Sprache: Arabisch

– “„Das neue Wir
لنعطي لكلمة "نحن" مفهوما جديدا" – اجتماع مواطني مدينة ميندن لمناقشة التغيير الذي يطرأ على المجتمع المدني
وذلك من  10إلى  12فبراير  2017بالمسرح البلدي بمدينة ميندن.
سينظم المسرح البلدي لمدينة ميندن حفال لثالثة أيام تحت عنوان " نحن" الجديدة " وذلك من  10إلى  12فبراير .يتخلل
البرنامج محاضرات ومواضيع ثقافية ،ومناقشات ولقاءات .وسيكون المسرح لمدة ثالثة أيام حاضنا لالجتماعات
والمناقشات .وفي الواقع يرجع سبب هذا اللقاء األول من نوعه إلى التحول الذي يطرأ على المجتمع الحضري للمدينة،
نتيجة تزايد الهجرة إلى ألمانيا .وللتذكير فالمدعوون لهذا االجتماع هم سكان مدينة ميندن بما فيهم الوافدون الجدد وجميع
المهتمين بالتبادل الثقافي .كما سوف يتم اختبار طرق جديدة للتواصل بين الثقافات.
ولإلشارة فالدخول مجاني!
الجمعة  10فبراير ،من الساعة  18:00إلى حوالي الساعة  24:00ليالً.
االفتتاحية الساعة  18:00مع النائب البرلماني أخيم بوست ورئيس بلدية مدينة ميندن ميشائيل يكه .بعد ذلك مقهى العالم مع
اوربان كولتور وشعر الصالم ب " 1000ألسنه"  ،وفرقة بيل الموسيقية ،ووايت كوفيه و ديدجي Seet-ومنوعات غنائية
أخرى مع أوربان وفرقة "  ."Westside Guysكما سيقوم المركز الثقافي "  " Ameise Kulturhügelبتقديم حساء
شرقي.
يوم السبت  11فبراير ،من الساعة  16:00إلى حوالي الساعة  24:00ليالً.
المسرح مفتوح من الساعة  .16:00كما سيتم تقديم عرض مسرحي بعنوان "النظر إلى األمام" على الساعة  .17:30وفي
الساعة  20:00هناك مزيد من العروض المسرحية .تليها حفلة في مقهى المسرح.
األحد  12فبراير ،اجتماع المواطنين من الساعة  10:00صباحاً إلى الساعة 17:00
االفتتاحية مع " النادي اإلفريقي الثقافي" وجولة في المدينة عبر ايباد والرمز المربع  -Par QRستكون على الساعة
 10:00صباحا ,في الساعة  10:00صباحا يوجد أيضا هناك "سوق اإلمكانيات" مع أكثر  30عارض وعارضة في مجال:
الثقافة والرياضة والتربية والتعليم والعمل التطوعي واالندماج ،والتعايش بين األجيال والسكن .وهناك أيضا بورصة لتمكين
الشباب المهاجر للحصول على تدريب مهني .وابتداء من الساعة  10:00صباحا سيكون هناك طبخ في الخيمة خارج
المسرح ،وسنقوم بتقطيع الخضروات ،وطهي الطعام وتناوله معا واالستمتاع بوقتنا .وابتداء من الساعة  11:00صباحا

هناك مائدة للحوار تحت شعار " لنعطي لكلمة "نحن" مفهوما جديدا " مع مواضيع أخرى مثل "مدينتي ميندن" و"هكذا
يجب أن تسير األمور" .أجيال واندماج .وسيشرف على التقديم كل من السيدة فيوال شنايدر وسوزان ليفرنس .وبدء من
الساعة  12:30ظهرا سيتم تقديم مجموعة من مختلف الجوالت السياحية بالمدينة مثل" :سوف أعرفك على مدينتي" :
( معالم المدينة ) مدينة – أرض -نهر" واستكشافات لسائقي الكراسي المتحركة ،وجوالت سياحية لشباب ميندن .الساعة
 13:00ظهرا :ستشهد برنامج التعارف السريع على خشبة المسرح تحت عنوان :تعرف على جار جديد .الساعة 15:00
افتتاح الخشبة في مقهى المسرح .الساعة  15:30نهاية الدورة تحت إشراف كل من رئيس بلدية مدينة ميندن السيد ميشائيل
يكه ووبيرند هوسمان من شركة السكن (  )GSWفي مقهى المسرح .وسيشرف على التقديم كل من السيدة ريجينة دولورس
شتيلر هينس والسيدة سوزان لييفرنس .وسيكون هناك مجال لطرح األسئلة وإثارة النقاش .وطيلة النهار يوجد هناك "سوق
البحث والعرض " وأفالم دولية قصيرة لألطفال وغرف ألعاب لألطفال ،ومن بينها طاولة لصنع األعمال الفنية اليدوية
وحقيبة المتحف وبناء افتراضي لمدينة ميندن مع "مايند كرافت" .وحتى الساعة  15:00هناك معرض الصور تحت شعار:
"موطني األصلي وموطني الجديد"
طيلة ثالثة أيام يقدم خاللها الشاي والماء بالمجان باإلضافة إلى خدمة الترجمة .سيكون هناك أيضا نقل ومواصالت
بالمجان ،وسوف نعلن عن هذه المحطات في القريب العاجل.

