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شجاعة املوقف وحرية القرار

داود فوزي شلباية
في سطور

مرشح

قائمة

الرسالة

انتخابات

النيابية

 2020االردن

السيد داود فوزي شلباية
ـة
ـة العاصمـ
ـاء محافظـ
ـع ابنـ
ـى جميـ
الـ
عمــان الدائــرة الثالثــة الكــرام وبــكل
صراحــة النيابــة بالنســبة إلينــا
ـخصية وال إسـ
ـت مظاهر شـ
ليسـ
ـتلزاما ً
ـالة
ـا رسـ
ـرة  ..إنهـ
ـة عابـ
ـد وال مرحلـ
ألحـ
اســتمرار ملــا نقــوم بــه مــن تعبيــر
عــن التوجــه الوطنــي احلــر املســتقل
 ..عــن العمــل اإلجتماعــي والصحــي
والتربــوي فــي مؤسســات اهليــة لــم
تتوقــف منــذ اكثــر مــن  30عامــا ً
تــدل علــى أغلــى التضحيــات .
ثوابتنــا الوطنيــة  :وفــاق وطنــي يقــوم
علــى التكامــل والتــوازن ويحفــظ
العيــش احلــر املشــترك ويحافــظ علــى
الســلم األهلــي فــي دولــة حاميــة
حلــق الوطــن وحقــوق املواطــن ..
ـان
ـوق اإلنسـ
ـون وحقـ
ـيادة القانـ
ـة سـ
دولـ

 ..دولــة النهــوض اإلقتصــادي والعــدل
اإلجتماعــي .
حــق املغتــرب باالنتخــاب والترشــح
والتواصــل واالهتمــام مــن وطنــه
وســفارات االردن باخلــارج.
إن االردن مشــتاق لتمثيــل سياســي
وطنــي نظيــف يعبــر بصــدق عــن
اصالتــه ..
إن املواطــن يســتطيع التمييــز بــن
البرامــج  ..وبــن املرشــحني  ..بــن
اصحــاب املاضــي النظيــف واملســتقبل
النظيــف وبــن مجهولــي املاضــي
واملســتقبل معــا ً .
إن إرادة املواطنــن هــي مصــدر القــوة
ومنبــع الشــموخ الوطنــي ولــن
يســتطيع حاجــز مهمــا كان عاليــا ً
الوقــوف بوجــه إندفاعــة النــاس نحــو
هدفهــا احملــق.

ولد عام  1976في مكة املكرمة
والده فوزي شلباية
متزوج ولديه  4اوالد
رجــل اعمــال ويعمــل بتجــارة
الســيارات والعقــارات .فــي املانيــا
واوروبــا .
تابــع حتصيلــه اجلامعــي فــي كليــة
الشــهيد فيصــل العســكرية.
حاصل على درجة احملاسبة.
مســؤول الشــؤون الرياضيــة فــي
اجلاليــة االردنيــة املانيــا.
ـة
ـس للجاليةاالردنيـ
ـب كرئيـ
ـم انتخـ
ثـ
املوحــدة فــي املانيــا  ،ونــال ثقــة
ابنائهــا .
ـي
ـامى فـ
ـى النشـ
ـس ملتقـ
ـب رئيـ
نائـ
ـا .
اوروبـ
نائــب رئيــس جمعيــة شــباب بــا
حــدود الدوليــة.
وقــف مــع اهلــه جميــع االردنيــن
دون اي تفرقــة فــي االردن وخــال
وجــوده فــي اوروبــا .
نظــم عــدة دورات رياضيــة للشــباب
فــي كــرة القــدم  ،إضافــة إلــى
نــدوات متواصلــة حتصــن نفــوس
الشــباب الناشــئة مــن اإلنحرافــات
والفســاد وحتضهــم علــى اإلمــان
والعلــم .
شــارك فــي عــدة نــدوات متخصصة
عــن البيئــة واهميــة تشــجير
العاصمــة
كمــا شــارك فــي عــدة مؤمتــرات
ونــدوات تُعنــى بشــؤون املغتربــن.
ورئيــس جلنــة شــؤون املغتربــن فــي
الهيئــة االردنيــة االوروبيــة
وكعادتــه مــن كل عــام يســاهم
بفعاليــة معونــة شــهر رمضــان
املبــارك فــي املانيــا .
www.almadina.de
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إعادة توحيد أملانيا
()Deutsche Wiedervereinigung
محمد طويل
فــي الذكــرى الثالثــون إلعــادة توحيــد
أملانيــا ،املستشــارة األملانيــة أنغيــا
ميــركل تدعــو للمزيــد مــن التماســك
والتفاهــم .كمــا أشــادت باإلجنــازات
التــي حققتهــا الوحــدة ،التــي لــم
تكتمــل بعــد ،حســب ميــركل .فمــا
الــذي حتقــق ومــا العراقيــل التــي
تواجــه مســار الوحــدة؟
حيــث احتفلــت املانيــا علــى املســتوى
الشــعبي والرســمي بالذكــرى الثالثــون
لإلعــان الرســمي عــن قيــام جمهورية
املانيــا اإلحتاديــة وذلــك بعــد أن قبلــت
مــا
يُدعــى فــي ذلــك الزمــان عــن قيــام
املانيــا الدميقراطيــة
جمهوريــة
رســميا ً بــه .ورغــم اقترابــه مــن
العقــد الثالــث يتناقشــون مــا ربحــه
االملــان أو خســروه.
ورغــم ذلــك وككل عــام كان عــدد
احملتفلــن هــذا العــام اقــل بكثيــر
ـبب
ـود جائحة الكورونا وبسـ
ـبب وجـ
بسـ
العواصــف السياســية القويــة التــي
ـد
ـد العيـ
ـد كان العيـ
ـا  ،لقـ
ـه املانيـ
تواجـ
مبثابــة مراجعــة للسياســات القدميــة
ـكان
ـوع سـ
ـا موضـ
ـة معـا ً واولهـ
واحلديثـ
ـا يتعلق
ـن وكل مـ
ـدد اي االجئـ
ـا اجلـ
املانيـ
بهــم مــن قــرارات ومســتجدات دوليــة
ومحليــة شــعبية كانــت او رســمية
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كانــت بوابــة برلــن الشــهيرة التــي
تعتبــر رمــزا ً للوحــدة االملانيــة وذلــك
ألنهــا كانــت اول شــق يتســرب منــه
ضــوء املانيــا الغربيــة الــى املانيــا
الشــرقية.ولذلك كمــا فــي كل عــام
يســتعيد احملتفلــون هنــاك ذكريــات
مائــة الــف مواطــن أملانــي تدافعــوا
إلــى مــا اعتقدوهــا جنــة فــي ذلــك
الزمــان  ،وبجميــع األحــوال الــى ارض
ســكنها أهلهــم واقاربهــم الذيــن
حرمــوا مــن لقاائهــم قرابــة االربعــن
عام ـا ً  ،فولدخــال ذلــك جيــل كامــل
ال يعــرف شــيئا ً عــن ارضــه واقاربــه
الذيــن قــد يبعــدون عنــه عشــرات
االمتــار فحســب  ،ال ميــل األملــان مــن
مختلــف األعمــار مــن االلتقــاء فــي
ـكل
ـكان ولـ
ـس املـ
ـي نفـ
ـوم وفـ
ـذا اليـ
هـ
اســبابه لإلحتفــال .والســبب األهــم
هــو ان تبقــى عواقــب اإلنفصــال
وتبعاتــه املؤملــة حيــة فــي قلــوب
األجيــال اجلديــدة ليلتــف الشــعب
حــول مــا هــو مشــترك بــن افــراده
ـف
ـو مختلـ
ـا هـ
ـى مـ
ـز علـ
ـدل التركيـ
بـ
واتخــاذه حجــة لتباعــد لــن يــؤدي

معلومات هامة عن
تاريخ تقسيم أملانيا
وإعادة توحيدها ؟

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

ـل
ـم كايتـ
ـال فيلهيلـ
ـع املارشـ
ـث وقـ
حيـ
فــي برلــن  -كارلسهورســت علــى
استســام أملانيــا غيــر املشــروط،
بعدمــا أنتهــى هتلــر وبهــذا انتهــت
احلــرب العامليــة الثانيــة فــي أوروبــا
بعــد النصــر علــى النازيــة بصــورة
نهائيــة .لكــن احلــرب البــاردة ســرعان
مــا بــدأت بعــد ذلــك بوقــت قصيــر
لتســتمر علــى مــدى أربعــة عقــود
مــن الزمــن.

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

إال إلــى الضعــف  ،ألن حــب الوطــن
يتجلــى فــي التمســك بــه للوصــول
الــى املســتقبل .
اجتمــاع أقطــاب احللفــاء ،للمــرة األولى
فــي مدينــة بوتســدام علــى مســتوى
(الثالثــة الكبــار)  :مثّــل ســتالني،
ـان الواليات
ـل ترومـ
ـا مثّـ
ـل ،بينمـ
وتشرشـ
املتحــدة األمريكيــة .حيــث اتفــق
الثالثــة علــى أن يشــكل نهــر األودر
 نايســه خــط احلــدود بــن أملانيــاوبولنــدا.

في  22نيسان /أبريل :1946
اندماج األحزاب اليسارية
قسرا ً لتأسيس حزب الوحدة
االشتراكي األملاني . SED

ـيوعي
ـزب الشـ
ـد احلـ
ـن توحيـ
ـي برلـ
مت فـ
ونظيــره االشــتراكي الدميقراطــي
ليتأســس بذلــك حــزب الوحــدة
االشــتراكي األملانــي  SEDرغــم
معارضــة االشــتراكيني الدميقراطيــن.

شــكل اإلصــاح النقــدي الــذي جــاء أملانيــا االحتاديــة .وعلــى ضــوء أخــذ
ـار مت
ـة فاميـ
ـاء جمهوريـ
ـن أخطـ
ـر مـ
مبنافــع كبيــرة علــى املواطنــن فــي العبـ
ـات
ـية ودور الواليـ
ـوق األساسـ
ـد احلقـ
ـر حتديـ
ـأت املتاجـ
ـد امتـ
ـة وقـ
ـق الغربيـ
املناطـ
بــن ليلــة وضحاهــا بالبضائــع .و واملستشــار ،ومبوجــب ذلــك مت االتفــاق
ـاركا ً علــى منــع اإلطاحــة بأيــة حكومــة
ـى أربعني مـ
ـن علـ
ـل كل مواطـ
حصـ
أملانيــا ً غربيــاً .بينمــا فــي الشــطر إال مــن خــال انتخــاب أخــرى جديــدة.
الشــرقي،حصل كل فــرد هنــاك علــى ومــع مــرور األعــوام أثبــت هــذا احلــل
املؤقــت جناحــه ليبقــى مــن دون أيــة
 70مــاركا ً شــرقياً.
تغييــرات تقريبــا ً حتــى بعــد توحيــد
 24حزيران/يونيو :1948
شــطري أملانيــا.

السوفييت يحاصرون برلني
الغربية.

ـرق واملمرات
ـوا كل الطـ
ـوفييت أغلقـ
السـ
املائيــة املؤديــة إلــى الشــطر الغربــي
مــن مدينــة برلــن ،التــي كانــت تقــع
وســط مدينــة برلــن الشــرقية ،لكــن
ـدم
ـررت عـ
ـى قـ
ـة العظمـ
ـوى الغربيـ
القـ
التخلــي عــن املدينــة إذ بــدأت بنقــل
املــواد الغذائيــة إلــى الســكان مــن
خــال  278ألــف رحلــة جويــة بطائرات
ـميت (قاصفــات الزبيــب) .ولــم يرفع
ُسـ ّ
الســوفييت حصارهــم حتــى أيــار/
مايــو .1949

 24أيار /مايو  :1949القانون
األساسي يؤسس جلمهورية
أملانيا االحتادية.

 15أيلول /سبتمبر :1949
كونارد آديناور أول مستشار
ألملانيا.

انتخــب البرملــان األملانــي /بوندســتاغ
كونــراد آدينــاور بأغلبيــة صــوت
واحــد كأول مستشــار جلمهوريــة
أملانيــا االحتاديــة .وكان آدينــاور البالــغ
مــن العمــر  73عامــا ً عمــدة ملدينــة
كولونيــا قبــل أن يُســجن فــي
املعتقــات النازيــة .كمــا شــارك فــي
تأســيس احلــزب املســيحي الدميقراطــي
ـي جناحات
ـا فـ
ـب دورا حيويـ
ـظ .ولعـ
احملافـ
ـى أصعدة
ـة علـ
ـا االحتاديـ
ـة أملانيـ
جمهوريـ
التحالــف مــع الغــرب واقتصاد الســوق
االجتماعــي ومعــاداة الســامية واختيــار
مدينــة بــون عاصمــة للجمهوريــة
اجلديــدة .وقــد أُعيــد انتخابــه ثــاث
فتــرات فــي أعــوام  1953و 1957و.1961

 7تشرين األول /أكتوبر :1949
دولة أملانية ثانية

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

مت اإلعــان فــي مدينــة بــون عــن
القانــون األساســي كدســتور مؤقــت
 ليؤســس بذلــك إقامــة جمهوريــةwww.almadina.de
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نــص البرملــان االملانــي الشــرقي
الدســتور اجلديــد ملبــدأ احلكــم االول
مــن خــال جبهــة متثــل كل األحــزاب
التــي توجــب عليهــا املشــاركة فــي
احلكومــة بشــكل إجبــاري .وفــي
 11تشــرين األول /أكتوبــر أُنتخــب
فيلهلــم بيــك أول رئيــس للجمهوريــة،
و ُكلــف أوتــو غروتهفــول بتشــكيل أول
ـة
ـيس جمهوريـ
ـك مت تأسـ
ـة .وبذلـ
حكومـ
ـى
ـة علـ
ـي دولـ
ـة كثانـ
ـا الدميقراطيـ
أملانيـ
األراضــي األملانيــة.

