück = 150€ 

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

أقالم للدعاية واإلعالن ـ حفر بالليزر

030-615 76 70

Metall Kugelschreiber
mit einseitiger Lasergravur

Landesamt für Einwanderung
030-902694169
Beratung unter: terminberatung@mail.de
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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



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



ـًا   أطبـــاق  طازجة  يومــيـــــــ
أنــــــــــواع متعددة  من  الحلويـــــات 

أشهى الوجبات
الدمشقية و الشرقية

هدفنا تقديم

خدمة مميزة لكم

Reuterstraße 28, 
12047 Berlin

0176  61065784
 0179  1841791

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

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

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

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

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

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

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

مصر

- الجزائر

ـ البحرين

ـ جيبوتي 

ـ اريتريا

- اليمن

- األردن

ـ العراق

- قطر

 
- الكويت

- لبنان

ـ ليبيا

- المغرب

- موريتانيا

ـ عمان

- فلسطين

- السعودية

- السودان

- سورية

- تونس

ـ اإلمارات
 

ـ الجامعة العربية

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

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

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

ـ االتحاد الثقافي العربي

 
ـ المعهد الثقافي العربي

 
ـ إتحاد اآلباء العرب

ـ االتحاد

ـ جمعية التضامن الخيرية

ـ البالغ

ـ الدار

ـ الديوان

ـ الحولة

 
ـ اإلرشاد

 
ـ الكرامة

 

ـ الكرمل

ـ جمعية المبرات الخيرية

ـ النادي
 

ـ جمعية أصدقاء اليرموك

ـ الجمعية العربية األلمانية
  للتبادل الثقافي

  
ـ معهد البحوث اإلجتماعية

ـ مركز الرسالة 

ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة

 
ـ المركز العربي

  األلماني

ـ جمعية الرسالة 
اللبنانية األلمانية

ـ جسر الصداقة األلماني
  اللبناني

ـ الرابطة
  اللبنانية

ـ اإلتحاد اللبناني
  األلماني لإلصالح

ـ جمعية الجسر

رابطة المغتربين
السوريين

ـ القنطرة

 
ـ الصداقة المغربية

 
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية

ـ الغرفة

 
ـ بيت الشباب العربي األلماني

 

إبن خلدون

ـ إدفاد

 
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة

 

ـ الجالية العراقية

 
ـ الرافدين

 
ـ اإلغاثة اإلسالمية

 
ـ مركز األسرة والشباب

ـ الجالية األردنية
برلين/براندبورغ

 

ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا

ـ الجمعية الطبية العربية

ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
 

ـ نادي شباب
  فلسطين

  
- التجمع الفلسطيني في ألمانيا

- جمعية السالم
 

ـ مركز الشبيبة الرياضي
  اإلندماجي 

ـ الجالية السودانية
 

ـ الصالت
  الطيبة السودانية

ـ النادي السوداني

ـ الجالية
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

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

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

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

- الكنيسة الكاثوليكية

- الكنيسة القبطية المصرية

- كنيسة الروم األرثدوكس

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

ـ مسجد عمر

- مركز اإلمام الصدر

- مسجد النور

- مركز القائم

- مسجد دار السالم

- مركز المصطفى

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

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

ـ لمرضى اإليدز
 
  

ـ للمعوقين

ـ لتأهيل الشباب

 
ـ استشارة للنساء

 
ـ جمعية األسرة

 
ـ استشارت لكل األسرة

 
ـ لكل المعوقين

  
ـ استشارة

  األسرة و المدرسة
 

ـ إستشارات
  إجتماعية

 
ـ للشباب والعائالت

 

ـ مركز عالج 
األطفال

 
ـ لالجئين

 

ـ للسكان
 

ـ إستشارات قانونية لألجانب
  

ـ لمرضى السرطان

استشارات للجميع
شؤون األجانب

الصداقة 
المصرية األلمانية

- مسجد المركز اإلسالمي

- مركز الحسنين

- مسجد الودادية

- مسجد دار الحكمة

ـ مركز التراث

- مسجد المركز الثقافي 

- مسجد الرحمن

- مسجد بالل

ـ مسجد الصحابة

ـ مسجد الرسالة

مسجد الفردوس
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Vereine, Beratungen  جمعيــــــات، استشــــارات

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

 Berlin, Telefon: 97 60 51 98
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Rathaus Lichtenberg
Möllendorffstr.6, 10367 Berlin
Di 15–18 (ohne Voranmeldung) 
Ball e.V.
Beratung und Wohnunterstützung 
Sozialberatung 
Marchwitzastr. 24–26 in 12681 Berlin 
Telefon: 5 42 21 55
Völkerball 
Interkulturelle Begegnungsstätte Berlin-
Lichtenberg 
Josef-Orlopp-Straße 52 in 10365 Berlin
Telefon: 55 49 20 45
MARZAHN-HELLERSDORF 
Arbeitslosenverband ALZ Marzahn 
Glambecker Ring 80 - 82 in 12679 
Berlin
Telefon: 93 49 65 04
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Beratung + Leben 
Allgemeine Soziale Beratung und Mig-
rationserstberatung für Erwachsene 
Landsberger Allee 400 in 12681 Berlin
Telefon: 9 35 20 63
Gewerkschaftlicher KIEZ-Treff
Mehrower Allee 28-32 in 12687 Berlin 
Telefon: 93 66 50 66
ALG II Beratung
MITTE (Mitte, Tiergarten, Wedding) 
Arbeiterwohlfahrt 
Zentrum für Migration und Integration
Stettiner Straße 12 in 13357 Berlin
Telefon: 66 64 39 - 0
Berliner Arbeitslosenzentrum (BALZ) 
Nazarethkirchstraße 50 in 13347 Berlin 
(direkt am U-Bhf. Leopoldplatz)
Telefon: 45 60 60 15
Beratung auch zum Arbeitslosengeld I.
Caritasverband 
Allgemeine Soziale Beratung
Oldenburger Straße 47 in 10551 Berlin 
Tel.: 6 66 33 - 71 70
Deutsches Rotes Kreuz 
Allgemeiner Sozialer Dienst (Tiergar-
ten) 
Gotzkowskystraße 8 in 10555 Berlin

