
سبيل حتويل املنطقة  حتت الشعار " من املساحات اخلضراء يف املدينة حنو اتمع امللّون " تضُع اجلمعية املُسّجلة " بستان التفاح يف شرتيلني " نفسها يف  من نكوُن نحُن:  حي شتريلين –الَجمعية الُمسّجلة: بستان التفاح   Zellscher Weg 41املبىن  قرب Zellscher Weg/ Teplitzer Straßeتتوضع حديقة (بستان) التفاح على زاوية الشارعني:   ).Casper-David-Friedrich-Strاحملّطة ( 61احلافلة رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   حسب اإلتفاق. ( و ذلك حسب الفصل من السنة) و 18:00أيام الثالثاء إعتباراً من الساعة الـــــ     ساعات العمل:  www.apfelgarten-dresden.de  :   اإلنترنت    apfelgarten.dresden@gmail.com: بريد إلكتروني 7611866-0160:        هاتف  Ecke Zellscher Weg / Teplitzer Straße (neben Zellescher Weg 41c),  01219 Dresden:       العنوان   .Apfelgarten-Strehlen e. V:      التسمية  حي شتريلين. َجمعية ُمسّجلة –بستان التفاح            Kulturelle Vielfalt                                                                               التنوُع الثقافي ما  سدن وييسكنون يف در  الربتغالية و سبانية وأوربا، ممن يتكلمون اإل بلدأ من بلدان أمريكا و 22مواطنني من  و واطناتٍ حنن مجعية للنفع العام متثل مُ   نكوُن نحُن: من الجمعية الثقافية األيبيرية األمريكية   )Bischofswegاحملّطة (  8،  7الرتام رقم   )Alaunparkاحملّطة (  13الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   حسب اإلتفاق.  ساعات العمل:  E-Mail: Aci74@hotmail.com: بريد إلكتروني Bischofsweg 7, 01099 Dresden:       العنوان   Asociación Cultural Iberoamericana e. V.                      c/o Mercedes Moraiz:      التسمية  . َجمعية ُمسّجلةالجمعية الثقافية األيبيرية األمريكية  اإلجنليزيةة و األملانيحنُن نتحدث   جوار و ليس فقط ألوقات اإلسرتخاء بل و إستخدامها كأمكنة للتعّلم.اهلادفة إلستخدام أمكنة التالقي كمنشأة ترفيهية لل  ات جانب إنتاج املواد الغذائية و البساتني اجلماعية نقوُم حنُن بتنظيم و دعم العديد من النشاطات و املبادرات، تلك النشاطات و املبادر  إىل النظر عن كوم بستانيون من ذوي اخلربة أو بستانيون جدد مبعىن ال خربة لديهم.إنه ملن دواعي سرورنا و يف أي وقت أن ينضم إلينا الزمالء اجلُدد، بغض   ما الذي نـَُقّدمُه:  شبكة البستان. اجلوار السليمة و كذلك واحًة للحيوانات. حنُن جمموعٌة من الطالب و املهنيني و املتقاعدين و نرتبط بغرينا من سكان مدينو دريسدن عربإىل واحة ملّونة خمصصة لعالقات الذي متّيزه حركة السري الكثيفة جداً  Teplitzer Straße/Zellescher Wegالواقعة على تقاطع  الشارعني  للقاء بني أناس من خمتلف الثقافات، تتوفر  ريخ البلدان األيبريية األمريكية. فمن خالل توفري فرصةاهتمام بثقافة وتحوهلا. هدفنا الرئيسي هو إيقاظ اإل  ما الذي نـَُقدمهُ   الفعال. اإلندماجتشجع  و  النشاطات املشرتكة تساهم يف التقريب بني حضارات العامل  التفاهم بني الشعوب. كما أن الفعاليات و امكانية التعارف مبا يسهم يف تعزيز التسامح و



ملتقى حمليب  إىلسبانية للمبتدئني، للمستوى املتوسط، متارين للمحادثة، عروض أفالم، دورة لتعليم رقصة التانغو، باإلضافة سبانية للصغار، اإلتعليم اإل نفسها من أجل مصاحل األشخاص من ذوي األصول املهاجرة يف مدينة دريسدن.  1990جانب اليت تأسست يف العام تكرس مجعية جملس شؤون األ  من نكوُن نحُن:  شؤون األجانب في دريسدنالجمعّية الُمسّجلة. مجلس   )Wasaplatzاحملّطة ( 85، 75، 63، 61رقم  افلةاحل  )Wasaplatzاحملّطة ( 13، 9الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   18:00و الـ  13:00بني الــ  اخلميساإلثنني و أيام   ساعات العمل :  www.auslaenderrat-dresden.de :     اإلنترنت   info@auslaenderrat.de: بريد إلكتروني    0351-4363732:        فاكس ( امللتقى املفتوح: واحة الشبيبة ) 0351-4363730(النشاط الثقايف)،  0351-4363726 :         هاتف   Straße 6, 01219 Dresden-Zille-Heinrich:         العنوان               .Ausländerrat Dresden e. V:       التسمية   جمعية مسّجلة مجلس شؤون األجانب في دريسدن.  .اإلجنليزية ة واألملاني سبانية وحنن نتكلم اإل األدب حيث تطرح موضوعات حيوية. لثقافية و السياسية كما و دُف نشاطاتنا لتقوية تعزيز و متكني إندماج املهاجرات و املهاجرين بأوجهه اإلجتماعية و ا إىلدف النشاطات اليت نقوُم ا  ) حمطًة لتقدمي املشورة للمهاجرات و املهاجرين و كذلك األمر يؤ اجلمعية حيزًا مكانياً IBZمتثيل هؤالء. توفر إدارة اجلمعية و مركز التالقي الدويل ( املعارض إن اجلمعية املُسّجلة: جملس شؤون األجانب يف دريسدن ممثلٌة عن طريق ظيف واسع من العروض يف جمال العمل الثقايف. حيُث أن الكثري من   العمل الثقافي  ما الذي نـُّقّدمُه:  هذا كله متتلك اجلمعية مقرين إضافيني و روضة أطفال يف دريسدن. إىلو اليافعني و األسر. إضافًة إىل األطفال  املوجهةإلجناز األعمال  بّدل) على سبيل املثال اإلسبانية، لغة اإلشارة ة و اللغات اخلرى بشكٍل متاألملانيذلك يتم و بشكٍل دائم تنظيم و تنفيذ دورات تعّلم اللغات ( إىلإضافًة   حول موضوعات خمتلفة أو حىت املهرجانات.الدويل للتالقي إضافًة للمعارض يتم تنظيم العديد من الفّعاليات مثالً األمسيات املتعلقة بالبلدان، عروض األفالم، احملاضرات يُقام بشكٍل دوري يف املركز  تبةٌ . يف القاعات الرياضية يتم تقدمي العروض الرياضية املختلفة و قبل كل شيء لألطفال و اليافعني. يف الطابق العلوي من املبىن توجُد مكما هنالك) إىلو  دريسدن عاصمة عدا عن ذلك تتوفر لدينا جمموعة عمل مشرتكة خاصة بفن التصوير. يقوم املركز الدويل للتالقي بالتنسيق العايل املستوى مع إدارة مدينة   ر، العنصرية. صغرية حتتوي على كتٍب تتناول موضوعات ثقافية كاهلجرة، اللجوء و الفرا للنشاطات يلتقي أشخاٌص شّبان من ثقافاٍت و أصوٍل خمتلفة و من أعماٍر خمتلفة و يتناولون الطعام  . يف إطار هذا امللتقى و يف القاعات املتاحة18:00   من الساعة كل يوم أربعاء يُعقد يف مركز التالقي الدويل التابع لس شؤون األجانب يف دريسدن لقاٌ مفتوح للشباب (واحة الشبيبة) و ذلك إبتداءً   واحة الشبيبة –الُملتقى المفتوح   الروسية، الرتكية، العربية و اإلجنليزية.حنُن نتحدث األملانية،   الوالية و خاصًة يف إطار فّعالية أيام الثقافات الدولية و اليت تُقاُم مرة يف العام.  .BIRD - Bündnis Inter-Religiöses Dresden e. V:        التسمية   )BIRD( جمعية مسّجلة .اإلتحاد بين األديان في دريسدن  حنُن نتحدث األملانية، اإلجنليزية و البولونية.  سويًة، يلعبون البلياردو و يرقصون السالسا.



جمتمع تتم فيه معاملة كافة األشخاص على قدم  إىليف دريسدن عبارة عن مبادرة تسخُر نفسها من أجل الوصول  املُسّجلةاإلحتاد بني األديان مجعّية إن   من نكوُن نحُن:  اإلتحاد بين األديان في دريسدن :الجمعّية الُمسّجلة  )Diakonissenkrankenhausاحملّطة ( 11الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   www.bird-dresden.de :     اإلنترنت   info@bird-dresden.de: بريد إلكتروني    0351-4363732  :        فاكس 030-002210862 :         هاتف  Zittauer Straße 11, 01099 Dresden:         العنوان   ما الذي نـُّقّدمُه:  ة و جتعل هذا التعايش مرئياً.بكافة أنواعه، اليت تقّوي التعايش السلمي بني أتباع األديان املختلف. و من أجل هذا الغرض نقوم حنُن بتقدمي الدعم للنشاطات اليت جتري يف اال الثقايف أو جمال التعليم م الدينية أو اإليديولوجيةءاملساواة أًي كانت إنتما
ع بعضهم ننظم و ننجز املهرجان األول لألديان العاملية و الذي يقوم خالله فنانون من أتباع األديان و اإليديوجليات املختلفة بعزف املوسيقى م •    http://festival.bird-dresden.de و بالتايل ميكنهم التعّرف على فنوٍن ُأخرى. املزيد جتدونه على الرابط:   البعض
 ، ندعُم هذا احلوار و نواكبه. حنّرض احلوار حول املواضيع: عامل الغد لألديان و اإليديولوجيات املختلفة •
 نقوم جبعل فُرص اإلسهام يف تشكيل العامل املستقبلي لألديان و اإليديولوجيات مرئيًة. •
 القلب، تعتمد على التفّهم و عملية.نقوم بإيصال العلوم بطريقة مستها أا :من  •
 جنعُل عملية التعايش بني األديان مرئيًة ِبكل أكرب يف وسائل اإلعالم. •
نفسها من أجل مصاحل األشخاص من ذوي األصول املهاجرة يف مدينة دريسدن.  1990جانب اليت تأسست يف العام تكرس مجعية جملس شؤون األ  نكوُن نحُن:من   الجمعّية الُمسّجلة. مجلس شؤون األجانب في دريسدن  )Bönischplatzاحملّطة ( 62رقم  افلةاحل  الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   18:00و الـ  15:00بني الــ  اخلميساإلثنني و أيام   ساعات العمل :  www.auslaenderrat-dresden.de/seite/288575/café-halva.html:     اإلنترنت   cafehavla@auslaenderrat.de: بريد إلكتروني  0176-96970696 - 0351-3070969  :        هاتف   Elisenstraße 35, 01307 Dresden:        العنوان        Ausländerrat Dresden e. V.                        Cafe Halva Begegnungstreff:      التسمية   لملتقى التالقيمقهى حلوى التابع   جمعية مسّجلة مجلس شؤون األجانب في دريسدن. نشّجع على التعاطي املشرتك (التفاوض) بني األديان و ذلك يف سبيل الوصول إىل جمتمع منفتح و متسامح. • دُف نشاطاتنا لتقوية تعزيز و متكني إندماج املهاجرات و املهاجرين بأوجهه اإلجتماعية و الثقافية و السياسية كما و  إىلدف النشاطات اليت نقوُم ا  ) حمطًة لتقدمي املشورة للمهاجرات و املهاجرين و كذلك األمر يؤ اجلمعية حيزًا مكانياً IBZمتثيل هؤالء. توفر إدارة اجلمعية و مركز التالقي الدويل (    ما الذي نـُّقّدمُه:  ن إضافيني و روضة أطفال يف دريسدن.هذا كله متتلك اجلمعية مقري إىلألطفال و اليافعني و األسر. إضافًة ا إىل املوجهةإلجناز األعمال 