 27أيار /مايو  :1952جمهورية
أملانيا الدميقراطية تغلق
حدودها.

توجــه عشــرات اآلالف مــن األشــخاص
إلــى املناطــق الغربيــة منذ عــام .1945
لكــن احلــدود الفاصلــة أُغلقــت مــن
قبــل جمهوريــة أملانيــا الدميقراطيــة،

 5أيار /مارس  :1953موت
القيصر األحمر

وفــاة الرئيــس الســوفيتي جوزيــف
ـه
ـة .وبوافاتـ
ـة دماغيـ
ـر جلطـ
ـتالني إثـ
سـ
انتهــت حقبــة تقديــس الفــرد الواحــد
كزعيــم اســطوري يســيطر علــى
العالــم الشــيوعي .ولــم يســمح
خروشــوف ،الــذي خلــف ســتالني ألي
مــن الــدول الشــرقية التابعــة باخلــروج
مــن حتــت املظلــة الســوفيتية.

بعــد أن ُقبلــت جمهوريــة أملانيــا
االحتاديــة عضــوا ً فــي حلــف الناتــو،
ـف
ـيس حلـ
ـوفيتي بتأسـ
ـرد السـ
ـاء الـ
جـ
وارســو ،الــذي ضــم ثمانيــة دول ومــن
بينهــا جمهوريــة أملانيــا الدميقراطيــة.

من  9إلى  13أيلول /سبتمبر
 :1955جناح آديناور
ســحقت الدبابــات فــي الشــطر
الشــرقي مــن برلــن املظاهــرة ،والتــي
كانــت تقــدر بحوالــي نصــف مليــون
شــخص لألحتجــاج علــى سياســة
ـروط
ـديد شـ
ـد تشـ
ـت بعـ
ـام أولبرشـ
نظـ
العمــل فــي أكثــر مــن  400منطقــة.
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 14أيار /مايو  :1955حلف
وارسو

 17حزيران /يونيو :1953
انتفاضة في جمهورية أملانيا
الدميقراطية

 10أيلول /سبتمبر :1952
محاولة تسوية عن طريق دفع
تعويضات

وقــع املستشــار األملانــي آدينــاور ووزيــر
اخلارجيــة اإلســرائيلي موشــيه شــاريت
علــى دفــع تعويضــات بقيمــة 3.5
مليــار مــارك أملانــي لدولــة إســرائيل
فــي محاولــة للتعويــض عــن بعــض
مــا ارتكبــه النازيــون بحــق اليهــود.

ـات
ـى االتفاقـ
ـع علـ
ـس التوقيـ
ـي باريـ
مت فـ
املتعلقــة بضــم أملانيــا وإيطاليــا إلــى
احللــف الدفاعــي الغربــي /حلــف
الناتــو،

 23تشرين األول /أكتوبر :1954
حلف الناتو يقبل عضوية
جمهورية أملانيا االحتادية

زار املستشــار األملانــي آدينــاور موســكو
بدعــوة مــن احلكومــة الســوفيتية.
بعــد خمســة أيــام مــن مباحثــات
دراماتيكيــة مــع الرئيــس الســوفيتي
خروشــوف ادى إلــى أتفــاق ينــص
علــى أطــاق ســراح آخــر األســرى
ـة
ـل إقامـ
ـوفيت ،مقابـ
ـدى السـ
ـان لـ
األملـ
عالقــات دبلوماســية بــن اجلانبــن.
واعتبــرت الزيــارة أحــد أبــرز جناحــات
آدينــاور خــال توليــه منصب مستشــار
أملانيــا ملــدة  14عــام.

 25آذار /مارس  :1957أوروبا
جديدة

فــي برنامجــه املســمى برنامــج
غودســبيرغ أيــد احلــزب االشــتراكي
الدميقراطــي انضمــام أملانيــا حللــف
شــمال األطلســي (حلــف الناتــو) .كما
أيــد اتباعهــا لنهــج اقتصــاد الســوق
ـى
ـت تخلـ
ـس الوقـ
ـي نفـ
ـي .وفـ
االجتماعـ
ـادئ
ـن املبـ
ـون عـ
ـتراكيون الدميقراطيـ
االشـ
ـي
ـراع الطبقـ
ـة بالصـ
ـية املتعلقـ
املاركسـ
وتأميــم وســائل اإلنتــاج واعتمــاد
االقتصــاد املوجــه .ومت بذلــك حتــول
احلــزب مــن حــزب عمالــي اشــتراكي
إلــى حــزب جماهيــري يســعى لتولــي
مســؤوليات حكوميــة.

 13آب /أغسطس  :1961بناء
اجلدار

وقعــت فرنســا وأملانيــا وإيطاليــا
وبلجيــكا وهولنــدا ولكســمبورغ علــى
ـر
ـت تعتبـ
ـا زالـ
ـي مـ
ـا ،التـ
ـات رومـ
اتفاقـ
مبثابــة (بيــان والدة)االحتــاد األوروبــي
وبدايــة أولــى النجاحــات علــى طريــق
توحيــد أوروبــا.

باتــت احلــدود املفتوحــة مــع برلــن
الغربيــة بالنســبة جلمهوريــة أملانيــا
ـو
ـوز /يوليـ
ـهر متـ
ـي شـ
ـة ففـ
الدميقراطيـ
وحــده هــرب أكثــر مــن  30.000مــن
مواطنيهــا إلــى الغــرب .وازداد العــدد
ـى .40.000
ـطس إلـ
ـهر آب /أغسـ
ـي شـ
فـ
وفــي ليلــة  12إلــى  13شــهر آب/
 15تشرين الثاني /نوفمبر
أغســطس  1963مت قطــع كل الطــرق
 :1959احلزب االشتراكي
التــي كانــت مفتوحــة بــن شــطري
الدميقراطي يتخلى عن ماركس مدينــة برلــن .الشــرقية والغربيــة
وخــال النهــار بــدأ البنــاء بإقامــة
احلواجــز بــن شــطري املدينــة .وبذلــك
تكــون جمهوريــة أملانيــا الدميقراطيــة
قــد ســيطرت علــى جميــع منافذهــا
و حركــة ســكانها.

ـن
ـكان مـ
ـاط األمريـ
ـع الضبـ
ـد أن ُمنـ
بعـ
دخــول شــرق برلــن ،جتــاوزت الدبابــات
األمريكيــة احتجاجــا ً معبــر (نقطــة
تفتيــش تشــارلي) ،لكــن الدبابــات
الســوفيتية كانــت مرابطــة علــى
بعــد خمســن متــرا ً منهــا فقــط.
ـحب
ـة انسـ
ـن احلادثـ
ـاعة مـ
ـد  16سـ
بعـ
الطرفــان .وقــد علــق وزيــر الدفــاع
األمريكــي فيمــا بعــد بالقــول( :كان
ـي
ـوع فـ
ـب الوقـ
ـي جتنـ
ـرا ً فـ
ـا كبيـ
حظنـ
أتــون حــرب نوويــة).

 26حزيران /يونيو :1963
الرئيس كيندي يزور برلني

لــم تثــر أيــة زيــارة رســمية حمــاس
ســكان مدينــة برلــن املقســمة مثــل
زيــارة الرئيــس األمريكــي جــون أف.
ـول
كينــدي ،الــذي ألقــى خطابــا حتـ ّ
إلــى اســطورة أمــام مئــات اآلالف،
ـورة فــي
اعتبــر كينــدي املدينــة املسـ ّ
خطابــه رمــزا للحريــة فــي الغــرب.
(لــكل األحــرار ،حيثمــا كانــوا ،هــم
مواطنــون برلينيــون .وبوصفــي مواطن ـا ً
حــراً ،أقــول بفخــر ( :إش بــن اينــه
برلينــه ) !

 21آب /أغسطس  :1968نهاية
ربيع براغ

 27تشرين األول /أكتوبر
 :1961استعراض القوة في
برلني

دخلــت قــوات خمــس دول مــن
حلــف وارســو إلــى جمهوريــة
ـع
ـتراكية ،ومت قمـ
ـلوفاكيا االشـ
تشيكوسـ
ربيــع بــراغ ،الــذي أنتهــي معــه حلــم
إيجــاد (االشــتراكية.
www.almadina.de
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 21تشرين األول /أكتوبر
 :1969انتخاب فيلي براندت
مستشارا ً ألملانيا

حصــل االشــتراكيون الدميقراطيــون
والليبراليــون فــي االنتخابــات البرملانيــة
علــى األغلبيــة باثنــي عشــر صوتــاً،
مــا مكــن مــن إجــراء تغييــر جــذري
ـرين عامـا ً من
ـد عشـ
ـة بعـ
ـي احلكومـ
فـ
حكــم احلــزب الدميقراطــي املســيحي
احملافــظ .حيــث أصبــح فيلــي برانــدت
أول اشــتراكي دميقراطــي يصــل إلــى
منصــب املستشــار .وقــد و عــد براندت
بإيجــاد حيــز اكبــر للدميقراطيــة .

 19آذار /مارس  :1970يوم
مدينة ايرفورت

 7كانون األول /ديسمبر :1970
الركوع في وارسو

املستشــار األملانــي براندت يركــع بصورة
ـي
ـذكاري فـ
ـب التـ
ـام النصـ
ـة أمـ
مفاجئـ
ـث صامتـ ًا
ـو وميكـ
ـودي بوارسـ
ـي اليهـ
احلـ
ـع
ـه وقـ
ـوم ذاتـ
ـي اليـ
ـوان .وفـ
ـة ثـ
لبضعـ
برانــدت علــى اتفاقــات وارســو التــي
تخلــت مبوجبهــا أملانيــا لبولنــدا عــن
ـاء
ـا .ولقـ
ـازع عليهـ
ـي املتنـ
ـض األراضـ
بعـ
سياســته اجلديــدة جتــاه شــرق أوروبــا
حصــل برانــدت علــى جائــزة نوبــل
للســام فــي عــام .1971

بعــد محادثــات مارثونيــة اســتمرت
أكثــر مــن ألــف ســاعة وقــع وزيــرا
الدولــة أيغــون بــار وميشــائيل كــول
ـي
ـاق مبدئـ
ـى اتفـ
ـن علـ
ـرق برلـ
ـي شـ
فـ
إلقامــة عالقــات أملانية-أملانيــة .نــص
االتفــاق علــى حســن اجلــوار ،و بذلــك
ـة
ـا الدميقراطيـ
ـة أملانيـ
ـت جمهوريـ
حصلـ
علــى االعتــراف بهــا دوليــاً ،وبــدا
وجــود دولتــن علــى األرض األملانيــة
أمــرا ً مفروغــا ً منــه.

 25نيسان /أبريل :1974
فضيحة جوليوم

 3أيار /مايو  :1971هونيكر
يصبح رئيسا ً للدولة واحلزب

ســلطات أملانيــة االحتاديــة تقبــض
علــى مستشــار برانــدت الشــخصي،
غونتــر جوليــوم وزوجتــه كريســتل ليالً،
بعــد اكتشــاف جتسســهما حلســاب
جمهوريــة أملانيــا الدميقراطيــة .أصابــت
احلادثــة أملانيــا االحتاديــة بصدمــة
كبيــرة .أمــا فيلــي برانــدت فأعلــن
حتملــه املســؤولية وقــدم اســتقالته،
بعــد أن أجبــرت موســكو فالتــر وقــد خلفــه هيلمــوت شــميدت فــي
أولبريشــت علــى التنحــي عــن حــزب منصبــه.
الوحــدة االشــتراكي األملانــي أيريــش
 11آذار /مارس  :1985وصول
هونيكــر خلف ـا ً لــه ،كان لهــذا القــرار
تأثيــرا عميقــا فــي تاريــخ جمهوريــة غورباتشوف إلى سدة احلكم
أملانيــا الدميقراطيــة.

املستشــار األملانــي يســافر للمــرة
األولــى علــى اإلطــاق للمشــاركة
فــي قمــة أملانية-أملانيــة ُعقــدت فــي
مدينــة أيرفــورت بجمهوريــة أملانيــا
ـة .وكان اآلالف يهتفـ
الدميقراطيـ
ـون فرحـا ً
بزيــارة فيلــي برانــدت :ولفتــرة قصيــرة  21كانون األول /ديسمبر :1972
فقــدت ســلطات البلــد الشــيوعي
دولتان أملانيتان
ســيطرتها علــى الشــعب.
10
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بعــد مــوت كونســتانتني تشــيرنينكو
أُنتخــب ميخائيــل غورباتشــوف أمينــا ً
عامــا ً للحــزب الشــيوعي فــي االحتــاد
الســوفيتي .وســرعان مــا أصبــح
محــط آمــال العالــم الغربــي .ومــن
خــال سياســته (جالسنوســت و
بيريســترويكا) أي الشــفافية وإعــادة
الهيكلــة متكــن مــن إنهــاء احلــرب
البــاردة .فــي عــام  1990حصــل علــى
جائــزة نوبــل للســام.