Telefon: 3 48 03 - 1 63
Allgemeine Soziale Dienste (Wedding)
Neue Hochstraße 21 in 13347 Berlin 
Telefon: 46 90 19 - 50 
Rechtsambulanz Sozialhilfe
Exerzierstraße 23 in 13357 Berlin
Telefon: 46 06 75 34
Rechtsberatung zu Arbeitslosengeld II 
und Sozialhilfe für einkommensschwa-
che Personen.
NEUKÖLLN 
Caritasverband 
CARIsatt-Beratung Allgemeine Soziale 
Beratung 
Dieselstraße 11 in 12057 Berlin 
Telefon: 66 63 37 90
Diakoniewerk Simeon 
Soziale Beratung 
Morusstraße 18 A in 12053 Berlin
Telefon: 68 24 77 - 11
Migrantensozialdienst 
für Ratsuchende nicht-deutscher
 Herkunft
- Morusstraße 18 A in 12053 Berlin 
Telefon: 68 24 77 - 18
- Joachim-Gottschalk-Weg 41 in12353 
Berlin 
Telefon: 66 09 09 17
mitHilfe
Boddinstraße 58 in 12053 Berlin 
Telefon: 68 97 71 50 / 68 40 92 30 
Beratung in existenziellen Notlagen 
zur Vermeidung oder Behebung von 
Wohnungsnot
Nachbarschaftsheim Neukölln
Sozialberatung 
Schierker Straße 53 in 12051 Berlin
PANKOW 
Beratung + Leben 
Sozialberatung Pankow
Zelterstraße 14 in 10439 Berlin 
Telefon: 41 72 20 33 
Caritasverband 
Allgemeine Soziale Beratung
Dänenstraße 19 in 10439 Berlin
Telefon: 4 45 74 30
REINICKENDORF 
Rathaus Reinickendorf

Eichborndamm 215 - 239 in 13437 
Berlin
Raum 119 B 
Kostenlose Rechtsberatung für Einkom-
mensschwache. 
HVD Neustart 
Beratung und Wohnunterstützung
Alt-Reinickendorf 7 in 13407 Berlin 
Telefon: 4 14 68 74 
SPANDAU 
Beratung + Leben 
Sozialberatung Spandau
Hasenmark 3 in 13585 Berlin 
Telefon: 3 31 30 21
Deutsches Rotes Kreuz 
Allgemeiner Sozialer Dienst 
Galenstraße 29 in 13597 Berlin 
Telefon: 43 72 89-95 
Gemeinwesenverein Heerstraße Nord 
Beratungsstelle Treffpunkt 
Obstallee 22 d in 13593 Berlin 
Telefon: 3 63 41 12
 HÎNBÛN
Internationales Bildungs- und Be-
ratungszentrum für Frauen und ihre 
Familien 
Brunsbütteler Damm 17 in 13581 Berlin 
Telefon 3 36 66 62 
Treffpunkt Regenbogen 
Lynarstraße 9 in 13585 Berlin
Telefon: 3 36 10 36
STEGLITZ-ZEHLENDORF 
Diakonisches Werk Steglitz und Teltow-
Zehlendorf
Johanna-Stegen-Straße 8 in 12167 
Berlin
Telefon: 7 71 09 72
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Arbeit und Leben (DGB/VHS)
Keithstraße 1-3 in 10787 Berlin 
Telefon: 30 10 48 65
Diakonisches Werk Stadtteilzentrum 
„KoKuMa“ 
Rathausstraße 28 in 12105 Berlin-Mari-
endorf , Telefon: 74 00 44 65
HVD Neustart, Beratung und Wohnun-
terstützung, Kaiserin-Augusta-Str. 75 
,12103 Berlin, Telefon: 32 51 34 43 



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

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

معالجة الخوف من طبیب األسنان
 جدید: - أشعة رقمیة

تركیب األسنان بدون طبعات و خالل فترة قصیرة

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



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

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

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

العنوان الجدید



عيادة طب األسنان للصغار

Milchzahnbehandlung auf dem neusten 
wissenschaftlichen Stand der Kinder-
zahnheilkunde.

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

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

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

التخدير العام.

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

خدماتنا الطبية
- معالجة آالم االسنان والرضوض

- تنظيف االسنان والوقاية ضد التسوس
- استشارة تغذية

- حشوات بلون السن
- معالجة التهاب عصب اسنان الحليب

- تلبيسات خاصة باسنان االطفال
- حافظ مكان ثابت ومتحرك

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

  الدواء المهدئ او التخدير العام

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

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

د. كاساندرا فون هوبفغارتن
د. فيروزيه يانواري

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

U6 Ullsteinstr.