" لتعزيز التواصل بني سكان دريسدن القدامى و اجلدد بالتايل يكون املقهى  Café HALVA مكاناً للتالقي و إلقامة الفّعاليات يسعى هذا املقهى " ) عبارة عن مكان للتالقي و لتبادل األفكار بني القائمني على هذا املقهى من جهة و الزوار من جهٍة أخرى. بصفته Café HALVAمقهى حلوى ( احلفالت املوسيقية  ية وصينال س السنةأتنظم اجلمعية حفلة ر  دولة القانون. و احلرية و كسونيا على السمات الرئيسية للدميقراطية وا بالذات يف مقاطعة س و          ملانياألتعريف الصينيني القاطنني يف  أملان لرعاية الثقافة الصينية و سدن من قبل صينيني وييف در  2003يف سنة  األملاين -سس املركز الصيين أت  من نكوُن نحُن:  :المركز الصيني األلماني :الجمعّية الُمسّجلة  ساعات العمل: حسب اإلتفاق www.zhongdezhongxin.de :      اإلنترنت   mail@zhongdezhongxin.de:  بريد إلكتروني    0351-4363732  :         فاكس 0351-4593463 :          هاتف  Altstrehlen 5, 01219 Dresden: للزوار   العنوان Dresden 01193 ,27 27 20 : البريدي العنوان  .Chinesisch-Deutsches Zentrum e. V:        التسمية    جمعية مسّجلة .المركز الصيني األلماني  مكاناً لإلندماج املــــُعاش. ساليب أ التفهم املتبادلني للثقافات و رف واالتع األملاين –عضاء املركز الصيين أعترب يَ  الكبرية. و الكثري من الفعاليات الصغرية و املشاريع و الدورات و و نقدم الدعم املعنوي لكافة اموعات  العنف. و الدكتاتورية و طرف ونواع التأم يقفون ضد كل إللحياة املشرتكة بوئام.  ساسياً أ احلياة املختلفة شرطاً    ما الذي نـُّقّدمُه:  جانب.فضل طريق للتصدي ملعاداة األأن تبادل الثقافات هو إننا نؤمن بإالتبتيني واملمارسني لطقوس الفالون غونغ.  الدميقراطية كاملسيحيني واملسلمني و
  احملاضرات (الثقافة والفن الصيين لتشكيل احلديد وتبادل الرأي حول الوضع السياسي يف الصني والدين)     •
  حلقات دراسية •
  كمال التعليمإ •
  السفرات االستطالعية •
  ذاعي بلغتني)إعالمية (بث اموعة اإل •
  املدرسة املينغوية •
  دورة تعليم اللغة الصينية •
  فاع عن النفس)التدريب على الفوشو (فن صيين للد •
  ستعراض / ورشة عمل)إحفل تناول الشاي الصيين ( •
  فن اخلط الصيين •
  دورة الطبخ الصيين •
  النادي الصيين للشطرنج و جيانغ –ماه  •
  نادي الشاي •
  نادي الطبخ الصيين •
  نادي الفوشو •
  األملاين –النادي العائلي الصيين  •
 مشروع مدرسة •
 جونغ –كي  •
  الرماية الصينية •



تشجيع  هدفنا هو رعاية و التبادل مع بريطانيا. و جل احلوار وأسدن تعمل من يمواطين در  هتمام من مواطنات ولذوي اإلكجمعية ذات منفعة عامة   من نكوُن نحُن:  البريطاني في دريسدن –المجتمع األلماني  :الجمعّية الُمسّجلة  )Bautzner/Rothenburger Straßeاحملّطة ( 13، 6رقم  رتامال  )Pulsnitzer Straßeاحملّطة ( 11رقم  رتامال  الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  www.dbg-dresden.org :     اإلنترنت   info@dbg-dresden.org: بريد إلكتروني Martin-Luther-Straße 25, 01099 Dresden:        العنوان .Deutsch-Britische Gesellschaft Dresden e. V:      التسمية    جمعية مسّجلة .البريطاني في دريسدن –المجتمع األلماني  األملانية حنن نتحدث الصينية كحلقة عمل    صالً أ 1990سدن سنة يالربيطانية يف در  –ة األملانيسست اجلمعية أالثقافية. ت ة الربيطانية يف كافة ميادين املصلحة العامة واألملانيالعالقات  " كمنرب معروف للسياسة مؤتمرات كونيغ فينترنتظام ما تسمى بـ "اب 1949الربيطانية (املقر: برلني) اليت تنظم بنجاح منذ سنة  –ة األملانيتابعة للجمعية  الربيطانية يف  -ة األملانياجلمعية  دريسدنعضاء حلقة العمل يف أسس أ 2009عالم. يف جمرى عملية تغيري هيكلي يف سنة وسائل اإل قتصاد واإل و الربيطانية يف  -ة األملانين  اجلمعية إملانيا كلها. أعلى صعيد  شبكة من املنظمات مع منظمات مشاةٍ  ضمناليت تتعاون و عية مسجلة سدن مجيدر  ن  إتارخيها.  و     ثقافتها لغتها و م بربيطانيا واهتمامإهلم  عمار وكل األ  منجتماعية خمتلفة و إ ناس ذوي خلفيات مهنية وسدن عبارة عن جتمع أليدر  ننظم  و املواضبع ذات االهتمام املتبادل. وأ) يف اللقاءات الشهرية املنتظمة ("لقاءات مفتوحة") حول الشؤون اليومية اإلجنليزيةباللغة  اً التحدث (غالب   ما الذي نـُّقّدمُه:    غري رحبية. غري حزبية و سدن منظمة مستقلة ويالربيطانية يف در  -ة األملانياجلمعية    من نكوُن نحُن:  معهد أوروبا الشرقية في دريسدنالجمعّية الُمسّجلة:   )Hauptbahnhofاحملّطة ( 66و احلافلة رقم  8، 2رقم  رتامال  )Hauptbahnhof Nordاحملّطة ( ، 7رقم  رتامال  الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   18:00و حىت الساعة الــــ  16:00أيام اإلثنني و اجلمعة من الساعة الـــــ                 ساعات العمل:  www.doi-online.de :      اإلنترنت   info@doi-online.org:  بريد إلكتروني   0351-41746665 :         فاكس 0351-41746661 :          هاتف   Bernhardstraße 9, 01069 Dresden: للزوار   العنوان Postfach 32 01 17, 01014 Dresden: البريدي العنوان .Dresdner Osteuropa Institut e. V:        التسمية    جمعية مسّجلة معهد أوروبا الشرقية في دريسدن.  .اإلجنليزية ة واألملانيننا نتحدث باللغتني إ  بريطانية مشرتكة.-ملانيةأترتكز على قضايا ندعم املبادرات اليت  ضواحيها و و  سدن ييف در  اإلجنليزيةالفعاليات اليت تقام باللغة  إىلشارة حنتفل باملناسبات الربيطانية التقليدية مع اإل غريها من النشاطات و السفرات و احملاضرات و



