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ةلثمأ  -هورسلراك ةنيدم يف تايواحلا نم عاونأ عبرأ
:ىوقملا قرولا  /قاروألا

*ةيوضعلا تايافنلا

:لثم ميدقلا قرولا
نم ةعونصملا تافلملا
ىوقملا قرولا
اهب يتلا فيراظملا
وأ اهاوحف عالطالل ةحتف
هذه اهب سيل يتلا
ةحتفلا
تابيتكلا
باتكلا
ضيبلا نوترك
ريغ اياده فيلغت قرو
ﻣطﻠ ّﻲ
ةسارك
ىوقملا قرولا نيتارك
جولاتك
ةديرج
ةدرفملا قاروألا
طقف ةيقرولا فشانملا
ةبطر يهو
ةيقرولا تاوبعلا
ىوقملا قرولا
اﻟﻣُﻠﺻﻘﺎت
تارشنلا
ةباتكلا قاروأ
وأ ،قرولا نم ةئبعتلا داوم
نوتركلا وأ ىوقملا قرولا
ةعوبطملا اياعدلا
تالجملا
دئارجلا

زوملا روشق
ةيوضعلا ةمامقلا سايكأ
قرولا نم ةعونصملا
زبخلا
ضيبلا رشق
كامسألا تايافن
موحللا تايافن
ةهكافلا روشق اياقب
رعشلا
شيخ
ةوهقلا اياقب
اﻟﺟُﺑن اياقب
ماظعلا
ةيلزنملا تاتابنلا
ةضيرملا
زوجلا رشق
ةهكافلا اياقب
لاقتربلا رشق
روذبلا
ةفوطقملا راهزألا
ماعطلا اياقب
ءاسحلا ءانثتساب(
)صوصلاو
ياشلا سايكأ
صيصألا تاتابن
اﻟﻣُﻛوّ ﻣﺔ ةيئاذغلا علسلا
ةئبعت نود
نود ،قئاقنلا اياقب
تاوبعلا
نوميللا رشق

يف كلذك ةميدقلا قاروألا
قرولا عيمجت قيدانص
.ميدقلا
:حئاصن
ةطرشألا ةلازإب تمق اذإ
قيدانص نم ةقصاللا
كنكمي ،ةصاخلا نحشلا
ريفوتل ﻣﻌًﺎ اهيط
تاوبع ىتح .ةحاسملا
نم ةعونصملا تايرتشملا
اهيط كلذك ﯾُﻣﻛﻧك نوتركلا
.ﻣُﺳطﺣﺔ ُﺗﺻﺑﺢ ثيحب
قاروألا تايافن بنجت
نع ً
ﻣﺛﻼ ةيرورضلا ريغ
رظح عضو قيرط
ىلع ةيراجتلا تانالعإلا
.كديرب قودنص

:ةحيصن
تايافنلا فلب مق
دئارج قاروأ يف ةيوضعلا
نم سايكأ يف اهملس وأ
نوتركلا
ريغ ةيوضعلا تايافنلا
صلختلا بجي ةيلزنملا
.ةيراجت ةقيرطب اهنم
تامولعملا ىلع لصحتس
لاصتالاب ددصلا اذه يف
ىلع ةينعملا تاطلسلاب
 115.مقر
:كلذ رفوت مدع ةلاح يف *
يتاذلا ديمستلا

ريودتلا ةداعإل ةلباق داوم

:لثم ﻣُﻌﺎﻟﺞ ،ريغ بشخ
صفق ،عيطقتلا ةبشخ
ةهكافلا
:لثم كيتسالبلا
اﻟﻣُدﻣﺟﺔ تاناوطسألا
غراف ولد
ةصصخملا يناوألا
دحاولا لامعتسالل
نولاغ ،ةجاجز
كيتسالب سايكأ ،قئاقر
طلخ ءاعو
ءازجأ( موفورياتسلا
مجح وذ سيك يف ةريغص
)طسوتم
:لثم ،نداعملا
اﻟﮭواﺋ ّﻲ
بلاوقلا
حاولألا
ةغراف ﻋُﻠب
يئابرهك لباك
تاجاجزلا ةيطغأ
ﻧﺣﺎﺳ ّﻲ ءاعو
ردق ،ةالقم
تاودألا
:لثم ،موينوملألا
موينوملألا قئاقر
ةيلزنملا
ي باوكأ ةيطغأ
اﻟزﺑﺎد ّ
ةتالكوشلا ةفلغأ
نود ةغرافلا بيبانألا
ةراض داوم
ةبكرملا ةئبعتلا داوم
:لثم
ءاودلا ةطرشأ
ةغرافلا نبللا سايكأ
ةغرافلا ريصعلا سايكأ
غيرفتلاب ةئبعتلا
ةئبعتلا داوم نم صلختلا
:اهلخادب ةقلعملاو
،كيتسالبلا ،بشخلا
ندعملا