 12حزيران /يونيو :1987
خطاب الرئيس األمريكي ريغان
في برلني

 2أيار /مايو  :1989انهيار
الستار احلديدي

اعتبــارا مــن هــذا اليــوم مت البــدء
بإزالــة األســاك الشــائكة التــي
تفصــل احلــدود النمســاويةـ الهنغارية.

 4أيلول /سبتمبر  :1989كانت
أول مظاهرات .

قــام الرئيــس األمريكــي رونالــد
ريغــان بزيــارة برلــن إللقــاء خطــاب
هــام كســلفه كينــدي .وأمــام جــدار
برلــن عنــد بوابــة براندنبــورغ قــال
ريغــان( :أحضــر إلــى هــذه البوابــة يــا
ســيد غورباتشــوف وافتحهــا .ســيد
غورباتشــوف ،أهــدم هــذا اجلــدار!).

 8آذار /مارس  :1989آخر
الضحايا

ـخص
ـن 1000شـ
ـر مـ
ـا اكثـ
ـر فيهـ
تظاهـ
أمــام كنيســة نيكــوالي مبدينــة اليبزغ.
وفــي الســادس عشــر مــن أكتوبــر/
تشــرين األول وصــل عــدد املتظاهريــن
فــي نفــس املــكان إلــى  120ألفــا.
كانــوا يــرددون شــعاري (ال للعنــف!)
و (نحــن الشــعب!) .ورغــم ذلــك لــم
تتدخــل قــوى األمــن.

 30أيلول /سبتمبر  :1989تدفق
الساخطني

ســقط فينفريــد فرويدنبيــرغ البالــغ
مــن العمــر  32عام ـا ً ضحيــة محاولته
الهــرب عبــر جــدار برلــن بواســطة
منطــاد .فرويدنبيــرغ هــو كان آخــر
ضحايــا اجلــدار.

هــروب جماعــي إلــى ســفارة جمهورية
أملانيــا االحتاديــة فــي بــراغ .حيــث
خيــم أكثــر مــن  4000مــن الهاربــن
ّ
مــن جمهوريــة أملانيــا الدميقراطيــة
ـول/
ـي  30أيلـ
ـفارة ،وفـ
ـة السـ
ـي باحـ
فـ
ســبتمبر أعلــن وزيــر خارجيــة أملانيــا
االحتاديــة عــن موافقــة ســلطات
أملانيــة الشــرقية علــى تســفير هــؤالء
الالجئــن ،مــا زاد مــن عــدد الهاربــن
مــن الدولــة الشــيوعية ،لدرجــة أن
األمــر خــرج عــن ســيطرة نظــام
أملانيــا الدميقراطيــة ،التــي باتــت علــى
حافــة الســقوط واالنهيــار.

 7تشرين األول /أكتوبر
 40 :1989عاما ً على تأسيس
جمهورية أملانيا الدميقراطية
والضيف الكبير يحذّر

فــي حــن هــزت موجــة الهــروب
اجلماعيــة والتظاهــرات أســس أملانيــا
الشــرقية ،احتفــل حــزب الوحــدة
األملانــي االشــتراكي بالذكــرى األربعــن
لتأســيس اجلمهوريــة الشــيوعية
باملســيرات واالســتعراضات العســكرية
املعهــودة .لكــن املناســبة دفعــت
بالكثيــر مــن املعارضــن لــه إلــى
ـر
ـرة ،األمـ
ـيرات كبيـ
ـي مسـ
ـاج فـ
االحتجـ
ـى التحرك
ـن إلـ
ـزة األمـ
ـع أجهـ
ـذي دفـ
الـ
ـا
ـخص .حينهـ
ـف شـ
ـة ألـ
ـال قرابـ
واعتقـ
حــذر الرئيــس الســوفيتي ميخائيــل
غورباتشــوف ،الــذي كان ضيــف
ـا
ـادة أملانيـ
ـاالت ،قيـ
ـي االحتفـ
ـرف فـ
الشـ
الدميقراطيــة بالقــول( :مــن يأتــي
متأخــراً ،ســتعاقبه احليــاة).

 18تشرين األول /أكتوبر
 :1989كرينس يخلف هونيكر
في رئاسة جمهورية أملانيا
الدميقراطية
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بــات مــن الصعــب جتــاوز األزمــة
ـن
ـتقالته مـ
ـر اسـ
ـن هونيكـ
ـا أعلـ
عندمـ
وعــن أيغــون كرينس
ـه.
ـ
مناصب
ـع
جميـ
ُ
خلفــا ً لــه لرئاســة الدولــة واحلــزب.
لكــن تعيــن كرينتــس الــذي كان
رئيســا ً ملنظمــة الشــباب االشــتراكي،
لــم يلــق ترحيــب املواطنــن .وبعــد
إعــادة توحيــد شــطري أملانيــا ُحكــم
ـر
ـب أوامـ
ـجن بسـ
ـس بالسـ
ـى كرينتـ
علـ
بإطــاق النــار علــى الهاربــن عنــد
اجلــدار.

 9تشرين الثاني /نوفمبر
 :1989سقوط اجلدار

ـي جمهورية
ـدة فـ
ـات املتزايـ
إزاء االضطرابـ
أملانيــا الدميقراطيــة مت اإلعــان عــن
انتخابــات برملانيــة مبكــرة .كان محــور
ـادة
ـة إعـ
ـو كيفيـ
ـة هـ
ـات االنتخابيـ
احلمـ
ـة
ـت نتيجـ
ـا .وكانـ
ـطري أملانيـ
ـد شـ
توحيـ
االنتخابــات فــوز التحالــف مــن أجــل
أملانيــا املؤلــف مــن احلــزب املســيحي
الدميقراطــي  CDUواالنتفاضــة
الدميقراطيــة  DAواالحتــاد االجتماعــي
األملانــي  ،DSUوكانــت هــذه النتيجــة
موافقــة واضحــة علــى إعــادة توحيــد
أملانيــا بأســرع وقــت ممكــن .وفــي 12
نيســان /أبريــل  1990أنتخــب مجلــس
ـزب
ـن احلـ
ـير ،مـ
ـار دي ميسـ
ـعب لوتـ
الشـ
املســيحي الدميقراطــي رئيســا ً جمللــس
الــوزراء.

 1متوز /يوليو  :1990االحتاد
النقدي

فــي مؤمتــر صحفــي عنــد املســاء
قــرأ عضــو املكتــب السياســي حلــزب
الوحــدة األملانــي االشــتراكي غونتــر
شابوفســكي قــرارا ً ميكــن مواطنيــه
ـروج.
ـيرة خـ
ـاد دون تأشـ
ـادرة البـ
ـن مغـ
مـ
وبعــد تــردد قصيــر مت فتــح احلــدود
بشــكل تــام ،حــن اندفعــت جمــوع
النــاس نحــو املعابــر مــع الشــطر
الغربــي مــن أملانيــا .وبهــذا ســقط
اجلــدار ،وفــي اليــوم التالــي قــال عمدة
ـه:
ـاب لـ
ـي خطـ
ـر فـ
ـر مومبـ
ـن فالتـ
برلـ
(نحــن األملــان أصبحنــا اليــوم أســعد
شــعوب العالــم).

 18آذار /مارس  :1990إجراء
انتخابات حرة في جمهورية
أملانيا الدميقراطية للمرة األولى
12
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ات نظــام احلكــم فــي جمهوريــة
أملانيــا الدميقراطيــة فــي حكــم
ـا
ـبوع كان يغادرهـ
ـي كل أسـ
ـار ،ففـ
املنهـ
 15ألــف شــخص .وبســبب ضغــط
الشــارع مت اإلســراع بتوحيــد العملــة.
وفــي الســاعة الواحــدة مــن صبــاح
 1متــوز /يوليــو مت اعتمــاد املــارك
األملانــي (الغربــي) عملــة للتــداول فــي
جمهوريــة أملانيــا الشــرقية،

 16متوز /يوليو :1990
غورباتشوف وكول يصنعان
تاريخا ً عامليا ً

أوائــل الصيــف بــات حكــم الرئيــس
الســوفيتي ميخائيــل غورباتشــوف
مهــددا .علــى ضــوء ذلــك قــررت بــون
دعمــه مــن خــال قــروض باملليــارات.
مقابــل ذلــك انتهــت املعارضــة
الســوفيتية إلعــادة توحيــد أملانيــا.
ـار
ـن املستشـ
ـرت بـ
ـات جـ
ـال محادثـ
وخـ
األملانــي هيلمــوت كــول والرئيــس
ـي
ـوف فـ
ـل غورباتشـ
ـوفيتي ميخائيـ
السـ
بيــت صيــده بالقوقــاز ،متكــن اجلانبــان
مــن التوصــل إلــى اتفــاق تاريخــي
ينــص علــى اســترداد أملانيــا لكامــل
ســيادتها ،واالعتــراف بعضويتهــا فــي
حلــف الناتــو .ومقابــل ذلــك فقــد
ـن 63
ـر مـ
ـى أكثـ
ـوفيت علـ
ـل السـ
حصـ
مليــار مــارك أملانــي ،مــن أجل إســكان
القــوات الســوفيتية املنســحبة مــن
أملانيــا الدميقراطيــة 23.آب /أغســطس
 :1990مجلــس الشــعب يقــرر توحيــد
أملانيــا
مســاء  22آب /أغســطس دعــا رئيــس
احلــزب املســيحي الدميقراطــي فــي
جمهوريــة أملانيــا الدميقراطيــة ،لوتــار
دي ميســير مجلــس الشــعب إلــى
جلســة طارئــة .اســتمرت اجللســة
حتــى صبــاح اليــوم التالــي وقــررت
فــي النهايــة (انضمــام جمهوريــة
أملانيــا الدميقراطيــة إلــى العمــل
بالقانــون األســاس جلمهوريــة أملانيــا
االحتاديــة وفــق املــادة  23مــن القانــون
ـداء مــن  03تشــرين األول /أكتوبــر
ابتـ ً
ـوت  294مــن األعضــاء
 .)1990وقــد صـ ّ
ـح
ـم  362لصالـ
ـغ عددهـ
ـن البالـ
احلاضريـ
االنضمــام ،بينمــا صــوت  62ضــده ،في
حــن أمتنــع عــن التصويــت ســبعة
أعضــاء .ورئيــس حــزب االشــتراكية
الدميقراطيــة  ،PDSاملنبثــق عــن حــزب
الوحــدة االشــتراكي األملانــي ،غريغــور
غيــزي ،يــرى فــي طلــب دي ميســير

(نهايــة جلمهوريــة أملانيــا الدميقراطيــة
حتــى الثالــث مــن تشــرين األول /بعــد خمــس وأربعــن عامــا ً علــى
انقســام أملانيــا ،مت إعــادة توحيــد
أكتوبــر).
شــطريها .فــي هــذا اليــوم حلــت
أملانيــا الدميقراطيــة نفســها ،وبذلــك
 12أيلول /سبتمبر :1990
اتفاقية اثنني زائد أربعة يعيد أصبحــت الواليــات اخلمــس اجلديــدة
براندنبــورغ وميكلنبورغ-فوربومــرن،
ألملانيا سيادتها
وسكســونيا-إنهالت
وسكســونيا،
وتورينغــن ،إضافــة إلــى برلــن
الشــرقية جــزءا ً مــن جمهوريــة أملانيــا
االحتاديــة .وقــد أحتفــل األملــان بهــذه
املناســبة فــي ليلــة  2إلــى  3تشــرين
األول /أكتوبــر بقــرع أجــراس الكنائــس
واأللعــاب الناريــة .وجتمــع مئــات اآلالف
مــن األشــخاص فــي برلــن أمــام
مبنــي الرايخســتاغ .قــاد كــورت مــازور
عــزف مقطوعــة بيتهوفــن (نشــيد
الســعادة)
هكــذا تتوحــد الشــعوب بــاإلرادة
والعمــل.

03/10

2020

30
سنة

لــم يكــن بوســع األملــان تقريــر إعــادة
ـي
ـم ،فـ
ـم املقسـ
ـطري بلدهـ
ـد شـ
توحيـ
إطــار محادثــات أثنــن زائــد أربعــة
تفــاوض وزراء خارجيــة الــدول األربــع
املنتصــرة فــي احلــرب العامليــة الثانيــة
مــع الدولتــن األملانيتــن فــي شــهر
أيــار /مايــو علــى مــدار أربــع جــوالت.
وفــي  12أيلــول /ســبتمبر  1990وقــع
وزراء اخلارجيــة الســتة فــي موســكو
علــى اتفاقيــة أثنــن زايــد أربعــة،
التــي تعهــدت أملانيــا مبوجبهــا بعــدم
ـراف
ـل اعتـ
ـة ،مقابـ
ـدود القائمـ
ـاوز احلـ
جتـ
الواليــات املتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا
وفرنســا واالحتــاد الســوفيتي بســيادة
أملانيــا الكاملــة علــى أراضيهــا.