لعلمية و ذلك يف يشتغل معهد أوروبا الشرقية يف دريسدن بقضايا الثقافة، السياسة و التاريخ كما و يقوم بالتعاطي مع املوضوعات اإلقتصادية و املسائل ا  ما الذي نـُّقّدمُه:  رجال األعمال من منطقة دريسدن و    كذلك العلماء الشباب  يدعمها ممثلو العلوم و )عبارة عن مجعية ذات نفع عام (DOI)معهد أوروبا الشرقية يف دريسدن " (إن اجلمعية املــُسّجلة "  و   لعالقات الدولية سواء منها العلمية أو السياسية القائمة مع تلك الدول و تنفيذ احملاضرات و الندوات دول أوروبا الشرقية و الوسطى. يعاجل قضايا ا ننا نتعاون مع إ. عضواً  30ليه اليوم حوايل إينتمي  . و1992عام يف ال  سرائيلياإل-األملاين معية املسّجلة: اتمعسدن التابع للجيدر فريق عمل ل تشكّ   من نكوُن نحُن:   دريسدن اإلسرائيلي، فريق العمل في-المجتمع األلمانيالجمعّية الُمسّجلة:   يف أي وقت عرب التواصل باهلاتف، الفاكس أو الربيد اإللكرتوينساعات العمل:  www.DIG-Dresden.de :     اإلنترنت   dresden@digev.de: يبريد إلكترون     0 351-26551360  :       فاكس 0351-4604888 :        هاتف   Eibauer Straße 26, 01324 Dresden:        العنوان                      Deutsch-Israelische Gesellschaft   Arbeitsgemeinschaft Dresden:      التسمية    جمعية مسّجلة دريسدن. اإلسرائيلي، فريق العمل في-المجتمع األلماني املؤمترات و املناقشات املفتوحة و الرحالت العلمية و ذلك لدراسة هذه العالقات. احلياة ضمن حدود  مواطناا السالم و مواطنيها و سرائيل وطريق يضمن إل إىليف جهودنا  نا نسرتشُد انإساس عمل مجعيتنا. أمبادؤنا هي  سكاا. و سرائيل وإبالتضامن املستدمي مع دولة  ننا نعمل بالحزبية وإسرائيليني. اإل ملان وقتصادية بني األاإل الثقافية و نسانية وتطوير االرتباطات اإل تعزيز و إىل  سرائيلياإل-األملاينيسعى هدافنا حمددة بوضوح: أن إلعملها.  سرائيل هدفاً إمن الصداقة مع  اجلمعية علجت يسدنخرى يف منطقة در أمؤسسات  منظمات و لك ننظم الرحالت اليت ختدم عقد لقاءات شخصية مع مواطنات خاصة مع الشباب. لذ ننا تم بعقد لقاءات مع الناس وإ. جتري مرًة واحدة يف كل شهر نقاشات مسائية مفتوحة يف النادي إىليضا أثقافتها ندعو  تارخيها و سياستها و سرائيل وإعالم حول من خالهلا اإلجانب الفعاليات املختلفة اليت نود إىل  ما الذي نـُّقّدمُه: جتماعي.إ قتصادي وإمان أ آمنة و معرتف ا و ، حنُن نعتُرب 2014ستعمار (الكولونيالية) عبارة عن جمموعة مفتوحة متعددة التخصصات و تعمل هذه اموعة منُذ شهر آذار العام دريسدن بعد اإل  نحُن: من نكونُ   بعد اإلستعماردريسدن   ساعات العمل:حسب الطلب  www.dresden-postkolonial.de:      اإلنترنت   dresden-postkolonial@riseup.net:  بريد إلكترون اإلجنليزية ة واألملانيننا نتحدث باللغتني إ  سرائيل.إومواطين  التالية: شر املفاهيم نفسنا جتّمعاً لألشخاص السياسيني و املهتمني بالسياسة و الذين جتمعهم رؤيةٌ موّحدة جتاه العمل يف جماالت الرتبية اليت تكتنف على ن دل خبصوص اآلفاق على هامش نشاطاتنا حناول دوماً تـََقفي آثار التاريخ اإلستعماري و احلاضر ما بعد احلقبة اإلستعمارية يف دريسدن. إننا نتعاطى و نتجا  ضد العنصرية و بعد اإلستعمارية.  يل فهي جتُر تبعاا العالقات بني القوى املسيطرة، هذه األفكار اليت تستمُد توجهاا من عصور اإلستعمار و اليت ال تزال موجودًة حىت يومنا هذا  و بالتام الرتكيز علبه خالل اجلداالت هو: اإلستعمار اجلديد و فرض اهليمنة و املتنوعة للنظريات السياسية لفرتة ما بعد اإلستعمار، حيُث أن املوضوع الذي يت   فكار بأساليَب خمتلفة حبيث تسهُم يف تشكيل الوعي اجلمعي.على حياتنا اليومية و على طريقة األخذ ذه األ



ا ُجتّسد على وجه التحديد نقوُم بتسليط الضوء على جمموعة من األماكن يف مدينة دريسدن ز اليت تُعطينا اإلنطباع بشكٍل مباشر أو غري مباشر أ يف ااالت الرتبوية نقوم بإجراء البحوث حول التاريخ اإلستعماري ملدينة دريسدن، نوثُق نتائج األحباث على صفحتنا اإللكرتونية كما و نقوم بالعمل   ما الذي نـُّقّدمُه:  إلجراء هو فتح اآلفاق املختلفة املتعلقة ذه املسألة و حتفيز التفكري خبصوصها.  السلوكيات املتأثرة بأفكار احلقبة ما بعد اإلستعمارية. الغرض من هذا ا لق حاضرها املتع و تنفيذها. عالوًة على ذلك نقوم بتنظيم و تنفيذ جوالت يف املدينة و ذلك لزيارة أمكنة أا ُجتّسد تاريخ مدينة دريسدن اإلستعماري ويت تنتقد العنصرية من جهة و األفكار املـُستمدة من حقبة ما بعد اإلستعمار من جهٍة أخرى، نقوم باحلضري للندوات و احملاضرات بغرض نشر األفكار ال اقع احلايل للمدينة من خالل هذه الفّعاليات نعرض مناذجًا تارخييًة من املدينة القدمية ( مدينة دريسدن القدمية) و كذلك األمر نقوُم بعرض مناذَج من الو   باحلقبة ما بعد اإلستعمارية.   ة و ذلك األملانيلدعم مسألة احلوار بني األجواء الثقافية للناطقني بالروسية و الناطقني ب 1993َكرس مجعيتنا جهودها و منذ حلظة تأسيسها يف العام تُ   من نكوُن نحُن: . جمعّية ُمسّجلة  الروسي -المعهد الثقافي األلماني  )Nordstraßeاحملّطة (  11الرتام رقم   : الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة  و كذلك األمر حسب اإلتفاق  14:00الساعة الـــــ حىت و  10:00الساعة الــــ  من اجلمعة           19:00الساعة الـــــ حىت و  14:00الساعة الــــ  من األربعاء          17:00الساعة الـــــ حىت و  10:00الساعة الــــ  من: اإلثنني كتبةامل  17:00و الساعة الـــــ  10:00من اإلثنني و حىت اجلمعة بني الساعة الــــ   اإلدارة:  ساعات العمل:  www.drki.de:      اإلنترنت  drkidresden@drki.de: بريد إلكتروني  8047588-0351:         فاكس  (مكتب اخلدمات)  8047974-0351(املكتبة)،  8047589-0351 ( اإلدارة )،   8014160-0351:        هاتف   Zittauer Straße 29, 01099 Dresden:         العنوان                .Deutsch-Russisches Kulturinstitut e. V التسمية      : . جمعّية ُمسّجلة  الروسي -المعهد الثقافي األلماني   تستمُر اجلولة بني الساعة و نصف و الساعتني.) و Jorge-Gomondai-Platzمن خالل املدينة اجلديدة. كال اجلولتان يبدأن من ساحة ( الدعم من املنّظمة  ىنقوم بإثراء العمل املشرتك مع خمتلف املؤسسات الثقافية و احلكومية العاملة يف مدينة دريسدن. إن املركز الروسي التابع للجمعية يتلقثنائي اللغة و جمموعة من املشاريع العابرة لألجيال كوا تستهدف خمتلف األعمار. فمن خالل هذه النشاطات -توفري برنامج ثقايف غين احملتوىعن طريق  طق القادمني من مناتوفُر مجعيتنا مكاناً للتالقي بني السكان احملليني و أوالئك الناطقني بالروسية كما و نساهم يف توفري الدعم للمهاجرات و املهاجرين   ) و يقوم بدوره بتقدمي دورات يف اللغة الروسية للمستويات املختلفة. Russkiy Mir-الروسية (روسكي مري  ة) األملاني-و كذلك األمر للحفاظ على هويتهم ذات املرجعية الثقافية الثنائية (الروسية األملايناإلحتاد السوفييت السابق الالزم ملسألة إندماجهم يف اتمع  جهودنا لتنفيذ  نقوم حنُن و بشكٍل مستمر بإجراء البحوث لتقفي اآلثار الروسية يف مدينة دريسدن و اآلثار الساكسونية يف روسيا على حٍد سواء و نكّرسُ   و بطبيعة احلال ناحية أن هؤالء يتكلمون كال اللغتني و ضرورة احلفاظ على هذه السمة. ستوى مقاطعة ساكسونيا الروسية. إن منظمتنا على تواصل و تشبيك مع الكثري من املؤسسات و املنظمات سواءً على م –ة األملانيثقافة مستدامة للذاكرة    ما الذي نـُّقّدمُه:  أو على املستوى الدويل كما و نوفـُّر الدعم للشراكات القائمة يف مدينة دريسدن.  األملاينأو اإلحتاد 
 .مهرجاناتموسيقية، معارض، حماضرات، أمسيات األفالم، ندوات، عروض مسرحية، –، نشاطات ثقافيةالروسية: قراءات –ةالفّعاليات األملاني •
 تأهيل تعليمي الحق و تقدمي الرعاية للمتدربات و املتدربني و اإلشراف على تدريبهم •



 توفري حّيز للتالقي يكوُن عابراً لألجيال و ذلك للناطقني بالروسية و للسكان احملليني •
 البحث يف اآلثار الروسية املتوفرة يف دريسدن و اآلثار الساكسونية يف روسيا •
 من ذوي األصول املهاجرة من املشاركة يف املشروعات اليت تقوم ا اجلمعيةمتكني الشبيبة  •
 ة.تقدمي املشورة حول ثقافة روسيا اإلحتادية و تزويد الراغبني ببيانات و معطيات التواصل سواء كانت مؤسسات أو أشخاص من روسيا اإلحتادي •
 و كذلك األمر تنفيذ أعمال دورية للحفاظ عليها حبالة جيدة. العناية بالقسم الشمايل من مقربة الشهداء السوفييت يف دريسدن •
ختصاصية، كتب األملاين املتعلق مبواضيع روسية. من ضمن هذه الكتب يوجد الكثري من الكتب الكالسيكية و الكتب املـــُسلية و كتب اخليال، املراجع اإلى كتب يف األدب الروسي و األدب إن املكتبة املوجودة لدينا يف اجلمعية هي ثالث أكرب مكتبة للكتب و املراجع الروسية يف أملانيا. حتتوي هذه املكتبة عل  المكتبة الروسية  ة، الروسية و األوكرانيةاألملانيحنُن نتحدث  توفري مكتبة باللغة الروسية. • ف املليون الرئيس بوريس يلتسني ( موقع املكتبة يف مدينة سانت بيرتسبورغ) و ذا يكون من املمكن للقراء الوصول ملا جمموعه أكثر من مليون و نصإىل املكتبة اإللكرتونية (قاعة املطالعة) املوجودة يف مكتبة أدبية لألطفال و اليافعني، كتب مصورة و جرائد. إضافًة إىل ذلك يُتاح للزوار اال للوصول  ملانيا يف أالقاطنني يف  نيالسوري واطننيامل واطنات واملندماج إ حتاد وجتماعية املشرتكة العضاء اإلاإل الغرض من اجلمعية هو التشجيع على احلياة الثقافية و من نكوُن نحُن: السورية -: الرابطة األلمانية ُمسّجلةالجمعّية ال  حىت تارخيه فإنُه و لألسف ليس لدينا مقر ثابت  حسب اإلتفاق:العملساعات   www.drki.de:      اإلنترنت  vorstand@dsvb.de: بريد إلكتروني  60166-035204:        هاتف   Weistropper Straße 9, 01665 Klipphausen / OT Hühndorf:         العنوان                .Deutsch-Syrischer Verband e. V التسمية      : . جمعّية ُمسّجلة  السورية - الرابطة األلمانية  .ة و الروسيةاألملانيحنن نتحدث   كتاب و خمطوطة.   يف مساعدة الالجئني القادمني من سوريا: ترتكز نشاطاتنا حالياً  نشاطات واسعة. و بسبب الوضع يف سوريا مل نقم حبفالت كبرية و ما الذي نُقّدُمهُ   عضائه.أجل مصاحل أحتاد من يعمل اإل وهذا مع احلفاظ على ثقافتهم الذاتية.  األملايناتمع 
 واملساعدة الفورية  حاالت معينة اليت تستدعي الرعاية لدعم يفا •
 رعاية العائالت اليت ال تتكلم اللغة األملانية •
 طفالأالبحث عن السكن املناسب للعائالت اليت لديها  •
 كسونياا جياد اماكن سكن لالجئني يف والية سإاملشاركة يف قرارات معينة بصدد  •
  جئني من سوريايضاح وضع الالإجل أاملشاركة يف العمل من  •
  www.deutsch-tunesische-gesellschaft.de:      اإلنترنت  dtg-sachsen@t-online.de: بريد إلكتروني  7031649-0172:        هاتف                .Deutsch-Syrischer Verband e. V :التسمية        قسم ساكسونيا –التونسي. جمعية ُمسّجلة  – األلمانيالمجتمع  حنن نتحدث األملانية، اإلجنليزية، العربية و الفرنسية •