اﻟطﺑﯾﻌﻲّ جنفسالا
نوليانلا نم ليوط بروج
تاسدعلا
وأ ةدشب ةخستملا قاروألا
ةنولملا
ورﻗﻲّ  ،بيج ليدانم
ةخستم ةيقرو فشانم
اﻟرﱠ ق قرو
يبط قصال
ةاشرف
نالسروبلا
ىمدلا
فيظنت شامق
ةاحمم
ةقالح ةرفش
لجعب ءاذح
ﻣُﻌﺑﺄ ماخس
ﻣُﺳﺗﺧدﻣﺔ ريغ ةيذحأ
ةخستملا ةدئاملا طوف
قلحزت حول
ةآرم
نقحلا
نمضت ةقيرطب ةأبعملا
صخش يأ ةباصإ مدع
سناكملا سايكأ
ةيئابرهكلا
ةينطق ةدادس
طئاحلا قرو اياقب
،دي فاشك
تايراطب نود
أزجملا داجسلا اياقب
ي قرو
ﺣرار ّ
ةرارحلا ظفح ءاعو
تاناويحلا تافلخم
تايراطب نود ،دي ةعاس
ديمضت داوم
،ةئبعت داوم
ةدشب ةخستم
نم ةنخاس هايم ةجاجز
طاطملا
نطق ةشاكن ،يبط نطق
تاظافح
رئاجسلا باقعأ
ةحادق

ةمامقلا اياقب
نم قاروأ ةظفاح
كيتسالبلا
ﻣُﻌﺑﺄ دامر
زبخ قاروأ
ةبيعم ةراظن
ﺻﺣﯾّﺔ طوف
ةحيرش
ﻣُدﻣﺟﺔ تاناوطسأ
ةدراطلا ةحورملا ﻣُرﺷﺢ
ةجاردلا يسرك
ورف
راظنم
قارتحالل لباق ريغ جاجز
ةغراف رئاجس ةعالو
ريوصت داوم  /مليف
مالفأ
فاج دابل ملق
ةروص
غراف ربح ملق
ةساعد
ةقيدحلا موطرخ
ﻣطﻠ ّﻲ اياده فيلغت قرو
يئابرهك حابصم
ةيطاطم داوم
جلزت ةيذحأ
)ويديف | توص( طئارش
ةكلع
ةمامق
ءانثساب ،كيماريسلا
قفارملا كيماريس
ةيحصلا
عومشلا اياقب
قصال طيرش
ةقصال ةقاطب
قاروألاو ،نوبركلا قاروأ
ءاقرزلا
فاجلا ملقلا بوبنأ
ﺻﻧﺎﻋﻲّ دلج
ةبعل ناويح
طنشلا ،ةيدلجلا ةمزحألا
ةيدلجلا
تايضرألا عمشم اياقب
ةيئاوه ةبترم
حسامم
نم ةيلاخلا نيولتلا مالقأ
لئاوسلا

ىرخأ تاسسؤم يف اهعمج متي ديمستلا تائشنمو ،ءارضخلا تايافنلاو ،ةميدقلا تاجوسنملاو ،ميدقلا جاجزلا تايواح لثم تايافنلا عاونأ ضعب
.ةراضلا داوملا ميلست زكارم كلذكو ةريبكلا تايافنلا عيمجت طاقنو ،تايافنلا ريودت زكارم لثم اهنم صلختلل
ملتستو .تايافنلا ريودت ةداعإ تاطحم ةفاك ىدل ﻣﺟﺎ ًﻧﺎ رتميتنس  50ىلإ اهمجح لصي يتلا ةريغصلا ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا ةزهجألا ميلست
،نرفلا( ةريبكلا ةينورتكلإلا ةزهجألا .ﻣﺟﺎ ًﻧﺎ  Maybachstraße 10 bو  Nordbeckenstraße 1يف ةريبكلا ةزهجألا تايافنلا ريودت ةداعإ تاطحم
.ﻣﺟﺎ ًﻧﺎ ةريغصلا ةزهجألا ميلست ﯾُﻣﻛن .ﻣُﺳﺑق قافتال وﻓ ًﻘﺎ اهعمج متي )سبالملا ةلاسغو ،ففجملاو واﻟﻣُﺟﻣد ،ةجالثلاو ،دقوملاو
 115تاطلسلا مقر ربع ليجستلا
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