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

Unsere Zahnärzte:

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

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

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

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

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

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

- عباسي
 

دة/ ذكرى

ـ د/ باي
 

ـ د/ شبارق

 
ـ د/ غطاس

 

ـ د/ حدرج

ـ د/ محمد

ـ د/ الراعي

 
- د/ رافعي

 

ـ د/ رامز
 

د/ ترابي
 

الطب التجميلي
ـ دة/ أنيت

ـ دة/ شذي

عيون
ـ د/ مأمون 

جراحة
د/ عمرو حمصي

ـ د/ دهشان

- د/ عابد دومه
 

ـ د/ محجوب

- د/ منذر

د/ سليمان

نساء
د/ أحمد شاهين

ـ دة / هنادي عوادة

- د / خالد الشرافي 
 

ـ دة / سّمان

دة/ جميلة

دة/ ماريا عبد الكريم

د/ محمد القاسم

ـ دة/ منى
أبو دقة

ـ دة/ نيفين نصار

ـ دة/ زمزم

 أنف، أذن، حنجرة
 

ـ د/ باسم
 

ـ د/ هاشم

ـ د/ موسى

 

باطنية
ـ د/ علي عبود

- د/ خليل

ـ د/ خليلي

ـ د/ لطيف سعيد

أطفال
- دة / ذكرى

 
- د / نجيب

 

ـ دة/ سناء

جراحة أطفال
ـ د/ علي معروف

ـ د/ بسام غنام
 

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

Mi, Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

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

Tel 030 625 10 07

Karl-Marx-Str. 80
12043 Berlin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- دة / ذكرى

طب نفسي لألطفال
ـ د/ نجيب

أمراض صدرية
   

 ـ د/ بدر عسكر

 
طب األعصاب

ـ د/ كمال الدين
 

ـ د/ مصري

 

عظام
ـ د/ أشرف عبد العزيز

 
ـ د/ دهشان

 

ـ د/ محمود عاطف
 

ـ د/ رسالن

طب رياضي
ـ د/ دهشان

مسالك بولية
- د/ فرج هللا

- د/ السويفي
 

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

بإشراف االستشاري د. نجیب السعیدي
أخصائیون في الطب العام

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

العيادة التخصصية لكل العائلة

Braunschweiger Str. 14, 12055 Berlin-Neukölln

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

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

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

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

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

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

FRAUENÄRZTE
Ahmed Shahin   

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

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

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

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

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

د. حسن هاشم
أخصائي طب و جراحة

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

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



0176 6475 4594 
0176 3419 7645

030 - 687 - 54 22

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

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

أختصاصنا:
- ابتسامة هوليود

- زراعة األسنان 
- تقويم األسنان 

- تركيبات ثابتة و متحركة
- معاجة الجذور بواسطة المجهر

- جميع المعالجات السنية االخرى
- تبييض األسنان بالليزر

www.alsham-dental-clinic.com 

info@alsham-dental-clinic.com

NEUERÖFFNUNG 

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

Alarashi Brüder 
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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 حافظ

ـ د/ أمين حافظ

ـ د/ ع. نجم

ـ د/ يوسف
 

ـ دة /  الصوري 

ـ د/ عمار شاكر

ـ دة/  منى السمارائي

- د/ دويداري

- د/ عماد عبود

ـ دة/ حنان حافظ

ـ دة / إبتسام إسحاق

ـ د/ عماد خلوف

ـ دة/ ليلي حسين

ـ د/ حجازي

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

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

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

ـ د. أبو حمادة
ـ د. أبو ورد

ـ د/ محيي الدين

د/ محمد

د/ أبو نبوت

د/ مختار

ـ د/ مصطفى

ـ دة / ثريا جاللي

د/ طارق

ـ د/ طارق التتر

ـ د/ مشتاق تفاحة

د/ عمر

- دة/ زينة

تقويم األسنان
د. محيي الدين

دة. نادين محجوب

د. نورس دركزنلي

ـ د/ ينال اله رشي

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

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

Privat & Alle Kassen

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

w w w. a o k . d e

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

Ostender Str. 1, 13353 Berlin

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

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

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

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

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

Dr. Kinan Arnouk



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

زراعة أسنان بالتقسيط المريح
تبييض وتجميل األسنان

تركيب تيجان وجسور
حشوات أسنان بيضاء ليزرية

سحب عصب بدون ألم
أحدث أساليب التخدير لضمان المعالجة بدون ألم

العيادة مقابل الباب الخلفي لبلدية نويكولن

بإشراف الدكتور عماد عبود

Donaustr. 100, 12043 Berlin
Tel.     : 030 499 681 58
Handy: 0176 30715850

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

 مطلوب
مساعدة طبيب أسنان

موظفة استقبال

ة - التركية
ث: العربية - األلماني

ن نتحد
نح
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Ärzte أطباء

Prophylaxe

Kronen- und Brückenversorgung

Zahnprothesen

Kinderzahnheilkunde

Zahnfleischbehandlung

Spezielle Zahnreinigung und Politur

Anbringen von Zahnschmuck

Bleaching (Zahnaufhellung)

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

Tel 030 687 21 72
Praxis-Sprechzeiten:

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

und nach Vereinbarung
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Designed By Dalil

Tel: (030) 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



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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ig
ne

d 
by

 d
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il.
de

Öffnungszeiten: Mo., Di., .: 09:00 - 17:00 Uhr | Mi.: 11:00 - 19:00 Uhr | Do.: 09:00 -18:00 Uhr | Fr.: 09:00 - 14:00 Uhr

العيادة التخصصية لطب األسنان

الدكتور أمين حافظ 

Dr. AMIN HAFIZ

zahnarztpraxis
DR.Amin Hafiz
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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