عضائها البالغ أ. وتعترب اليوم بعدد 1959 يونيو 25هي منظمة ذات منفعة عامة وغري حزبية تاسست يف و التونسية مجعية مسجلة  –ة األملانياجلمعية  من نكوُن نحُن: قسم ساكسونيا – األلمانيالمجتمع : ُمسّجلةالجمعّية ال إما عرب اهلاتف أو الربيد اإللكرتوين حسب اإلتفاق:ساعات العمل تساهم  وكما هداف املعقولة.  جراءات الكفيلة بتحقيق هذه األدية مهمة اختاذ اإلأعضاء اجلمعية الطوعيون بتأيقوم  ن. وقتصادية بني مواطين البلدياإل و   السياسية  تعزيز العالقات الثقافية و تستهدف اجلمعية تشجيع و كرب مجعيات الصداقة ثنائية الطرف مع العامل العريب. وأحد أ عضواً  500عددهم  يف  2014سدن يعملون منذ يونيو يعضاء يف در األ تدعم الكثري من املشاريع يف تونس. و التونسية بنشاط التفاهم بني الشعوب و –ة األملانياجلمعية    ما الذي نُقّدُمهُ  . خص يف جربا وجنويب تونس.طراف يف تونس وباألأم يتعاونون مع إعضائها. أيأملون يف زيادة عدد  التونسية و –ة األملانيفرعهم  اجلديد لـ اجلمعية 
 ختصاصية)إطالب ونساء وجمموعات  تونسية، التبادل الثقايف (تلميذات وتالميذ و –ملانية أورشات عمل  •
 دياناحلوار بني األ •
ندماج إمن نتائج اموعة تقصري فرتة  املتبادل. والدعم  فكار واأل ارب وج) لتبادل التبلداً  20صول عاملية (من ألنساء من اتشكل اموعة ملتقى   من نكوُن نحُن: مجموعات السّيدات العالمية في دريسدن ميكنكم التواصل معنا عرب الربيد اإللكرتوين أو صفحة الفيس بوك :ساعات العمل  www.ilg-dresden.de, www.facebook.com/groups/75363759125:      اإلنترنت  info@ilg-dresden.de: بريد إلكتروني  Dresden International Ladies Group :التسمية        مجموعات السّيدات العالمية في دريسدن ستطالعيةإ رحالت دراسية و • لتتناول النساء   Elisenstr 35 سدن يف مطعم ماكس التشتادت يف يول يوم مخيس من كل شهر يف مركز مدينة در أتلتقي جمموعة السيدات العاملية   :ما الذي نُقّدُمهُ   سدن".يرب قدر ممكن مما تعرضه در أكالنساء "ليحصلن على  سبوع األايات  دورات الطبخ و الصغار و األطفالجمموعة لعب  خرى كالفرقة املوسيقية وأ نشاطاتٌ  يضاً أ نظمُ تُ  وكما احلديث.  تبادل  للعب وو ذلك  تسوده الصداقةطفاهلم يف جو عائلي أاآلباء من خمتلف القوميات مع  ت ومهالتقي هنا األت طراف احلديث. وأليتبادلن  مرحية وجبة العشاء و يف جلسة   من نكوُن نحُن: .  : دريسدن مكاٌن للوجود !ُمسّجلةالجمعّية ال facebook.com/dresdenoffenundtolerant:     فيس بوك  www.dresden-place-to-be.de:      اإلنترنت  dd.placetobe@gmail.com: بريد إلكتروني  8047588-0351:         فاكس  23701485-0151:        هاتف   Dresden Tatzberg 47 01307 ,:         العنوان                .Deutsch-Russisches Kulturinstitut e. V : التسمية      . جمعّية ُمسّجلة  دريسدن مكاٌن للوجود ! حنُن نتحدُث اإلجنليزية و األملانية  جمموعة الكتب و"البداية" املهنية. االستجمام و للراحة و



ة هلؤالء الفرص الرجال من أوالئك املشتغلني بالعلوم، الطبيبات و األطباء، طلبَة اجلامعات من الشّبان و الشابات إىل جانب الالجئني األمر الذي يتيحظهرت إىل الوجود شبكةٌ تضُم كالً من القادمني اجلدد و كذلك األمر السيدات     و  2014يف العام  !: دريسدن مكاٌن للوجودهذه اجلمعيةمع تأسيس  الرجال اللذين يرغبون بكفالة الجئني من  نقوم حنُن بالتوسط إلجياد ُكفالء من املتطوعني األملان يتكفلون بتقدمي املساعدة لالجئني. تقوم السيدات و ما الذي نـُّقّدمُه: ه.الالجئني أن جيدوا و بسرعة طريقهم إىل احلالة اليت يشعروُن فيها أم ليسوا غرباء هنا يف هذا الوسط اجلديد الذي انتقلوا للحياة في ث عن اليت يقوم ا الكفالء القضايا اليت تكتنفها احلياة اليومية، املشكالت الطارئة و مراجعة الدوائر احلكومية و تتسع لتشمل مسألة البحتشمل اجلهود   خالل خطوام األوىل و يساعدوم حىت يتمكنوا من إجياد أنفسهم يف املدينة. . تقوم الكفيالت و الكفالء بتقدمي الدعم و املساندة للسكان القادمني اجلدد إىل مدينة دريسدن  و ذلك اجلدد القادمني للسكن يف مدينة دريسدن ناسبة إلمضاء السكن و كذلك األمر بإختيار املدارس املناسبة، رياض األطفال أو الذهاب إىل عيادة الطبيب. إضافةً إىل ما سبق يتم تشكيل النشاطات امل   أوقات الفراغ بشكٍل مجاعي و مشرتك على سبيل املثال الذهاب إىل السينما، التزجل على اجلليد، حفالت الشواء. حنُن نوّفر لكم:
 التوسط إلقامة كفاالت لرعاية الالجئني •
 تقدمي املساندة خبصوص القضايا التعليمية •
 املساعدة على طريق التدرّج املهين •
على سبيل املثال: الدعم احلكومي للدروس اخلاصة اليت من شأا تسريع عملية إلتحاق األطفال من األسر الالجئة باملدارس التمكني املادي،  • لنا نشاطات  خمتلفة و طرافٍ أنذ ثالث سنوات بنجاح مع تتعاون اجلمعية م سست كـ"مركز الصني لالتصاالت ". وأسدن تيصينية يف در  -ملانية أننا مجعية إ  من نكوُن نحُن: : مركز الخدمات الصيني في ألمانياُمسّجلةالجمعّية ال  )Reichenbachstraßeاحملّطة ( 366، 360، 352، 333، 66احلافلة رقم   )Reichenbachstraßeاحملّطة (  8، 7، 3الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   و حسب اإلتفاق أيضاً  16:00و الساعة الـــــ  10:00من اإلثنني و حىت اجلمعة بني الساعة الــــ   أوقات العمل:   China.Germany@gmail.com: بريد إلكتروني  41725598-0351:          هاتف Gutzkowstraße 30, 01069 Dresden:         العنوان            .China ServiceCenter Deutschland e. V :التسمية       . جمعّية ُمسّجلة  مركز الخدمات الصيني في ألمانيا بشكٍل ناجح.  نـُّقّدمُه:ما الذي   مكانيات التعليم والعمل.إيف البحث عن  احلياتية و املهاجرين الدعم لتخطي املشاكل اليومية و ننا نعرض على املهاجرات وإالثقافة.  جتماعي وامليدان اإل العلوم و الصيين و – األملاينقتصاد يف ميادين اإل
 البالغني طفال ودورات اللغة الصينية لأل •
 املساعدة يف اللغتني الصينية واألملانية •
 خل ...إالسلطات  إىلصياغة الرسائل  ستمارات واإل تعبئة •
 يف مراجعة الدوائر الرمسية و الطبيبة وأالطبيب  إىلاملرافقة  •
 الصينية املختلفة –دعم املشاريع األملانية  •
 الصني إىلالدعم يف تقدمي طلب احلصول على مسة الدخول (الفيزا)  •
 حنُن نتحدث األملانية و الصينية ملاين)أ –صيين  –اين أملترمجات حتريرية وشفهية ( •