 3تشرين األول /أكتوبر :1990
يوم األملان

www.almadina.de

13

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

الكويت
وضعــه الصحــي ،وتســليم الســلطة
للحكومــة برئاســة الشــيخ صبــاح
أدى أميــر الكويــت اجلديــد الشــيخ الــذي اختيــر أميــرا فــي مــا بعــد.
نــواف األحمــد اجلابــر الصبــاح اليمــن وكان الشــيخ صبــاح وزيــرا للخارجيــة
الدســتورية أمــام أعضــاء مجلــس الكويتيــة لســنوات طويلــة ،وعــرف
األمــة الكويتــي .وقــال الشــيخ نــواف عنــه خــال فتــرة عملــه فــي الــوزارة
 ،فــي النطــق السامي(،أقســم بــااهلل بكونــه وســيطا موثوقــا مــن قبــل
العظيــم أن احتــرم الدســتور وقوانــن الــدول اإلقليميــة واجملتمــع الدولــي.
ــ 15للكويت
الدولــة وأذود عــن حريــات الشــعب والشــيخ صبــاح ،األميــر الـ
ـنة،
ـذ  250سـ
ـرته منـ
ـا اسـ
ـي حتكمهـ
ومصاحلــه وأموالــه وأصــون اســتقالل التـ
الوطــن وســامة أراضيــه).
ســاعد بــاده علــى تخطــي تبعــات
ـزازه
ـ
اعت
،
ـة
ـ
ـة مقتضب
ـي كلمـ
ـد  ،فـ
وأكـ
ـة،
ـواق العامليـ
ـار األسـ
ـراق ،وانهيـ
ـزو العـ
غـ
بالدســتور والنهــج الدميقراطــي لبــاده واألزمــات املتالحقــة داخــل مجلــس
.واســتنادا ً للدســتور الكويتــي (يــؤدي األمــة الكويتــي واحلكومــة وفــي البــاد.
األميــر قبــل ممارســة صالحياتــه فــي ينظــر إلــى األميــر الراحــل علــى أنّــه
جلســة خاصــة جمللــس األمــة ).
مهنــدس السياســة اخلارجيــة احلديثــة
ال
ـا
ـ
(امتث
وأعلــن الديــوان األميــري أنــه
ً
لدولــة الكويــت الغنيــة بالنفــط.
ملتطلبــات الســامة والصحــة العامــة) فخــال عملــه علــى رأس وزارة اخلارجيــة
فــإن (مراســم الدفــن ســتقتصر علــى ألربعــة عقــود ،نســج عالقــات وطيــدة
أقربــاء ســموه).وأعلنت الكويــت احلــداد مــع الغــرب ،وخصوصــا مــع الواليــات
ألربعــن يومــا.
ـق
ـت الحـ
ـي وقـ
ـرز ايضـا ً فـ
ـدة  .وبـ
املتحـ
ســدة
إلــى
صبــاح
األميــر
ووصــل
كوســيط بــن دول مجلــس التعــاون
احلكــم فــي مطلــع العــام  2006بعدما اخلليجــي و إيــران  ،وبــن الســعودية
ّ
صــوت البرملــان املنتخــب لصالــح وقطــر فــي أعقــاب االزمــة التــي
ـن
ـ
م
ـعد
ـ
س
ـيخ
ـ
الش
ـه
ـ
عم
ـن
ـ
اب
ـاء
إعفـ
ـن
ـن البلديـ
ـات بـ
ـع العالقـ
ـببت بقطـ
تسـ
ـن تعيينـ
ـط مـ
ـام فقـ
ـد أيـ
ـه بعـ
مهامـ
ـه فــي حزيران/يونيــو .2017
ـى
علـ
ـاوف
مخـ
ـبب
بسـ
ـاد
للبـ
أميــرا
وعلــى الرغــم مــن تقدمــه بالســن،
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ظــل األميــر منخرطــا إلــى حــد
ـة
ـة وبالسياسـ
ـال اليوميـ
ـر باألعمـ
كبيـ
ـيخ
ـمي الشـ
ـ
وس
ـة.
ـ
والدولي
ـة
ـ
االقليمي
ّ
نــواف ( 83عامــا) وليــا للعهــد
فــي  ،2006بعــد إجمــاع مــن أفــراد
العائلــة احلاكمــة الذيــن اختــاروه
لتولــي املنصــب ،نظــرا لشــعبيته
داخــل األســرة وصورتــه كسياســي
يعمــل بعيــدا عــن األضــواء.
وليــس مــن املتوقــع أن تتغيــر
سياســات البــاد مــع االميــر اجلديــد
خاصــة فيمــا يتعلــق باالزمــات
احمليطــة بالبالد.وقالــت تشــينزيا
ـؤون
ـة بشـ
ـة املتخصصـ
ـو الباحثـ
بيانكـ
الشــرق األوســط فــي معهــد (اجمللس
األوروبــي للعالقــات اخلارجية)إنّــه
(يجــب أن ينظــر إلــى الشــيخ نــواف
األحمــد باعتبــاره اســتمرارية أكثــر
ـرى بيانكو
ـدا جديدا).وتـ
ـه قائـ
ـن كونـ
مـ
أنــه (وراء الكواليــس ،مــن املرجــح أن
يســتمر األمــراء األصغــر ســنا فــي
التنافــس خلالفته).ومــن بــن األســماء
املرشــحة لتولــي واليــة العهــد جنــل
ـوزراء
ـس الـ
ـب رئيـ
ـاح ونائـ
ـيخ صبـ
الشـ
الســابق الشــيخ ناصــر صبــاح
األحمــد الصبــاح ،وهــو شــخصية
معروفــة فــي الكويــت.

تأخر سن الزواج عند الرجال هل هو قرار ام ظروف ؟؟

صيدلية

لوكاس

نتحدث العربية

بقلم  :رانيا جحا
مــا ٔان نســمع مصلــح العنوســة حتــى يتجــه تفكيرنــا بٔاعــداد الفتيــات اللواتــي
فاتهــن قطــار الــزواج..
لكننــا ســنتحدث هنــا عــن الشــق آالخــر للفتيــات ،وعــن ذات املشــكلة
التــي ٔاصابــت اجملتمعــات عامــة وهــي تأخــر ســن الــزواج لــدى الرجــال!..
ـزواج كما
ـن وعدم الـ
ـي السـ
ـكلة التقدم فـ
ـن مشـ
ـون مـ
ـوا يعانـ
ـال ٔاصبحـ
ـم فالرجـ
نعـ
ـزوج  ..ولكن
ـزوج ٔاو يتـ
ـد ٔان ال يتـ
ـل بٕاختياره يريـ
ـة ٔان الرجـ
ـا املتوارثـ
ـم ٔافكارنـ
ـاث رغـ
إالنـ
ـدة ٔاهمها :
ـبب عوامل عـ
ـا بسـ
ـارا ٕاجباريـ
ـرة ٔاصبح خيـ
ـذه آالونة أالخيـ
ـي هـ
ـف فـ
لٔالسـ
 احلالة املادية للشاب املقبل على الزواج،مــن ارتفــاع نســبة البطالــة بــن الشــباب ونــدرة فــرص العمــل وتدنــي مســتوى
أالجــور والرواتــبٕ ،اذ تريــد غالبيــة الفتيــات رجــا ً ميســور احلــال يغــدق عليهــا،
كمــا ؤان ٔاهــل الفتــاة يطلبــون مهــرا ً كبيــرا ً ونفقــات عــدة ٔالجــل الــزواج
وتٔامــن الســكن بالطريقــة التــي تناســبهم مــن مقتضيــات َف ْرشــه وترتيبــه،
ذلــك كلــه ممــا يضــع ميزانيــة الرجــل املقبــل علــى الــزواج فــي كفــة الفــراغ
ٕاذ ال ميلــك الكثيــر منهــم مــا ئومــن متطلبــات الــزواج فــي ٔايامنــا هــذه.
ـباب
ـة الشـ
ـح غالبيـ
ـه ٔاصبـ
ـم ٕاذ ٔانـ
ـار التعليـ
ـة انتشـ
ـل املهمـ
ـن العوامـ
ـك مـ
 كذلــر زواجه
ـا فئوخـ
ـات العليـ
ـهادات الدراسـ
ـى شـ
ـل علـ
ـد ٔان يحصـ
ـذا يريـ
ـا هـ
ـي عصرنـ
فـ
ملــا بعــد إالنتهــاء مــن الدراســة والتوظيــف وبعــد ذلــك تٔاتــي شــروط ٔاخــرى
ـر .
ـدى آالخـ
ـة لـ
ـات اجلماليـ
ـة والصفـ
ـم والوظيفـ
ـتوى التعليـ
ـن كمسـ
ـن كال اجلانبـ
مـ
 للتنشــية أالســرية وإالجتماعيــة دورا كبيــرا فــي ٔايضــا فــي تفاقــمهــذه املشــكلة ٕاذ ٔانهــا تعــد النــشء منــذ الصغــر علــى حتمــل املســيوليات
وفهــم املــوروث أالســاس للــزواج مــن حيــث العــادات والتقاليــد التــي
يبنــي عليهــا مٔوسســة الــزواج ٕاذا ٔانهــا تكــون حصانــة للشــاب وســترا
لٔالنثــى واعتبــار الــزواج مصاهــرة وقربــى وتقويــة العالقــات االجتماعيــة.
 هنــاك ٔايضــا اخلــوف املرضــي مــن الــزواج وذلــك بســبب مشــكالتنفســية واحباطــات وعقــد داخليــة وعــدم تقديــر الــذات وخــوف ٔابنــاء
املطلقــن مــن إالرتبــاط وامليــل ٕالــى إالنفصــال وعــدم الرغبــة فــي إاللتــزام.
مجلــة (املدينــة) التقــت بعــض الشــباب وســألبتهم عــن اهــم االســباب التــي
ـاط ؟؟
ـم باالرتبـ
ـباب تأخرهـ
ـا هي اسـ
ـزواج ومـ
ـن الـ
ـببها عـ
ـون بسـ
ـا ويعزوفـ
يواجهونهـ
فــكان رد الســيد آدم شــاب يبلــغ مــن العمــر  .. ٣٣أنــه بســبب ظــروف الهجــرة
مــن البــاد العربيــة لألوربيــة فصعــب علــى الشــخص أن يجــد فتيــات بعمــر
الــزواج فأغلبيتهــم فتيــات أعمارهــن صغيــرة ..
ال ميتلكن العقل املتفهم للحياة الزوجية بعد ..
أمــا بالنســبة لألوربيــة فاختــاف الثقافــات وعــدم فهــم اللغــة احملكيــة بينهــم
ـة الزوجية،
ـتمرارية املؤسسـ
ـدم إسـ
ـا عـ
ـا وأيضـ
ـزواج ،كمـ
ـدم الـ
ـي عـ
ـس فـ
ـببا رئيـ
سـ
ـرب .
ـن العـ
ـا نحـ
ـرية مثلنـ
ـات االسـ
ـدس العالقـ
ـعوب تقـ
ـت كل الشـ
فليسـ
وكان رد الشاب محمد الهزاع ،،،
ـي جد ًا
ـر عالـ
ـن مهـ
ـروس مـ
ـه العـ
ـة وماتطلبـ
ـف باهظـ
ـن تكاليـ
ـزواج مـ
ـة الـ
مايتطلبـ
وحفل زفاف كبير يجعله غير مستعد حاليا ً لإلرتباط .
ولطرح احللول لهذه املشكالت املتفشية في اجملتمعات :
يجــب ٔان يتكاتــف اجملتمــع كافــة ليقضــي علــى هــذه آالفــة التــي
ٔاصابــت اجلانبــن (الذكــور و إالنــاث) ونشــر الوعــي والتثقيــف بــن النــاس،
بحيــث تتغاضــى أالســر عــن التكاليــف الباهظــة واملكلفــة التــي تطلبهــا مــن
ـم ٕاذ
ـدا ً ٕالبنتهـ
ـه زوجـا ً جيـ
ـاعدته ٕان رٔات فيـ
ـل ومسـ
ـزواج ،بـ
ـى الـ
ـل علـ
ـاب املقبـ
الشـ
ال عيــب فــي ذلــك ،فالــزواج مؤسســة مشــتركة بــن الطرفــن .

