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الــى جميــع ابنــاء محافظــة العاصمــة 
ــرة الثالثــة الكــرام وبــكل  عمــان الدائ
إلينــا  بالنســبة  النيابــة  صراحــة 
ليســت مظاهر شــخصية وال إســتلزاماً 
ألحــد وال مرحلــة عابــرة .. إنهــا رســالة 
ــر  ــن تعبي ــه م ــوم ب ــا نق ــتمرار مل اس
ــي احلــر املســتقل  عــن التوجــه الوطن
ــي  ــي والصح ــل اإلجتماع ــن العم .. ع
ــم  ــوي فــي مؤسســات اهليــة ل والترب
ــاً  ــن 30 عام ــر م ــذ اكث ــف من تتوق

ــات . ــى التضحي ــى أغل ــدل عل ت
ثوابتنــا الوطنيــة : وفــاق وطنــي يقــوم 
علــى التكامــل والتــوازن ويحفــظ 
العيــش احلــر املشــترك ويحافــظ علــى 
ــة  ــة حامي ــي دول ــي ف ــلم األهل الس

ــن .. ــوق املواط ــن وحق ــق الوط حل
دولــة ســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان 

السيد داود فوزي شلباية

مرشح 
قائمة 

الرسالة 
انتخابات 

النيابية
2020 االردن

شجاعة املوقف وحرية القرار

ــدل  ــوض اإلقتصــادي والع ــة النه .. دول
اإلجتماعــي .

ــح  ــاب والترش ــرب باالنتخ ــق املغت ح
والتواصــل واالهتمــام مــن وطنــه 

باخلــارج. االردن  وســفارات 
إن االردن مشــتاق لتمثيــل سياســي 
ــن  ــدق ع ــر بص ــف يعب ــي نظي وطن

ــه ..  اصالت
ــن  ــز ب ــتطيع التميي ــن يس إن املواط
البرامــج .. وبــن املرشــحن .. بــن 
اصحــاب املاضــي النظيــف واملســتقبل 
النظيــف وبــن مجهولــي املاضــي 

ــاً .  ــتقبل مع واملس
ــوة  ــي مصــدر الق ــن ه إن إرادة املواطن
ولــن  الوطنــي  الشــموخ  ومنبــع 
ــاً  ــا كان عالي ــز مهم ــتطيع حاج يس
الوقــوف بوجــه إندفاعــة النــاس نحــو 

ــق. ــا احمل هدفه

ولد عام 1976 في مكة املكرمة 
والده فوزي شلباية
متزوج ولديه 4 اوالد

بتجــارة  ويعمــل  اعمــال  رجــل 
ــا  ــي املاني ــارات. ف ــيارات والعق الس

واوروبــا .
تابــع حتصيلــه اجلامعــي فــي كليــة 

الشــهيد فيصــل العســكرية.
حاصل على درجة احملاسبة.

ــي  ــة ف ــؤون الرياضي ــؤول الش مس
ــا. ــة املاني ــة االردني اجلالي

ثــم انتخــب كرئيــس للجاليةاالردنيــة  
ــة  ــال ثق ــا ، ون ــي املاني ــدة ف املوح

ــا .  ابنائه
نائــب رئيــس ملتقــى النشــامى فــي 

اوروبــا .
ــا  ــباب ب ــة ش ــس جمعي ــب رئي نائ

ــة. ــدود الدولي ح
ــن  ــع  االردني ــه جمي وقــف مــع اهل
دون اي تفرقــة فــي االردن وخــال 

ــا . ــي اوروب ــوده ف وج
نظــم عــدة دورات رياضيــة للشــباب 
ــى  ــة إل ــدم ، إضاف ــرة الق ــي ك ف
ــوس  ــن نف ــة حتص ــدوات متواصل ن
الشــباب  الناشــئة مــن اإلنحرافــات 
ــان  ــى اإلم ــم عل ــاد وحتضه والفس

ــم .  والعل
شــارك فــي عــدة نــدوات متخصصة 
واهميــة تشــجير  البيئــة  عــن 

ــة العاصم
ــرات  ــدة مؤمت ــي ع ــارك ف ــا ش كم
ــن. ــؤون املغترب ــى بش ــدوات تُعن ون
ورئيــس جلنــة شــؤون املغتربــن فــي 

الهيئــة االردنيــة االوروبيــة
ــاهم  ــام يس ــن كل ع ــه م وكعادت
ــان  ــهر رمض ــة ش ــة معون بفعالي

ــا  . ــي املاني ــارك ف املب

داود فوزي شلباية
في سطور
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محمد طويل

ــون إلعــادة توحيــد  فــي الذكــرى الثاث
ــا  ــة أنغي ــارة األملاني ــا، املستش أملاني
ميــركل تدعــو للمزيــد مــن التماســك 
ــازات  ــادت باإلجن ــا أش ــم. كم والتفاه
ــم  ــي ل ــدة، الت ــا الوح ــي حققته الت
ــا  ــركل. فم ــد، حســب مي ــل بع تكتم
ــي  ــل الت ــا العراقي ــق وم ــذي حتق ال

ــدة؟ ــار الوح ــه مس تواج
حيــث احتفلــت املانيــا علــى املســتوى 
الشــعبي والرســمي بالذكــرى الثاثــون 
لإلعــان الرســمي عــن قيــام جمهورية 
املانيــا اإلحتاديــة وذلــك بعــد أن قبلــت 

مــا 
ــام  ــن قي ــان ع ــك الزم ــي ذل ــى ف يُدع
الدميقراطيــة   املانيــا  جمهوريــة   
ــن  ــه م ــم اقتراب ــه. ورغ ــمياً ب رس
العقــد الثالــث يتناقشــون  مــا ربحــه 

ــروه. ــان أو خس االمل
ــدد  ــام كان ع ــك وككل ع ــم ذل ورغ
ــر  ــل بكثي ــام اق ــذا الع ــن ه احملتفل
بســبب وجــود جائحة الكورونا  وبســبب 
ــي  ــة الت ــية القوي ــف السياس العواص
تواجــه املانيــا ، لقــد كان العيــد العيــد 
ــة  ــات القدمي ــة للسياس ــة مراجع مبثاب
واحلديثــة معــاً واولهــا موضــوع ســكان 
املانيــا اجلــدد اي االجئــن وكل مــا يتعلق 
بهــم مــن قــرارات ومســتجدات دوليــة 
ــمية  ــت او رس ــعبية كان ــة ش ومحلي

ــي  ــن الشــهيرة الت ــة برل ــت بواب كان
تعتبــر رمــزاً  للوحــدة االملانيــة وذلــك 
ألنهــا كانــت اول شــق يتســرب منــه 
ــا  ــى املاني ــة ال ــا الغربي ــوء املاني ض
ــام  ــي كل ع ــا ف ــرقية.ولذلك كم الش
ــات  ــاك ذكري ــون هن ــتعيد احملتفل يس
ــوا  ــي تدافع ــن أملان ــف مواط ــة ال مائ
إلــى مــا اعتقدوهــا جنــة فــي ذلــك 
ــى ارض  ــوال ال ــع األح ــان ، وبجمي الزم
ــن  ــم الذي ــم واقاربه ــكنها أهله س
حرمــوا مــن لقاائهــم قرابــة االربعــن 
عامــاً ، فولدخــال ذلــك جيــل كامــل 
ــه  ــه واقارب ــن ارض ــيئاً ع ــرف ش ال يع
ــرات  ــه عش ــدون عن ــد يبع ــن  ق الذي
االمتــار فحســب ، ال ميــل األملــان مــن 
ــي  ــاء ف ــن االلتق ــار م ــف األعم مختل
هــذا اليــوم وفــي نفــس املــكان ولــكل  
ــم  ــبب األه ــال .والس ــبابه لإلحتف اس
هــو ان تبقــى عواقــب اإلنفصــال 
ــوب  ــي قل ــة ف ــة حي ــه املؤمل وتبعات
ــعب  ــف الش ــدة ليلت ــال اجلدي األجي
ــراده  ــن اف حــول مــا هــو مشــترك ب
بــدل التركيــز علــى مــا هــو مختلــف 
ــؤدي  ــن ي ــد ل ــة لتباع ــاذه حج واتخ

معلومات هامة عن 
تاريخ تقسيم أملانيا 

وإعادة توحيدها ؟

في 8 من شهر أيار/ مايو
 عام 1945: كانت نهاية احلرب 

العاملية الثانية

حيــث وقــع املارشــال فيلهيلــم كايتــل 
ــى  ــت عل ــن - كارلسهورس ــي برل ف
استســام أملانيــا غيــر املشــروط، 
بعدمــا  أنتهــى هتلــر وبهــذا انتهــت 
ــا  ــي أوروب ــة ف ــة الثاني ــرب العاملي احل
ــورة  ــة بص ــى النازي ــر عل ــد النص بع
نهائيــة. لكــن احلــرب البــاردة ســرعان 
ــر  ــك بوقــت قصي ــدأت بعــد ذل ــا ب م
ــود  ــة عق ــدى أربع ــى م ــتمر عل لتس

ــن. ــن الزم م

17 متوز/ يوليو حتى 2 آب/ 
أغسطس 1945: تقرير مصير 

أملانيا

إعادة توحيد أملانيا
 )Deutsche Wiedervereinigung(

www.almadina.de 6



www.almadina.de7

ــن  ــب الوط ــف ، ألن ح ــى الضع إال إل
ــه للوصــول  ــي التمســك ب ــى ف يتجل

ــتقبل . ــى املس ال
اجتمــاع أقطــاب احللفــاء، للمــرة األولى 
فــي مدينــة بوتســدام علــى مســتوى 
)الثاثــة الكبــار( : مثّــل ســتالن، 
وتشرشــل، بينمــا مثـّـل ترومــان الواليات 
املتحــدة األمريكيــة. حيــث اتفــق 
ــر األودر  ــكل نه ــى أن يش ــة عل الثاث
ــا  ــن أملاني ــدود ب ــط احل ــه خ - نايس

ــدا. وبولن

مت فــي برلــن توحيــد احلــزب الشــيوعي 
الدميقراطــي  االشــتراكي  ونظيــره 
الوحــدة  حــزب  بذلــك  ليتأســس 
رغــم   SED األملانــي  االشــتراكي 
ــن. ــتراكين الدميقراطي ــة االش معارض

في 22 نيسان/ أبريل 1946: 
اندماج األحزاب اليسارية 

قسراً لتأسيس حزب الوحدة 
. SED االشتراكي األملاني

20 حزيران/ يونيو 1948: بوادر 
الرفاهية تظهر في غرب أملانيا؟

ــاء  ــذي ج ــدي ال شــكل اإلصــاح النق
ــي  ــن ف ــى املواطن ــرة عل ــع كبي مبناف
املناطــق الغربيــة وقــد امتــأت املتاجــر 
بــن ليلــة وضحاهــا بالبضائــع. و 
حصــل كل مواطــن علــى أربعن مــاركاً 
ــطر  ــي الش ــا ف ــاً. بينم ــاً غربي أملاني
ــى  ــاك عل ــرد هن الشــرقي،حصل كل ف

ــرقياً. ــاركاً ش 70 م

الســوفييت أغلقــوا كل الطــرق واملمرات 
ــي  ــى الشــطر الغرب ــة إل ــة املؤدي املائي
مــن مدينــة برلــن، التــي كانــت تقــع 
وســط مدينــة برلــن الشــرقية ،لكــن 
القــوى الغربيــة العظمــى قــررت عــدم 
ــدأت بنقــل  ــة إذ ب ــي عــن املدين التخل
ــن  ــكان م ــى الس ــة إل ــواد الغذائي امل
خــال 278 ألــف رحلــة جويــة بطائرات 
ُســمّيت )قاصفــات الزبيــب(. ولــم يرفع 
ــار/  ــى أي ــم حت ــوفييت حصاره الس

ــو 1949. ماي

ــن  ــون ع ــة ب ــي مدين ــان ف مت اإلع
ــت  ــتور مؤق ــي كدس ــون األساس القان
ــة  ــة جمهوري ــك إقام ــس بذل - ليؤس

24 حزيران/يونيو 1948: 
السوفييت يحاصرون برلني 

الغربية.

24 أيار/ مايو 1949: القانون 
األساسي يؤسس جلمهورية 

أملانيا االحتادية.

ــذ  ــوء أخ ــى ض ــة. وعل ــا االحتادي أملاني
العبــر مــن أخطــاء جمهوريــة فاميــار مت 
حتديــد احلقــوق األساســية ودور الواليــات 
ــاق  ــك مت االتف ــب ذل ــار، ومبوج واملستش
ــة  ــة حكوم ــة بأي ــع اإلطاح ــى من عل
إال مــن خــال انتخــاب أخــرى جديــدة. 
ومــع مــرور األعــوام أثبــت هــذا احلــل 
ــة  ــن دون أي ــى م ــه ليبق ــت جناح املؤق
ــد  ــد توحي ــى بع ــاً حت ــرات تقريب تغيي

ــا. ــطري أملاني ش

ــتاغ  ــي/ بوندس ــان األملان ــب البرمل انتخ
صــوت  بأغلبيــة  آدينــاور  كونــراد 
جلمهوريــة  مستشــار  كأول  واحــد 
ــغ  ــاور البال ــة. وكان آدين ــا االحتادي أملاني
ــة  ــدة ملدين ــاً عم ــر 73 عام ــن العم م
فــي  يُســجن  أن  قبــل  كولونيــا 
ــي  ــا شــارك ف ــة. كم املعتقــات النازي
تأســيس احلــزب املســيحي الدميقراطــي 
احملافــظ. ولعــب دورا حيويــا فــي جناحات 
جمهوريــة أملانيــا االحتاديــة علــى أصعدة 
التحالــف مــع الغــرب واقتصاد الســوق 
االجتماعــي ومعــاداة الســامية واختيــار 
ــة  ــة للجمهوري ــون عاصم ــة ب مدين
ــاث  ــه ث ــد انتخاب ــد أُعي ــدة. وق اجلدي
ــرات فــي أعــوام 1953 و1957 و1961. فت

15 أيلول/ سبتمبر 1949: 
كونارد آديناور أول مستشار 

ألملانيا.

7 تشرين األول/ أكتوبر 1949:
دولة أملانية ثانية
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الشــرقي  االملانــي  البرملــان  نــص 
ــم االول  ــدأ احلك ــد ملب ــتور اجلدي الدس
مــن خــال جبهــة متثــل كل األحــزاب 
ــي  ــا املشــاركة ف ــب عليه ــي توج الت
احلكومــة بشــكل إجبــاري. وفــي 
أُنتخــب  11 تشــرين األول/ أكتوبــر 
فيلهلــم بيــك أول رئيــس للجمهوريــة، 
وُكلــف أوتــو غروتهفــول بتشــكيل أول 
حكومــة. وبذلــك مت تأســيس جمهوريــة 
أملانيــا الدميقراطيــة كثانــي دولــة علــى 

ــة. ــي األملاني األراض

توجــه عشــرات اآلالف مــن األشــخاص 
إلــى املناطــق الغربيــة منذ عــام 1945. 
ــن  ــت م ــة أُغلق ــدود الفاصل ــن احل لك

قبــل جمهوريــة أملانيــا الدميقراطيــة، 

وقــع املستشــار األملانــي آدينــاور ووزيــر 
اخلارجيــة اإلســرائيلي موشــيه شــاريت 
ــة 3.5  ــات بقيم ــع تعويض ــى دف عل
ــة إســرائيل  ــي لدول ــارك أملان ــار م ملي
ــن بعــض  ــض ع ــة للتعوي ــي محاول ف
ــود.  ــون بحــق اليه ــه النازي ــا ارتكب م

27 أيار/ مايو 1952: جمهورية 
أملانيا الدميقراطية تغلق 

حدودها.