  Gesundheitsberatung und Vorsorgeuntersuchungen
  Gesundheitscheck-up
  Impfberatung und Reisemedizin
  Disease-Management-Programme (DMP) für 
   chronische Patienten (KHK, DM, COPD, Asthma)
  Individuelle, familienorientierte medizinische Betreuung
  Ruhe EKG, Belastungs-EKG, Langzeit-EKG
  Langzeit-Blutdruckmessung
  Lungenfunktionstest
  Labordiagnostik
  Echokardiographie
  Schrittmacherkontrollen, CRT- und ICD Kontrollen
  Pulswellenanalyse (ABI)
  Schlaganfall-Screening
  telemedizinische Überwachung der Herzinsu�zienz

Policum Berlin MVZ, Rubensstraße 119, 12157 Berlin

www.policum.berlin

Sprechstunde (Hausarzt)
Montag: 08:00-13:00 Uhr
Mittwoch: 08:00-13:00 und 14:00-18:00 Uhr
hausaerzte.friedenau@policum.berlin
Tel: 030-720 110 150 / Fax: 030-720 110 159

Sprechstunde (Kardiologe)
Donnerstag: 08:00-13:00 Uhr

Freitag: 08:00-13:00 Uhr
kardiologie.friedenau@policum.berlin

Tel: 030-720 110 190 / Fax: 030-720 110 199

االستشارة والفحوصات الصحية
فحص طبي   

نصائح التطعيم وطب السفر
 برامج إدارة األمراض للمرضى المزمنين 

 مثل مرض االنسداد الرئوي المزمن ، الربو
رعاية طبية فردية وموجهة نحو األسرة 

تخطيط قلب على الراحة ، تخطيط قلب على الجهد وتخطيط على مدى ٢٤ ساعة
قياس ضغط الدم على المدى الطويل      

اختبارات وظائف الرئة   
التشخيص المختبري   
تخطيط صدى القلب   

مراقبة ناظم الخطي القلبي و مراقبة مزيل الرجفان القلبي  
تحليل موجة النبض   

فحص السكتة الدماغية
المراقبة الطبية عن بعد لقصور القلب   
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Braunschweiger Str. 82, 12055 Berlin
Tel.: 030 615 76 70

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

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

Mappen - Kataloge - Blöcke
Briefpapier - Postkarten

und Vieles mehr!

Flyer

KundenstopperVisitenkarten

Falzflyer

Speisekarte

Stempel







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



 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



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

مستشفى إبن سينا

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

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

- ص/ أشرف خويطر

- ص/ عبد الناصر السقا

- ص/ نبيل الدسوقي

ـ ص/ عالء الحلو

ـ  ص/ محمد نوفل

ـ  ص/ مالك فاعور

 
- ص/ ياسين مطر

 
- ص/ سمير حسنى

 

- ص/ أنيا

 
- ص/ نهاد األشقر

 
ـ ص/ محمد العزوزي

ـ ص/ العريان

- د. إبراهيم نصار

- ص/ موسى مسالمة

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

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

- د/ محمد محمد

ـ عدنان المحضر

ـ بالل للعالج الطبيعي

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

- نمر األحمد

ـ رامي الصياد

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel

Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice

Beratung & Versorgung

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

E-Mail  info@abdul-ot.de

∞e^í€◊÷<l^ø ^uÊ<l]Å^fl{{{{{â
Ç{{{{{{ä¢]<^ñ¬_<ƒÈ€¢<l]Ç{{{{é⁄
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Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96

BLISSESTR. 5,        
10713 Berlin - Wilmersdorf

l]Ö^Èä÷]<Ö^øjfi˝<‡“^⁄_<^flËÇ÷

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

ـ اة/ نجاة أبوقال

ـ ا/أحمد عابد

ـ ا/أحمد شحرور

ـ ا/ حسام ابراهيم

ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

ـ ا/ طارق العبيد

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

SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,

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

- د/ عبد هللا

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

   ـ أميركو
للتجارة      

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

- شركة برلين للنظافة

- شركة لحام

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

- شركة مطر

ـ نقليات حجير

ـ عبد هللا سعد

ـ مطر للنقليات

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

ـ النهار

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

ـ علي لالتصاالت

- هواتف بصل

- هولتف المدينة

ـ عالم الموبيل

- رمضان

ـ عبد هللا سعد

- طم طم

ـ البصراوي لألجهزة 
 المنزلية   

 والكهربائية

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

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

ـ بالل أحمد

ـ محمد العمصي

ـ على عواضة

ـ سامر دهان

ـ يزيد و فاضل

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

ـ ا/مصطفى

ـ أ/ حاتم البطة

ـ ا/ موسى

ـ ا/نعيم عاشور

ـ ا/ صدقي حمدان

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

ـ آدم للسياحة

ـ الحنان للسياحة والسفر

 
ـ سفريات المدينة

- سفريات بابيلون

ـ سفريات دانيا

ـ سفريات حياة

- سفريات حجازي

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

ـ مكتب حرب

ـ مكتب القدس

ـ سفريات المشاريع

ـ سفريات الوطن

ـ سفريات الصفا
 

ـ تاون ترافيل

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

- إلكترونيك لين

- إلكترو فن

- موبيل سات

- ريكس

ـ ساتكوم

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

ـ ا/عبد الواحد

  
ـ نور الدين الصالحي

 