كاظم الساهر يتصدر غالف
 Vogueوهذا ما قاله
عن احلرب في العراق
تصــدر الفنــان العراقــي  كاظــم
الســاهر  ،غــاف مجلــة
( )Vogue Manلعــدد خريــف
وشــتاء  ،2020ووصفتــه اجمللــة بـ(قيصر
األغنيــة العربيــة وســفير العــراق فــي
العالــم).
ونشــرت اجمللــة صــورة للســاهر
باللونــن األبيــض واألســود وعلقــت:
ـذي
ـة ،الـ
ـة العربيـ
ـر أالغنيـ
ـح قيصـ
(يفتـ
ـد مبثابــة ســفير لوطنــه العــراق،
يعـ ّ
ـواره
ـن مشـ
ـة عـ
ـدث بصراحـ
ـه ليتحـ
قلبـ
الناجــح ويســرد أالوقــات العصيبــة
التــى عاشــها ،وكذلــك أالوقــات
الســعيدة التــي مــرت عليــه).
ـيرته
ـن مسـ
ـي عـ
ـان العراقـ
ـدث الفنـ
وحتـ
ـت العــراق فــي
(:حملـ
ا
ـ
قائـ
ـة
الفنيـ
ً
ُ
صوتــي ٕالــى ٔاقاصــي العالــم ٔالنقــل
ٔافضــل صــورة عنــه ليفهــم اجلميــع
ٔان وطنًــا كالعــراق ال يســتحق احلــرب).
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Experts in Berlin in diagnosis,
treatment and prophylaxis
of back pain, spine and

joints disorders.
Avicenna Klinik
Paulsborner Str. 2 • 10709 Berlin • Germany
Tel.: +49 (0) 30 - 23 60 83-0 • Fax: +49 (0) 30 - 23 60 83-311
info@avicenna-klinik.de • www.avicenna-klinik.de

Direct consultation and treatment from
experts with many years of international
experience
Diagnosis (open MRI), treatment and
rehabilitation under one cover
Outpatient and inpatient procedures
24 hours medical service in acute back
or joints pain
Complete treatment options like minimally
invasive surgery, disc cells transplantation,
microsurgery of disc hernia, disc replacement,
fixation, arthroscopy, hip and knee replacement,
foot surgery, hand surgery

ابتــداءٓا مــن الشــهر القــادم أالول  .)١١/١اول حلقــة
ـرد
ـة الـ
ـل الهيبـ
ـن مسلسـ
مـ

أعلــن املمثــل الســوريتيــم حســ ن
عــن موعــد عــرض مسلســله اجلديــد
الهيبــة الــرد وذلــك فــي صفحتــه
ـل
ـع التواصـ
ـد مواقـ
ـى أحـ
ـمية علـ
الرسـ
االجتماعــي.
ونشــر تيــم حســن صــورة لــه مــن
كواليــس املسلســل بشــخية (جبــل
شــيخ اجلبــل) ومعلــق عليهــا :
ـن
ـادم أالول مـ
ـهر القـ
ـن الشـ
ـداءٓا مـ
(ابتـ
نوڤمــبر .)١١/١
وعلــق كل مــن املمثــل الســوري
عــاء الزعبــي فكتــب (:بالتوفيــق
يــا صديقــي) ،أمــا مغنــي الــراب
ـماعيل فهنـ
ـر اسـ
ـوري تامـ
السـ
ـأه قائـا ً
(:بالتوفيــق يــا رب).
املمثلــة الســوريةليليــا األطــرش
علقــت (:اهلل اهلل ومــا شــااهلل شــو
ـورية
هاجلبــل) ،وكتبــت املمثلــة السـ 
صبــاح اجلزائــر ي (:بالتوفيــق انشــاهلل).
18
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ـاج
ـن إنتـ
ـرد مـ
ـة الـ
ـى أن الهيبـ
ـار إلـ
يشـ
شــركة الصبــاح مــن إخــراج ســامر
البرقــاوي ،وبطولــةمنــى واصـف،تيــم
حسـن،دميــة قندلفـت،عبــدو شــاهني
،ســعيد ســرحان وأويــس مخلالتــي
وعــادل كــرم وغيرهــم مــن كبــار
املمثلــن.

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

اخبار النجوم
نادين الراسي وزياد برجي بمسلسل
كوميدي جديد (نسنوجي بالحالل)
ـن الراسـ 
ي
ـةناديـ
ـة اللبنانيـ
ـت املمثلـ
أعلنـ
عــن عودتهــا إلــى التمثيــل بعــد غيــاب
طويــل ،مــن خــال مسلســل كوميــدي
يحمــل عنــوان (نســوجني باحلــال)،
ويشــاركها البطولــة الفنــان اللبنانــي
زيــاد برجــي ،إضافــة إلــى املمثلــن
محمــد خيــر اجلــراح وهبــة نــور وميرفــا
مقــدم
القاضــي ،و هشــام حــداد،
ّ
البرامــج.
ـة
ـا اخلاصـ
ـر صفحتهـ
ـي عبـ
ـرت الراسـ
ونشـ

توفــي الفنــان املصــري املنتصــر بــاهلل،
ـن
ـر مـ
ـرض دام ألكثـ
ـع املـ
ـراع مـ
ـد صـ
بعـ
ــ70
 10ســنوات ،عــن عمــر يناهــز الـ
عامــا.
ومنــذ عــام  ،2008أصيــب املنتصــر
بــاهلل بجلطــة فــي املــخ أدت إلــى
إصابتــه بالشــلل ،و أبعدتــه عــن
التمثيــل ألكثــر مــن عقــد مــن
ـن
ـدد مـ
ـي عـ
ـر إال فـ
ـم يظهـ
ـان ،ولـ
الزمـ
األدوار الثانويــة كضيــف شــرف.
ـل
ـام  ،1950وحصـ
ـي عـ
ـر فـ
ـد املنتصـ
ولـ
علــى بكالوريــوس الفنــون املســرحية
عــام  ،1969كمــا حصــل علــى
ماجســتير فــي الفنــون املســرحية
عــام .1977
بــدأ مشــواره الفنــي فــي مطلــع
الســبعينات مــع فرقــة ثالثــي أضــواء
املســرح ،وخــال نحــو  40عامــا مــن
العمــل الفنــي ،شــارك فــي عشــرات
ـا
ـرحيات .لهـ
ـات واملسـ
ـام واملسلسـ
األفـ
كــده هــي كــده ،احلــدق يفهم.أســوار
ـن
ـم ،الزمـ
ـدق يفهـ
ـدي ،احلـ
ـغ ،التحـ
املدابـ
الصعــب ،الشــيطانة التــي أحبتنــي،
الطيــب أفنــدي ،الفضيحــة ،املعلمــة
ســماح ،املغنواتــي ،املواطــن مصــري،
حــارة اجلوهــري ،،وقــد ظهــر فــى
املسلســل التليفزيونــي راجــل وســت
ســتات مــع اإلذاعــي عــوام علــى بــر
الهــوى.
تــزوج مــن الفنانــة عزيــزة كســاب
التــي اعتزلــت الفــن.
وكان الراحــل يعانــى مــن جفــاء زمالئه
الفنانــن وعــدم ســؤالهم عليــه إال
القليــل منهــم.
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نجوى كر
م
ت
ك
ش
ف
عر
عن موعد
ض (ذا فوي
س سينيور)

كشــفت الفنانــة جنــوى كــرم عــن أن
الســابع مــن أكتوبر/تشــرين األول هــو
ـس
ـن (ذا فويـ
ـى مـ
ـة األولـ
ـرض احللقـ
ـدء عـ
بـ
ســينيور) علــى محطــة (.)MBC
وفــي التفاصيــل ،قامــت جنــوى بنشــر
تغريــدة مــع صورتــن لهــا ،داعيــة اجلمهور
الــى الترقــب وحفــظ تاريــخ الســابع مــن
أكتوبر/تشــرين األول موعــد عــرض احللقــة
األولــى.
ونطلــق البرنامــج عبــر شاشــة ()MBC
مبشــاركة النجــوم – املدرّبــن ،جنــوى كــرم،
هانــي شــاكر ،ملحــم زيــن وســميرة
ســعيد.
ـدم النســخة العربيــة مــن برنامــج
وتقـ ّ
( )The Voice Seniorأصواتــا ً غنائيــة
فــوق الســتني حتتفــي مبوهبتهــا ضمــن
املوســم األول مــن البرنامــج.
وينطلــق البرنامــج مــع املرحلــة األولــى

ـي
ـل اإلجتماعـ
ـع التواصـ
ـد مواقـ
ـى أحـ
علـ
ـل،
ـي للعمـ
ـي ترويجـ
ـو مبدئـ
ـع فيديـ
مقطـ
وع ّلقــت بالقول:
(إنطالقتــي كانــت بالكوميديــا والرّجعــة
ـال)
ـوجني باحلـ
ـون ( . ...نسـ
ـك رح بتكـ
هيـ
وهــو عــن فكــرة اخملــرج الســوري
أســامة احلمــد ومــن تأليــف زهيــر قنوع
وبتوقيــع اخملــرج اللبنانــي نبيــل لبُّــس
ـد
ـي محمـ
ـاد برجـ
ـة زيـ
ـن بطولـ
ـل مـ
العمـ
ـي
ـا القاضـ
ـور ،ميرڤـ
ـة نـ
ـرّاح ،هبـ
ـر اجلـ
خيـ
حداد وســيجري
ـدم البرامــج هشــام ّ
ومقـ ّ
تصويــر جــزء مــن املشــاهد فــي لبنــان
علــى أن تُســتَكمل فــي أبــو ظبــي .

(الصــوت وبــس) ()Blind Auditions
املؤلفــة مــن حلقتــن فقــط حتــت إدارة
وإشــراف النجــوم – املدرّبــن األربعــة
جنــوى كــرم ،هانــي شــاكر ،ملحــم زيــن
وســميرة ســعيد الذيــن يســتمعون،
ويحرّكــون الكراســي إلختيــار أحلــى
ـب أتـ
ـن مواهـ
ـن بـ
ـوت مـ
صـ
ـت خصيصـا ً
ـف
ـن مختلـ
ـج مـ
ـي البرنامـ
ـاركة فـ
للمشـ
أنحــاء العالــم العربــي.

المة (:حراميي
راغب ع
عليهم حصانة)
ومجرمين و

عبــر الفنــان اللبنانــي راغــب
عالمـة عــن غضبــه مــن الطبقــة
السياســية ،ونعتهــم بســارقي
أمــوال الشــعب ،داعيــا ً أي أحــد
منهــم إن لــم يكــن شــريكا ً أن
يقــول مــن ســرق أمــوال الشــعب
ويتولــى هــذه القضيــة ،مؤكــدا ً
بعدهــا أنــه لــن يتجــرأ أحــد
ويقــول أل أنهــم جميعــا ًَ شــركاء
فــي الســرقة.
وفــي التفاصيــل تضمــن منشــور
ـن.
ـي ومجرمـ
ـة (:حراميـ
ـب عالمـ
راغـ

عليهــم حصانــة بعــد كل مــا
فعلــوه بالشــعب ! مــن ســرق
أمــوال النــاس ؟ مــن املســؤول ؟!
ـكام
ـن احلـ
ـي بـ
ـن آدمـ
ـاك مـ
ـل هنـ
هـ
ليخــرج ويقــول للبنانيــن من ســرق
أموالهــم ؟؟ إن لــم يكــن شــريكا ً
فليتجــرُأ أحدهــم ويحمــل هــذه
القضيــة ! طبع ـا ً لــن يتجــرّأ أحــد
ـرقة
ـم سـ
ـي أعظـ
ـركاء فـ
ـم شـ
ألنهـ
فــي تاريــخ لبنــان).

20
20

أحالم حتتفل مبرور 25
سنة على إصدار أول
ألبوم لها ..

احتفلــت الفنانــة اإلماراتيــةأحــام علــى مــرور 25
ســنة علــى إصدارهــا أول ألبــوم غنائــي لهــا وإنطــاق
مســيرتها التــي كانــت مليئــة بالنجاحــات واالعمــال
القيمــة وكتبــت علــى حســابها اخلــاص علــى أحــد
ّ
مواقــع التواصــل االجتماعــي  :حــدث فــي مثــل هــذا
اليــوم صــدور اول البــوم غنائــي  ١٩٩٥ ١٠ ١٢واليــوم
وهلل احلمــد اكمــل  ٢٥ســنه و يوبيــل فضــي أشــكر
اهلل اوال ً ثــم الشــكر لبــادي االمــارات علــى دعمهــا
ملســيرتي ومــن ثــم الهلــي وزوجــي ودعمــه املســتمر
ـن
ـعراء وملحنـ
ـن شـ
ـجعني مـ
ـي وشـ
ـن دعمنـ
ـي كل مـ
لـ
وموســيقيني وجمهــور آمــن مبوهبتــي

تشرين األوَّل Oktober 2 0 2 0

1970
تشــييع جنــازة الرئيــس المصــري جمــال
..عبــد الناصــر

1898
إمبراطور روسيا نيقوال الثاني يطرد اليهود من
..كبرى المدن الروسية

1936
الجنرال فرانسيسكو فرانكو يتولى رئاسة
.الحكومة الوطنية اإلسبانية

1949
تأســيس جمهوريــة الصيــن الشــعبية مــن
قبــل مــاو تســي تونــغ ،وتعيــن شــو إن الي
.علــى رأس الحكومــة

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

.إعالن االستقالل في  1أكتوبر 1960

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

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

1960
حصلت نيجيريا على استقاللها عن االحتالل
.البريطاني
1963
.تم تاسيس جمهورية نيجيريا

1969
طائــرة الكونكــورد تحقــق ســرعة طيــران
تفــوق ســرعة الصــوت وذلــك للمــرة األولــى
.فــي تاريــخ الطيــران المدنــي

1982
انتخاب هلموت كول مستشارًا أللمانيا
االتحادية . .

1991
مدينــة لينينغراد تســتعيد اســمها الســابق
ســانت بطرسبرغ.

      

      

احدث موديالت الستائر
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

  
 



 



    



  

inh.