و            اآلخريناحلديقة و إستخدامها، احلصول على معلوماٍت جديدة و قدمية يف جمال البستنة، التعّلم من اآلخرين و تعليمهم، تقاسم احملصول مع دينة، ميكنه العمل على تشكيل هذه يف احلديقة التشاركية ميكُن للمرء أن ميارس األعمال البستانية و ذلك برفقة أشخاٍص آخرين من هذا احلّي من امل ما الذي نـُّقّدمُه:  حنُن جمموعٌة من األشخاص من األجيال كافة و من قومياٍت خمتلفة نسكُن يف حي غوربيتز و يف مدينة دريسدن  من نكوُن نحُن: التشاركية في غوربيتزالحديقة   )Merianplatzاحملّطة ( 7، 2الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:    10:00الساعة الــــ  إبتداًء مناجلمعة  يف املوسم يوم  أوقات العمل:    www.gggorbitz.de  :     اإلنترنت kontakt@gggorbitz.de: بريد إلكتروني  4112141-0351:         هاتف Espenstraße 3, 01169 Dresden:      العنوان           Gemeinschaftsgarten Gorbitz :التسمية       الحديقة التشاركية في غوربيتز جعلها قابلًة للتجريب. احلديقة مفتوحُة األبواب اإلحتفال مبا مت التوصُل إليه. أهُم وظيفة يُراُد من احلديقة تأمينها هي احلفاُظ على الطبيعة يف املدينة و  مركز الفّن لالجئني ". هيلرياو فّعاليٌة خاصة بالالجئني و ذلك حتت ُمسمى "  –املركز األوريب للفنون يف دريسدن يف  2016تُقاُم منذ منتصف العام   من نكوُن نحُن:  هيليراو –المركز األوربي للفنون في دريسدن   )Festspielhaus Hellerauاحملّطة ( 8الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:    10:00الساعة الــــ  إبتداًء مناجلمعة  يف املوسم يوم  أوقات العمل:    www.gggorbitz.de  :     اإلنترنت hellmann@hellerau.org: بريد إلكتروني  238 46 26-0351:         هاتف Karl-Liebknecht-Straße 56, 01109 Dresden:      العنوان   HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste Dresden                  Refugee Art Center :التسمية        مركز الفّن لالجئين  هيليراو –المركز األوربي للفنون في دريسدن   القون فيه.أمام اجلميع و توفر جماالً خالياً من التوتر ميكُن جلميع األشخاص و من خمتلف أحياء املدينة أن يت لفنانات و الفّنانني، للناشطات و الناشطني يستطيعون خالل العروض و األعمال و النشاطات الفّنية املشرتكة حتّولت هذه الفّعالية إىل منرب لالجئني، لفمن    لتالية:  الفن التشكيلي، املوسيقى و السياسة. مجيع هذه النشاطات و املشاريع متاحٌة للجميع ممن لديهم اإلهتمام لإلشرتاِك ا. مشاريعنا هي ا، ورشات العمل و املشاريع طويلة األمد وذلك يف جماالت: الرقص، املسرح، املختلفة و اانية و الفّعاليات  نقوم حنُن يف املركز بتوفري الكثري من العروض ما الذي نـُّقّدمُه:  من خالل هذا املنرب التعبري عن أنفسهم بطريقٍة فّنية. 
 مشروع املسرح " األلوان املتنوعة " •



 "  HAMSلسّيدات " ورشة العمل احلركة ل •
 مشروع املسرح للسّيدات " التواجد هنا "  •
املغنني  صول املختلفة للمغنيات والتعددية الثقافية النامجة عن األتنعكس ميزة  سدن "القدامى". ويمواطين در  بعض مواطنات و إىل ضافةً إوسط آسيا  و  جورجيا  كازاخستان و  وكرانيا وأ من روسيا و شخصاً  30كمنظمة مستقلة قائمة حبد ذاا. يشرتك اليوم يف الكورس حوايل   دريسدنيف  اجلوقةعمل ت 2007مسجلة. ومنذ ديسمرب مجعية  -سدنييف در السنة"  أغاني"حتاد ثقايف تابع إل –جتماعي إندماج إكمشروع   1999ينا عام إ جوقة تسسأت  من نكوُن نحُن:  الَجمعيُة الُمَسّجلة: جوقة إينا في دريسدن.  20:00و حىت الساعة الـــ  18:00الساعة الــــ يام الثالثاء من أالتدريب و الربوفات:  أوقات  Gamigstraße 24, 01239 Dresden- Palitzschhof:  مكان التدريب و الربوفات   www.ina-chor.de  :     اإلنترنت ina-chor-dresden@gmx.de: بريد إلكتروني  2978695-0173 ,5637011-0351:         هاتف Stephanienstraße 10, 01307 Dresden:      العنوان   INA-Chor Dresden e. V.                   bei Peifka :التسمية        جوقة إينا في دريسدن. َجمعيُة ُمَسّجلة حنُن نتحدُث األملانية، اإلجنليزية و العربية " Golgi Parkاحلديقة العاملية "  • ملان القادمني األ غاينأمن بينها  ة واألملاني البولندية و اليهودية و كرانية وو األ غاين الشعبية الروسية وذ نستمع يف احلفالت لألإيف برنامج كورس اينا،  يضاً أ غاين لالندماج الدعاية من خالل لغة األ وعواطفه  حفلة كسب اجلمهور و 150كثر من أيف  اينا حىت اآلن يف براجمهإ عت جوقةاستطا وهذا من روسيا.   ما الذي نـُّقّدمُه:  معاداة الغرباء. الوقوف ضد التجاهل و احلياة الثقافية املشرتكة و و
 الغناء يف الكورس الروسي/األملاين •
اة يف هذا القسم من القسم الشمايل من مدينة دريسدن و كذلك أيضاً يف سبيل متكني كل السكان القاطنني يف هذا اجلزء من ان يشاركوا يف صياغة احليحياة تسودها الصداقة و القّيم اإلنسانية احلياتية و ذلك يف  إىلمن أجل الوصول  أنفسهميف إطار هذه املبادرة " إقامة اجلسور"  ينخرُط أناٌس واضعني  من نكوُن نحُن:  إقامة الجسور"مبادرة "   www.bruecken-schaffen.de :       اإلنترنت  koordination@bruecken-schaffen.de und Kontakt@bruecken-schaffen.de:   بريد إلكتروني                       Initiative „Brücken schaffen“ c/o Ortsamt Klotzsche: التسمية                                ,Dresden ،Initiative „ Brücken schaffen“, Kieler Straße 52 01109 :العنوان البريدي  )Ortsamt Klotzscheتحت رعاية بلدية كلوتسشه ( إقامة الجسور"مبادرة "  الروسية  ة ونتحدث باللغتني األملاني حننُ   الدروس النظرية املوسيقية للبالغني •   مواطنينالعمل المعني بالحوار مع الفريق   ما الذي نـَُقّدمُه:  املدينة.



املدين النشط     و  إن تبادل األفكار بني األشخاص حبِد ذام و بني اموعات البشرية هو أمٌر على غاية األمهية و خصوصاً عندما يتعلُق األمر باتمع ال نُقصي  فريق العمِل هذا ضمن املبادرة حيث نقوم باحلديث أحُدنا مع اآلخر و بالتحديد نتحدُث بشكٍل صادٍق و بّناء و بصراحة و بنزاهة و حبيثُ األمر فإنُه و من األمهية مبكان أن نتمكَن مجيعنا من الدخوِل يف حواٍر مفتوح، صادٍق و نزيه. و من هنا جاءت قضيتنا يف  الفاعل.  و للوصول إىل هذا   حنُن نقّدم ما يلي:أحداً. 
 تنظيم األحاديث، احلوارات و النقاشات بني املواطنني •
يقوم الكفالء ميكن هلؤالء الالجئني الرجوع إليهم لتخطي بعض مشاكل احلياة اليومية. كخطواٍت الحقة نقوم حنُن بتنظيم و تنفيذ برنامج الكفالء: حيث خاص الذين بتكوين و تشكيل النشاطات املناسبة ألوقات الفراغ، تنظيم عمليات التربّع باألشياء، تشبيك التواصل أو أننا نكون حنُن بكل بساطة األشدخلوا إىل جمتمعنا بشكٍل سلٍس و سهل حيُث أننا نقوم مبرافقتهم يف حمطات احلياة اليومية كما و نقوُم منَكن الالجئني من أن ي إن هدفنا يتجسد بأن  العمل المعني بـــ " تقديم المساعدة في الحياة اليومية "  و " النشاطات المناسبة ألوقات الفراغ "فريق  Kontakt @bruecken-schaffen.deالتواصل:   أيصال األسئلة و اإلجابات عليها •   ننظم الفعاليات املشرتكة و ببساطة نزورهم بني الفينة و األخرى. من خالل هذا النشاط نقوم حنن بتوفري عروض يف ااالت التالية:طلعهم على العادات احمللية، مبرافقة الالجئني خالل زيارام لعيادة الطبيب، املواعيد يف الدوائر احلكومية، نريهم كيف يتم إستخدام وسائط النقل العام، ن
 املوسيقى و العروض الرياضية –الثقافة  •
 "حنُن نذهُب معهم "، الكفاالت (الدوائر احلكومية، األطباء) •
يتضمن هذا خيدم هذا العرض مسألة التعارف املتبادل بني الثقافات و ذلك عن طريق تبادل اخلربات يف ااالت التالية: املوسيقى، األدب أو الفن.   العمل المعني بـــ " التبادل بين الثقافات العالمية "  فريق  alltagshilfe-ag@bruecken-schaffen.de und freizeit-ag@bruecken-schaffen.deالتواصل:    إيصال األشياء و إمكانيات العمل دبّر أمور احلياة اليومية (على سبيل املثال: التسّوق، التعّرف على املكان، احلافالت و القطارات)املساعدة يف ت •   :بوسائط النقل العامةالوصول إلينا  14:00و حىت الساعة الــــ  12:00أيام اجلمعة من الساعة الـ    19:00و حىت الساعة الــــ  14:00أيام اخلميس من الساعة الـ     19:00و حىت الساعة الــــ  15:30و من الساعة الـ   12:00و حىت الساعة الــــ  10:00أيام الثالثاء و األربعاء من الساعة الـ    19:00و حىت الساعة الــــ  15:30أيام اإلثنني من الساعة الـ    :املكتب و دورات اللغةأوقات العمل    19:00حىت الساعة 14:00من الساعة أيام اخلميس     19:00 عةحىت الساو  15:30ساعة  من ال و حىت األربعاء  ثنني اإلمن  : مكتبة الوسائطأوقات العمل  /www.institutfrancais.de/dresden :    اإلنترنت   info.dresden@institutfrancais.de, mediathek.dresden@institutfrancais.de: بريد إلكتروني   4821899-0351:        فاكس   4821891-0351:         هاتف  Dresden -Kreuzstraße 6 01067   :       العنوان   Institut francais Dresden:        التسمية  سدنيدر في المعهد الفرنسي    interkultur-ag@bruecken-schaffen.de التواصل: وٌر أخرى من املكونات الثقافية للحضارات املختلفة.العرض توفري بعض املعلومات عن األديان، أشكال اتمعات، السياسة و أم