ـ ا/ السامرائي

 
ـ ا/ أمادو

ـ أة/ بشرى الحجيل

ـ ا/ صالح

ـ د/ أحمد اإلختيار
 

ـ ا/ فؤاد موسى

ـ ا/ إسماعيل

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

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

Funk 0171 838 97 31

Dr. A. Elektiar
dolmetscher

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

ـ كاب ٢٤

ـ سمارت

- إكسزاكت

ـ أ / محمد

- أ / حبيب

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

ـ فوتو فريد

ـ ستوديو ميديا

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

ـ فرات العبيدي

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

- سفينة الحكمة

- الناصرة

- بيت لحم

ـ المعهد الثقافي العربي
 

ـ الفالح

ـ البيان

ـ مدارس ألفابت

 
ـ الحولة

ـ اإلرشاد
 

ـ تعليم اللغة العربية

ـ مدرسة الرسالة

ـ مدرسة األندلس
 

ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات

 

ـ الرابطة 
اللبنانية

 
ـ الديوان

ـ مدرسة النور

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

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

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

- م / كمال جميل

- م / مصطفى خادم

- م / نور الدين نوري

- م / حاتم الصفدي

- خلوف ألعمال الدهان

- صفصوف للنقل واإلعمار

Al Atlal 
Tel. 030-3424988
Dj. Al-Afrah 
Tel. 030-85977769 / 01761-63886003
Dj. Farid
Tel. 030-60507180
Dj. Hanin 
Tel. 0176-22045953
Dj. Zakareya 
Tel. 0171-8792784
Essam 
Tel. 0162-3523883
Nagham 
Tel. 0173-6178173
Ronaldo
Tel.0179-5571314
FESTSAAL
Alafrah Saal

ـ األطالل

ـ األفراح

ـ فريد

ـ حنين

ـ زكريا

ـ عصام زمبيبال

 ـ نغم 

ـ ممدوح

ـ صالة األفراح

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

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
Orient Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Queen Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin, ِ(Seitenflügel)
Tel. 030-75447183

ـ صالة األمل واألحالم

 
ـ صالة كاريزما

ـ صالة األناقة

ـ صالة كونتراست

ـ صالة الشرق

ـ صالة الملكة
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Ahmad
Weisestr. 8, 12049 Berlin,
Tel. 030-21803302
Alouisal
Sonnenallee 99, 12045 Berlin 
Te. 0176-85247263
Alouisal
Weichselstr. 56, 12045 Berlin
Tel.: 030-6130 9162
Al-Faisal
Exerzierstr. 3, 13357 Berlin 
Tel. 030-69525178
Aamir
Voltastr. 35, 13355 Berlin, 
Tel. 030-46456799
Belal
Gotzkowskystr. 32, 10555 Berlin
Tel. 030-20953282
BON BON
Sonnenallee 68, 12045 Berlin
Tel.: 030-22460787
Byblos
Scharnweber Str. 122, 13405 Berlin
Tel. 0176-67667070
Kleopatra
Fritschestr. 49, 10627 Berlin, Tel. 030- 
37591085
Elegance
Sonnenallee 112, 12045 Berlin 
Tel. 030/6872483
El-Sufara
Maxstr. 15, 13347 Berlin
Tel.030-81799075
Vandam
Tel.: 015759643529
Goldene Finger
Sonnenallee 13, 12047 Berlin
Tel. 030-62985725
Haissam
Gneisenaustr. 83, 10961 Berlin
Tel. 0173-8248026
Hussein coiffeur
Prinzenallee 36, 13359 Berlin
Tel. 030-21471352

ـ صالون أحمد 

ـ صالون الوصال ( أبو الخير) 
 

ـ صالون الوصال ( سليم)

ـ صالون الفيصل

ـ صالون أمير

 
ـ صالون بالل

ـ صالون بون بون

ـ صالون بيبلوس

ـ صالون كليوبترا

ـ األناقة 

 
ـ السفراء

ـ حسين فاندام

ـ األصابع الذهبية 

ـ هيثم  

ـ كوافير حسين

Biomedizinische Kosmetik
Kadiner Str. 23, 10243 Berlin, 
Tel. 030-42021213
Docure
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
Khaled Salebi
Mainzer Str. 12, 10715 Berlin
Tel. 030-8536521
Kleopatra
Feitschestr. 49, 10627 Berlin, 
Tel. 030-20093965

ـ ريم اسماعيل

ـ زهرة بوركادي

ـ مركز خالد صليبي للتجميل
 

ـ كليوبترا

Bissan
- Sonnenallee 52, 12045 Berlin
- Alvenslebenstr. 6,10783 Berlin
  Tel. 030-61204861
Orient 36
Ohlauer Str. 4, 10999 Berlin
Tel. 030-51052119
Swedan Möbel
Hemannstr. 141, 12051 Berlin
Tel.030-6283334

ـ بيسان

 
ـ الشرق

 
ـ موبليات سويدان

Adil Mode
Südstern 4, 10961 Berlin
Kottbusser Damm 103, 10967 Berlin
Tel./ Fax: 030-69507373
Al-Hanan
Sonnenallee 98, 12045 Berlin
Tel. 030- 56822927
Tabarak
Erkstr. 4, 12043 Berlin,
Tel. 030-68080633
Nour
Sonnenallee 92, 12045 Berlin
Tel.: 0179-1319048

ـ أزياء عادل

 

ـ الحنان

 
ـ تبارك

ـ فساتين نور

Al-Muhammadawi
Einemstr. 4, 10787 Berlin
Tel. 030-25358338-9
Ramadan Maschinenhandel
Tel. 030-40713701
Munkari, Kutayba
Ahrweilerstr. 22, 14197 Berlin
Tel. 030-8213222 