10 أيلول/ سبتمبر 1952: 
محاولة تسوية عن طريق دفع 

تعويضات

وفــاة الرئيــس الســوفيتي جوزيــف 
ســتالن إثــر جلطــة دماغيــة. وبوافاتــه 
انتهــت حقبــة تقديــس الفــرد الواحــد 
ــى  ــيطر عل ــطوري يس ــم  اس كزعي
العالــم الشــيوعي. ولــم يســمح 
ــتالن ألي  ــف س ــذي خل ــوف، ال خروش
مــن الــدول الشــرقية التابعــة باخلــروج 

ــوفيتية. ــة الس ــت املظل ــن حت م

الشــطر  فــي  الدبابــات  ســحقت 
الشــرقي مــن برلــن املظاهــرة، والتــي 
ــون  ــي نصــف ملي ــدر بحوال ــت تق كان
ــة  ــى سياس ــاج عل ــخص لأحتج ش
نظــام أولبرشــت بعــد تشــديد شــروط 
العمــل فــي أكثــر مــن 400 منطقــة.  

5 أيار/ مارس 1953: موت 
القيصر األحمر

17 حزيران/ يونيو 1953: 
انتفاضة في جمهورية أملانيا 

الدميقراطية

23 تشرين األول/ أكتوبر 1954: 
حلف الناتو يقبل عضوية 

جمهورية أملانيا االحتادية

مت فــي باريــس التوقيــع علــى االتفاقــات 
املتعلقــة بضــم أملانيــا وإيطاليــا إلــى 
احللــف الدفاعــي الغربــي/ حلــف 

ــو،  النات

بعــد أن ُقبلــت جمهوريــة أملانيــا 
ــو،  ــف النات ــي حل ــواً ف ــة عض االحتادي
جــاء الــرد الســوفيتي بتأســيس حلــف 
وارســو، الــذي ضــم ثمانيــة دول ومــن 
ــة.  ــا الدميقراطي ــة أملاني ــا جمهوري بينه

14 أيار/ مايو 1955: حلف 
وارسو

من 9 إلى 13 أيلول/ سبتمبر 
1955: جناح آديناور
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زار املستشــار األملانــي آدينــاور موســكو 
ــوفيتية.  ــة الس ــن احلكوم ــوة م بدع
ــات  ــن مباحث ــام م ــة أي ــد خمس بع
ــوفيتي  ــس الس ــع الرئي ــة م دراماتيكي
خروشــوف ادى  إلــى أتفــاق ينــص 
ــرى  ــر األس ــراح آخ ــاق س ــى أط عل
األملــان لــدى الســوفيت، مقابــل إقامــة 
ــن.  ــن اجلانب ــية ب ــات دبلوماس عاق
ــات  ــرز جناح ــد أب ــارة أح ــرت الزي واعتب
آدينــاور خــال توليــه منصب مستشــار 

ــام. ــدة 14 ع ــا مل أملاني

وأملانيــا وإيطاليــا  وقعــت فرنســا 
وبلجيــكا وهولنــدا ولكســمبورغ علــى 
اتفاقــات رومــا، التــي مــا زالــت تعتبــر 
ــي  ــاد األوروب ــان والدة(االحت ــة )بي مبثاب
ــة أولــى النجاحــات علــى طريــق  وبداي

ــا. ــد أوروب توحي

برنامــج  املســمى  برنامجــه  فــي 
ــتراكي  ــزب االش ــد احل ــبيرغ أي غودس
ــف  ــا حلل ــام أملاني ــي انضم الدميقراط
شــمال األطلســي )حلــف الناتــو(. كما 
ــد اتباعهــا لنهــج اقتصــاد الســوق  أي
االجتماعــي. وفــي نفــس الوقــت تخلــى 
االشــتراكيون الدميقراطيــون عــن املبــادئ 
املاركســية املتعلقــة بالصــراع الطبقــي 
وتأميــم وســائل اإلنتــاج واعتمــاد 
ــول  ــك حت ــه. ومت بذل ــاد املوج االقتص
ــتراكي  ــي اش ــزب عمال ــن ح ــزب م احل
إلــى حــزب جماهيــري يســعى لتولــي 

ــة. ــؤوليات حكومي مس

ــن  ــع برل ــة م ــدود املفتوح ــت احل بات
ــا  ــة أملاني ــبة جلمهوري ــة بالنس الغربي
الدميقراطيــة ففــي شــهر متــوز/ يوليــو 
ــن  ــن 30.000 م ــر م ــرب أكث ــده ه وح
ــدد  ــرب. وازداد الع ــى الغ ــا إل مواطنيه
فــي شــهر آب/ أغســطس إلــى 40.000. 
ــهر آب/  ــى 13 ش ــة 12 إل ــي ليل وف
ــرق  ــع كل الط ــطس 1963 مت قط أغس
ــطري  ــن ش ــة ب ــت مفتوح ــي كان الت
ــة  ــرقية والغربي ــن. الش ــة برل مدين
ــة  ــاء بإقام ــدأ البن ــار ب ــال النه وخ
احلواجــز بــن شــطري املدينــة. وبذلــك 
ــة  ــا الدميقراطي ــة أملاني ــون جمهوري تك
ــع منافذهــا  ــى جمي قــد ســيطرت عل

ــكانها. ــة س و حرك

25 آذار/ مارس 1957: أوروبا 
جديدة

15 تشرين الثاني/ نوفمبر 
1959: احلزب االشتراكي 

الدميقراطي يتخلى عن ماركس

13 آب/ أغسطس 1961: بناء 
اجلدار

27 تشرين األول/ أكتوبر 
1961: استعراض القوة في 

برلني

بعــد أن ُمنــع الضبــاط األمريــكان مــن 
ــات  ــن، جتــاوزت الدباب دخــول شــرق برل
ــة  ــر )نقط ــاً معب ــة احتجاج األمريكي
ــات  ــن الدباب ــارلي(، لك ــش تش تفتي
الســوفيتية كانــت مرابطــة علــى 
ــط.  ــا فق ــراً منه ــن مت ــد خمس بع
بعــد 16 ســاعة مــن احلادثــة انســحب 
ــاع  ــر الدف ــق وزي ــد عل ــان. وق الطرف
ــول: )كان  ــد بالق ــا بع ــي فيم األمريك
حظنــا كبيــراً فــي جتنــب الوقــوع فــي 

ــة(. ــرب نووي ــون ح أت

ــارة رســمية حمــاس  ــة زي ــر أي ــم تث ل
ســكان مدينــة برلــن املقســمة مثــل 
ــون أف.  ــي ج ــس األمريك ــارة الرئي زي
ــوّل  ــا حت ــى خطاب ــذي ألق ــدي، ال كين
إلــى اســطورة أمــام مئــات اآلالف، 
ــي  ــة املســوّرة ف ــدي املدين ــر كين اعتب
ــرب.  ــي الغ ــة ف ــزا للحري ــه رم خطاب
ــم  ــوا، ه ــا كان ــرار، حيثم ــكل األح )ل
مواطنــون برلينيــون. وبوصفــي مواطنــاً 
ــه  ــن اين ــر: ) إش ب ــول بفخ ــراً، أق ح

ــه ( ! برلين

مــن  دول  خمــس  قــوات  دخلــت 
جمهوريــة  إلــى  وارســو  حلــف 
تشيكوســلوفاكيا االشــتراكية، ومت قمــع 
ربيــع بــراغ، الــذي أنتهــي معــه حلــم 

إيجــاد )االشــتراكية. 

26 حزيران/ يونيو 1963: 
الرئيس كيندي يزور برلني

21 آب/ أغسطس 1968: نهاية 
ربيع براغ
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حصــل االشــتراكيون الدميقراطيــون 
والليبراليــون فــي االنتخابــات البرملانيــة 
ــاً،  ــر صوت ــي عش ــة باثن ــى األغلبي عل
ــر جــذري  ــن إجــراء تغيي ــا مكــن م م
فــي احلكومــة بعــد عشــرين عامــاً من 
ــيحي  ــي املس ــزب الدميقراط ــم احل حك
احملافــظ. حيــث أصبــح فيلــي برانــدت 
ــى  ــل إل ــي يص ــتراكي دميقراط أول اش
منصــب املستشــار. وقــد و عــد براندت 

ــة .  ــر للدميقراطي ــز اكب بإيجــاد حي

املستشــار األملانــي يســافر للمــرة 
األولــى علــى اإلطــاق للمشــاركة 
فــي قمــة أملانية-أملانيــة ُعقــدت فــي 
ــا  ــة أملاني ــورت بجمهوري ــة أيرف مدين
الدميقراطيــة. وكان اآلالف يهتفــون فرحــاً 
بزيــارة فيلــي برانــدت: ولفتــرة قصيــرة 
ــيوعي  ــد الش ــلطات البل ــدت س فق

ــعب.  ــى الش ــيطرتها عل س

21 تشرين األول/ أكتوبر 
1969: انتخاب فيلي براندت 

مستشاراً ألملانيا

19 آذار/ مارس 1970: يوم 
مدينة ايرفورت

املستشــار األملانــي براندت يركــع بصورة 
مفاجئــة أمــام النصــب التــذكاري فــي 
احلــي اليهــودي بوارســو وميكــث صامتــاً 
لبضعــة ثــوان. وفــي اليــوم ذاتــه وقــع 
ــي  ــو الت ــات وارس ــى اتفاق ــدت عل بران
ــن  ــدا ع ــا لبولن ــا أملاني ــت مبوجبه تخل
بعــض األراضــي املتنــازع عليهــا. ولقــاء 
ــا  ــدة جتــاه شــرق أوروب سياســته اجلدي
ــل  ــزة نوب ــى جائ ــدت عل ــل بران حص

للســام فــي عــام 1971.

بعــد أن أجبــرت موســكو فالتــر 
أولبريشــت علــى التنحــي عــن حــزب 
ــش  ــي أيري ــتراكي األملان ــدة االش الوح
هونيكــر خلفــاً لــه، كان لهــذا القــرار 
ــة  ــخ جمهوري ــي تاري ــا ف ــرا عميق تأثي

ــة.  ــا الدميقراطي أملاني

7 كانون األول/ ديسمبر 1970: 
الركوع في وارسو

3 أيار/ مايو 1971: هونيكر 
يصبح رئيساً للدولة واحلزب

ــتمرت  ــة اس ــات مارثوني ــد محادث بع
ــرا  ــع وزي ــاعة وق ــف س ــن أل ــر م أكث
ــول  ــار وميشــائيل ك ــون ب ــة أيغ الدول
فــي شــرق برلــن علــى اتفــاق مبدئــي 
ــص  ــة. ن ــات أملانية-أملاني ــة عاق إلقام
االتفــاق علــى حســن اجلــوار، و بذلــك 
حصلــت جمهوريــة أملانيــا الدميقراطيــة 
ــدا  ــاً، وب ــا دولي ــراف به ــى االعت عل
ــة  ــى األرض األملاني ــن عل ــود دولت وج

ــه. ــاً من ــراً مفروغ أم

ــض  ــة تقب ــة االحتادي ــلطات أملاني س
ــخصي،  ــدت الش ــار بران ــى مستش عل
غونتــر جوليــوم وزوجتــه كريســتل لياً، 
ــاب  ــهما حلس ــاف جتسس ــد اكتش بع
جمهوريــة أملانيــا الدميقراطيــة. أصابــت 
احلادثــة أملانيــا االحتاديــة بصدمــة 
ــن  ــدت فأعل ــي بران ــا فيل ــرة. أم كبي
ــتقالته،  ــدم اس ــؤولية وق ــه املس حتمل
ــي  ــوت شــميدت ف ــه هيلم ــد خلف وق

ــه. منصب

21 كانون األول/ ديسمبر 1972: 
دولتان أملانيتان

25 نيسان/ أبريل 1974: 
فضيحة جوليوم

11 آذار/ مارس 1985: وصول 
غورباتشوف إلى سدة احلكم
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ــدء  ــوم مت الب ــذا الي ــن ه ــارا م اعتب
بإزالــة األســاك الشــائكة التــي 
تفصــل احلــدود النمســاويةـ الهنغارية. 

تظاهــر فيهــا اكثــر مــن1000 شــخص 
أمــام كنيســة نيكــوالي مبدينــة اليبزغ. 
ــر/  ــن أكتوب ــر م ــادس عش ــي الس وف
ــن  ــدد املتظاهري ــل ع تشــرين األول وص
ــا.  ــى 120 ألف ــكان إل ــس امل ــي نف ف
ــف!(  ــعاري )ال للعن ــرددون ش ــوا ي كان
ــم  ــك ل ــم ذل و )نحــن الشــعب!(. ورغ

ــن. ــوى األم ــل ق تتدخ

هــروب جماعــي إلــى ســفارة جمهورية 
ــث  ــراغ. حي ــي ب ــة ف ــا االحتادي أملاني
ــن  ــن الهارب ــن 4000 م ــر م ــم أكث خّي
ــة  ــا الدميقراطي ــة أملاني ــن جمهوري م
فــي باحــة الســفارة،  وفــي 30 أيلــول/ 
ــا  ــة أملاني ــر خارجي ــن وزي ســبتمبر أعل
االحتاديــة عــن موافقــة ســلطات 
أملانيــة الشــرقية علــى تســفير هــؤالء 
ــن  ــدد الهارب ــن ع ــا زاد م ــن، م الاجئ
ــة أن  ــيوعية، لدرج ــة الش ــن الدول م
ــام  ــيطرة نظ ــن س ــرج ع ــر خ األم
أملانيــا الدميقراطيــة، التــي باتــت علــى 

ــار. ــقوط واالنهي ــة الس حاف

ــروب  ــة اله ــزت موج ــن ه ــي ح ف
ــا  ــس أملاني ــرات أس ــة والتظاه اجلماعي
الشــرقية، احتفــل حــزب الوحــدة 
ــي االشــتراكي بالذكــرى األربعــن  األملان
الشــيوعية  اجلمهوريــة  لتأســيس 
ــتعراضات العســكرية  باملســيرات واالس
املعهــودة. لكــن املناســبة دفعــت 
ــى  ــه إل ــن ل ــن املعارض ــر م بالكثي
االحتجــاج فــي مســيرات كبيــرة، األمــر 
الــذي دفــع أجهــزة األمــن إلــى التحرك 
واعتقــال قرابــة ألــف شــخص. حينهــا 
ــل  ــوفيتي ميخائي ــس الس ــذر الرئي ح
ضيــف  كان  الــذي  غورباتشــوف، 
الشــرف فــي االحتفــاالت، قيــادة أملانيــا 
الدميقراطيــة بالقــول: )مــن يأتــي 

ــاة(. ــتعاقبه احلي ــراً، س متأخ

ــيرنينكو  ــتانتن تش ــوت كونس ــد م بع
ــاً  ــل غورباتشــوف أمين أُنتخــب ميخائي
ــاً للحــزب الشــيوعي فــي االحتــاد  عام
الســوفيتي. وســرعان مــا أصبــح 
ــن  ــي. وم ــم الغرب ــال العال ــط آم مح
و  )جاسنوســت  سياســته  خــال 
ــادة  ــفافية وإع ــترويكا( أي الش بيريس
ــرب  ــاء احل ــن إنه ــن م ــة متك الهيكل
البــاردة. فــي عــام 1990 حصــل علــى 

ــام. ــل للس ــزة نوب جائ

رونالــد  األمريكــي  الرئيــس  قــام 
ــاب  ــاء خط ــن إللق ــارة برل ــان بزي ريغ
ــدار  ــام ج ــدي. وأم ــام كســلفه كين ه
ــال  ــورغ ق ــة براندنب ــد بواب ــن عن برل
ريغــان: )أحضــر إلــى هــذه البوابــة يــا 
ــيد  ــا. س ــوف وافتحه ــيد غورباتش س
ــدار!(.  ــذا اجل ــدم ه ــوف، أه غورباتش

ــغ  ــرغ البال ــد فرويدنبي ــقط فينفري س
مــن العمــر 32 عامــاً ضحيــة محاولته 
ــطة  ــن بواس ــدار برل ــر ج ــرب عب اله
ــر  ــو كان آخ ــرغ ه ــاد. فرويدنبي منط

ــدار.  ــا اجل ضحاي

12 حزيران/ يونيو 1987: 
خطاب الرئيس األمريكي ريغان 

في برلني

8 آذار/ مارس 1989: آخر 
الضحايا

2 أيار/ مايو 1989: انهيار 
الستار احلديدي

4 أيلول/ سبتمبر 1989: كانت 
أول مظاهرات .