مجهور  إىلعلى تقدمي الفن الفرنسي املعاصر بكل فروعه  يانو عاصمة والية ساكسيعمل املعهد الفرنسي بالتعاون مع املؤسسات الثقافية املعرتف ا يف  من نكوُن نحُن: سدنيدر في المعهد الفرنسي   )Prager Straße(احملّطة  12، 11، 9، 8 رقم  الرتام  ) Pirnaischer Platz(احملّطة     75، 62 ة رقم واحلافل  12، 4، 2، 1 رقم  الرتام سدن يعة در سدن: املوسيقى واملسرح والرقص املعاصر واملسرح والفنون التشكيلية واألدب أو التصوير. وباملثل، فإن املعهد الفرنسي بالتعاون مع جاميدر  ال، ودورات دورات تعليم اللغة الفرنسية جلميع املستويات للناطقات والناطقني ا، وذلك بأشكال خمتلفة: دورات مكثفة، ودروس فردية، ودورات لألطفسدن لعرض الرؤية الفرنسية لقضايا راهنة. كما يقدم املعهد يدر  إىلنسانية ف جماالت العلوم اإللخمتخرى يدعو خمتصني من أالتكنولوجية ومؤسسات حملية  ذلك).  إىلللشركات واهليئات العامة، أو دورات لتخصصات نوعية (الثقافة والسياحة، الفندقة، والتكنولوجيا العالية، وما  التدريب على احملادثة، ودورات وتضم مكتبة  بصرية - . باملعهد الفرنسي أيضا مكتبة مسعDALFو  DELFذلك، نقيم دورات حتضريية للحصول على درجيت  الدبلوم  إىلباإلضافة  حسب  الذي يتضمن هذه الفّعاليات  يضع الربنامج خمتلفة. و اء فّعالياتٍ حيقوم املركز بإي سدن ويت ثقافية خمتلفة يف در اللمعهد عالقات تعاون مع منظم الثقافية فّعالياتال  ما الذي نـَُقّدمُه: .أحدث اجتاهات املوسيقى DVDقراص أدب الروائي، والرسوم الكرتونية، و نسية، جمموعة غنية من األلدارسي اللغة الفر    : األطفال الشباب و املعاصرة للبالغني وحتتوي على مقتنيات عديدة من الوثائق الفرنسية  و 1991مكتبة املعهد الفرنسي موجودة منذ سنة   مكتبة الوسائط  املوسيقى. السينما و الفن التشكيلي و القراءات و و ، املناقشات و ،املسرح   نعمل يف ااالت التالية: وكما املناسبة   الشهر و
 الكتب و القصص والسَري الذاتية و الشعر و األدبيات الفرنسية الصوتية •
 جمالت األطفال •
 املؤلفات الكوميدية لألطفال والبالغني •
 عروض ملتعلمي اللغة الفرنسية: الكتب الصوتية و األقراص الصوتية وك تب التمرينات و القواميس و غريها •
 الصحف و الصحف اإلختصاصية: إكسربس إنرتناسيونال و التياديان  و غريها •
 صحيفة يومية باللغة الفرنسية 1000الصحافة األوروبية: من املمكن إكتشاف مايزيد على  •
 البصرية على األقراص املدجمة –اإلصدارات السمعية  •
  )Moritzburger Weg(احملّطة  7 رقم  الرتام  ) Am Hellerrand(احملّطة   8 رقم  الرتام  :الوصول إلينا بوسائط النقل العامة 18:00و الساعة  9:00هاتفياً و ذلك من اإلثنني و حىت اجلمعة بني الساعة يالنسبة لألشخاص املهتمني ميكنهم التواصل معنا   و ذلك ألعضاء اجلمعية. 19:00تُعَقُد أمسيات اجلمعية املفتوحة كل ثاين يوم إثنني من الشهر و ذلك يف متام الساعة  :أوقات العمل www.internationalfriends.de :    اإلنترنت   kontakt@internationalfriends.de: بريد إلكتروني  8838254-0351:        هاتف  Moritzburger Weg 67, 01109 Dresden   :      العنوان   .International Friends Dresden e. V:       التسمية  الدوليين. َجمعية ُمَسّجلة سدنيدر  أصدقاء ةاألملانيية و حنن نتكلم الفرنس السياحة: كتب و مواد إعالمية حول كافة املناطق •



كذلك ساهَم يف تأسيس   من سكان مدينةدريسدن  مواطنات ومواطنون 2003للتشجيع على اإلنفتاح والتسامح يف دريسدن أسسها يف مايو إننا منظمة   من نكوُن نحُن:  الدوليين.  سدنيدر  أصدقاء الَجمعية الُمَسّجلة: نفتاح على العامل يف اإل خلق جو من التسامح و التبادل الثقايف و إىلننا حباجة إعمال الدكتور فيلهلم تسورغليبل: "قال نائب رئيس اجلمعية رجل األ   مبستوى حياة رفيع. قتصاداإل ة يف هيلرياو. وهدفنا هو جعل دريسدن موطناً عاملياً للعلوم واألملانييف بناية الورشات شركام أعضاء رجال أعمال من دريسدن هذه اجلمعية  قتصاد اإل للعلوم و جذاباً  سدن موطناً ير يساعد احلوار الثقايف التعددي على جعل د صول بالراحة يف مدينتنا. وسدن لكي يشعر الناس من خمتلف األيدر  ثنني الثاين من كل شهر يف بناية الورشات اجلمعية املفتوحة يف اإل مسياتِ أيف  2003هتمام منذ مايو سنة ذوي اإل عضاء ومبستوى حياة رفيع." يلتقي األ و أو العلوم أو االقتصاد أو الثقافة أا عالقة عاملية يف جماالت الفن و املناقشات حول مواضيع هلأحتتل موقع الصدارة يف اللقاءات احملاضرات  يف هيلرياو. و وقات زيارة أكتوبر/تشرين األول . وال توجد أطيلة السنة. ويستمر املوسم الرئيسي من شهر مارس/ آذار حىت شهر  بواا يومياً أتفتح احلديقة اجلماعية   أوقات العمل:   www.gaerten-ohne-grenzen.org:    اإلنترنت       internationale-gaerten-dresden@gmx.de  :البريد اإللكتروني  53907002-0151 :          هاتف  Gemeinschaftsgarten -  Holbeinstraße Ecke Permoserstraße, 01307 Dresden : للزّوار   العنوان  Erlenstraße 9, 01097 Dresden  Internationale Gärten Dresden e. V  -: البريدي العنوان  Internationale Gärten Dresden e. V : التسمية            لةسجّ جمعية مُ .سدنيالحدائق العالمية في در  اإلجنليزية ة واألملانيدث باللغتني حنت حننُ   حتفال الصيفي السنوي "هيلرياو تلتقي العامل".من احلفالت اخلاصة كاإل أجانب اللقاءات الشهرية عدد إىليضا أعضاء العامليون األ ينظمُ  و       احلفالت املسائية.  يضا قراءات يف الكتب وأتقام  ف. ولّ كَ ي تَ أيتناقشون بدون  الضيوف جتارم   و عضاء ويتبادل األ اتمع. و نشطة أميكنهم تنظيم  الورود و اخلضروات و فردي، ما يريدونه من الفواكه و و بشكلٍ أ يلتقي الناس يف احلديقة اجلماعية التابعة للجمعية  ليزرعوا معاً   من نكوُن نحُن:  سدن يالحدائق العالمية في در :  جلةــُسمالجمعية ال  )Dürerstraßeاحملّطة ( 13الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة: ثابتة وميكن حتديد املوعد حسب االتفاق. ن تكون أخاص تريد اجلمعية  بشكلٍ  لكن و يؤدي ليتعلم الواحد من اآلخر. احلديقة مفتوحة للجميع. و تبادل للخربات  وينتج العمل املشرتك   ثقافية و نستهدف هنا خاصة جمموعة الالجئني.  حرية يف اختاذ القرار يف تسيري شؤون مشروع احلديقة. و صول بكل مساواة ويشارك فيه الناس من كل األ موقعاً    .JohannStadthalle e. V:       التسمية  المركز اإلجتماعي الثقافي   . جمعية مسّجلةيوهانشتادال صالة .وكرانيةاأل الفرنسية و لبانية واأل يطالية واإل التشيكية و و    اهلولندية  الرتكية و الكردية و البنجابية و و اإلجنليزية سبانية واإل اليابانية و الصينية و وردو واأل الفارسية و العربية و نتحدث باللغات الروسية و حنن  الالجئني وطاليب اللجوء. املهاجرين و العروض مفتوحة للجميع خاصة للمهاجرات و عضاء املتوفرة. ومكانيات األإتنظم اجلمعية دورات خيطط هلا وفق  وهذا       عضاء. جتماعية لألاإل باخللفيات الثقافية و تتأثر هذه النشاطات طبعاً  السينما. و جمموعةجمموعة املسرح و  التحضري للفعاليات الثقافية  و و          املختلفة  بستانيةعمال الاأل عمال البناء وأاليت تشمل  خارج احلديقة و عضاء املشاركة بنشاط يف كافة مشاريع اجلمعية داخل وميكن لكل األ  ما الذي نـُّقّدمُه:  . بلداً  20شخصا من  80حوايل  اجلمعية حالياً  ويشارك يف نشاط



                    JohannStadthalle - Soziokulturelles Zentrum    العنوان      :  Holbeinstraße 68, 01307 Dresden  بريد إلكتروني  50193160-0351:        هاتف :verein@johannstadthalle.de   اإلنترنت    : www.johannstadthalle.de احملّطة   4، 10 رقم  الرتام  الوصول إلينا بوسائط النقل العامة: اجلمعة حسب االتفاق.أيام   18:00 و حىت الساعة   14:00 من الساعةأيام اخلميس      12:00عة:حىت الساو    9:00ساعة  من ال  ربعاءاألأيام   18:00 و حىت الساعة   14:00 من الساعة الثالثاءأيام     12:00عة:حىت الساو    9:00ساعة  من ال ثنني اإلأيام   أوقات العمل)Fetscherplatz (   6الرتام رقم   ) احملّطةTrinitatisplatz(  احملّطة  12 رقم  الرتام)Gabelsbergerstraße(  احملّطة   64 ة رقم واحلافل)Gabelsbergerstraße(   د يوهانشتاال صالةضم ت  من نكوُن نحُن:  يوهانشتادال صالة ملتقى بوندشو  يوهانشتاد الثقايف، والمركز  نادي احلياة النشطة، و : من الثالثة كالً   ايف مكوناBundschuh  جيد . يتعلمون من بعضهم البعض.  يتبادلون األفكار فيما بينهم، و املهتمون الكثري من العروض املتنوعة لقضاء أوقات فراغهم. هنا، يلتقي الصغار والكبار، و قاعة للبولينغ،   تضم الدار قاعة  مشرتكة، و املعارض. و احملاضرات و تغتين احلياة يف الدار بالقراءات الفردية و اآلداب. و اللغات و التشكيل اإلبداعي، و و        الغناء  الرقص و يف جمال الرياضة و طمبادرات للنشا جمموعات و من دورات و متنوعةً  مكانياتٍ إ، يقدم  نادي احلياة النشطة 2005عام المنذ   .مرحياً  هلم جواً  ؤي ترحب بالضيوف و مراكز اللقاء الثالثة مفتوحة للجميع و ورشات  مسيات رقص وأ عروض مسرحية و فالم وأعرض  حماضرات و تقارير عن رحالت و كاملعارض  و  متنوعاً  و غنياً  نقدم لكافة املهتمني برناجماً    يوهانشتادال المركز اإلجتماعي الثقافي التابع لصالة  ما الذي نـَُقّدمُه:  كثري من الناس.قبل  صالة لأللعاب الرياضية، تستخدم أسبوعيا من  مكتبة، و و الربنامج التفصيلي  طالع علىميكن اإل غريها الكثري. و املهين وبورصة التدريب  تلعب" و دريسدناحلفالت املوسيقية وسلسلة " عمل يف التخطيط و أم حمل الرتحيب  –إنه ملن دواعي سرورنا أن يَقُدَم إلينا األشخاص من ذوي األصول املهاجرة  جتدونه على موقعنا على اإلنرتنت. الذي بإمكانكم أن    verein@johannstadthalle.de: بريد إلكتروني   -501931600351:        هاتف   ,Dresden  Dürerstraße 89 01307   :      العنوان   JohannStadthalle e. V.                    Vereinshaus Aktives Leben:       التسمية  دار جمعية الحياة النشطة   . جمعية مسّجلةيوهانشتادال صالة    .الفرنسية و اإلجنليزية ة واألملانيحنن نتكلم   عندنا!