- المحمداوي للسيارات

- رمضان

- قطيبة

Kassem
Mittenwalder Str. 43, 12049
Berlin Tel. 0176-82076032
Kristall
Urbanstr. 37, 10967 Berlin
Tel. 0176-26598848
Malla Styling
Sonnenallee 44, 12045 Berlin 
Tel. 030/62001839
Mohsen
Hermannstr. 92, 12051 Berlin
Tel. 030-68328673
Nasser
Warthestr. 67, 12051 Berlin, 
Tel. 030-62842801
Street Cut
Brunnenstr. 94, 13355 Berlin
Tel.: 030-94866121
Super Cut
Badstr. 48, 13357 Berlin 
Tel. 030-55955388
Venezia
Triftstr. 3, 13353 Berlin
Tel. 030-46988442
Wael
Sonnenallee 161, 12059 Berlin 
Tel. 030-43910087
Wael Coiffeur
Reinickendorfer Str. 48, 13347 Berlin
Tel. 030-4526016
Yassin
Ostender Str. 4, 13323 Belin,
Tel. 0157-73461990
Youssef
Stettiner Str. 62, 13357 Berlin
Tel. 030-49989960

ـ صالون قاسم

ـ كريستال
 

ـ صالون المال

ـ صالون  محسن

ـ صالون ناصر

ـ صالون هنادي
 

ـ صالون فينسيا

- صالون وائل

ـ كوافير وائل

ـ صالون ياسين

ـ صالون يوسف

Al Afrah
Karl-Marx-Str. 71, 
12043 Berlin, Tel.: 030-85977769
Al Aman
Hermannstr. 39
Tel. 030- 6213477 
Al Hadi
Hermannstr. 177, 12051 Berlin, Tel. 
030-23911508
Al Hanan
Sonnenallee 98, 12045 Berlin 
Tel. 030-6875793
Al Hanan
Badstr. 28, 13357 Berlin, 
Tel. 030-75631605
El-Reda
Huttenstr. 110553 Berlin
Tel. 030-3995991
Dubai
Turmstr. 47a, 10551 Berlin
Tel. 030-39493541
Gulf
Turmstr. 15, 10559 Berlin,
Tel. 030-3944280

ـ مجوهرات األفراح

ـ مجوهرات األمان
  

ـ الهادي

 
ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الرضا

 
ـ مجوهرات دبي

 
ـ مجوهرات الخليج

Al Badawi
Wilhelmshafener Str. 47, 10553 Berlin
Tel. 030-39037151 
FC Al-Kauthar
Glasower Str. 54, 12051 Berlin
Tel. 030-6263638
FC Karama 1978
Prinzregentstr. 5, 10717 Berlin
Tel. 030-2112547
Palästina Sport Verein
Prinz-Eugen-Str. 17; 13347 Berlin
Tel. 030-74736864
SC Al-Qods
Weisestr. 23,12049 Berlin
Tel. 030-6214959

ـ نادى البداوى

 
ـ نادي الكوثر

ـ نادي الكرامة

 
ـ  نادي فلسطين

- نادي القدس
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Barbar Aga
Karl-Marx-Str. 46, 12045 Berlin
Tel. 030-62985881
El-Salam
Sonnenallee 44, 12045 Berlin, Tel. 
62726510
Goldene Shicha
Graefestr. 65a, 10967 Berlin
Tel. 0176-29873909
Sahara
Boddinstr. 4, 12053 Berlin, 
Tel. 62989528
Sehraya
Großbeerenstr. 79, 10963 Berlin 
Tel. 030-25938733
Tausend und eine Nacht
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin
Tel. 030-32890986 
Um Kalthum
Sonnenallee 40/70, 12045 Berlin, 
Tel. 030-2732509
Ya Hala
Pankstr. 51, 13357 Berlin, 
Tel. 030-46905038

ـ بربر أغا

ـ السالم

 
ـ الشيشة الذهبية

ـ صحارى

ـ سهراية

 
ــ ألف ليلة و ليلة

ـ أم كلثوم
 
 

ـ ياهال

Al Battul Fleischerei
Hermannstr. 151, 12051 Berlin
Tel.: 37433999
Abu Samer
Kantstr. 131, 10625 Berlin
Tel. 030-99262570
Al Hana
Wilhelmstr. 23, 10963 Berlin
Tel. 75636385
Al Kudus Al Arabi
Emdenstr. 57, 10551 Berlin
Tel. 030-39493558
Al Mustafa
Karl-Marx-Str. 36, 12043 Berlin
Tel. 030-60976387
Alrayan
Sonnenallee 156, 12059 Berlin, 