30 أيلول/ سبتمبر 1989: تدفق 
الساخطني

7 تشرين األول/ أكتوبر 
1989: 40 عاماً على تأسيس 
جمهورية أملانيا الدميقراطية 

والضيف الكبير يحّذر

18 تشرين األول/ أكتوبر 
1989: كرينس يخلف هونيكر 

في رئاسة جمهورية أملانيا 
الدميقراطية
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ــة  ــاوز األزم ــب جت ــن الصع ــات م ب
عندمــا أعلــن هونيكــر اســتقالته مــن 
جميــع مناصبــه. وُعــن أيغــون كرينس 
ــزب.  ــة واحل ــة الدول ــه لرئاس ــاً ل خلف
لكــن تعيــن كرينتــس الــذي كان 
رئيســاً ملنظمــة الشــباب االشــتراكي، 
ــد  ــن. وبع ــب املواطن ــق ترحي ــم يل ل
ــا ُحكــم  ــد شــطري أملاني ــادة توحي إع
علــى كرينتــس بالســجن بســب أوامــر 
ــد  ــن عن ــى الهارب ــار عل ــاق الن بإط

ــدار. اجل

ــاء  ــد املس ــي عن ــر صحف ــي مؤمت ف
قــرأ عضــو املكتــب السياســي حلــزب 
ــر  ــتراكي غونت ــي االش ــدة األملان الوح
ــه  ــن مواطني ــراراً ميك ــكي ق شابوفس
مــن مغــادرة البــاد دون تأشــيرة خــروج. 
ــدود  ــح احل ــر مت فت ــردد قصي ــد ت وبع
ــوع  ــت جم ــن اندفع ــام، ح ــكل ت بش
ــطر  ــع الش ــر م ــو املعاب ــاس نح الن
ــقط  ــذا س ــا. وبه ــن أملاني ــي م الغرب
اجلــدار، وفــي اليــوم التالــي قــال عمدة 
برلــن فالتــر مومبــر فــي خطــاب لــه: 
ــوم أســعد  ــا الي ــان أصبحن )نحــن األمل

ــم(. ــعوب العال ش

9 تشرين الثاني/ نوفمبر 
1989: سقوط اجلدار

18 آذار/ مارس 1990: إجراء 
انتخابات حرة في جمهورية 

أملانيا الدميقراطية للمرة األولى

إزاء االضطرابــات املتزايــدة فــي جمهورية 
ــن  ــان ع ــة مت اإلع ــا الدميقراطي أملاني
انتخابــات برملانيــة مبكــرة. كان محــور 
احلمــات االنتخابيــة هــو كيفيــة إعــادة 
توحيــد شــطري أملانيــا. وكانــت نتيجــة 
ــن أجــل  ــف م ــوز التحال ــات ف االنتخاب
ــزب املســيحي  ــن احل ــف م ــا املؤل أملاني
واالنتفاضــة   CDU الدميقراطــي 
ــي  ــاد االجتماع ــة DA واالحت الدميقراطي
ــت هــذه النتيجــة  ــي DSU، وكان األملان
موافقــة واضحــة علــى إعــادة توحيــد 
ــي 12  ــن. وف ــت ممك ــا بأســرع وق أملاني
نيســان/ أبريــل 1990 أنتخــب مجلــس 
الشــعب لوتــار دي ميســير، مــن احلــزب 
ــس  ــي رئيســاً جملل املســيحي الدميقراط

ــوزراء. ال

ات نظــام احلكــم فــي جمهوريــة 
حكــم  فــي  الدميقراطيــة  أملانيــا 
املنهــار، ففــي كل أســبوع كان يغادرهــا 
ــط  ــبب ضغ ــخص. وبس ــف ش 15 أل
ــة.  ــد العمل ــراع بتوحي الشــارع مت اإلس
ــاح  ــن صب ــدة م ــاعة الواح ــي الس وف
1 متــوز/ يوليــو مت اعتمــاد املــارك 
األملانــي )الغربــي( عملــة للتــداول فــي 

ــرقية،  ــا الش ــة أملاني جمهوري

1 متوز/ يوليو 1990: االحتاد 
النقدي

ــس  ــم الرئي ــات حك ــف ب ــل الصي أوائ
غورباتشــوف  ميخائيــل  الســوفيتي 
مهــددا. علــى ضــوء ذلــك قــررت بــون 
ــارات.  ــروض بامللي ــال ق ــن خ ــه م دعم
املعارضــة  انتهــت  ذلــك  مقابــل 
ــا.  ــد أملاني ــادة توحي ــوفيتية إلع الس
وخــال محادثــات جــرت بــن املستشــار 
األملانــي هيلمــوت كــول والرئيــس 
الســوفيتي ميخائيــل غورباتشــوف فــي 
بيــت صيــده بالقوقــاز، متكــن اجلانبــان 
ــي  ــاق تاريخ ــى اتف ــل إل ــن التوص م
ــل  ــا لكام ــترداد أملاني ــى اس ــص عل ين
ــي  ــا ف ــراف بعضويته ــيادتها، واالعت س
ــد  ــك فق ــل ذل ــو. ومقاب ــف النات حل
حصــل الســوفيت علــى أكثــر مــن 63 
مليــار مــارك أملانــي، مــن أجل إســكان 
ــن  ــحبة م ــوفيتية املنس ــوات الس الق
ــطس  ــة.23 آب/ أغس ــا الدميقراطي أملاني
ــد  ــرر توحي ــس الشــعب يق 1990: مجل

ــا أملاني
مســاء 22 آب/ أغســطس دعــا رئيــس 
ــي  ــي ف ــيحي الدميقراط ــزب املس احل
ــار  ــة، لوت ــا الدميقراطي ــة أملاني جمهوري
ــى  ــعب إل ــس الش ــير مجل دي ميس
ــة  ــتمرت اجللس ــة. اس ــة طارئ جلس
ــررت  ــي وق ــوم التال ــاح الي ــى صب حت
فــي النهايــة )انضمــام جمهوريــة 
أملانيــا الدميقراطيــة إلــى العمــل 
ــا  ــة أملاني ــاس جلمهوري ــون األس بالقان
االحتاديــة وفــق املــادة 23 مــن القانــون 
ــر  ــن 03 تشــرين األول/ أكتوب ــداًء م ابت
1990(. وقــد صــوّت 294 مــن األعضــاء 
احلاضريــن البالــغ عددهــم 362 لصالــح 
االنضمــام، بينمــا صــوت 62 ضــده، في 
ــبعة  ــت س ــن التصوي ــع ع ــن أمتن ح
ــتراكية  ــزب االش ــس ح ــاء. ورئي أعض
الدميقراطيــة PDS، املنبثــق عــن حــزب 
ــور  ــي، غريغ ــتراكي األملان ــدة االش الوح
ــير  ــب دي ميس ــي طل ــرى ف ــزي، ي غي

16 متوز/ يوليو 1990: 
غورباتشوف وكول يصنعان 

تاريخاً عاملياً

www.almadina.de 12



ــة  ــا الدميقراطي ــة أملاني ــة جلمهوري )نهاي
حتــى الثالــث مــن تشــرين األول/ 

ــر(. أكتوب

لــم يكــن بوســع األملــان تقريــر إعــادة 
توحيــد شــطري بلدهــم املقســم، فــي 
ــة  ــد أربع ــن زائ ــات أثن ــار محادث إط
ــع  ــدول األرب ــة ال ــاوض وزراء خارجي تف
املنتصــرة فــي احلــرب العامليــة الثانيــة 
ــهر  ــي ش ــن ف ــن األملانيت ــع الدولت م
أيــار/ مايــو علــى مــدار أربــع جــوالت. 
ــع  ــول/ ســبتمبر 1990 وق ــي 12 أيل وف
ــكو  ــي موس ــتة ف ــة الس وزراء اخلارجي
ــة،  ــد أربع ــن زاي ــة أثن ــى اتفاقي عل
التــي تعهــدت أملانيــا مبوجبهــا بعــدم 
جتــاوز احلــدود القائمــة، مقابــل اعتــراف 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا 
ــيادة  ــوفيتي بس ــاد الس ــا واالحت وفرنس

ــا. ــى أراضيه ــة عل ــا الكامل أملاني

12 أيلول/ سبتمبر 1990: 
اتفاقية اثنني زائد أربعة يعيد 

ألملانيا سيادتها

3 تشرين األول/ أكتوبر 1990: 
يوم األملان

ــى  ــاً عل ــن عام ــس وأربع ــد خم بع
انقســام أملانيــا، مت إعــادة توحيــد 
ــت  ــوم حل ــذا الي ــي ه ــطريها. ف ش
ــك  ــها، وبذل ــة نفس ــا الدميقراطي أملاني
ــدة  ــس اجلدي ــات اخلم ــت الوالي أصبح
وميكلنبورغ-فوربومــرن،  براندنبــورغ 
وسكســونيا-إنهالت  وسكســونيا، 
برلــن  إلــى  إضافــة  وتورينغــن، 
الشــرقية جــزءاً مــن جمهوريــة أملانيــا 
ــذه  ــان به ــل األمل ــد أحتف ــة. وق االحتادي
املناســبة فــي ليلــة 2 إلــى 3 تشــرين 
األول/ أكتوبــر بقــرع أجــراس الكنائــس 
ــة. وجتمــع مئــات اآلالف  واأللعــاب الناري
ــام  ــن أم ــي برل ــخاص ف ــن األش م
مبنــي الرايخســتاغ. قــاد كــورت مــازور 
ــيد  ــن )نش ــة بيتهوف ــزف مقطوع ع

ــعادة( الس
هكــذا تتوحــد الشــعوب بــاإلرادة 

والعمــل.
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نتحدث العربية

لوكاس
الكويت

ــيخ  ــد الش ــت اجلدي ــر الكوي أدى أمي
نــواف األحمــد اجلابــر الصبــاح اليمــن 
ــس  ــاء مجل ــام أعض ــتورية أم الدس
ــواف  األمــة الكويتــي .وقــال الشــيخ ن
ــااهلل  ــي النطــق السامي،)أقســم ب ، ف
ــن  ــرم الدســتور وقوان ــم أن احت العظي
ــعب  ــات الش ــن حري ــة وأذود ع الدول
ــتقال  ــون اس ــه وأص ــه وأموال ومصاحل

ــه(. ــامة أراضي ــن وس الوط
وأكــد ، فــي كلمــة مقتضبــة ، اعتــزازه 
بالدســتور والنهــج الدميقراطــي لبــاده 
ــؤدي  ــي )ي ــتور الكويت ــتناداً للدس .واس
ــي  ــه ف ــل ممارســة صاحيات ــر قب األمي

ــة (. ــس األم ــة جملل ــة خاص جلس
ــاالً  ــه )امتث ــري أن ــوان األمي ــن الدي وأعل
ملتطلبــات الســامة والصحــة العامــة(

فــإن )مراســم الدفــن ســتقتصر علــى 
أقربــاء ســموه(.وأعلنت الكويــت احلــداد 

ألربعــن يومــا.
ــدة  ــى س ــاح إل ــر صب ــل األمي ووص
احلكــم فــي مطلــع العــام 2006 بعدما 
صــوّت البرملــان املنتخــب لصالــح 
إعفــاء ابــن عمــه الشــيخ ســعد مــن 
مهامــه بعــد أيــام فقــط مــن تعيينــه 
ــى  ــاوف عل ــبب مخ ــاد بس ــرا للب أمي

ــلطة  ــليم الس ــي، وتس ــه الصح وضع
ــاح  ــيخ صب ــة الش ــة برئاس للحكوم
ــد. ــا بع ــي م ــرا ف ــر أمي ــذي اختي ال

ــة  ــرا للخارجي ــاح وزي ــيخ صب وكان الش
ــرف  ــة، وع ــنوات طويل ــة لس الكويتي
ــوزارة  ــه فــي ال ــرة عمل ــه خــال فت عن
ــل  ــن قب ــا م ــيطا موثوق ــه وس بكون

ــي. ــع الدول ــة واجملتم ــدول اإلقليمي ال
والشــيخ صبــاح، األميــر الـــ15 للكويت 
التــي حتكمهــا اســرته منــذ 250 ســنة، 
ــات  ــي تبع ــى تخط ــاده عل ــاعد ب س
غــزو العــراق، وانهيــار األســواق العامليــة، 
واألزمــات املتاحقــة داخــل مجلــس 
األمــة الكويتــي واحلكومــة وفــي البــاد.