. جيد  Bundschuhملتقى بوندشو  يوهانشتاد الثقايف، والمركز  نادي احلياة النشطة، و : من الثالثة كالً   ايف مكونا د يوهانشتاال صالةضم ت  من نكوُن نحُن:  يوهانشتادال صالة   )Gabelsbergerstraße(احملّطة   64 ة رقم واحلافل)، Trinitatisplatzاحملّطة (   6الرتام رقم   )Gabelsbergerstraße(احملّطة  12 رقم  الرتام، ) Fetscherplatz(احملّطة   4، 10 رقم  الرتام  الوصول إلينا بوسائط النقل العامة: اجلمعة حسب االتفاق.أيام     18:00 و حىت الساعة   14:00 من الساعةأيام اخلميس     12:00عة:حىت الساو    9:00ساعة  من ال  األربعاءأيام    18:00 و حىت الساعة   14:00 من الساعة الثالثاءأيام     12:00عة:حىت الساو    9:00ساعة  من ال ثنني اإلأيام   أوقات العمل www.johannstadthalle.de :    اإلنترنت  يتعلمون من بعضهم البعض.  يتبادلون األفكار فيما بينهم، و املهتمون الكثري من العروض املتنوعة لقضاء أوقات فراغهم. هنا، يلتقي الصغار والكبار، و التشكيل  الغناء و الرقص و يف جمال الرياضة و طمبادرات للنشا جمموعات و من دورات و متنوعةً  مكانياتٍ إ، يقدم  نادي احلياة النشطة 2005عام المنذ   .مرحياً  هلم جواً  ؤي ترحب بالضيوف و مراكز اللقاء الثالثة مفتوحة للجميع و طالع على الربنامج على صفحتنا ميكن اإل دورات الشطرنج. و جمموعات التجوال و و اإلجنليزيةدورة تعليم اللغة  عمال اليدوية للنساء" وجمموعة "األ و   يرـبـريمقهى  عمار والفرقة املوسيقية "بيغ باند" ملختلف األ دورات تعليم اللغة و بداع ودورات اإل للكبار و دورات رياضية خمتلفة للشباب و قّدمننا نإ  نادي الحياة النشطة  ما الذي نـَُقّدمُه:  كثري من الناس.قبل  صالة لأللعاب الرياضية، تستخدم أسبوعيا من  مكتبة، و عة للبولينغ،  وقا تضم الدار قاعة  مشرتكة، و املعارض. و احملاضرات و تغتين احلياة يف الدار بالقراءات الفردية و اآلداب. و اللغات و اإلبداعي، و   من نكوُن نحُن:  الثقافي.  يوهانشتادال الجمعية المسّجلة: ُملتقى  )Bönischplatzاحملّطة ( 62احلافلة رقم   )Sachsenallee(احملّطة   13، 6 رقم  الرتام  الوصول إلينا بوسائط النقل العامة:  20:00عة حىت الساو    18:30ساعة  من ال  ميساخلأيام   أوقات العمل   www.johannstaedterkulturtreff.de  :    اإلنترنت   kontakt@johannstaedterkulturtreff.de: بريد إلكتروني  4472824-0351 :        فاكس 4472823-0351:        هاتف  Elisenstraße 35, 01307 Dresden   :      العنوان  .Johannstädter Kulturtreff e. V:       التسمية   الثقافي. جمعية مسّجلة يوهانشتادال ُملتقى الفرنسية. و اإلجنليزية ة واألملانيحنن نتكلم   .جرةاهاملل و صاأل من ناس أالرتحيب ب هنا وبكم يسعدنا اللقاء  لكرتونية. واإل



حي يف القاطنني يوهانشتاد لكثري من الناس القدم  امللتقى الثقايف يف  . وياً خمتلفاً لتسيري أمور حياممناطأوالئك الذين يسلكون أ و صولمن خمتلف األ ملختلف األشخاص فئات الشعب و جيال واملواطنني مفتوحة لكل األ اجلمعيات و للثقافة و اً الثقايف نفسه دار د يوهانشتاال تعترب اجلمعية  املسّجلة: ملتقى ن يتعلموا أميكن للجميع هنا شراف طالبتني من املدرسة العليا للفنون. إبو ذلك  ات املتوفرة هار تطوير امل يتم يف جمموعة الرسم العاملية تعليم فنون الرسم و  الرسم التعددي  ما الذي نـَُقّدمُه:  جتماعية..املنظمات ذات املنفعة العامة يف نشاطاا الثقافية اإل اجلمعيات و اموعات و و فراددعم األ و       سهامهم يف التعليم الثقايف مسى هو تأهيل الناس إلهدف اجلمعية األ من العروض الثقافية. و عريضاً  طيفاً  ما حوله يوهانشتاد وال  kontakt@club-passage.de: بريد إلكتروني  4114038-0351 :        فاكس 4112665-0351:        هاتف  Leutewitzer Ring 5, 01169 Dresden :      العنوان                Außenstelle Club Passage - JugendKunstschule Dresden :       التسمية  Club Passageالمركز الخارجي التابع للمدرسة    )Altreickاحملطة (     85، 73احلافلة رقم   )Gamigstraßeاحملطة (     76، 72احلافلة رقم   )Jacob-Winter-Platz(احملّطة   13، 9، 2 رقم    الرتام  الوصول إلينا بوسائط النقل العامة:  info@jks.dresden.de: بريد إلكتروني  7967229-0351 :        فاكس 7967228-0351:        هاتف  Gamigstraße 24, 01239 Dresden :      العنوان                Außenstelle Palitzschhof - JugendKunstschule Dresden :       التسمية  Palitzschhofاملركز اخلارجي التابع للمدرسة   )Elbschlösser(احملّطة   11 رقم  الرتام  الوصول إلينا بوسائط النقل العامة:  16:00عة حىت الساو    9:00ساعة  من المن اإلثنني و حىت اجلمعة   أوقات العمل   www.dresden.de/jks  :    اإلنترنت   info@jks.dresden.de: بريد إلكتروني  79688511-0351 :        فاكس 79688510-0351:        هاتف  Bautzner Straße 130, 01099 Dresden :      العنوان  Landeshauptstadt Dresden                 JugendKunstschule Dresden:       التسمية  مدرسة الفنون للشباب في دريسدن  عاصمة الوالية دريسدن  حنُن نتحدُث األملانية و اإلجنليزية   من الوقت للرسم.  متسعٌ  دائماً شيءاً ما كما يتوفُر 



حد  أيف حي غوربيتس (نادي باساجه). وميكن اختيار  يضا (يف قصر الربيشتسبريغ يف حي بروليس باليتش هوف) وأالعائالت  للبالغني و للشباب و و          عمار فوق السنتني أطفال بطار مشاريع لألإالعمل يف  التعلم، و بداعي فين، وإسدن بقضاء الوقت بنشاط يلفنون يف در للشباب امدرسة ىن تع  من نكوُن نحُن:  )Münzmeisterstraßeاحملّطة ( 63احلافلة رقم   )Zellescher Wegاحملّطة ( 61احلافلة رقم   )Räcknitzhöhe(احملّطة  85و احلافلة رقم   11  رقم    الرتام  الوصول إلينا بوسائط النقل العامة: info@jks.dresden.de: بريد إلكتروني   79688511-0351  :       فاكس  و ذلك من خالل املدرسة  79688510-0351:        هاتف  Räcknitzhöhe 35 a, 01219 Dresden :      العنوان                Tanzstudio im Paradiesgarten - JugendKunstschule Dresden :       التسمية  حديقة الجّنة  –المركز الخارجي التابع للمدرسة  ستوديو الرقص  )Albertplatz(احملّطة    11، 8، 7، 6، 3 رقم    الرتام  الوصول إلينا بوسائط النقل العامة: info@jks.dresden.de: بريد إلكتروني  4888943-0351 :        فاكس 4888939-0351:        هاتف  Königstraße 15, 01097 Dresden :      العنوان                Kinder- und Jugendgalerie EINHORN - JugendKunstschule Dresden :       التسمية  المركز الخارجي التابع للمدرسة  غاليري األطفال و الشّبان (وحيد القرن)  )Amalie-Dietrich-Platz(احملّطة    7، 2 رقم    الرتام  الوصول إلينا بوسائط النقل العامة:  www.club-passage.de:     اإلنترنت  توجد  فالم الكارتون. وأدب، مسرح الدمى، قمشة، الكورس، الغناء، األعمال اليدوية، األنشطة الفنية املعروفة: الرسم، الغرافيك، البالستيك، األاأل وقات فراغهم سوية ليطلقوا أالشباب ليقضوا  و األطفالوىل من قبل حدها بالدرجة األأختيار إورشة عمل ميكن  دورة و 100كثر من أسبوعيا أبانتظام  تقدم النتاجات الفنية يف اجتاهات الفنون  ملعارض. وا نتاج فين يف الغالرييات و 3000ميكن مشاهدة ما يزيد على  خياهلم. و فكارهم والعنان أل جانب الدورات (السنوية)  إىلالشركات.  املعاهد و املرافق الطبية و املالجيء و و  األطفالرياض  التطبيقية منذ سنوات كثرية على املدارس و التشكيلية و زيارة العروض  وكباراً  سدن صغاراً يهايل در أذوي خربة بالفنون يستطيع كل املهتمني بالفن من  ني خمتصني ومربّ  يات وشراف مربّ إالتقليدية املستمرة حتت  ثناء أورشات العمل  و األطفالعياد ميالد أحفالت  حتفاالت واإل دبية ومسيات األاأل املعارض و احلفالت املوسيقية و مسرح الدمى و املسرحية و عدادية.  اإل و            املتوسطة  بتدائية واملدارس اإل و األطفالملرافق  كامالً   عروض تستمر يوماً  باملشاريع ويام خاصة أيضا أهناك  العطل املدرسية. و فوكاليزا  يقدم  كورس الفتيات و حتادات الرتبوية. واإل ني الرتبويني وختصاص من املربّ ذوي اإل املدربني و جيري تنظيم دورات مواصلة تأهيل املدربات و و الفرق املسرحية العروض يف خمتلف املناسبات يف  فرق الرقص و سم مأخوذ من منظار لعبة لألطفال)  ومسرح الرقص "كااليدوسكوب" (اإل سدن ويدر  ستفسار عن امكانية املشاركة يف جمموعات نسائية العروض، لذا يستحق اإللكن النساء فقط يشاركن يف كثري من  كل املهتمني، و  إىلجيري تقدمي العروض  عتيادياً إلنا عروض خاصة للنساء: كورس الفتيات ( رساهلا عند الطلب. وإميكن  احملالت التجارية و بعض املطاعم و املسارح و واملدارس و األطفالياض  الدوائر احمللية ور دور البلديات و املكتبات و يعرض املطبوعان يف املرافق الفنية و يف نشرة الفعاليات. و شهرياً  تنشر كافة العروض يف كتاب سنوي  و  ما الذي نـَُقّدمُه:  الداخل واخلارج.   .حبتة)