عشت أياما ً سوداء
لقيت فيها
نفسي بالشارع؟

محبــو املمثــلعــادل إمــا م اســترجع
تصريحــات صادمــة لــه أدلــى بهــا
قبــل أكثــر مــن  20عام ـاً ،حــن قــال
إنــه عــاش أيام ـا ً ســوداء للغايــة فــي
عــام ِ ( : 1967عشــت أوقاتًــا ســوداء
مبعنــى الكلمــة عــام  ،67الفــن يتأثــر
ـك،
ـي ذلـ
ـك فـ
ـي ال شـ
ـع السياسـ
بالوضـ
كان قيــام حــرب معنــاه أن املســرح
والســينما مفيــش ،بأيامهــا لقيــت
ـرة.
ـن أسـ
ـؤول عـ
ـارع ومسـ
ـي بالشـ
نفسـ
( وتابــع( :كنــا نــروح عنــد ســمير
خفاجــي نِســتلف فلــوس ،ونَحــط
همنــا علــى هــم بعــض ،عبقريــة
ّ
الشــعب املصــري بقــى فــي الظــروف
دي أنــه كان مــن همــه يســخر مــن
نفســه ،أمــا فاكــر عبدالناصــر وقتهــا
قــال( :بــاش كــده ،وبعدهــا جــات
 1973واملســرح ازدهــر ،واحلــال مشــي
واحلمــد هلل) .
وأشــار عــادل إمــام فــي هــذا احلــوار
الــذي أجــراه مــع (األهــرام العربــي)
عــام  1998انــه يعتبــر نفســه (زعيــم
الغالبــة) ومصــري ويحــب بلده وشــديد
االنتمــاء ألهلــه وناســه وعروبتــه.
وتابــع معترفــا ً بأنــه يكــره الكاذبــن،
والعشــوائية فــي التفكيــر والتصــرف
أمــا عــن يومياتــه فكشــف كيــف
ـراءة
ـوم بقـ
ـدأ كل يـ
ـاره ( :ابـ
ـي نهـ
يقضـ
اجلرائــد املصريــة كلهــا وأنــا فخــور
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ـتموني،
ـى لو شـ
ـة حتـ
ـف املصريـ
بالصحـ
ـوال
ـن أحـ
ـد عـ
ـذه اجلرائـ
ـي هـ
ـث فـ
وأبحـ
البلــد ،واألخبــار اخلارجيــة ،وبعــض
ـن قراءة
ـث عـ
ـم أبحـ
ـة ،ثـ
ـاالت العامـ
املقـ
األخبــار التــي تتعلــق بــي شــخصيا ً )
وعــن حياتــه اخلاصــة بإختصــار  ،قــال
ـي
ـتقرار النفسـ
ـه االسـ
ـر لـ
ـه وفـ
إن زواجـ
ــ حيــاة األســرية التــي احبهــا و
والـ
أرادهــا ،خصوصـا ً أنــه ال يحــب الوحدة.

الصحافة اإلجنليزية حتتفى مبحمد صالح
وتصفه بـ(البطل) بعد إنقاذ رجل عجوز مشرد ؟
احتفــت الصحــف اإلجنليزيــة باللفتــة
اإلنســانية التــى قــام بهــا محمــد
صــاح إلنقــاذ مشــرد بعــد تعرضــه
ـباب،
ـة من الشـ
ـن مجموعـ
ـات مـ
ملضايقـ
بعــد مشــاهدة الالعــب املصــري
مجموعــة مــن الشــباب يحاولــون
مضايقــة مســن فــي محطــة وقــود
قريبــة مــن ملعــب أنفيلــد رود ،حيــث
وصفــت جنــم ليفربــول بالبطــل
احلقيقــي بعدمــا أنقــذ املســن مــن
الشــباب املتهــور.
ـل
ـاح( :بطـ
ـن صـ
ـول عـ
ـع جـ
ـال موقـ
وقـ
ـن
ـرد مـ
ـل مشـ
ـذ رجـ
ـذي أنقـ
ـع) الـ
الواقـ
مضايقــات مجموعــة شــباب وقــال إن
هــذا املوقــف جــاء فــي نفــس الليلــة
التــي تغلــب فيهــا ليفربــول علــى
أرســنال  1-3فــي الــدوري اإلجنليــزي
املمتــاز ،حيــث لعــب املهاجــم 90
دقيقــة كاملــة تلــك الليلــة علــى
ملعــب أنفيلــد.
وقد(لعــب مهاجــم ليفربــول محمــد
صــاح دور البطولــة خــارج امللعــب
بعــد أن أنقــذ الرجــل املشــرد ديفيــد
كريــج مــن تعرضــه ملضايقــات مــن
قبــل مجموعــة مــن املدافعــن فــي
محطــة بنزيــن بالقــرب مــن أنفيلــد).
وكتبــت ديلــي ســتار( :مت الترحيــب
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مبحمــد صــاح باعتبــاره بطــاً حقيقيًا
بعــد تدخلــه ملنــع مضايقــة رجــل
مشــرد) ،وأوضحــت أنــه كان يســتقل
ســيارة بينتلــي عنــد تعــرض العجــوز
للمضايقــات ونــزل منهــا إلنقــاذه
ومنحــه املســاعدة و األمــوال.
وقــال العجــوز املشــرد (ديفيــد كريــج)
إن (صــاح تدخــل وأنقــذه من الشــباب
الذيــن كانــوا يضايقونــه ويســخرون
منــه ،مــن خــال التحــدث معهــم
وتوجيــه بعــض الكلمــات).
ـاح
ـات( :صـ
ـى تصريحـ
ـج فـ
ـاف كريـ
وأضـ
كان رائعــا ً مثلمــا هــو مــع ليفربــول
علــى أرض امللعــب) ،موضحــا (حــن

ســمع هــؤالء األوالد يصرخــون فــي
وجهــي التفــت إليهــم وقــال (مــن
املمكــن أن تصبحــوا مثلــه خــال
ســنوات قليلــة).
وأكــد العجــوز املشــرد (كنــت علــى
ـاح
ـام صـ
ـن قـ
ـذي حـ
ـي ال أهـ
ـن أننـ
يقـ
مبنحــي  100جنيــه إســترلينى ،إنــه
أســطورة متكاملــة) ،مضيفــا (صــاح
توجــه الــى ماكينــة األمــوال ،حيــث
ـل
ـو البطـ
ـاح هـ
ـدث ،صـ
ـا حـ
ـاهد مـ
شـ
احلقيقــي فــي أعينــي واعــن النــاس
كلهــا اآلن ،وأريــد أن أشــكره علــى
هــذه االخــاق النبيلــة).

خدمات املدينة

Almadina Service

اإلعالن في مجلة املدينة
... يوفر لكم الوقت

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

Yousef Abschleppdienst
inh. Yousef Al Sharaa

نقل سيارات

حياة للسياحة والسفر

Drontheimerstr.
24 - 13359 Berlin

Tel.: 030 / 74 92 87 69
Tel.: 030 / 70 24 63 47
تنظيم رحالت شاملة
 حج وعمرة: جديدنا

BASSAL
SHOP
Sie wollen Ihr Handy
verkaufen oder sich ein
neues zulegen?
Kein Problem!

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

: 0176 / 206 94 617
: alsharaay@gmail.com

Adlergestell 135, 12439 Berlin

Sonnenalle Straße 73, 12045 Berlin
Tel. 030 62727797
@infoGeNuss-Roesterei.eu
Offnungszeiten:
Mon-Sa:10hrs bis 20hrs

Neue
Deutsche
Bildung

 مشروبات/ خضروات و فواكه/مواد غذائية

Bagdad Lebensmittel
Obst & Gemüse, Getränke

Mehringplatz 6, 10969 Berlin
U-Bhf. Hallesches Tor

rungen in der
Wenn Sie noch keine Erfah
n, dann sind Sie
Sicherheitsbranche habe
bei uns richtig!
i, Ihre Prüfungen so
Wir helfen Ihnen dabe
rs zu bestehen !
leicht wie nirgendwo ande

إذا لم يكن ل
ديك أي خبرة في مجال األمن
فأنت في املكان الص
امتحاناتك بشكل أ حيح! سنساعدك في اجتياز
سهل
من
أي
!مكان آخر

سمك الكارب العراقي

Verlustanzeige

Die GeNuss-Rosterei

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

مؤسسة بغداد

Öffnungszeiten:
Mo-So 09.00 - 22.00 Uhr

Sonnenallee 36
12045 Berlin
030-62 98 21 54

Dipl. Ing. Belal Ahmed
-Unfallgutachten
-Fahrzeugbewertung
-Technische Beratung

Hussein Hussein hat seine Iraqischen
Reisepass auf der Straße verloren.
bei bekannt melden
Sie bitte unter folgenden Nummer:
0176 624 231 94
إعالن عن فقدان جواز سفر عراقي الجنسية
لصاحبه حسين حسين
0176 624 231 94 :الرجاء للمزيد من المعلومات االتصال على الرقم
او تسليمه الى اقرب شرطة في المانيا

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

B
Baraka

Hayat Reisen

KFZ-GUTACHTER

البركة

Baraka Markt
für Getränke und
frische Lebensmittel

شركة اسواق البركة
للمواد الغذائية والتجارة العامة بعروض كثيرة

Karl-Marx-Str. 100, 12043 Berlin
www.almadina.de
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ترمب  -بايدن من يحسم معركة الكرسي الساخن؟

مــع بدايــة العــد التنازلــي لالنتخابــات
األمريكيــة تتجــه األنظــار نحــو
البيــت األبيــض ،مــع تدفــق األســئلة
حــول مــن يجلــس علــى الكرســي
الرئاســي الســاخن وفــي البــال فتــرة
ـب حفل
ـس ترامـ
ـاخنة للرئيـ
ـية سـ
رئاسـ
بهــا الطقــس السياســي واالقتصــادي
ـت
ـائكة ،ليسـ
ـة الشـ
ـا الداخليـ
والقضايـ
آخرهــا جائحــة كورونــا التــي أدخلــت
العالــم كلــه فــي نفــق ضيــق فــي
آخــره ضــوء خافــت مينــح بصيصــا
مــن األمــل بكشــف لقــاح ينهــي
أخطــر وبــاء واجهتــه البشــرية علــى
مــدى تاريخهــا.
يتوقــع فــي األســابيع القليلــة
القادمــة انــدالع معــارك طاحنــة بــن
الرئيــس دونالــد ترامــب ومنافســه
املرشــح الرئاســي الدميقراطــي جــو
ـه
ـت قدميـ
ـعى لتثبيـ
ـاألول يسـ
ـدن .فـ
بايـ

ـت
ـي البيـ
ـرى فـ
ـنوات أخـ
ـع سـ
ـرة أربـ
لفتـ
األبيــض ،فيمــا يحــاول منافســه
الدميقراطــي إقنــاع الناخبــن بأنــه
ـة )
ـة ( املدينـ
ـاد .مجلـ
ـإدارة البـ
ـدر بـ
االجـ
ـام
ـا أمـ
ـي املانيـ
ـي فـ
ـارئ العربـ
ـع القـ
تضـ
جــدول زمنــي للمناظــرات الرئاســية
واأليــام احلاســمة فــي معركــة ترمــب
 بايــدن.و املناظــرة لــم تكــن كافيــة للبرنامــج
ـحي إذ يتضــح مــن
االنتخابــي للمرشـ ْ
ردود الفعــل بعــد املناظــرة أن األمريكيني
لــم يتأثــروا بــأداء أي منهمــا
ألنهــا لــم تختلــف املناظــرة الرئاســية
األمريكيــة األولــى لعــام  ،2020التــي
ـي،
ـبتمبر/أيلول املاضـ
ـي  29سـ
ـدت فـ
عقـ
بدرجــة كبيــرة عــن تلــك التــي جــرت
فــي موســم االنتخابــات الرئاســية
عــام .2016
فبــدال مــن أن تكــون املناظــرة ســجاال
تعريفيــا بــن الرئيــس اجلمهــوري احلالي
دونالــد ترامــب ،ومنافســه الدميقراطــي

جــو بايــدن ،كانــت غيــر حاســمة ،ولم
ـة،
ـي النهايـ
ـة فـ
ـورة مقارنـ
ـم اي صـ
ترسـ
ـحني.
بـ
ـن املرشـ ْ
وشــملت املناظــرة مناقشــة  7قضايــا،
وهــي تفشــي جائحــة كورونــا وأعمــال
الشــغب األخيــرة املتعلقــة بالتمييــز
العنصــري ،واالقتصــاد ،وســجالت
املرشــحني ،والترشــيحات للمحكمــة
العليــا ،واملنــاخ ،ونزاهــة االنتخابــات.
ويخــوض ترامــب معركــة انتخابيــة في
ـوز
ـل ،للفـ
ـي املقبـ
ـرين الثانـ
 3نوفمبر/تشـ
ـدن،
ـد بايـ
ـة ،ضـ
ـية ثانيـ
ـة رئاسـ
بواليـ
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الفاصوليا البيضاء مع اللحمة
المكوّنات

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
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طريقة التحضير

ينقــع الفاصوليــا اليابســة ( قبــل
بيــوم ) مــع شــوية كربونــة .فــي
ـا
ـل الفاصوليـ
ـم غسـ
ـي يتـ
ـوم التالـ
اليـ
جيــداً ،ثــم وضــع المــاء وغليهــم
حتــى تســتوي حبــة الفاصوليــا.
يتــم وضــع اللحمــة المقطعــة مــع
البصلــة والجــزرة وورقــة الغــار وعــود
القرفــة وحــب القرنفــل ووفلفــل
أســود حــب وهــال .وضــع المــاء
عليهــم ويتــم ســلقهم حتى تســتوي
قطــع اللحمــة.
بعــد انتهــاء ســلق الفاصوليــا يتــم
تصفيــة مــاء الســلق بالكامــل.
ثــم وضعهــم فــوق طنجــرة اللحمــة
المســلوقة.
فــي مقــاة أخــرى نضــع الزبــدة ثــم
ـرة الخضراء.
ـوم والكزبـ
ـع الثـ
ـم مـ
نقلبهـ
بعدهــا يتــم وضهــم فــوق طنجــرة
الفاصوليــا ،ثــم يتــم خلــط صلصــة

البنــدورة مــع المــاء واضافتهــم .مــع
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!