ــه  ــى أنّ ــر الراحــل عل ــى األمي ينظــر إل
ــة  ــة احلديث ــدس السياســة اخلارجي مهن

ــط. ــة بالنف ــت الغني ــة الكوي لدول
فخــال عملــه علــى رأس وزارة اخلارجيــة 
ــدة  ــات وطي ألربعــة عقــود، نســج عاق
ــات  ــع الوالي ــا م ــرب، وخصوص ــع الغ م
املتحــدة . وبــرز ايضــاً فــي وقــت الحــق 
ــاون  ــس التع ــن دول مجل ــيط ب كوس
ــعودية  ــن الس ــران ، وب ــي و إي اخلليج
وقطــر فــي أعقــاب االزمــة التــي 
تســببت بقطــع العاقــات بــن البلديــن 

ــو 2017. ــي حزيران/يوني ف
ــن،  ــه بالس ــن تقدم ــم م ــى الرغ وعل

ــد  ــى ح ــا إل ــر منخرط ــل األمي ظ
كبيــر باألعمــال اليوميــة وبالسياســة 
االقليميــة والدوليــة. وســّمي الشــيخ 
نــواف )83 عامــا( وليــا للعهــد 
ــراد  ــن أف ــاع م ــد إجم ــي 2006، بع ف
ــاروه  ــن اخت ــة الذي ــة احلاكم العائل
ــعبيته  ــرا لش ــب، نظ ــي املنص لتول
ــي  ــه كسياس ــرة وصورت ــل األس داخ

ــواء. ــن األض ــدا ع ــل بعي يعم
تتغيــر  أن  املتوقــع  مــن  وليــس 
سياســات البــاد مــع االميــر اجلديــد 
خاصــة فيمــا يتعلــق باالزمــات 
تشــينزيا  بالباد.وقالــت  احمليطــة 
بيانكــو الباحثــة املتخصصــة بشــؤون 
الشــرق األوســط فــي معهــد )اجمللس 
اخلارجية(إنّــه  للعاقــات  األوروبــي 
)يجــب أن ينظــر إلــى الشــيخ نــواف 
ــر  ــتمرارية أكث ــاره اس ــد باعتب األحم
مــن كونــه قائــدا جديدا(.وتــرى بيانكو 
أنــه )وراء الكواليــس، مــن املرجــح أن 
ــي  ــر ســنا ف ــراء األصغ يســتمر األم
التنافــس خلافته(.ومــن بــن األســماء 
املرشــحة لتولــي واليــة العهــد جنــل 
الشــيخ صبــاح ونائــب رئيــس الــوزراء 
الســابق الشــيخ ناصــر صبــاح 
ــخصية  ــو ش ــاح، وه ــد الصب األحم

ــت. ــي الكوي ــة ف معروف

أدى الشيخ نواف األحمد،
                                       اليمني الدستورية أميراً للكويت، خلفا للراحل.

www.almadina.de 14



نتحدث العربية

صيدلية

لوكاس

مــا أن نســمع مصلــح العنوســة حتــى يتجــه تفكيرنــا بأعــداد الفتيــات اللواتــي 
فاتهــن قطــار الــزواج.. 

ــكلة  ــن ذات املش ــات، وع ــر للفتي ــق اآلخ ــن الش ــا ع ــنتحدث هن ــا س لكنن
ــال..!  ــدى الرج ــزواج ل ــن ال ــر س ــي تأخ ــة وه ــات عام ــت اجملتمع ــي أصاب  الت
نعــم فالرجــال أصبحــوا يعانــون مــن مشــكلة التقدم فــي الســن وعدم الــزواج كما 
اإلنــاث رغــم أفكارنــا املتوارثــة أن الرجــل بإختياره يريــد أن ال يتــزوج أو يتــزوج .. ولكن 
 لأســف فــي هــذه اآلونة األخيــرة أصبح خيــارا إجباريــا بســبب عوامل عــدة أهمها :

- احلالة املادية للشاب املقبل على الزواج،
مــن ارتفــاع نســبة البطالــة بــن الشــباب ونــدرة فــرص العمــل وتدنــي مســتوى 
ــات رجــاً ميســور احلــال يغــدق عليهــا،  ــة الفتي ــد غالبي ــب، إذ تري األجــور والروات
ــزواج  ــل ال ــدة ألج ــات ع ــراً ونفق ــراً كبي ــون مه ــاة يطلب ــل الفت ــا وأن أه كم
ــه،  ــات َفْرشــه وترتيب ــن مقتضي ــي تناســبهم م ــة الت ــن الســكن  بالطريق وتأم
ذلــك كلــه ممــا يضــع ميزانيــة الرجــل املقبــل علــى الــزواج فــي كفــة الفــراغ 
ــذه. ــا ه ــي أيامن ــزواج ف ــات ال ــن متطلب ــا يؤم ــم م ــر منه ــك الكثي  إذ ال ميل

- كذلــك مــن العوامــل املهمــة انتشــار التعليــم إذ أنــه أصبــح غالبيــة الشــباب 
فــي عصرنــا هــذا يريــد أن يحصــل علــى شــهادات الدراســات العليــا فيؤخــر زواجه 
ــرى  ــي شــروط أخ ــك تأت ــد ذل ــف وبع ــن الدراســة والتوظي ــاء م ــد اإلنته ــا بع مل
 مــن كا اجلانبــن كمســتوى التعليــم والوظيفــة والصفــات اجلماليــة لــدى اآلخــر .

- للتنشــئة األســرية واإلجتماعيــة دورا كبيــرا فــي أيضــا فــي تفاقــم 
ــئوليات  ــل املس ــى حتم ــر عل ــذ الصغ ــشء من ــد الن ــا تع ــكلة إذ أنه ــذه املش ه
وفهــم املــوروث األســاس للــزواج مــن حيــث العــادات والتقاليــد التــي 
ــترا  ــاب وس ــة للش ــون حصان ــا تك ــزواج إذا أنه ــة ال ــا مؤسس ــي عليه يبن
 لأنثــى واعتبــار الــزواج مصاهــرة وقربــى وتقويــة العاقــات االجتماعيــة. 
- هنــاك أيضــا اخلــوف املرضــي مــن الــزواج وذلــك بســبب مشــكات 
نفســية واحباطــات وعقــد داخليــة وعــدم تقديــر الــذات وخــوف أبنــاء 
ــزام.  ــي اإللت ــة ف ــدم الرغب ــال وع ــى اإلنفص ــل إل ــاط واملي ــن اإلرتب ــن م  املطلق
مجلــة )املدينــة( التقــت بعــض الشــباب وســألبتهم  عــن اهــم  االســباب التــي 
 يواجهونهــا ويعزوفــون بســببها عــن الــزواج ومــا هي اســباب تأخرهــم باالرتبــاط ؟؟

فــكان رد الســيد آدم شــاب يبلــغ مــن العمــر 33 .. أنــه بســبب ظــروف الهجــرة 
ــر  ــات بعم ــى الشــخص أن يجــد فتي ــة فصعــب عل ــة لأوربي ــاد العربي ــن الب م

ــرة .. ــات أعمارهــن صغي ــزواج فأغلبيتهــم فتي ال
 ال ميتلكن العقل املتفهم للحياة الزوجية بعد ..

أمــا بالنســبة لأوربيــة فاختــاف الثقافــات وعــدم فهــم اللغــة احملكيــة بينهــم 
ســببا رئيــس فــي عــدم الــزواج، كمــا وأيضــا عــدم إســتمرارية املؤسســة الزوجية، 

فليســت كل الشــعوب تقــدس العاقــات االســرية  مثلنــا نحــن العــرب .
وكان رد الشاب محمد الهزاع ،،،

ً  مايتطلبــة الــزواج مــن تكاليــف باهظــة وماتطلبــه العــروس مــن مهــر عالــي جدا
وحفل زفاف كبير يجعله غير مستعد حالياً لإلرتباط .
ولطرح احللول لهذه املشكات املتفشية في اجملتمعات :

يجــب أن يتكاتــف اجملتمــع كافــة ليقضــي علــى هــذه اآلفــة التــي 
ــاس،  ــن الن ــف ب ــي والتثقي ــر الوع ــاث( ونش ــور و اإلن ــن )الذك ــت اجلانب  أصاب
بحيــث تتغاضــى األســر عــن التكاليــف الباهظــة واملكلفــة التــي تطلبهــا مــن 
الشــاب املقبــل علــى الــزواج، بــل ومســاعدته إن رأت فيــه زوجــاً جيــداً إلبنتهــم إذ 

ال عيــب فــي ذلــك، فالــزواج مؤسســة مشــتركة بــن الطرفــن .

بقلم : رانيا جحا

تأخر سن الزواج عند الرجال هل هو قرار ام ظروف ؟؟
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كاظــم  العراقــي   الفنــان  تصــدر 
، غــاف مجلــة الســاهر 

خريــف  لعــدد   )Vogue Man(  
وشــتاء 2020، ووصفتــه اجمللــة بـ)قيصر 
األغنيــة العربيــة وســفير العــراق فــي 

ــم(. العال
للســاهر  صــورة  اجمللــة  ونشــرت 
ــت:  ــود وعلق ــض واألس ــن األبي باللون
)يفتــح قيصــر األغنيــة العربيــة، الــذي 
ــراق،  ــه الع ــفير لوطن ــة س ــّد مبثاب يع
قلبــه ليتحــدث بصراحــة عــن مشــواره 
ــة  ــات العصيب ــرد األوق ــح ويس الناج
األوقــات  وكذلــك  عاشــها،  التــى 

ــه(. ــرت علي ــي م ــعيدة الت الس
وحتــدث الفنــان العراقــي عــن مســيرته 
ــي  ــراق ف ــُت الع ــاً :)حمل ــة قائ الفني
ــل  ــم ألنق ــي العال ــى أقاص ــي إل صوت
ــع  ــم اجلمي ــه ليفه أفضــل صــورة عن
ــا كالعــراق ال يســتحق احلــرب(. أن وطنً

كاظم الساهر يتصدر غالف 
Vogue وهذا ما قاله
 عن احلرب في العراق
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ــن   ــم حس ــوري  تي ــل الس ــن املمث أعل
عــن موعــد عــرض مسلســله اجلديــد 
ــه  ــي صفحت ــك ف ــرد وذل ــة ال الهيب
الرســمية علــى أحــد مواقــع التواصــل 

ــي. االجتماع
ــن  ــه م ــم حســن صــورة ل ونشــر تي
ــل  ــخية )جب ــل بش ــس املسلس كوالي

ــا : ــق عليه ــل( ومعل ــيخ اجلب ش
)ابتــداءآ مــن الشــهر القــادم األول مــن 

نوڤمــبر 11/1(.
وعلــق كل مــن املمثــل الســوري 
عــاء الزعبــي فكتــب :)بالتوفيــق 
ــراب  ــي ال ــا مغن ــي(، أم ــا صديق ي
الســوري تامــر اســماعيل فهنــأه قائــاً 

:)بالتوفيــق يــا رب(.
املمثلــة الســورية  ليليــا األطــرش  
ــو  ــااهلل ش ــا ش ــت :)اهلل اهلل وم علق
ــورية   ــة الس ــت املمثل ــل(، وكتب هاجلب
ــق انشــاهلل(. ــري  :)بالتوفي ــاح اجلزائ صب

ــة  ــادم األول 11/1(. اول حلق ــهر الق ــن الش ــداءآ م ابت
ــرد مــن مسلســل الهيبــة ال

يشــار إلــى أن الهيبــة الــرد مــن إنتــاج 
ــامر  ــراج س ــن إخ ــاح م ــركة الصب ش
البرقــاوي، وبطولــة  منــى واصــف ،  تيــم 
حســن ،  دميــة قندلفــت ،  عبــدو شــاهن 

ــي   ــس مخلات ــرحان  و أوي ــعيد س ،  س
ــار  ــن كب ــم م ــرم وغيره ــادل ك وع

ــن. املمثل
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اخبار النجوم

توفــي الفنــان املصــري املنتصــر بــاهلل، 
بعــد صــراع مــع املــرض دام ألكثــر مــن 
10 ســنوات، عــن عمــر يناهــز الـــ70 

عامــا.
ــر  ــب املنتص ــام 2008، أصي ــذ ع ومن
ــى  ــخ أدت إل ــي امل ــة ف ــاهلل بجلط ب
إصابتــه بالشــلل، و أبعدتــه عــن 
التمثيــل ألكثــر مــن عقــد مــن 
الزمــان، ولــم يظهــر إال فــي عــدد مــن 

األدوار الثانويــة كضيــف شــرف.
ولــد املنتصــر فــي عــام 1950، وحصــل 
ــرحية  ــون املس ــوس الفن ــى بكالوري عل
علــى  حصــل  كمــا   ،1969 عــام 
ــرحية  ــون املس ــي الفن ــتير ف ماجس

ــام 1977. ع
ــع  ــي مطل ــي ف ــواره الفن ــدأ مش ب
الســبعينات مــع فرقــة ثاثــي أضــواء 
ــن  ــا م ــو 40 عام ــال نح املســرح، وخ
ــي، شــارك فــي عشــرات  العمــل الفن
األفــام واملسلســات واملســرحيات. لهــا 
كــده هــي كــده، احلــدق يفهم.أســوار 
املدابــغ، التحــدي، احلــدق يفهــم، الزمــن 
ــي،  ــي أحبتن ــيطانة الت ــب، الش الصع
ــة  ــة، املعلم ــدي، الفضيح ــب أفن الطي
ــري،  ــن مص ــي، املواط ــماح، املغنوات س
ــى  ــر ف ــد ظه ــري،، وق ــارة اجلوه ح
ــت  ــل وس ــي راج ــل التليفزيون املسلس
ــر  ســتات مــع اإلذاعــي عــوام علــى ب

ــوى.  اله
ــاب  ــزة كس ــة عزي ــن الفنان ــزوج م ت

ــن.  ــت الف ــي اعتزل الت
وكان الراحــل يعانــى مــن جفــاء زمائه 
ــه إال  ــؤالهم علي ــدم س ــن وع الفنان

القليــل منهــم. 

وفاة الفنان المنتصر بالله بعد 
صراع مع المرض عن عمر 70 عاما

عبــر الفنــان اللبنانــي  راغــب 
عامــة  عــن غضبــه مــن الطبقــة 
السياســية، ونعتهــم بســارقي 
ــد  ــاً أي أح ــعب، داعي ــوال الش أم
ــريكاً أن  ــن ش ــم يك ــم إن ل منه
يقــول مــن ســرق أمــوال الشــعب 
ــداً  ــة، مؤك ــذه القضي ــى ه ويتول
ــد  ــرأ أح ــن يتج ــه ل ــا أن بعده
ــركاء  ــاًَ ش ــم جميع ــول أل أنه ويق

ــرقة. ــي الس ف
ــور  ــن منش ــل تضم ــي التفاصي وف
راغــب عامــة :)حراميــي ومجرمــن. 

