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السبت 

17 سبتمرب
 محارضة: فهم أوكرانيا

محارضة ومناقشة مع املؤلف والخبري األوكراين ستيفن دوبريت حول 
الكتاب املنشور حديثًا „فهم أوكرانيا - التاريخ والسياسة وكفاح الحرية“

الساعة 7:30 مساًء ، مرسح كوميدي سوالي ، آيزينبانسرت. 210

لثالثاء

20 سبتمب
غني مع أناس من جميع أنحاء العال

بدون موسيقى ، ولكن مع الكثري من االنسجام واأللحان من جميع أنحاء 
العامل. كل األصوات تسطيع املشاركة والعمر األدىن 16 عام 

mitmachen@weltgartenwerder.de :الرجاء التسجيل
World GARDEN ، Brandenburgerstr. 26 ، 7-6: 30 مساًء

األربعاء 

21 سبتمب
دعاء السالم ومناقشة الحرب والسالم

بعد صالة من أجل السالم ، سيكون هناك نقاش مع املرشف العام السابق 
هيلغارد أسموس حول الحرب يف أوكرانيا والطرق املؤدية إىل السالم.

6 مساًء ، هيليج جيست كريش فريدر ، كريشسرت. 9

الجمعة 

23 سبتمرب
غداء متعدد الثقافات يف مركز الشباب واألرسة 

“Haus am See„
يدعو مركز الشباب واألرسة العائالت التي لديها خربة يف اللجوء أو ال 

تتمتع بها إىل وجبة فطور وغداء متعددة الثقافات. نريد أن نأكل مًعا 
ونتعرف عىل بعضنا البعض ونتبادل األفكار.

 Haus am See“ ،„ من الساعة 11 صباًحا حتى 2 ظهًرا ، مركز الشباب واألرسة
Adolf-Damaschke-Str. 35-37

السبت  

24 سبتمرب
مهرجان فريدر العاملي

يف نهاية أسبوع الحملة ، سيقام „مهرجان العامل العاملي“ يف 24 سبتمرب من 
الساعة 2 مساًء حتى 10 مساًء يف ساحة السوق يف فريدر.

من خالل برنامج ملون للصغار والكبار ، ندعوك لتكون مثاالً يحتذى به 
مًعا ملجتمع عاملي ومتنوع - ضد العنرصية والتطرف اليميني والكراهية.

 من الساعة 2 ظهًرا يف السوق بالجزيرة

أيام متعددة

 + 21 + 20
23 سبتمرب

رشة عمل: رقص التنوع معا
هذه الورشة التي تستغرق عدة أيام تستهدف األطفال والشباب من سن 

9 سنوات فام فوق. يتم تطوير التامرين وتصميامت الرقصات بالبهجة 
والطاقة. معا نرقص التنوع.

Adolf-Damaschke-Strasse 9 ، أبرشية كنيسة الروح القدس

 الربنامج األسبوعي

#دميقراطية

#تنوع

#سالم

#عاملي
#مكافحة العنرصية

بالنسبة لألحداث املختارة ، نسعى لتقديم ترجامت إىل لغات أخرى 

إذا لزم األمر.

هل ترغب يف املشاركة يف أحد األحداث وتحتاج إىل ترجمة إىل لغة 

 أخرى؟ ثم يرجى إرسال رسالة إلينا يف أقرب وقت ممكن إىل:

info@weltoffenes-werder.de حتى نتمكن من محاولة العثور 

عىل مرتجمني.

الدخول مجاين

الربنامج بأكمله
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