مبروك أفراح آل ذنيبات
 /نجاح /ام صدام (آدم) :
ـب علــى احلــى أالنغــام واألغانــي
ـئ بالحـ
ـج مليـ
ـي بهيـ
ـو عائلـ
ـي جـ
فـ
والفــرح والســرور تــم زفــاف الشــاب الوطنيــة واألهازيــج األردنيــة والتركيــة.
الوســيم أمــان ذنيبــات نجــل االخ و وقــد ازدانــت الصالــة بأجمــل الــورود
الصديــق ريــاض ذنيبــات (ابــو وعــد) واالمنيــات والتهانــي القلبيــة بحيــاة
ـون زوجيــة ســعيدة  .اســرة تحريــر
ـة الصـ
ـورة صاحبـ
ـة االمـ
ـى اآلنسـ
علـ
والعفــاف التركيــة هــال فــي برليــن .مجلــة (المدينــة) وعائلــة ابــو صــدام
ـف
ـف الـ
ـل .ألـ
ـين واألهـ
ـون العروسـ
وبحضــور جمــع مــن األهــل واألصدقــاء يهنئـ
واألقــارب واألحبــاب وقــد كان حفــا ً مبــروووك وبالرفــاه والبنيــن.
جميــا ومميــزا ً حيــث رقــص الجميــع

مرحبا بريوت
WEITER GEHT’S

UNSERE APP IST DA
JETZT HERUNTERLADEN UND DIREKT BUCHEN

مبروك أفراح آل ابو عابد
 /نجاح /ام صدام (آدم) :
ـطينية مع ال د ج الفلسطينية
فــي جــو عائلــي بهيــج مليــئ والفلسـ
بالحــب والفــرح والســرور تــم زفــاف وتــم الغنــاء لغــزة الموطــن األصلــي
الشــاب الوســيم محمــد صــاح ألهــل العريــس .وقــد ازدانــت الصالــة
ابــو عابــد علــى اآلنســة االمــورة بأجمــل الــورود واالمنيــات والتهانــي
صاحبــة الصــون والعفــاف ســوزانا القلبيــة بحيــاة زوجيــة ســعيدة .
ـة
ـة) وعائلـ
ـة (المدينـ
ـر مجلـ
ـرة تحريـ
فــي قاعــة فنــدق مارتيــم فــي برليــن .اسـ
ـل.
ـين واألهـ
ـون العروسـ
ـدام يهنئـ
ـو صـ
وبحضــور جمــع مــن األهــل واألصدقــاء ابـ
ـن.
ـاه والبنيـ
ـروووك وبالرفـ
ـف مبـ
ـف الـ
واألقــارب واألحبــاب وقــد كان حفــا ً ألـ
جميــا ومميــزا ً حيــث رقــص الجميــع
ـة
ـي الوطنيـ
ـام واألغانـ
ـى أالنغـ
ـى احلـ
علـ

الصمت
Fayad Ahmad

من الصمت خرجت إليك بصمتي،،
العدم أنير احلق هدى ً لدربي
ومن
ِ
بقول لقولي
آتيا ً من رواق الغيب
ٍ
مرتفع العلى علوا ً فوق ميولي
وسكون
ٍ
ٍ
وصوتي،،
الوهم زواال ً وانزالقا ً ألسفل
متكسرةٌ اجنحة
ِ
الهرم،،
ِ
آ ٍه سيدي،،
آ ٍه صرخة أملي،،
صرخة احملبوب الذي طال إنتظاره سجينا ً
القلم
خلف أحجية
ِ
بالقول،،
قول يليق
باحثا ً عن ٍ
ِ
يريد جوابا ً عن سر التأو ِه،،
وسره انت يا غايتي وأملي
كل أملي،،
مرفق بعملي
ب
وكل ح ٍ
ٍ
كُلُ الك ُِل ،،
والكُلُ انت في جاللك ينجلي
منزهٌ في ذاتك وقدسك العلي
أحترت فيك وذبت في جنب معاليك
السرمدي،،
فكيف إليك ال أصبو حتى أنفني ؟؟
بل أ ّن لصمتي ان ال ينثني !
َّص،،
وانت أنت تختار أحبابك اخلُل ِ
جاعلهم لك دون غيرهم عنوانا ً في بهاءك
اجللي،،
سيدي وحبيبي األولي
خذني إليك بيدك ،،
إصبغني صبغة اللون األوحدي

حطم كبريائي،،
زلزل ذاتي لتبقى انت مشعري
ووجهتي،،
آ ٍه سيدي آ ٍه ،،
كم أتأوه منك حبا ً
صادق
ِ
حبا ً
متجل في عني وحدانيتك األوحدي
ٍ
ناقص في حسن
أعشقك والعشق
ٌ
األجمل
بهاءك ونورك
ِ
خذ دمعي سيدي
والدمع منك نبعه لصيامي ُمفط ِر
أحبك،،أحبك سيدي،،
حب حيا ٍة ،،
حتيا بك أوصالي ويرقى القلب بك
موطني
أحيني،،
باق لواهب احلياة،،
خللودٍ ٍ
حياة احلياة،،جنة العباد الهني
ت اصله
واحلي وحده َمنْ يهب احلياة ملي ٍ
عدم
ِ
قد كان قبال ً نورا ً بالصمت يسعى
صامتا ً حتى اتته نفحة احلياة
الدنيوي،،،
اي ٍه سيدي
احبك صامتا ً والصمت اصلي ومعدني
وأقسم صادقا ً
لوالك ما كنّت اليوم وغ ٍد يبقى احلب
احلقيقي االولي....

الصمت
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توقعات االبراج الفلكية

برج احلمل
مكاســب هامــة حتقّ قهــا وتتغ ّلــب على مشــاكلك
بالصبــر وطــول األنــاة ،حســود يحــاول اســتغالل
طيبتــك فإحــذره.

برج الثور
واجباتــك املهنيــة واإلجتماعيــة تتراكــم  ،إال ّ أن
النتائــج املاديــة ســتكون نتائــج ايجابيــة  ،عالــج
جروحــك بالنســيان.
اجلوزاء
نتائــج إيجابيــة فــي مجــال العمــل حتصــل عليهــا
قريب ـاً .خبــر ســار ســيفرحك مــن قريــب مســافر
 ،ال تنســى أن تفــي بوعــودك ،فوعــد احلــر ديــن.
السرطان
قــرار مهــم تتحــذه تقــ ّدم وال تتــردد فاحلــظ
يحالفــك وســيبقى الــى جانبــك  ،مشــكلتك
العاطفيــة لــن تنتهــي |إال برجوعــك للحبيــب.
األسد
تصلــك أخبــار ســارة مــن قريــب مســافر ،ارفــض
أي مشــروع يعــرض عليكهــذه الفتــرة .احلــظ
سيبتســم لــك وهــدف مهــم ســيتحقق.
العذراء
أحوالــك املاديــة فــي حتســن مســتمر ولكــن إيــاك
والتبذيــر ،عمــل إضافــي تتســلمه قريبــا ً  .ال
تتدخــل فــي شــؤون اآلخريــن .

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

امليزان
حســابتك بحاجــة الــى إعــادة نظــر قــد متــر ّ بأزمة
ماليــة ،ال تؤخــذ باملظاهــر الزائفة .
العقرب
مــا تشــكو منــه ليــس إال ّ غمامــة صيفــا ً
وســتزول ،مكاملــة تتعلّــق بعمــل جديــد  ،ربــح
مــادّي ســيأتيك فجــأة.
القوس
رحلــة موفقــة تعــود منهــا مندفعــا ً ونشــيطا ً
 ،ال تكتــرث ملــا يقــوم بــه اآلخريــن .حــب جديــد
يتجــ ّدد.
اجلدي
متاعــب تتعــرض لهــا فــي مجــال العمــل عليــك
أن تضــع حــد لهــا
الدلو
لقــاء غيــر متوقــع مــن شــخص يهمــك أمــره،
تعلقــك ببعــض الشــكليات يضيــع عليــك
فرص ـا ً هبيــة إبتعــد عــن العنــاد  ،ال تتأثــر بــكال
م اآلخريــن.
احلوت
كــن قــوي ولتكــن ثقتــك بنفســك كبيــرة  ،تــرددك
مــن الناحيــة العاطفيــة يجعلــك تعيــش فــي
دوامــة.
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أفقيا 1-:من احليات السامة  -انتفخ جلده من مرض  2-متشابهة  -علم 3- .ممثل مصري.
 4أحد الوالدين  -ينام فيه الزائر 5- .دولة أوروبية 6- .الهام  -حيوان من الزاحفات. 7حبس  -رئيس جمهورية لبناني سابق 8- .رئيس أمريكا سابق  -أحد الطوابق. 9سارقني  -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 كثيرا ً 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.

IKBAL
GEFLÜGEL- & LEBENSMITTEL GROSHANDEL

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

اجود انواع احلمص
الطبيعي  100%احلبة
الكبيرة

http://www.ikbalgeflügel.de
030/ 680 88 767

25 kg

Britzer Damm 74, 12347 Berlin
030/ 680 88 690
0151/ 5473 7440

BYBLOSTRANS
GMBH
شركة بيبلوس ترانس للشحن
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 .

املانيا

DEUTSCHLAND
BYBLOSTRAN

S

LIBANON

لبنان

للمزيد من املعلومات وملعرفة كيفية اإلرسال
الرجاء االتصال على الرقم Tel.:0176 40201265 :
او على العنوان التالي :
Karl -Marx Straße 174
12043, Berlin

byblostrans@hotmail.com

Tel.:0176 40201265

Fa.

Leistungen

Electrikar - Maler - Laminatleger - Flisenleger

Ausbau und Umbau
• Trockenbauarbeiten
• Fliesenarbeiten
• Spachtelarbeiten
• Bodenbelagsarbeiten

Bauarbeiten

• Fensterbau
• Putz- und Stuckarbeiten
• Vollwärmeschutz
• Wärmedämmverbundsystem

جميع اعمال الكهرباء والصيانة
تبليط األرضيات
أعمال البناء
تركيب نوافذ
تركيب نظام عزل حراري
جميع انواع النقليات
اعمال جنارة
وبناء اخلزائن واملطابخ
ارضيات خشبية

Reinigung

• Hygienestandards.

Sanierungsarbeiten

• Kabelverlegung
• Lampenschirmhersteller
• Bauwerksabdichtung
• Rolladen- und Sonnenschutztechnik

0151 471 888 38 : للمزيد من املعلومات

Umzüge & Transporte
• Sauberkeit und Komfort

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

Brahestraße 19,
10589 Berlin

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

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

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

Pakistanische Spezialitäten

Tel.: 0176 10 34 99 50

Sonnenallee 137
12059 Berlin

Tel.: 015129 444 444

Wird bald geöffnet in der:

Tel.: 030 98 55 04 22

Urban-Apotheke
Wir sprechen Arabish und Türkisch

صيدلية اوربان

Inhaber O. Nabtaiti

Ihre Gesu

n

fü r

t
i
e
dh

eczane نتحدث العربية

Urbanstraße 39. 10967 Berlin
Tel.: 030 - 69 40 93 43

Fax: 030 - 69 40 93 45
E-mail: urban-Apotheke@web.de

ZUFRIEDEN WOHNEN SEIT 1993

اجمل المفروشات الشرقية
der NEU!

Immer wie

ERS!
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دائمًا احلى العروض
Jede Woche neue
Angebote!

@ErsinmoebelGmbH

Filiale 1

@ersinmoebel

@ersinmoebel

Filiale 2

Grenzallee 22
12057 Berlin
Tel.: 030/ 680 55 966
Fax: 030/ 568 29 481

Oranienburgerstraße 182-184
13437 Berlin
Tel.: 030/ 407 29 401
Fax: 030/ 407 29 400

U-Bahnhof Grenzallee

U-Bahnhof Wittenau

www.ersin-moebel-online.de

Filiale 3

Müllerstraße 141
13353 Berlin
Tel.: 030/ 206 22 236
Fax: 030/ 206 22 361
U-Bahnhof Seestraße

  

محيط اإلقامة موقع رائع
في منتصف المدينة
وهو احب الضيوف للمشي والتنزه
والشراء في هذا الحي ( شارع العرب )

Person / Nacht
Küche,
Waschraum
Anmeldung
! Monatlich geht auch

Person / Night

Kitchen
Washroom
Registration
! Monthy is also possible

15€

لشخص  /في اليوم
مطبخ
حمام
التسجيل
ايضا ً تستطيع لشهر كامل

015777667371



   
 
  

FAHRDIENST

SCHUTTELSERVICE

TRANSFER

NEOLUXE

خدماتنا:

1تأجيــر جميــع انــواع الســيارات فرديــة او عائليــة
بشــكل يومــي ،اســبوعي ،او شــهري

4رحــات ســياحية ليــوم واحــد ضمــن االحتــاد
االوروبــي .
رحــات تســوق بأفخــم االســواق البولنديــة
مبوعــد التنزيــات.