ومجرمين وعليهم حصانة( راغب عالمة :)حراميي 

ــا  ــد كل م ــة بع ــم حصان عليه
فعلــوه بالشــعب ! مــن ســرق 
ــؤول ؟!  ــن املس ــاس ؟ م ــوال الن أم
هــل هنــاك مــن آدمــي بــن احلــكام 
ليخــرج ويقــول للبنانيــن من ســرق 
ــريكاً  ــن ش ــم يك ــم ؟؟ إن ل أمواله
ــذه  ــل ه ــم ويحم ــرُأ أحده فليتج
القضيــة ! طبعــاً لــن يتجــرّأ أحــد 
ألنهــم شــركاء فــي أعظــم ســرقة 

ــان(. ــخ لبن ــي تاري ف

ــن أن  ــرم ع ــوى ك ــة جن ــفت الفنان كش
ــو  ــرين األول ه ــن أكتوبر/تش ــابع م الس
بــدء عــرض احللقــة األولــى مــن )ذا فويــس 

.)MBC( ــة ــى محط ــينيور( عل س
ــر  ــوى بنش ــت جن ــل، قام ــي التفاصي وف
تغريــدة مــع صورتــن لهــا، داعيــة اجلمهور 
الــى الترقــب وحفــظ تاريــخ الســابع مــن 
أكتوبر/تشــرين األول موعــد عــرض احللقــة 

األولــى.
 )MBC( ــة ــر شاش ــج عب ــق البرنام ونطل
مبشــاركة النجــوم – املدرّبــن، جنــوى كــرم، 
ــميرة  ــن وس ــم زي ــاكر، ملح ــي ش هان

ــعيد. س
ــج  ــن برنام ــة م ــخة العربي ــّدم النس وتق
ــة  ــاً غنائي )The Voice Senior( أصوات
ــن  ــا ضم ــي مبوهبته ــتن حتتف ــوق الس ف

ــج. ــن البرنام ــم األول م املوس
ــى  ــة األول ــع املرحل ــج م ــق البرنام وينطل

نجوى كرم تكشف عن موعد 

عرض )ذا فويس سينيور(

 )Blind Auditions( )الصــوت وبــس(
املؤلفــة مــن حلقتــن فقــط حتــت إدارة 
ــة  ــن األربع ــوم – املدرّب ــراف النج وإش
جنــوى كــرم، هانــي شــاكر، ملحــم زيــن 
ــتمعون،  ــن يس ــعيد الذي ــميرة س وس
ويحرّكــون الكراســي إلختيــار أحلــى 
صــوت مــن بــن مواهــب أتــت خصيصــاً 
للمشــاركة فــي البرنامــج مــن مختلــف 

ــي. ــم العرب ــاء العال أنح

أعلنــت املمثلــة اللبنانيــة  ناديــن الراســي  
عــن عودتهــا إلــى التمثيــل بعــد غيــاب 
ــدي  ــل، مــن خــال مسلســل كومي طوي
باحلــال(،  )نســوجني  يحمــل عنــوان 
ــي   ــان اللبنان ــة الفن ــاركها البطول ويش
زيــاد برجــي ، إضافــة إلــى املمثلــن 
محمــد خيــر اجلــراح وهبــة نــور وميرفــا 
مقــّدم  حــداد،  هشــام  و  القاضــي، 

ــج. البرام
ونشــرت الراســي عبــر صفحتهــا اخلاصــة 

 نادين الراسي وزياد برجي بمسلسل 
كوميدي جديد  )نسنوجي بالحالل(
علــى أحــد مواقــع التواصــل اإلجتماعــي 
مقطــع فيديــو مبدئــي ترويجــي للعمــل، 

وعّلقــت بالقول:
)إنطاقتــي كانــت بالكوميديــا والرّجعــة 
هيــك رح بتكــون ... .  )نســوجني باحلــال( 
وهــو عــن فكــرة اخملــرج الســوري 
أســامة احلمــد ومــن تأليــف زهيــر قنوع 
ــس   ــل لبُّ ــي نبي ــرج اللبنان ــع اخمل وبتوقي
العمــل مــن بطولــة زيــاد برجــي محمــد 
خيــر اجلــرّاح، هبــة نــور، ميرڤــا القاضــي 
ومقــّدم البرامــج هشــام حّداد وســيجري 
تصويــر جــزء مــن املشــاهد فــي لبنــان 

ــي . ــو ظب ــي أب ــتَكمل ف ــى أن تُس عل
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ــرور 25  ــى م ــام  عل ــة  أح ــة اإلماراتي ــت الفنان احتفل
ســنة علــى إصدارهــا أول ألبــوم غنائــي لهــا وإنطــاق 
ــال  ــات واالعم ــة بالنجاح ــت مليئ ــي كان مســيرتها الت
ــد  ــى أح ــاص عل ــى حســابها اخل ــت عل ــة وكتب القّيم
مواقــع التواصــل االجتماعــي : حــدث فــي مثــل هــذا 
ــوم  ــي 12 10 1995 والي ــوم غنائ ــدور اول الب ــوم ص الي
ــكر  ــل فضــي أش ــنه و يوبي ــل 25 س ــد اكم وهلل احلم
ــا  ــى دعمه ــارات عل ــادي االم ــكر لب ــم الش اهلل اوالً ث
ــي وزوجــي ودعمــه املســتمر  ــم الهل ــن ث ملســيرتي وم
لــي كل مــن دعمنــي وشــجعني مــن شــعراء وملحنــن 

ــي ــن مبوهبت ــور آم وموســيقين وجمه

أحالم حتتفل مبرور 25 
سنة على إصدار أول 

ألبوم لها ..
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  2 0 2 0 Oktoberتشرين األوَّل

1960 
 حصلت نيجيريا على استقاللها عن االحتالل 

.البريطاني
1963

.تم تاسيس جمهورية نيجيريا 

1936 
 الجنرال فرانسيسكو فرانكو يتولى رئاسة 

.الحكومة الوطنية اإلسبانية

1949
 تأســيس جمهوريــة الصيــن الشــعبية مــن 
ــن شــو إن الي ــغ، وتعي ــل مــاو تســي تون  قب

.علــى رأس الحكومــة

1970
ــال  ــري جم ــس المص ــازة الرئي ــييع جن  تش

ــر ــد الناص ..عب

1948
 لجنــة التحقيــق فــي النشــاطات المعاديــة 
 للواليــات المتحــدة تتهــم الممثــل تشــارلي
االتحــاد لحســاب  بالتجســس   تشــابلن 
.الســوفيتي خــالل الحــرب العالميــة الثانية

1898
 إمبراطور روسيا نيقوال الثاني يطرد اليهود من

..كبرى المدن الروسية

1969
ــران  ــرة الكونكــورد تحقــق ســرعة طي  طائ
 تفــوق ســرعة الصــوت وذلــك للمــرة األولــى

.فــي تاريــخ الطيــران المدنــي

 1982
انتخاب هلموت كول مستشارًا أللمانيا 

االتحادية . .

1991
مدينــة لينينغراد تســتعيد اســمها الســابق 

ــانت بطرسبرغ. س

1946
 محكمة نورنبيرغ تصدر أحكام باإلعدام على 
 12 من زعماء النازيين، وبالسجن المؤبد على

.ثالثة آخرين

1971
 افتتــاح منتجــع والــت ديزنــي العالمــي
 بالقــرب مــن أورالنــدو، فلوريــدا، الواليــات

.المتحــدة

.إعان االستقال في 1 أكتوبر 1960
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 ستائر فخمة وراقية وبجميع  التصاميم لغرف األستقبال والصلونات وغرف  النوم

.خدمة سريعة وإتقان في العمل والجودة

إكسسوارات لجميع انواع البرادي  وجميع المقاسات اسعارنا تناسب الجميع 

احدث موديالت الستائر

inh.



ــام  اســترجع   ــادل إم ــل  ع ــو املمث محب
ــا  ــى به ــه أدل ــة ل ــات صادم تصريح
قبــل أكثــر مــن 20 عامــاً، حــن قــال 
إنــه عــاش أيامــاً ســوداء للغايــة فــي 
ــوداء  ــا س ً ــت أوقات ــام 1967 : )ِعش ع
ــر  مبعنــى الكلمــة عــام 67، الفــن يتأث
بالوضــع السياســي ال شــك فــي ذلــك، 
ــرح  ــاه أن املس ــرب معن ــام ح كان قي
ــت  ــا لقي ــش، بأيامه ــينما مفي والس
نفســي بالشــارع ومســؤول عــن أســرة.

ــمير  ــد س ــروح عن ــا ن ــع: )كن ) وتاب
خفاجــي نِســتلف فلــوس، ونَحــط 
ــة  ــض، عبقري ــم بع ــى ه ــا عل هّمن
الشــعب املصــري بقــى فــي الظــروف 
ــن  ــخر م ــه يس ــن هم ــه كان م دي أن
نفســه، أمــا فاكــر عبدالناصــر وقتهــا 
ــات  ــا ج ــده، وبعده ــاش ك ــال: )ب ق
ــي  ــال مش ــر، واحل ــرح ازده 1973 واملس

ــد هلل( . واحلم
ــوار  ــذا احل ــي ه ــام ف ــادل إم وأشــار ع
ــي( ــرام العرب ــع )األه ــراه م ــذي أج ال

عــام 1998 انــه يعتبــر نفســه )زعيــم 
الغابــة( ومصــري ويحــب بلده وشــديد 

ــه. ــه وناســه وعروبت ــاء ألهل االنتم
ــن،  ــره الكاذب ــه يك ــاً بأن ــع معترف وتاب
ــر والتصــرف  ــي التفكي ــوائية ف والعش
ــف  ــف كي ــه فكش ــن يوميات ــا ع أم
يقضــي نهــاره : )ابــدأ كل يــوم بقــراءة 
ــور  ــا فخ ــا وأن ــة كله ــد املصري اجلرائ

 عشت أياماً سوداء 
لقيت فيها

 نفسي بالشارع؟

بالصحــف املصريــة حتــى لو شــتموني، 
وأبحــث فــي هــذه اجلرائــد عــن أحــوال 
البلــد، واألخبــار اخلارجيــة، وبعــض 
املقــاالت العامــة، ثــم أبحــث عــن قراءة 
األخبــار التــي تتعلــق بــي شــخصياً ( 
وعــن حياتــه اخلاصــة بإختصــار ، قــال 
إن زواجــه وفــر لــه االســتقرار النفســي 
ــا و   ــي احبه ــرية الت ــاة األس والـــ حي
أرادهــا، خصوصــاً أنــه ال يحــب الوحدة.
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ــة  ــة باللفت احتفــت الصحــف اإلجنليزي
ــد  ــا محم ــام به ــى ق ــانية الت اإلنس
ــه  ــد تعرض ــرد بع ــاذ مش ــاح إلنق ص
ملضايقــات مــن مجموعــة من الشــباب، 
بعــد مشــاهدة الاعــب املصــري 
مجموعــة مــن الشــباب يحاولــون 
ــود  ــي محطــة وق ــة مســن ف مضايق
قريبــة مــن ملعــب أنفيلــد رود، حيــث 
بالبطــل  ليفربــول  جنــم  وصفــت 
ــن  ــن م ــذ املس ــا أنق ــي بعدم احلقيق

ــور. ــباب املته الش
وقــال موقــع جــول عــن صــاح: )بطــل 
الواقــع( الــذي أنقــذ رجــل مشــرد مــن 
مضايقــات مجموعــة شــباب وقــال إن 
هــذا املوقــف جــاء فــي نفــس الليلــة 
ــى  ــول عل ــا ليفرب ــب فيه ــي تغل الت
ــزي  ــدوري اإلجنلي ــي ال ــنال 3-1 ف أرس
املمتــاز، حيــث لعــب املهاجــم 90 
ــى  ــة عل ــك الليل ــة تل ــة كامل دقيق

ــد. ــب أنفيل ملع
ــد  ــول محم ــم ليفرب ــب مهاج وقد)لع
ــب  ــارج امللع ــة خ ــاح دور البطول ص
ــد  بعــد أن أنقــذ الرجــل املشــرد ديفي
ــن  ــات م ــه ملضايق ــن تعرض ــج م كري
ــي  ــن ف ــن املدافع ــة م ــل مجموع قب
محطــة بنزيــن بالقــرب مــن أنفيلــد(.

ــب  ــتار: )مت الترحي ــي س ــت ديل وكتب

مبحمــد صــاح باعتبــاره بطــًا حقيقيًا 
ــل  ــة رج ــع مضايق ــه ملن ــد تدخل بع
ــه كان يســتقل  ــت أن مشــرد(، وأوضح
ســيارة بينتلــي عنــد تعــرض العجــوز 
للمضايقــات ونــزل منهــا إلنقــاذه 

ــوال. ــاعدة و األم ــه املس ومنح
وقــال العجــوز املشــرد )ديفيــد كريــج( 
إن )صــاح تدخــل وأنقــذه من الشــباب 
ــخرون  ــه ويس ــوا يضايقون ــن كان الذي
ــم  ــدث معه ــال التح ــن خ ــه، م من

ــات(. ــض الكلم ــه بع وتوجي
وأضــاف كريــج فــى تصريحــات: )صــاح 
ــول  ــع ليفرب ــو م ــا ه ــاً مثلم كان رائع
ــن  ــا )ح ــب(، موضح ــى أرض امللع عل

ــي  ــون ف ــؤالء األوالد يصرخ ــمع ه س
ــن  ــال )م ــم وق ــت إليه ــي التف وجه
املمكــن أن تصبحــوا مثلــه خــال 

ــة(. ــنوات قليل س
ــى  ــت عل ــرد )كن ــوز املش ــد العج وأك
يقــن أننــي ال أهــذي حــن قــام صــاح 
ــه  ــترلينى، إن ــه إس ــي 100 جني مبنح
ــة(، مضيفــا )صــاح  أســطورة متكامل
ــث  ــوال، حي ــة األم ــى ماكين ــه ال توج
شــاهد مــا حــدث، صــاح هــو البطــل 
ــاس  ــن الن ــي واع ــي أعين ــي ف احلقيق
ــى  ــكره عل ــد أن أش ــا اآلن، وأري كله

ــة(. ــاق النبيل ــذه االخ ه

الصحافة اإلجنليزية حتتفى مبحمد صالح 
وتصفه بـ)البطل( بعد إنقاذ  رجل عجوز مشرد ؟

www.almadina.de 28





Almadina Service

Ihre Werbung im Almadina Magazin
spart Ihnen die Zeit...

خدمات املدينة
اإلعالن في مجلة  املدينة 

يوفر لكم الوقت ...

für Getränke und 
frische Lebensmittel

Karl-Marx-Str. 100,  12043 Berlin

شركة اسواق البركة 
للمواد الغذائية والتجارة العامة بعروض كثيرة

BBالبركةB
ar

ak
a Baraka Markt

BASSAL 
SHOP

Sonnenallee 36
12045 Berlin
030-62 98 21 54

Sie wollen Ihr Handy 
verkaufen oder sich ein 

neues zulegen?
Kein Problem!

Kontaktieren Sie uns telefonisch oder per 
WhatsApp unter der Nummer 0178 177 42 04

Wenn Sie noch keine Erfahrungen in der 

Sicherheitsbranche haben, dann sind Sie 

bei uns richtig! 

Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Prüfungen so 

leicht wie nirgendwo anders zu bestehen ! 

إذا لم يكن لديك أي خبرة في مجال األمن 

فأنت في املكان الصحيح! سنساعدك في اجتياز

امتحاناتك بشكل أسهل من أي مكان آخر!