ـ ملحمة البتول

ـ أبو سامر

 
ـ الهنا

  
ـ القدس العربي

ـ ملحمة المصطفى

  
ـ الريان

Tel. 030-68972913
Aljaliel Minimarkt
Erkstr. 11, 12045 Berlin,  
Tel. 030-6814502
Alscham Markt
Sonnenallee 94, 12045 Berlin
Tel. 030-56822620
Azzam
- Willmanndamm 13a, 10827 Berlin
  Tel 030-78706213
- Sonnenalle 54, 12045 Berlin
 Tel. 030-62985505
Bagdad
Mehringplatz 6, 10963 Berlin
Tel. 030-22433003
Baraka Supermarkt
Sonnenallee 39, 12045 Berlin,
Tel. 030/62725040
El-Faisal 
Sonnenallee 158, 12059 Berlin
Tel. 030-68977147
El Mona 
Maxestr. 17, Wedding
Tel. 030-45804727
El Reda Fleischerei
Huttenstr.  3, 10553 Berlin
Tel. 030-39743128
El Salam
Sonnenallee 44, 12045 Berlin
Tel. 030-53091012
El-Schahbaa Fleischerei
Tempelhofer Damm 201, 12099 Berlin
Tel. 030-81726078
Fleischerei Jabal Amer
Richardstr. 11, 12043 Berlin
Tel.: 030-6870325
Habibi
- Müllerstr. 157, 13353 Berlin
  Tel.030- 46797910
- Perleberger Str.27, 10559 Berlin
  Tel. 030-39884657
-Harb
Potsdamer Str. 93, 10785 Berlin
Tel. 030-2651627
Lebensmittel
Manteuffel Str. 68, 12103 Berlin
Tel. 030-75653869
Mini-Markt Damis
Wollankstr. 27, 13359 Berlin
Tel. 030-48478607
Wael Markt
Badstr. 48, 13357 Berlin 
Tel. 030-4656199 
Orient
Emser Str. 104,12051B Tel. 030-62843854
Perle des Orients
Mariendorfer Str. 14, 12109 Berlin
Tel. 030-42090729
Sbaiti
Gotenstr. 26-28, 10829 Berlin,
Tel. 030-7881562
Youssef Fleischerei
Sonnenallee 80, 12045 Berlin, 
Tel. 030-60902102
Zogheib Fisch & Fleisch
Meraner Str. 4, 10825 Berlin
Tel. 030-85479090

 ـ الجليل

ـ سوق الشام

ـ عزام

ـ بغداد

 
ـ البركة

ـ الفيصل

ـ المنى

ـ ملحمة الرضا

 ـ ملحمة السالم

ـ ملحمة الشهباء

ـ ملحمة جبل عامر

ـ حبيبي

ـ حرب
 

ـ محل القناعة

ـ محالت دامس

ـ وائل

 ـ الشرق

ـ جوهرة الشرق

ـ سبيتي

ـ ملحمة يوسف

ـ زغيب

ــ األندلس
 

- الحمرا

ـ األمراء

ـ الباشا

ـ مطاعم الرحمة

- الصفا

 
ـ السلطان

 
ـ أكروم

ـ مطعم أميرة

ـ أسعد

 
ـ اصالة

 
ـ بابل

 

ـ بهارات

ـ بركة

ـ بربر أغا

 
ـ إكسال

ـ فروج المدينة
 

ـ بيت المدينة

ـ الشحرور

ـ معجنات الضيعة

 
- الرضا

 

ـ الريف
 

ـ جمال الشام

ـ حبيبي

 

ـ يافا

- الزان

ـ مندي

 
ـ مرووش

ـ مروش

ـ مسايا

Al-Andalus
Sonnenallee 40, 12045 Berlin
Al Hamra 
Raumer Str. 16, 10437 Berlin
Tel. 030-42850095
Al Omaraa
Kaiserin-Augusta-Allee 85, 10589 Berlin
Tel. 030-33006543
Al Pascha
Sonnenallee 77, 12045 Berlin
Tel.: 030-62903549
Al-Rahme
 ,Flughafenstr. 49, 12053 Berlin  ـ
    Tel.: 0179-171 30 11
  ,Karl-Marx-Str. 194, 12055 Berlin  ــ
    Tel.: 0176-2684 6030
Al-Safa 
Sonnenallee 75, 12045 Berlin
Tel. 030-62737894
Al Sultan
Mehringdamm 44, Berlin
Tel. 030-78897239
Akroum
Sonnenallee 45, 12045 Berlin
Tel. 030-23619319
Amira
Donaustr. 131, 12043 Berlin
Tel. 030-6233790 
Asaad
Luxemburger Str. 6, 13353 Berlin
Tel. 030-81799951
Assala
Hohenzolerndamm 11, 10717 Berlin
Tel. 030-47595598
Babel
- Gabriel-Max-Str. 16, 10245 Berlin
  Tel. 030-29368784
- Kastanienallee 33,10437 Berlin
  Tel. 030-44031318
Baharat
Winterfeldstr. 37, 10789 Berlin
Tel. 030-2168301
Baraka
Lausitzer Plaz 6, Kreuzberg
Tel.030-6126330
Barbar Aga
Karl-Marx-Str. 45,12045 Berlin  
Tel. 030-6242708
Casalot
Claire-Waldoff-Str. 5, 10117 Berlin
Tel. 030-27572210
City Chicken
Sonnenallee 59, 12045 Berlin
Tel. 030-6248600
City House
Sonnenallee 73, 12045 Berlin
Tel.: 030-62904952
El Chahrour
Ohlauer Str. 10, 10999 Berlin
Tel. 030-6117115
El-Daia Snack
Sonnenallee 46, 12045 Berlin
Tel: 030-63413250
El Reda
Huttenstr.  69, 10553 Berlin
Tel. 030-3911119
El-Rief
Schönhauser Allee 46 a, 10437 Berlin
Tel. 030-44043370
Jamal Elshaam
Pettenkoferstr. 2, 10247 Berlin,
Tel.: 030-37472929
Habibi
- Winterfeldplatz, Tel. 030-2153332 
- Akazienstr. 9, Tel. 030-7874428
- Körtestr, 35, Tel.: 030-2922401
Jaffa
Pariserstr. 39-40, 10707 Berlin
Tel. 030-88702908
Lasan
Adelbertstr.96, 10999 Berlin
Tel. 030-69814098
Mandi
Seestr. 57, 13347 Berlin
Tel.: 030-20095700
Marooush
Knesebeckstr. 48, Ecke Ku‘damm
10719 Berlin, Tel. 030-887118335
Maroush
Adelbertstr. 93, 10999 Berlin
Tel. 030-69536171
Masaya
Wilhelmstr. 22, 10963 Berlin