️ 2تاجير سيارات ترانسبورته بدون سائق

 5رحالت مسابح ومالهي ضمن املانيا

3خدمــة تكســي فــي برلــن وضواحيهــا بســيارات
مرخصــة ومؤمنــة قانونيــا ويحــق لنــا بنقــل
الــركاب مــن و خــال ترخيــص تابــع للقانــون االملانــي️

️( )Personenbeförderungsgesetz

ســيارتنا مجهــزة بخدمــة االنترنيــت مجانــا ً️وزجاجــة
مــاء.

 6حجــوزات فندقيــة باســعار ممتــازة ومــزارع مــع
مســابح خاصــة للمحجبــات وللعوائــل فــي
برلــن.
ـي
ـر فـ
ـى البحـ
ـاليهات علـ
ـة وشـ
ـوزات فندقيـ
 7حجـ
بولنــدا باســعار تناســب اجلميع
اســعارنا مقبولــة جــدا باملقارنــة مــع الســوق
البرلينــي .

SCHWALBENWEG 7/ HAUS 1
12529 SCHÖNEFELD BEI BERLIN.
T : +493076101518 - F : +49 30 76 10 15 17 - M : +49 151 55 86 87 89
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AUTOSERVICE

متخصصون في صيانة جميع السيارات
• TÜV+AU
• Vorstellung
• Ölwechsel
• Inspektion
• KFZ-Mechanik
• KFZ-Elektrik

إصالح األعطال امليكانيكية
إصالح األعطال الكهربائية
صيانة دورية

فحص السيارات وبرمجة

• Autoglas
• Stoßdämpfer
• Auspuff
• Kupplung
• Bremsen
• Diagnosen

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

صيانة السيارات
بحرفية عالية

Thomas straße 31 ·
12053 Berlin

Vereine

جمعيات

Lebensmittel

مواد غذائية

اجلالية العربية االملانية املستقلة
DAUG e.V.
Boddin Straße 66, 12053 Berlin
Tel. 030 56825972
Al-Hassanein Schule & Zentrum مركز احلسني
Perleberger Straße 17, 10559 Berlin
Tel.: 0176 1049 8135
البيت اللبناني االملاني
Das Deutsche-Libanesische Haus e.V.
Reuter Straße24, 12043 Berlin
Tel. 0157 33 00 40 40

مؤسسة بغداد للمواد الغذائية
Bagdad
Mehringplatz 6, 10963 Berlin
Tel. 030 22433003

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

Baraka Markt
شركة البركة للمواد الغذائية
Karl-Marx Straße 100, 12043 Berli

رابطة احلولة

شركة نداف للمواد الغذائية
Nadaf Supermarket
Karl-Marx Straße 170, 12043 Berlin
Tel. 030 62725040

Orient
Emser Straße 104, 12051 Berlin
Tel. 030 62843854

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

الكرامة

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

اليرموك
Al Yarmouk Freundschaftsgesellschaft
e.V.
Mob. 0163 6032158
Mob. 0176 77144020
الرابطة العربية
Arabischer Bund e.V.
Finow Straße 27, 12045 Berlin
Tel. 030 91535068
املركز العربي االملاني
Deutsch Arabisches Zentrum e.V.
Uthmann Straße 23, 12043 Berlin
Tel. 030 56826648
غرفة التجارة والصناعة العربية واالملانية
Ghorfa e.V.
Garnisonkirchplatz 1, D 10178 Berlin
Tel. 030 2789070
املعهد الثقافي العربي
AKI e.V.
Falkstraße 23, 12053 Berlin نادي الكوثر الرياضي

Rechtsanwalt

محالت الشرق

االرشاد

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

Housam Ibrahim

Baraka Markt
شركة البركة للمواد الغذائية
Sonnenalle 39, 12045 Berlin
Tel. 030 62725040

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

املبرات

 قوانني، متخصص في قوانني األسرة
 القانون اجلنائي، السير
 قانون االجانب واللجوء،
. القوانني الطبية،

Nazar Market
Wilmersdorfer Straße 123, 10627
Berlin
Tel. 030 31992691
Al Mustafa
Karl-Marx Straße 36, 12043 Berlin
Tel. 030 60976387

Harb
Postdamer Straße 93, 10785 Berlin
Tel. 030 2651627
Oase
Bad Straße 48, 13357 Berlin
Tel. 030 4656199

Schwerpunkte:
• Familienrecht
• Verkehrsrecht

نظر ماركت
ملحمة املصطفى

Alrayan
Sonnenalle Straße 156, 12059 Berlin
Tel. 030 68972913
Azzam
Sonnenalle 54, 12045 Berlin
Tel. 030 62725040

شركة اقبال

محل الريان

• Strafrecht
• Ausländer- & Asylrecht
Müllerstraße 156 A
13353 Berlin
(U-Bhf. Leopoldplatz)
Tel.: 030 /469 062 822
Fax: 030 /469 062 829

شركة عزام
شركة حرب

محل الواحة

FC Al-Kauthar
Glasower Straße 54, 12051 Berlin
Tel. 030 6263638
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. 410:00 - 12:15 + So. 10:00 - 12:00
FILIALE
Gr. 2 Sa. 12:45 - 15:00 + So. 12:45 - 14:45

Zur Zeit außer Betrieb!

خير مكان لتعليم األطفال العربية

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

للمرحلة األساسية من الروضة
وحتى الصف السادس

تستقبل املدرسة االطفال من
سن الرابعة وحتى الثامنة عشر
تعتمد املدرسة نظام التعليم
السنوي الذي ميتد من شهر
ايلول ( سبتمبر ) وحتى حزيران
. ( يونيو ) من السنة التالية
لدينا اربعة فروع في برلني

Die GeNuss-Rösterei
Sonnenalle Straße 73, 12045 Berlin
Tel. 030 62727797
@infoGeNuss-Roesterei.eu
Offnungszeiten:
Mon-Sa:10hrs bis 20hrs

SHARAZAD

Mobilfunk

تليفونات

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

Kant Straße 67, 10627 Berlin
Tel. 030 60957072

بصل شوب

U-Bahnhof Fehrbelinerplatz
030 39723167

بصل شوب

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

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

 شوبA-Z
 شوبA-Z
سنترال احملبة

مجوهرات اخلليج

Golf Juwelier
Turm Straße 15, 10559 Berlin
Tel. 030 3944280
Elissa
Turm Straße 36, 10551 Berlin
Tel. 030 39839917

مجوهرات اليسا

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

مجوهرات االفراح

Al Hadi Juwelier
Hermann Straße 177, 12051 Berlin
Tel. 030 23911508
El Rida
Hutten Straße 1, 10553 Berlin
Tel. 030 3995991
DUBAI
JUWELIER

طم طم

مجوهرات

Juweliere

JUWELIER
ELISSA

بصل شوب

مجوهرات الرضا
مجوهرات دبي

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

Fahrschulen

مجوهرات الهادي

مدارس سواقة عربية

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

مدرسة الشمس

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

مدرسة الشمس

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

مدرسة الشمس

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

مدرسة اكزكت
مدرسة توربو
مدرسة توربو

www.almadina.de
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Restaurants

مطاعم
مطاعم رزقة

Ris A Restaurant

Albaik
مطاعم البيك
Sonnenalle 26-28, 12047 Berlin
Tel. 0157 333 38 111
املن و السلوى باكستاني
Mann o Salwa
Sonnenalle 137, 12059 Berlin
Tel. 030 98 55 04 22
مطعم باكستاني عجوة
Ajwa
Bochumer Straße 5, 1055 Berlin
Tel. 030 397 40 915
) اورجانو مطعم ايطالي ( حالل
Oregano
Dahlmann Straße 22, 10629 Berlin
www.oregano.berlin
مطعم ومقهى شهرزاد
SharaZad
Dahlmann Straße 27, 10629 Berlin
Tel. 030 532 167 67

مطعم فادي

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

مطعم اكروم

Akroum
Sonnenalle Straße 45,
12045 Berlin

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

Al Sultan
Bistro

Aldimashqi
Reuter Straße 28,
12047 Berlin

مطعم الدمشقي
مطعم بعلبكي

Snack

Baalbaki

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

مخابز

Bäckereie

Al-Mustafa
حلويات املصطفى
Weichsel Straße 8, 12043 Berlin
Mob. 0176 833 006 22
Manar Back
Sonnenalle Straße 45, 12045 Berlin
Tel. 030 62989920

حلويات املنار

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

ei & Bä
tor
c
di

rei
ke

ko
n

Nuss Depot
محمصة وحلويات
Sonnenalle Straße 73, 12045 Berlin
Tel. 030 62727797
Um Kulthum

AL MALAK

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

Rechtsanwälte

Habip Buz
See Straße 43, 13353 Berlin
Tel. 030 453 33 40
SAMIR
HAJJAJ
HOUSAM
IBRAHIM

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

محاميني

احملامي حبيب بوز
احملامي سمير حجاج

احملامي حسام ابراهيم

للخدمات القانونية
www.almadina.de
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Frisch - saisonal - regional

Moderne - Mediterrane - Küche
مطعم مأكوالت
ايطالية
احصل على
Antipasti
Zuppa
Pasta

افضل انواع
البيتزا الشهية
من بيتزا اجلني

Piatto di carne di Pollo واخلضار إلى بيتزا
Insalata
Steinofen Pizza
Saucen
Chicken Plates

حالل

Dessert
Softdrinks

الدجاج واللحم
،البقري
اجواء راقية
جميعها حالل

Dahlmannstraße 22 www.oregano.berlin
10629 Berlin

السفارات العربية

Arabische Botschaften
Arabische Liga
Schützenstr.18, 10117 Berlin

جامعة الدول العربية

Tel.: 030-20 62 28 90

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

مساجد

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

مسجد عمر

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

اجلزائر

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

Moscheen

البحرين

مسجد النور
دار السالم

جيبوتي

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

ارتيريا

Al Firdaus Moschee
Brüsseler Straße 39, 13353 Berlin

الفردوس

العراق

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

ابراهيم اخلليل

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

اليمن
االردن
قطر

الكويت
لبنان
ليبيا

املغرب

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

موريتانيا
ُ عمان

فلسطن

السعودية

السودان

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

سوريا
تونس

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

مركز القائم

IKEZ
Finow Straße 27, 12045 Berlin
Tel. 030 68088490

املركز االسالمي

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

دار احلكمة

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

Kirchen

املركز الثقافي

كنائس

الكنيسة الكاتوليكية
Katholosche Kirche
Mittenwalder Straße 15, 10961 Berlin
Amtsgericht Lichtenberg الكنيسة القبطية املصرية
Reodeliusplatz 1, 10365 Berlin
Tel. 030 902530

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

االمارات العربية

Hotel Marschall Duroc

seit über 20 Jahren eine beliebte Adresse …
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

 يوجد ثالث،في فندق مارشال دوروك
:نقاط من االهميات الخاصة
كرم الضيافة
 فالضيف هو النقطة،بالنسبة لنا
 لقد استثمرنا الكثير.األساسية عندنا
من الجهد في الديكور المريح واألنيق
لغرف الفندق لكي يشعر الضيف
 باإلضافة،في كل مكان إنه في منزله
 نحن نقدم خدمة ممتازة،إلى ذلك
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

www.almadina.de
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VAE- Vereinigte Arabische Emirate
Parfüm mit europäischer
Duftausrichtung in VAE hergestellt

 ﻣﺴــﺎءا ﹰ8:00  ﺻﺒﺎﺣﺎ ﹰ ﺣﺘﻰ10:00 ﻟﻠﻤﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻻﺛﻨﲔ اﻟﻰ اﻟﺴــﺒﺖ ﻣﻦ

Einzel und Großhandel

Wir sind erreichbar unter Folgender Tel.Nr.
Von: Mo – Sa 10:00 – 20:00
+49 (0) 157 7777 35 08

bestellung@emperparfums.com
emper.parfums
www.emperparfums.com

Par füm für Herren und Damen

اﺧﺘﺎري ﻋﻄــﺮك اﳌﻔﻀﻞ وﺑﺎﺳــﻌﺎر ﻣﻐﺮﻳﺔ
ارﻗــﻰ اﻧﻮاع اﻟﻌﻄﻮر ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻣﻦ دﺑﻲ
اﳌﺒﻴــﻊ ﺟﻤﻠﺔ وﻣﻔﺮق

مطبخ البيك
وألول مرة في شارع العرب
اطيب شورما عربية حلمة
في منطقة النويكلن

اطيب واشهى المأكوالت
LINSENSUPPE

HUMMUS

KIBBEH

VORSPEISEN

TABOULEH

MAKALI

CRISPY

GRILLTELLER
SPEISEN

Sonnenallee 26
12047 Berlin

Sonnenallee 28
( Ecke Reuterstr.)
12047 Berlin

0157 333 38 111

Maßn.Nr.: 922 / 290 / 2020

برنامج الدورة .....
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