Neue
Deutsche

Bildung

Sonnenalle Straße 73, 12045 Berlin
Tel. 030 62727797

@infoGeNuss-Roesterei.eu

Offnungszeiten:
Mon-Sa:10hrs bis 20hrs

Die GeNuss-Rosterei

Bagdad Lebensmittel

مؤسسة بغداد
مواد غذائية/  خضروات و فواكه/ مشروبات

Obst & Gemüse, Getränke

Mehringplatz 6, 10969 Berlin
U-Bhf. Hallesches Tor سمك الكارب العراقي

Öffnungszeiten: 
Mo-So   09.00 - 22.00 Uhr

حياة للسياحة والسفر
Hayat ReisenHayat Reisen

Drontheimerstr. 
24 - 13359 Berlin

Tel.: 030 / 74 92 87 69
Tel.: 030 / 70 24 63 47

تنظيم رحالت شاملة 
جديدنا : حج وعمرة

KFZ-GUTACHTER
Dipl. Ing. Belal Ahmed

-Unfallgutachten
-Fahrzeugbewertung

-Technische Beratung

Schierker Straße 28, 12051 Berlin
Tel.: 030 62 90 00 13
Fax.: 030 62 90 00 58
Mob.: 0177 47 25 337

: 0176 / 206 94 617
Adlergestell 135, 12439 Berlin

inh. Yousef Al Sharaa
Yousef Abschleppdienst

Haben Sie ein defektes Auto, eine Auto Panne?
Egal ob in die Werkstatt Ihrer Wahl,
 oder bis zur Haustür !
Rufen Sie uns wir erledigen das gerne
Flexibel - schnell - preiswert

: alsharaay@gmail.com

نقل سيارات

Verlustanzeige
Hussein Hussein hat seine Iraqischen 
Reisepass auf der Straße verloren.
bei bekannt melden 
Sie bitte unter folgenden Nummer:
0176 624 231 94

إعان عن فقدان جواز سفر عراقي الجنسية 
لصاحبه حسين حسين

الرجاء للمزيد من المعلومات االتصال على الرقم:
او تسليمه الى اقرب شرطة في المانيا

0176 624 231 94
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مــع بدايــة العــد التنازلــي لانتخابــات 
نحــو  األنظــار  تتجــه  األمريكيــة 
ــق األســئلة  ــع تدف ــض، م ــت األبي البي
ــي  ــى الكرس ــس عل ــن يجل ــول م ح
الرئاســي  الســاخن وفــي البــال فتــرة 
رئاســية ســاخنة للرئيــس ترامــب حفل 
بهــا الطقــس السياســي واالقتصــادي 
والقضايــا الداخليــة الشــائكة، ليســت 
ــا التــي أدخلــت  آخرهــا جائحــة كورون
ــي  ــق ف ــق ضي ــي نف ــه ف ــم كل العال
ــا  ــح بصيص ــت مين ــوء خاف ــره ض آخ
ــي  ــاح ينه ــف لق ــل بكش ــن األم م
ــى  ــه البشــرية عل ــاء واجهت أخطــر وب

ــا. ــدى تاريخه م
القليلــة  األســابيع  فــي  يتوقــع 
القادمــة انــدالع معــارك طاحنــة بــن 
الرئيــس دونالــد ترامــب ومنافســه 
ــو  ــي ج ــي الدميقراط ــح الرئاس املرش
بايــدن. فــاألول يســعى لتثبيــت قدميــه 

لفتــرة أربــع ســنوات أخــرى فــي البيــت 
فيمــا يحــاول منافســه  األبيــض، 
الدميقراطــي إقنــاع الناخبــن بأنــه 
االجــدر بــإدارة البــاد. مجلــة ) املدينــة ( 
تضــع القــارئ العربــي فــي املانيــا أمــام 
ــية  ــرات الرئاس ــي للمناظ ــدول  زمن ج
ــام احلاســمة فــي معركــة ترمــب  واألي

ــدن. - باي
و املناظــرة لــم تكــن كافيــة للبرنامــج 
ــن  ــي للمرشــحْن إذ يتضــح م االنتخاب
ردود الفعــل بعــد املناظــرة أن األمريكين 

لــم يتأثــروا بــأداء أي منهمــا
ألنهــا لــم تختلــف املناظــرة الرئاســية 
ــي  ــام 2020، الت ــى لع ــة األول األمريكي
عقــدت فــي 29 ســبتمبر/أيلول املاضــي، 
بدرجــة كبيــرة عــن تلــك التــي جــرت 
ــية  ــات الرئاس ــم االنتخاب ــي موس ف

ــام 2016. ع
فبــدال مــن أن تكــون املناظــرة ســجاال 
تعريفيــا بــن الرئيــس اجلمهــوري احلالي 
ــد ترامــب، ومنافســه الدميقراطــي  دونال

جــو بايــدن، كانــت غيــر حاســمة، ولم 
ترســم اي صــورة مقارنــة فــي النهايــة، 

بــن املرشــحْن.
وشــملت املناظــرة مناقشــة 7 قضايــا، 
وهــي تفشــي جائحــة كورونــا وأعمــال 
ــز  ــة بالتميي ــرة املتعلق ــغب األخي الش
وســجات  واالقتصــاد،  العنصــري، 
ــة  ــيحات للمحكم ــحن، والترش املرش
ــات. ــة االنتخاب ــاخ، ونزاه ــا، واملن العلي

ويخــوض ترامــب معركــة انتخابيــة في 
3 نوفمبر/تشــرين الثانــي املقبــل، للفــوز 

بواليــة رئاســية ثانيــة، ضــد بايــدن، 

ترمب - بايدن من يحسم معركة الكرسي الساخن؟ 



المكّونات
فاصوليا جافة

كربونة
لحمة شقف
قرفة عيدان

فلفل أسود حب
هال حب

قرنفل حب
بصل
جزر

ورق غار
صلصة بندورة

ثوم
باقة كزبرة خضراء

األرز
األرز 

شعيرية
زبدة 
ملح 

ماء

طريقة التحضير
ــل   ــة ) قب ــا اليابس ــع الفاصولي ينق
ــي  ــة. ف ــوية كربون ــع ش ــوم ( م بي
اليــوم  التالــي يتــم غســل الفاصوليــا 
ــم  ــاء وغليه ــع الم ــم وض ــداً،  ث جي

ــا. ــة الفاصولي ــتوي حب ــى تس حت
يتــم وضــع اللحمــة  المقطعــة مــع 
ــة الغــار وعــود  ــة والجــزرة وورق البصل
القرفــة  وحــب القرنفــل ووفلفــل 
أســود حــب وهــال. وضــع المــاء 
عليهــم ويتــم ســلقهم حتى تســتوي 

ــة. ــع اللحم قط
ــا  يتــم  بعــد انتهــاء ســلق الفاصولي
بالكامــل. الســلق  تصفيــة مــاء 

ثــم وضعهــم فــوق طنجــرة اللحمــة 
ــلوقة. المس

ــدة ثــم  فــي مقــاة أخــرى نضــع الزب
نقلبهــم مــع الثــوم والكزبــرة الخضراء. 
ــرة  ــوق طنج ــم ف ــم وضه ــا  يت بعده
ــم خلــط صلصــة  ــم يت ــا، ث الفاصولي

ــع  ــم. م ــاء واضافته ــع الم ــدورة م البن
تعديــل الملــح.

األرز
نضع الزبدة يف طنجرة، ونضع الشعريية فوقها، نقلبهم 

حتى تصري لونه ذهبي. 

بعد غسل األرز لعدة مرات  يتم وضعه فوق الشعريية 

، وإضافة املاء املغيل و تعديل امللح. تعدل الحرارة 

عىل أقل درجة.

صحتين وهنا!

الفاصوليا البيضاء مع اللحمة
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نجاح /ام صدام )آدم( : 

مبروك أفراح  آل ذنيبات

/

فــي جــو عائلــي بهيــج مليــئ بالحــب 
ــاب  ــاف الش ــم زف ــرور ت ــرح والس والف
ــل االخ و  ــات نج ــان ذنيب ــيم أم الوس
ــد(   ــو وع ــات )اب ــاض ذنيب ــق ري الصدي
علــى اآلنســة االمــورة صاحبــة الصــون 
 والعفــاف التركيــة هــال  فــي برليــن.

وبحضــور جمــع مــن األهــل واألصدقــاء 
ــاً  ــد كان حف ــاب وق ــارب واألحب واألق
جميــا ومميــزاً حيــث رقــص الجميــع 

واألغانــي  أالنغــام  احلــى  علــى 
 الوطنيــة واألهازيــج األردنيــة والتركيــة.

ــورود  ــل ال ــة بأجم ــت الصال ــد ازدان وق
ــاة  ــة بحي ــي القلبي ــات والتهان واالمني
تحريــر  اســرة   . زوجيــة ســعيدة 
ــو صــدام  ــة اب ــة( وعائل ــة )المدين مجل
يهنئــون العروســين واألهــل. ألــف الــف  

ــن. ــاه والبني ــروووك وبالرف مب
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فــي جــو عائلــي بهيــج مليــئ 
ــاف  ــم زف ــرور ت ــرح والس ــب والف بالح
الشــاب الوســيم محمــد صــاح 
ــورة  ــة االم ــى اآلنس ــد عل ــو عاب اب
ــوزانا  ــاف س ــون والعف ــة الص صاحب
 فــي قاعــة فنــدق مارتيــم فــي برليــن.

وبحضــور جمــع مــن األهــل واألصدقــاء 
ــاً  ــد كان حف ــاب وق ــارب واألحب واألق
جميــا ومميــزاً حيــث رقــص الجميــع 
علــى احلــى أالنغــام واألغانــي الوطنيــة 

والفلســطينية مع ال  د  ج  الفلسطينية 
ــاء لغــزة  الموطــن األصلــي  ــم الغن وت
ــة  ــت الصال ــد ازدان ــس. وق ــل العري أله
ــي  ــات والتهان ــورود واالمني ــل ال بأجم
القلبيــة بحيــاة زوجيــة ســعيدة . 
اســرة تحريــر مجلــة )المدينــة( وعائلــة 
ابــو صــدام يهنئــون العروســين واألهــل. 
ألــف الــف  مبــروووك وبالرفــاه والبنيــن.

نجاح /ام صدام )آدم( : 

مبروك أفراح  آل ابو عابد
/





الصمت

 من الصمت خرجت إليك بصمتي،،
 ومن العدِم أنير احلق هدىً لدربي 
 آتياً من رواق الغيب بقوٍل لقولي

وسكوٍن مرتفٍع العلى علواً فوق ميولي 
 وصوتي،،

متكسرةٌ اجنحة الوهِم زواالً وانزالقاً ألسفل 
 الهرِم،،

 آٍه سيدي،،
 آٍه صرخة أملي،،

صرخة احملبوب الذي طال إنتظاره سجيناً 
 خلف أحجية القلِم

 باحثاً عن قوٍل يليق بالقوِل،،
 يريد جواباً عن سر التأوِه،،

 وسره انت يا غايتي وأملي 
 كل أملي،،

 وكل حٍب مرفٍق بعملي 
 كُُل الكُِل ،،

 والكُُل انت في جاللك ينجلي
 منزهٌ في ذاتك وقدسك العلي

أحترت فيك وذبت في جنب معاليك 
 السرمدي،،

 فكيف إليك ال أصبو حتى أنفني ؟؟
 بل أّن لصمتي ان ال ينثني !

 وانت أنت تختار أحبابك اخلُلَِّص،،
جاعلهم لك دون غيرهم عنواناً في بهاءك 

 اجللي،،
 سيدي وحبيبي األولي 

 خذني إليك بيدك ،، 
 إصبغني صبغة اللون األوحدي

 حطم كبريائي،،
زلزل ذاتي لتبقى انت مشعري 

 ووجهتي،،
 آٍه سيدي آٍه ،،

 كم أتأوه منك حباً صادِق
 حباً متجٍل في عني وحدانيتك األوحدي

أعشقك والعشق ناقٌص في حسن 
 بهاءك ونورك األجمِل

 خذ دمعي سيدي 
 والدمع منك نبعه لصيامي ُمفطِر

 أحبك،،أحبك سيدي،، 
 حب حياٍة ،،

حتيا بك أوصالي ويرقى القلب بك 
 موطني
 أحيني،،

 خللودٍ باٍق لواهب احلياة،،
 -حياة احلياة،،

 جنة العباد الهني
واحلي وحده َمنْ يهب احلياة مليٍت اصله 

 عدِم 
 قد كان قبالً نوراً بالصمت يسعى 

صامتاً حتى اتته نفحة احلياة 
 الدنيوي،،،

 ايٍه سيدي 
 احبك صامتاً والصمت اصلي ومعدني

 وأقسم صادقاً 
لوالك ما كنّت اليوم وغٍد يبقى احلب 

احلقيقي االولي....

Fayad Ahmad

الصمت
41 www.almadina.de



                                          الدلو

برج احلمل

توقعات االبراج الفلكية

برج الثور

اجلوزاء

السرطان

األسد

العذراء

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

احلوت

الرسم ) 1 ( هو االصل والرسم ) 2 ( به سبعة اختالفات حاول 
معرفتها في ظرف دقيقة واحدة، اذا وجدتها لديك قوة املالحظة.

مكاســب هامــة حتّققهــا وتتغّلــب على مشــاكلك  
ــاة، حســود يحــاول اســتغالل  ــر وطــول  األن بالصب

طيبتــك فإحــذره. 

 واجباتــك املهنيــة واإلجتماعيــة تتراكــم ، إالّ أن 
النتائــج  املاديــة   ســتكون نتائــج ايجابيــة ، عالــج 

ــيان. ــك بالنس جروح
     

نتائــج  إيجابيــة فــي مجــال العمــل حتصــل عليهــا 
قريبــاً. خبــر ســار ســيفرحك  مــن قريــب مســافر 

، ال تنســى   أن تفــي بوعــودك، فوعــد   احلــر ديــن.

تتــردد فاحلــظ  وال  تقــّدم  تتحــذه  قــرار مهــم 
يحالفــك  وســيبقى الــى جانبــك ، مشــكلتك 
ــب. ــك للحبي ــي |إال برجوع ــن تنته ــة ل العاطفي

ــار ســارة مــن قريــب مســافر، ارفــض  تصلــك أخب
أي  مشــروع يعــرض عليكهــذه الفتــرة. احلــظ 

ــيتحقق. ــم س ــدف مه ــك  وه ــم ل سيبتس

أحوالــك املاديــة فــي حتســن مســتمر ولكــن إيــاك 
. ال  والتبذيــر، عمــل إضافــي  تتســلمه قريبــاً 

ــن  . ــؤون اآلخري ــي ش ــل ف تتدخ

حســابتك بحاجــة الــى إعــادة نظــر  قــد متــرّ بأزمة 
ماليــة، ال تؤخــذ باملظاهــر الزائفة  .

إالّ غمامــة صيفــاً  ليــس   مــا تشــكو منــه  
ــح  ــد ، رب ــل  جدي ــق بعم ــة  تتعّل ــتزول، مكامل وس

مــادّي ســيأتيك فجــأة.

ــيطاً  ــاً ونش ــا  مندفع ــود منه ــة تع ــة موفق  رحل
ــد  ــب جدي ــن.  ح ــه اآلخري ــوم ب ــا يق ــرث مل ، ال تكت

ــّدد. يتج

 متاعــب تتعــرض لهــا فــي مجــال العمــل عليــك 
أن تضــع حــد لهــا

كــن قــوي  ولتكــن ثقتــك بنفســك كبيــرة ، تــرددك 
ــي  ــش ف ــك تعي ــة يجعل ــة العاطفي ــن الناحي م

دوامــة.