Tel. 030-25931818
Nour
Kaiserdamm 89, 14057 Berlin,
Tel. 03033008145
Qadmous
Am Friedrichshain 1, 10407 Berlin
Tel.030-4246255
Rousche
Putbusser Str. 44, 13355 Berlin
Tel.: 030-34722645
Sabil
Boxhagener Str. 28, Friedrichshein
Tel. 030-29009227
Salam
Rankstr. 3, 10789 Berlin
Tel. 030-8813461
Salamat
Dunnckerstr.18, 10437 Berlin
Tel.030-4443136 
Salsabil 1
- Göhrener Str. 6, 10437 Berlin
Tel. 030-44053504
- Wörther Str. 16 10405 Berlin
Tel. 030-44046073
Sanabel
Gabriel-Max-str. 16, 10245 Berlin
Tel. 030-29000699
Scarabeo
Ludwigkirchstr. 6, 10719 Berlin
Tel. 030-8850616
Sesam
Gneisenaustr. 22, 10961 Berlin
Tel. 030-6946801
Shaam Restaurant
Karl-Marx-Str. 177, 12043 Berlin
Tel.: 030-68084054
Sharazad
Dahlmannstr. 27, 10629 Berlin
Tel. 030-53216767
Tiba
Karl-Marx-Str. 175, 12043 Berlin
Tel. 030-68087535
Ya Hala
Pankstr. 51, 13357 Berlin
Tel. 030-46067274
Um Kalthoum
Sonnenallee 34, 12045 Berlin
Tel.: 0151-45012777

ـ نور

ـ قدموس

 ـ روشة

ـ سبيل
  

ـ سالم

 
ـ سالمات

- سلسبيل 

  
ـ سنابل

 
ـ سكارابيوس

ـ سمسم

ـ شام

ـ شهرزاد

ـ طيبة

 
ـ ياهال

ـ أم كلثوم

Abu Laila, 
Beusselstr. 68, 10553 Berlin
Tel. 030-39848063
Albascha
Huttenstr. 5, 10553 Berlin
Al Iman
Schierker str. 33, 12051 Berlin
Tel. 030-6272 8443
Aljazeera
Sonnenallee 15,12047 Berlin
Tel.: 030-62725489
Al Manar
Lüderitzstr. 10, 13351 Berlin,
Tel.: 030-4514818
Goldene Bäckerei
Kiehlufer 115, 12059 Berlin
Tel.: 030-6808 1077
Habibi 
Erkstr. 6, 12043 Berlin, Tel. 030-6820381
Nuss Depot
Sonnenallee 73,12045 Berlin, 
Tel. 030-62727797
Um Kulthum
Sonnenallee 50, 12045 Berlin, Tel. 62734399

ـ أبو ليلى

 
- الباشا

-اإليمان

ـ الجزيرة

ـ المنار

ـ المخبز الذهبي

ــ حبيبي

 ـ المحمصة العربية

 
ـ أم كلثوم

ـ أبو ظبي

 
ـ الجزائر

 

ـ األردن

ـ العراق
 

ـ لبنان

ـ سورية

 

ـ قطر

 
ـ دبي

 

ـ مصر

ـ السودان

 

ـ الكويت

 ـ البحرين

  
ـ ُعمان

 

ـ المغرب

ـ فلسطين

 

ـ السعودية

 
ـ اليمن

ـ ليبيا

Abu Dhabi 
P.O. Box 2591
Tel. (00971 2) 443 56 30
FAX: (00971 2) 443 56 25
Algier
B.P. 664, DZ-16000 Algier,
Tel. (00213 2)174 19 41
FAX: (00213 2)174 05 21
Amman 
P.O. Box 183, 11118 Amman,
Tel. (00962 6) 59 30 351
FAX: (00962 6) 59 30 481
Bagdad
P.O. Box 2036
Beirut
B.P. 2820,
Tel. (009614) 91 44 44,
FAX: (0096 14) 91 44 50
Damaskus
B.P. 2237
Tel. (00963 11) 3 32 38 00,
FAX: (00963 11) 3 32 38 12
Doha
P.O. Box 3064
Tel. (00974)487 69 59,
FAX: (00974)487 69 49
Dubai
P.O. Box 2247,
Tel. (009714) 397 23 33,
FAX: (00971 4) 397 22 25
Kairo
Hassan Sabri Str 8 B, Zamalek,
Tel. (0020 2) 739 96 00   
FAX: (0020 2) 7351076
Khartum
P.O. Box 970, 
Tel. (00249 11) 77 79 90,
FAX: (00249 11) 77 76 22
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ـ شبكة األخبار العراقية
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• Zertifikat in deutsch und englisch
• Labortest mit QR-Codeلللللللل
• für internationale Flugreisen anerkannt

PCR - EXPRESS

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

• شهادة معتمدة للسفر الجوي الدولي.

نتيجة الفحص في  
خالل 4-8 ساعات

ايضا يوم األحد

Ergebnis in 
4-8 Std.

auch am Sonntag 45€

Sonnenallee 7 • 12047 Berlin



100% Förderung durch die
Agentur für Arbeit und 
Jobcenter möglich

BUS
D&DE+IHK

LKW
C&CE+

IHK

Karl-Marx-Str. 165 
12043 Berlin

حلمك تكون ســائق باص/ شــاحنة أو مدرب قیادة؟

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

030 / 8100 1906
info@vbz-plus.de

MIT SONNENSCHEIN ZUM FÜHRERSCH
EIN!

since 2010

   تجھیز
   

والشاحنة
 للباص 

بالعربي

01766
17655
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IHK

FAHRLEHRERAUSBILDUNGSSTÄTTE
info: 0176 23 44 66 76