ــره،  ــك  أم ــخص يهم ــن ش ــع م ــر متوق ــاء غي لق
عليــك   يضيــع  الشــكليات   ببعــض  تعلقــك 
فرصــاً   هبيــة إبتعــد عــن العنــاد  ، ال تتأثــر بــكال 

م  اآلخريــن.
أفقيا:-1 من احليات السامة - انتفخ جلده من مرض -2 متشابهة - علم. -3 ممثل مصري.

-4 أحد الوالدين - ينام فيه الزائر. -5 دولة أوروبية. -6 الهام - حيوان من الزاحفات. 
-7 حبس - رئيس جمهورية لبناني سابق. -8 رئيس أمريكا سابق - أحد الطوابق.

-9 سارقني - يغطى به.-10 اسم علم مؤنث - اإلستطاعة على العمل. 

عامودياً: -1 وصلة كهربائية  لها أربع منافذ. -2 متشابهة - أتى.-3 من الطيور - من 
أجهزةالتواصل اإلجتماعي.-4 يستعمل للكتابة - يقلى به. -5 إسم علم مذكر - من كان 

عطاؤه كثيراً على الناس.-6 ال يباح به. -7 عكس األطول )معكوسة( - تكلم. -8  أب - عاصي 

عن  الدين. -9 فرس كثير اللحم - يدفن. -10 موضع اخلزف األثرية - من احللويات اللبنانية.

GEFLÜGEL- & LEBENSMITTEL GROSHANDEL
IKBAL

030/ 680 88 690

Britzer Damm 74, 12347 Berlin

0151/ 5473 7440 030/ 680 88 767

http://www.ikbalgeflügel.de

اجود انواع احلمص 
احلبة الطبيعي

الكبيرة
100%

25 kg 

دواجن ومواد غذائية باجلملة	 
دجاج كامل أو مقطع	 
شرائح دجاج متبل مع البهارات أو من دون	 
قطع دجاج متبل بالبهارات جاهز للشوي	 
شرائح دجاج )فيليه( جاهزة لإلستعمال	 
ناجتس دجاج	 
أسافني دجاج 	 
فيليه الدجاج الداخلية	 
صدور دجاج مع اجللد والعظام	 
أجنحة دجاج مقطعة نصفني	 
برغر دجاج	 
خبز الهمبرغر 	 
حلمة للهمبرغر	 
بطاطا للقلي، مثلجة، طازج	 
زيت نباتي للقلي، زبدة نباتي	 

 Unser Angebot:
• Brathähnchen
• Hähnchenteile
• Griller
• Pflanzenöl
• Joghurt
• Pommes Frites
• Wedges
• Bratkartoffeln
• Hamburgerfleisch
• Nudelsalat
• Kartoffelslat
• WeiSkrautsalat
   u.v.m
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GEFLÜGEL- & LEBENSMITTEL GROSHANDEL
IKBAL

030/ 680 88 690

Britzer Damm 74, 12347 Berlin

0151/ 5473 7440 030/ 680 88 767

http://www.ikbalgeflügel.de

اجود انواع احلمص 
احلبة الطبيعي

الكبيرة
100%

25 kg 

دواجن ومواد غذائية باجلملة	 
دجاج كامل أو مقطع	 
شرائح دجاج متبل مع البهارات أو من دون	 
قطع دجاج متبل بالبهارات جاهز للشوي	 
شرائح دجاج )فيليه( جاهزة لإلستعمال	 
ناجتس دجاج	 
أسافني دجاج 	 
فيليه الدجاج الداخلية	 
صدور دجاج مع اجللد والعظام	 
أجنحة دجاج مقطعة نصفني	 
برغر دجاج	 
خبز الهمبرغر 	 
حلمة للهمبرغر	 
بطاطا للقلي، مثلجة، طازج	 
زيت نباتي للقلي، زبدة نباتي	 

 Unser Angebot:
• Brathähnchen
• Hähnchenteile
• Griller
• Pflanzenöl
• Joghurt
• Pommes Frites
• Wedges
• Bratkartoffeln
• Hamburgerfleisch
• Nudelsalat
• Kartoffelslat
• WeiSkrautsalat
   u.v.m



GMBH
BYBLOSTRANS

DEUTSCHLAND

LIBANON

بشرة ساره .. الى جميع الراغبني
 بإرسال طرود او حقائب سفر الى لبنان 

أمتعة البسة معدات هدايا اجهزة كهربائية
كومبيوتر تلفزيون الخ ...

شركة بيبلوس ترانس تؤمن لكم
 هذه اخلدمة من منزلكم في املانيا

 الى منزلكم في لبنان .

للمزيد من املعلومات وملعرفة كيفية اإلرسال 
الرجاء االتصال على الرقم :

او على العنوان التالي :
Karl -Marx Straße 174 
12043, Berlin

Tel.:0176 40201265

Tel.:0176 40201265 byblostrans@hotmail.com

شركة بيبلوس ترانس للشحن

املانيا

لبنان

BYBLOSTRANS







Ausbau und Umbau
• Trockenbauarbeiten
• Fliesenarbeiten
• Spachtelarbeiten
• Bodenbelagsarbeiten

Bauarbeiten
• Fensterbau
• Putz- und Stuckarbeiten
• Vollwärmeschutz
• Wärmedämmverbundsystem

Reinigung
• Hygienestandards.

Sanierungsarbeiten
• Kabelverlegung
• Lampenschirmhersteller
• Bauwerksabdichtung
• Rolladen- und Sonnenschutztechnik

Umzüge & Transporte
• Sauberkeit und Komfort

Holz- und Zimmererarbeiten
• Holzwandarbeiten
• Herstellung Doppelboden
• Holzbalkendecken
• Statische Holzkonstruktion

Le
is

tu
ng

en

جميع اعمال الكهرباء والصيانة
تبليط األرضيات

أعمال البناء
تركيب نوافذ

تركيب نظام عزل حراري
جميع انواع النقليات

اعمال جنارة
وبناء اخلزائن واملطابخ

ارضيات خشبية

للمزيد من املعلومات :

Electrikar  - Maler - Laminatleger - Flisenleger

Fa.

0151 471 888 38

Brahestraße 19,
10589 Berlin

Sprechstunde
07:00 – 16:00 PM
Monday – Freitag

Phone: +49 151 4 71 888 38
Email: info@technische24.com

www.technische24.com



Pakistanische Spezialitäten
Wird bald geöffnet in der:

Tel.: 0176 10 34 99 50

Tel.: 015129 444 444

Tel.: 030 98 55 04 22
Sonnenallee 137
12059 Berlin

Das erste mal in Berlin ! 
Pakistanische Restaurant   
Unser Essen ist 100 % Halal  
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Urban-Apotheke

Urbanstraße 39. 10967 Berlin

Tel.: 030 - 69 40 93 43

Inhaber O. Nabtaiti

Wir sprechen Arabish und Türkisch

eczane نتحدث العربية

für Ihre Gesund
heit

Fax: 030 - 69 40 93 45

E-mail: urban-Apotheke@web.de

صيدلية اوربان 
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Grenzallee 22 
 12057 Berlin 

Tel.: 030/ 680 55 966    
Fax: 030/ 568 29 481
U-Bahnhof Grenzallee

 Immer wieder ANDERS! 
Immer wieder NEU!

اجمل المفروشات الشرقية

 Filiale 1 
Oranienburgerstraße 182-184

13437 Berlin 
 Tel.: 030/ 407 29 401    
Fax: 030/ 407 29 400

 Filiale 2

 Jede Woche neue 
Angebote!

دائمًا احلى العروض

ZUFRIEDEN WOHNEN SEIT 1993 

Müllerstraße 141
13353 Berlin

Tel.: 030/ 206 22 236    
Fax: 030/ 206 22 361

 Filiale 3

U-Bahnhof SeestraßeU-Bahnhof Wittenau

@ErsinmoebelGmbH @ersinmoebel @ersinmoebel www.ersin-moebel-online.de
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Person / Nacht
Küche,
Waschraum
Anmeldung
Monatlich geht auch !

Person / Night
Kitchen
Washroom
Registration
Monthy is also possible !

15€

محيط اإلقامة موقع رائع

 في منتصف المدينة 

وهو احب الضيوف للمشي والتنزه 

والشراء في هذا الحي ) شارع العرب (

لشخص /  في اليوم
مطبخ
حمام

التسجيل
ايضاً تستطيع لشهر كامل

015777667371
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12529 SCHÖNEFELD BEI BERLIN. 

T :  +493076101518  -  F :  +49 30 76 10 15 17  -  M : +49 151 55 86 87 89

 WWW.NEOLUXE.DE

TRANSFER   SCHUTTELSERVICE   FAHRDIENST

NEOLUXE

7 حجــوزات فندقيــة وشــاليهات علــى البحــر فــي 
ــدا باســعار تناســب اجلميع  بولن

ــوق  ــع الس ــة م ــدا باملقارن ــة ج ــعارنا مقبول اس
ــي . البرلين

ــة  ــة او عائلي ــواع الســيارات فردي ــع ان ــر جمي 1تأجي
ــي، اســبوعي، او شــهري بشــكل يوم

2 تاجير سيارات ترانسبورته بدون سائق

ــيارات  ــا بس ــن وضواحيه ــي برل ــي ف ــة تكس 3خدم
مرخصــة ومؤمنــة قانونيــا ويحــق لنــا بنقــل 
الــركاب مــن و خــال ترخيــص تابــع للقانــون االملانــي  

)Personenbeförderungsgesetz ( 
ــاً  وزجاجــة  ــت مجان ــة االنترني ســيارتنا مجهــزة بخدم

مــاء.

ــوم واحــد ضمــن االحتــاد  4رحــات ســياحية لي
ــي . االوروب

ــة  ــواق البولندي ــم االس ــوق بأفخ ــات تس رح
ــات. ــد التنزي مبوع

5 رحات مسابح وماهي ضمن املانيا

6 حجــوزات فندقيــة باســعار ممتــازة ومــزارع مــع 
ــي  ــل ف ــات وللعوائ ــة للمحجب ــابح خاص مس

ــن. برل

خدماتنا:

• TÜV+AU

• Vorstellung

• Ölwechsel

• Inspektion

• KFZ-Mechanik

• KFZ-Elektrik

• Autoglas

• Stoßdämpfer

• Auspuff

• Kupplung

• Bremsen

• Diagnosen

GAZI 27 
AUTOSERVICE

Thomas straße 31 · 
12053 Berlin

Tel.:   030/ 26 37 20 59
Tel.: 0176/ 23 78 57 19

إصالح األعطال امليكانيكية

إصالح األعطال الكهربائية

صيانة دورية

فحص السيارات وبرمجة

متخصصون في صيانة جميع السيارات

صيانة السيارات
بحرفية عالية
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صيانة السيارات
بحرفية عالية



Vereineجمعيات Lebensmittel

DAUG e.V.
Boddin Straße 66, 12053 Berlin
Tel. 030 56825972
Al-Hassanein Schule & Zentrum 
Perleberger Straße 17, 10559 Berlin
Tel.: 0176 1049 8135

Das Deutsche-Libanesische Haus e.V.
Reuter Straße24, 12043 Berlin
Tel. 0157 33 00 40 40

Al Huleh e.V.
Weise Straße 23, 12049 Berlin
Tel. 030 6214959

Al-Irschad e.V.
Flughafen Straße 79-81, 12049 Berlin
Tel.& Fax. 03062705116

Karame e.V.
Wihelmshavener  Straße 22, 10551 
Berlin
Tel. 030 39035516

Al-Mabarrat e.V.
Sonnenalle 69, 12045 Berlin
Tel. 030 62725564

Al Yarmouk Freundschaftsgesellschaft 
e.V.
Mob. 0163 6032158
Mob. 0176 77144020

Arabischer Bund e.V.
Finow Straße 27, 12045 Berlin
Tel. 030 91535068

Deutsch Arabisches Zentrum e.V.
Uthmann Straße 23, 12043 Berlin
Tel. 030 56826648

Ghorfa e.V.
Garnisonkirchplatz 1, D 10178 Berlin
Tel. 030 2789070

AKI e.V.
Falkstraße 23, 12053 Berlin

FC Al-Kauthar 
Glasower Straße 54, 12051 Berlin
Tel. 030 6263638

رابطة احلولة 

غرفة التجارة والصناعة العربية واالملانية

االرشاد

الكرامة

املبرات

اليرموك

الرابطة العربية

املركز العربي االملاني

Bagdad
Mehringplatz 6, 10963 Berlin
Tel. 030 22433003

Nadaf Supermarket 
Karl-Marx Straße 170, 12043 Berlin
Tel. 030 62725040

Baraka Markt 
Sonnenalle 39, 12045 Berlin
Tel. 030 62725040

Baraka Markt
Karl-Marx Straße 100, 12043 Berli

Orient
Emser Straße 104, 12051 Berlin
Tel. 030 62843854

Ikbal Geflügel
Britzer Damm Straße 74, 12347 Berlin
Tel. 030 68088690
Mob. 0151 4737440

Nazar Market
Wilmersdorfer Straße 123, 10627 
Berlin
Tel. 030 31992691

Al Mustafa
Karl-Marx Straße 36, 12043 Berlin
Tel. 030 60976387

Alrayan
Sonnenalle Straße 156, 12059 Berlin
Tel. 030 68972913

Azzam
Sonnenalle 54, 12045 Berlin
Tel. 030 62725040

Harb
Postdamer Straße 93, 10785 Berlin
Tel. 030 2651627

Oase
Bad Straße 48, 13357 Berlin
Tel. 030 4656199

اجلالية العربية االملانية املستقلة

البيت اللبناني االملاني

مواد غذائية

مركز احلسني

املعهد الثقافي العربي

نادي الكوثر الرياضي

شركة اقبال  

شركة حرب

شركة البركة للمواد الغذائية

شركة البركة للمواد الغذائية

نظر ماركت

ملحمة املصطفى

محل الريان

شركة عزام

مؤسسة بغداد للمواد الغذائية

شركة نداف للمواد الغذائية

محل الواحة 

محات الشرق 

متخصص في  قوانني األسرة ، قوانني 
السير ، القانون اجلنائي

 ، قانون االجانب واللجوء
 ، القوانني الطبية.

Housam Ibrahim
R e c h t s a n w a l t

Schwerpunkte: 
• Familienrecht
• Verkehrsrecht

• Strafrecht
• Ausländer- & Asylrecht 

Müllerstraße 156 A
13353 Berlin

(U-Bhf. Leopoldplatz) 
Tel.: 030 /469 062 822
Fax: 030 /469 062 829

ÖFFNUNGSZEITEN
Sa.-So. 10.00 - 15.00 Uhr 
Di.-Mi. 15.00 - 19.30 Uhr

FAX 030 / 516 305 82
EMAIL info@cordoba-ev.de 
WEB www.cordoba-ev.de

FILIALE 1
Finowstr. 27, D-12045 Berlin
U7 Rathaus Neukölln

TEL. 030 / 516 305 81

UNTERRICHTSZEITEN:
Gr. 1 Sa. 10:00 - 12:15  + So. 10:00 - 12:00
Gr. 2 Sa. 12:15 - 15:00 + Di.  17:30 - 19:30
Gr. 3 So. 12:15 - 15:00 + Mi. 17:30 - 19:30

FILIALE 2
Drontheimer Str. 32A; D-13359 Berlin
U8/U9 Osloer Str.

TEL. 030 / 499 088 59

UNTERRICHTSZEITEN:
Gr. 1 Sa. 10:00 - 12:15 + Di.  15:00 - 17:00
Gr. 2 Sa. 12:45 - 15:00 + Di.  17:30 - 19:30
Gr. 3 So. 12:45 - 15:00 + Mi. 17:30 - 19:30

FILIALE 3
Flughafenstr. 43; D-12053 Berlin
U8 Boddinstr.

TEL. 030 / 627 319 98

UNTERRICHTSZEITEN:
Gr. 1 Sa. 10:00 - 12:15 + So. 10:00 - 12:00
Gr. 2 Sa. 12:45 - 15:00 + So. 12:45 - 14:45

FILIALE 4

Zur Zeit außer Betrieb!
خير مكان لتعليم األطفال العربية

تعتمد املدرسة نظام التعليم 
السنوي الذي ميتد من شهر 

ايلول ) سبتمبر ( وحتى حزيران 
) يونيو ( من السنة التالية .

للمرحلة األساسية من الروضة 
وحتى الصف السادس

تستقبل املدرسة االطفال من 
سن الرابعة وحتى الثامنة عشر 

لدينا اربعة فروع في برلني

Sonnenalle Straße 73, 12045 Berlin
Tel. 030 62727797

@infoGeNuss-Roesterei.eu

Offnungszeiten:
Mon-Sa:10hrs bis 20hrs

Die GeNuss-Rösterei



SHARAZAD

خير مكان لتعليم األطفال العربية



A-Z شوب

بصل شوب

طم طم

A-Z شوب

Bassal-Shop 
Sonnenalle Straße 36, 12045 Berlin
Tel. 030 62982154

Kant Straße 67, 10627 Berlin
Tel. 030 60957072

U-Bahnhof Fehrbelinerplatz
030 39723167

Tam Tam
Karl Marx Straße 65, 12043 Berlin
Tel. 030 87339250

A-Z Handy Shop
Sonnenalle Straße 16, 12047 Berlin
Tel. 030 76767089, Fax. 030 78898254

A-Z Handy Shop 02
Karl Marx Straße 127, 12043 Berlin
Tel. 030 68084544

Tele Cafe - Al Mahaba
Bad Straße 49A, 133357 Berlin
Tel. 030 46064637

Mobilfunkتليفونات

بصل شوب

بصل شوب

BASSAL 
SHOP

Tele Cafe 
Al Mahaba

سنترال احملبة

Juweliere

Golf Juwelier
Turm Straße 15, 10559 Berlin
Tel. 030 3944280

Elissa 
Turm Straße 36, 10551 Berlin
Tel. 030 39839917

Al Afrah
Karl Marx Straße 71, 12043 Berlin
Tel. 030 85977769

Al Hadi Juwelier
Hermann Straße 177, 12051 Berlin
Tel. 030 23911508

El Rida
Hutten Straße 1, 10553 Berlin
Tel. 030 3995991

Dubai
Turm Straße 47a, 10551 Berlin
Tel. 030 3944280

مجوهرات

مجوهرات الهادي 

مجوهرات الرضا

مجوهرات اخلليج

مجوهرات اليسا

مجوهرات االفراح

مجوهرات دبي

JUWELIER
ELISSA

DUBAI
JUWELIER

Fahrschulen

Fahrschule SONNE
Sonnenalle Straße 82, 12045, Berlin
Tel. 030 680 720 96

Fahrschule SONNE 
Tempelhofer Damm 214, 12099 Berlin
Tel. 030 555 96 711

Fahrschule SONNE
Karl-Marx Straße 163, 12043 Berlin
Tel. 030 984 08 569

Fahrschule Exakt
Anzengruberstraße 6, 12043 Berlin
Tel. 030 23536205

Turbo Fahrschule
Donau Straße 101, 12043 Berlin
Tel. 030 56821280

Turbo Fahrschule
Bredow Straße 2, 10551 Berlin
Tel. 030 39837537

مدارس سواقة عربية

مدرسة اكزكت

مدرسة توربو

مدرسة الشمس

مدرسة الشمس

مدرسة الشمس

مدرسة توربو

www.almadina.de 62





اورجانو مطعم  ايطالي ) حال (

مطعم ومقهى شهرزاد

مطعم فادي 

مطعم اكروم

مطعم السلطان

مطعم الدمشقي

مطعم باكستاني عجوة

Ris A Restaurant

Albaik 
Sonnenalle 26-28, 12047 Berlin
Tel. 0157 333 38 111

Mann o Salwa
Sonnenalle 137, 12059 Berlin
Tel. 030 98 55 04 22

Ajwa 
Bochumer Straße 5, 1055 Berlin
Tel. 030 397 40 915

Oregano
Dahlmann Straße 22, 10629 Berlin
www.oregano.berlin

SharaZad
Dahlmann Straße 27, 10629 Berlin
Tel. 030 532 167 67

Fabi Food 
Postdamer Straße 117-119, 10783 
Berlin
Tel. 030 22 68 7570

Akroum
Sonnenalle Straße 45,
 12045 Berlin

Al Sultan
Mehringdamm Straße 44, 10969 Berlin
Tel. 030 78897239

Aldimashqi
Reuter Straße 28,
12047 Berlin

Weichsel Straße 62,12043
Tel. 0176 70 71 27 82

Restaurantsمطاعم

Bäckereie
Al-Mustafa
Weichsel Straße 8, 12043 Berlin
Mob. 0176 833 006 22

Manar Back 
Sonnenalle Straße 45, 12045 Berlin
Tel. 030 62989920

Nuss Depot
Sonnenalle Straße 73, 12045 Berlin
Tel. 030 62727797

Um Kulthum
Sonnenalle Straße 50, 12045 Berlin
Tel. 030 6273499

Konditorei Al Malak 
Sonnenalle Straße 138, 12059 Berlin
Tel. 030 63226540

مخابز

املن و السلوى باكستاني

مطاعم البيك

مطاعم رزقة

مطعم بعلبكي

حلويات املصطفى

حلويات املنار

محمصة وحلويات 

حلويات ام كلثوم

حلويات املاك

Rechtsanwälteمحاميني
Habip Buz
See Straße 43, 13353 Berlin
Tel. 030 453 33 40

Samir Hajjaj
Berliner Straße 157, 10715 
Berlin
Tel. 030 37448944

Housam Ibrahim
Müller Straße 156A, 13353 
Berlin
Tel. 030 469062822

Nawa Consulting & Services
Willmanndamm15, 10827 
Berlin
Tel. 030 55 07 11 29

احملامي حبيب بوز

احملامي حسام ابراهيم

للخدمات القانونية

احملامي سمير حجاج

Al Sultan
Bistro

اكروممطعم

ko
nd

itorei & Bäckerei

Um Kulthum

AL MALAK

HOUSAM
IBRAHIM

SAMIR
HAJJAJ

Snack

BaalbakiBaalbaki

Frisch - saisonal - regional
Moderne - Mediterrane - Küche

Dahlmannstraße 22
10629 Berlin

www.oregano.berlin

Antipasti

Zuppa

Pasta

Piatto di carne di Pollo

Insalata

Steinofen Pizza

Saucen

Chicken Plates

Dessert

Softdrinksحالل

مطعم مأكوالت 
ايطالية 

احصل على 

افضل انواع 

البيتزا الشهية 

من بيتزا اجلني 

واخلضار إلى بيتزا 

الدجاج واللحم 

البقري،

اجواء راقية 

جميعها حالل 
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Frisch - saisonal - regional
Moderne - Mediterrane - Küche

Dahlmannstraße 22
10629 Berlin
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Saucen

Chicken Plates

Dessert

Softdrinksحالل

مطعم مأكوالت 
ايطالية 

احصل على 

افضل انواع 

البيتزا الشهية 

من بيتزا اجلني 

واخلضار إلى بيتزا 

الدجاج واللحم 

البقري،

اجواء راقية 

جميعها حالل 



السفارات العربية

Arabische Liga 
Schützenstr.18, 10117 Berlin    Tel.: 030-20 62 28 90

Ägypten 
Stauffenbergerstr.6-7, 10785 Berlin     Tel.: 030-477 5470

Algerien
Görschestr.45, 13187 Berlin     Tel.: 030-43 73 70

Bahrain
Klingelhöferstr.7, 10785 Berlin     Tel.: 030-868 777 77

Dschibuti
Kurfrüstenstr.84, 10787 Berlin     Tel.: 030-263 901 57

Eritrea
Stavangerstr.18, 10439 Berlin     Tel.: 030-446 7460

Irak 
Pacellialle 19-21, 14195 Berlin     Tel.: 030-814 880

Jemen 
Budapesterstr.37, 10787 Berlin            Tel.: 030-897 3050

Jordanien 
Heerstra.201, 13595 Berlin     Tel.: 030-369 9600

Qatar 
Hagenstr.56, 14193 Berlin     Tel.: 030-862 060

Kuwait 
Griegstr.5-7, 14193 Berlin     Tel.: 030-897 3000

Libanon
Berlinerstr.127, 13187 Berlin     Tel.: 030-474 9860

Libyen 
Podbielskialle 42, 14195 Berlin     Tel.: 030-200 5960

Marokko 
Niederwallstr.39, 10117 Berlin     Tel.: 030-2061 2412

Mauretanien 
Kommandanstr.80, 10117 Berlin     Tel.: 030-2065 883

Oman 
Clayalle 82, 14195 Berlin     Tel.: 030-8100 501

Palästina 
Rheinbabenalle 8, 14199 Berlin     Tel.: 030-2061 770 

Saudi-Arabien 
Tiergartenstr.33-34, 10785 Berlin     Tel.: 030-8870 4984

Sudan 
Kufürstendamm 151, 10709 Berlin     Tel.: 030-890 6980

Syrien 
Rauchstr.25, 10787 Berlin     Tel.: 030-501 770

Tunesien 
Lindenalle 16, 14050 Berlin     Tel.: 030-364 1070

V.A.Emirate 
Hiroshimastr.18-20, 10785 Berlin     Tel.: 030-516 516

جامعة الدول العربية

مصر

اجلزائر

 البحرين

العراق

اليمن

االردن

قطر

الكويت

لبنان

ليبيا

املغرب

موريتانيا

ُ عمان

فلسطن

 السعودية

السودان

سوريا

تونس

االمارات العربية

جيبوتي

ارتيريا

Arabische Botschaften Moscheen

Omer Moschee
Wiener Straße 1-6, 10999 Berlin
Tel. 030 6126961

Al-Nur Moschee
Haber Straße 3, 12057 Berlin
Tel. 030 68083610

Dar Assalam
Flughafen Straße 43, 12053 Berlin
Tel. 030 62731998

Al Firdaus Moschee
Brüsseler Straße 39, 13353 Berlin

Ibrahim Al Khalil Moschee
Colditz Straße 27-29, 12099 Berlin
Mob. 0172 5701921

Markaz Al-Qaim
Flughafen Straße 79-81, 12049 
Berlin
Tel. 030 62705116

IKEZ
Finow Straße 27, 12045 Berlin
Tel. 030 68088490

Dar Al Hikma Moschee
Rathenower Straße 16, 10559 
Berlin
Tel. 030 3957629

IZDB
Drontheimer Straße 32A, 13359 
Berlin
Tel. 030 49500803

Kirchen

Katholosche Kirche
Mittenwalder Straße 15, 10961 Berlin

Amtsgericht Lichtenberg
Reodeliusplatz 1, 10365 Berlin
Tel. 030 902530

Römisch Orthodoxe
Ludwigsfelder Straße 30, 14165 Berlin
Tel. 030 80498820

مسجد عمر 

املركز الثقافي

الكنيسة الكاتوليكية

مسجد النور

دار السام 

الفردوس

ابراهيم اخلليل

مركز القائم 

املركز االسامي

دار احلكمة

كنيسة الروم االرثودوكس

الكنيسة القبطية املصرية

مساجد

كنائس

Gern begrüßen wir Sie  in unserem 
komplett renovieren Hotel.
Alle Zimmer erhielten neue Bäder mit 
ebenerdigen 
Regenwald-Duschen. Die öffentlichen 
Sanitäranlagen, 
das Restaurant und die herrliche 
Terrasse haben ein frisches 
und modernes Aussehen erhalten.
Auf Ihren Besuch freuen sich Familie 
Carsten Hartig & Mitarbeiter في فندق مارشال دوروك، يوجد ثالث 

نقاط من االهميات الخاصة:
كرم الضيافة

بالنسبة لنا، فالضيف هو النقطة 
األساسية عندنا. لقد استثمرنا الكثير

 من الجهد في الديكور المريح واألنيق 
لغرف الفندق لكي يشعر الضيف

 في كل مكان إنه في منزله، باإلضافة 
إلى ذلك، نحن نقدم خدمة ممتازة
 ولدينا دائمًا أذن مفتوحة لرغباته

إدارة خاصة

Hotel Marschall Duroc
Girbigsdorfer Straße 3
02829 Görlitz / Holtendorf
www.hotelmarschallduroc.de
Tel: 0049 35 81 – 73 44

Hotel Marschall Duroc
seit über 20 Jahren eine beliebte Adresse …
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       +49 (0)  157 7777 35 08
       bestellung@emperparfums.com
       emper.parfums
www.emperparfums.com

Wir sind erreichbar unter Folgender Tel.Nr.
Von: Mo – Sa 10:00 – 20:00

اختاري عطــرك املفضل وباســعار مغرية
ارقــى انواع العطور مباشــرة من دبي

ــع جملة ومفرق املبي

Par füm für Herren und DamenVAE- Vereinigte Arabische Emirate

Parfüm mit europäischer

Duftausrichtung in VAE hergestellt

Einzel und Großhandel
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Von: Mo – Sa 10:00 – 20:00

اختاري عطــرك املفضل وباســعار مغرية
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ــع جملة ومفرق املبي

Par füm für Herren und DamenVAE- Vereinigte Arabische Emirate

Parfüm mit europäischer

Duftausrichtung in VAE hergestellt

Einzel und Großhandel







Sonnenallee 26
12047 Berlin

GRILLTELLER

مطبخ البيك 
وألول مرة في شارع العرب 
اطيب شورما عربية حلمة 

في منطقة النويكلن 

Sonnenallee 28 
( Ecke Reuterstr.)
12047 Berlin

0157 333 38 111

LINSENSUPPE

TABOULEH

HUMMUS

KIBBEH

MAKALI

SPEISEN

CRISPY

اطيب واشهى المأكوالت

VORSPEISEN
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اطيب واشهى المأكوالت
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تعليم ومنح شهادة بخبرة رجال االمن

تعليم ومنح تراخيص حلماية االشخاص

فحص من قبل موظف الدولة للمتخرجني 

تعلم االسعافات االولية واحلماية من احلرائق 

وظائف بدوام كامل / او بدوام نصفي 

تفويض لبدء العمل الفوري 

برنامج الدورة ..... Maßn.Nr.: 922 / 290 / 2020
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