ذلك تقدم احلفالت  إىل ضافةً إ. دريسدنتنظم جوالت يف الكنيسة اليهودية يف  العام و للقانون اً وفق ُمسّجلة سدن هي مجعيةياجلالية اليهودية يف در   َمْن َنُكوُن َنحنُ   الرعّية اليهودية في دريسدن  )Synagoge(احملّطة   7،  3  رقم    الرتام  الوصول إلينا بوسائط النقل العامة: 16:00و حىت الساعة  9:00ساعات العمل: يومياً من الساعة   www.jg-dresden.org:      اإلنترنت  sekretariat@jg-dresden.org: بريد إلكتروني   6560710-0351  :        فاكس   6560717-0351  :        هاتف  Hasenberg 1, 01067 Dresden :       العنوان             Jüdische Gemeinde zu Dresden :        التسمية  الرعّية اليهودية في دريسدن  .بالروسية قليالً  التشيكية و و اإلجنليزية ة واألملانينتحدث باللغات  حنن   ما الذي نـَُقّدمه  عامة. احملاضرات وما شاها من فعالياتٍ  املوسيقية و
  جوالت يف الكنيسة اليهودية اجلديدة يف دريسدن •
أوغوستني على العنوان التايل:  يلالڤإجتماع كامل أعضاء اجلمعية يف أول يوم أربعاء من كل شهر و ذلك يف دار اآلداب  ساعات العمل:  www.kama-dresden.org:      اإلنترنت  kama-dresden@riseup.net: بريد إلكتروني Antonstraße 1, 01097 Dresden :      العنوان   KAMA Dresden e. V.                    c/o Literaturhaus Villa Augustin :       التسمية  وستينغيلال أو ڤبرعاية   . َجمعّيٌة ُمَسّجلةدريسدنكاما  الروسية نتحدث باللغتني األملانية وحنُن  عروض ثقافية عامة (حفالت موسيقية وحماضرات) • Antonstraße 1  ما على صفحتنا على اإلنرتن  19:00و ذلَك إبتداًء من الساعةت أو على صفحة مرًة واحدة يف الشهر يُقام لقاٌء مفتوح و ذلك يف فرتة ما بعد الظهر. املكان و الزمان هلذا اللقاء جتدو هذه الدورات دف  وتنظيمياً  اً تدعم مجعية كاما مالي املشرفات على الدورات. و ينفذها املشرفون و تشمل الدورات مواضيع متشعبة يضع مناهجها و و   . الحاصلين على حق اللجوء المهاجرين و المهاجرات و طالبو اللجوء و على تنفيذهاوم يق  ) دوراتٍ سدن (مجعية مسجلةيتنظم مجعية كاما يف در   َمْن َنُكوُن َنحنُ   دريسدنالَجمعّية الُمَسّجلة: كاما   )Albertplatz(احملّطة  11، 8، 7، 6، 3  رقم    الرتام  الوصول إلينا بوسائط النقل العامة: 16:00و حىت الساعة  9:00يومياً من الساعة    وين ممكٌن يف أي وقتالتواصل معنا عرب الربيد اإللكرت   الفيس بوك. 



القائمني على  يتم من خالل التعليم و الدورات املختلفة اليت تنظمها اجلمعية. فمن خالل عملنا هذا تتجسُد شبكُة عمل حّية من العاملني يف اجلمعية ونعترب أنفسنا منرباً للتبادل بني الثقافات من جهة و بني األشخاص أنفسهم هذا التبادل الذي الثقافية.  خلق منرب للتبادل من خالل العروض التعليمية و جوالت مناقشة حول السياسة  و دورات الرسم و ساعات املوسيقى دورات الطبخ و دورات بعروض متغرية ومتنوعة املضامني: مثال دورات تعليم اللغة و  ما الذي نـَُقّدمه  شاركني يف الدورات.الدورات و أوالئك امل ية كلفة دريسدن و القادرين على اإلشرتاك يف هذه الدورات و هذه الدورات مبجملها جمانية و لكن و لشديد األسف حنُن مضطرون جلمع التربعات لتغطاموعة اليت يستهدفها نشاط اجلمعية هم كل األشخاص القاطنني يف مدينة  غريها الكثري. عمال اليدوية واأل ورش عمل يف الكومبيوتر و التاريخ و و نقطة إنطالق و مركز تواصل  إىلو أستطاع  خالل فرتة قصرية أن يطور نفسه ليتحول  2009و األهل "كوليربي" يف العام  األطفاللقد مت تأسيُس مركز   من نكوُن نحُن: و األهل "كوليبري".  األطفالالجمعّية الُمسّجلة. مركز   )Bahnhof Mitteاحملّطة (  10 ، 2، 1الرتام رقم   )Kongresszentrum/ Haus der Presseاحملّطة ( 11 ،  6الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   17:00و حىت الساعة  9:00من الساعة  معةاإلدارة: من اإلثنني و حىت اجل   :ساعات العمل  www.interkulturelles-musikforum.de :     اإلنترنت   ikmf@kolibri-dresden.de بريد إلكتروني:   2068443-0351:         فاكس  21994920-0351:         هاتف  Ritzenbergstraße3, 01067 Dresden :      العنوان   Kinder- und Elternzentrum „Kolibri“ e. V.                    Interkulturelles Musikforum Sachsen :التسمية         كسونياا سفي منتدى الموسيقى بين الثقافات   و األهل "كوليبري". جمعّية ُمسّجلة   األطفالمركز   ة.العربي الفرنسية و كليزية وإاال مانية وأنتحدث باللغات اال حننُ   صفحتنا على شبكة التواصل اإلجتماعي الفيس بوك. لدورات الفعلية: من التسجيل و األوقات و احملتوى جتدوا على موقعنا على اإلنرتنت      أو على املواد الالزمة: كالقرطاسية مثالً . املعلومات اخلاصة با التعليم يف ظل اللغات املتعددة و  و كشريك مؤهل لتعزيز التعليم بني الثقافات الدولية وللمهاجرات و املهاجرين من جنسياٍت خمتلفة يف مدينة دريسدن  التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ، استوديو  الكبار (جمموعات اللعب و ما ميّيز نشاط مجعيتنا هو ذلك الطيف الواسع من الدورات املوّجهة لألطفال و  ات  و اجلامعة التقنية).املدارس و إنتهاًء بالكلي إىلوصوالً  األطفالذلك ملختلف املؤسسات التعليمية (إنطالقاً من رياض  و      اطية و الرتبية  مشروعاٍت متنوعة و تعددية تتمحور مواضيعها و النقاط اليت تُركُز عليها حول تعزيز الكفاءة بني الثقافات الدولية املختلفة و الدميقر ة ، إخل...). كذلك األمر فإن العمل ضمن الرسم ، الرقص اإلبداعي لألطفال ، دروس املوسيقى االبتدائية، املسرح، الشطرنج، دورات اللغ الفن و ليت النشاطات اليت تقوم ا مجعيتنا: مهرجانات الطفولة، املخيمات اليت يقضيها فيها التالميذ فرتات العطل املدرسية، اللقاءات الدولية ا إىل تنتمي كذلك  .التسامح يشكل كُل ما سلَف ذكره جزًء مهماً من نشاطات اجلمعية دوات املوجهة ملربّبات و تضم الشّبان و اليافعني، الرحالت التعليمية، دورات التأهيل الالحق للمربّيات و املرّبني و معلمات و معلمي اللغة الروسية، الن ونياً و العاملة يف يكّرُس هذا املشروع جهوده لتخليق و تعزيز اإلنفتاح بني الثقافات الدولية عن طريق التعاون مع املنّظمات و املؤسسات املعرتف ا قان  ما الذي نـُّقّدمُه:  الشباب. مرّيب املستقبل. يف سياق كل هذا العمل تشكلت شبكة واسعة من شركاء التعاون من خمتلف جماالت العمل املوجه لألطفال و بني املختصني يف اال املوسيقي جمال املوسيقى و الرتبية املوسيقية يف مقاطعة ساكسونيا. من خالل هذا املشروع ستتوفر أرضيٌة للتالقي و تبادل اخلربات 



هذا التبادل     و التعارف  و املهتمني ذا اال و العاملني يف جمال الرتبية املوسيقية سواء كانوا من السكان احملليني أو من املهاجرين. بالتوازي مع معايشة اخلربات تبادل بني الثقافات املتنوعة حيث يرتكز اإلهتمام هاهنا على إيصال املوسيقى و العلوم املوسيقية لآلخرين.  املقصود هنا بالتحديد هو تبادل املسالك و الطرق اجلديدة املمكن إتباعها عملياً لتحقيق التبادل املوسيقي بني املشاركني  و التعّرف على الثقافات األخرى تتوفر اإلمكانية لإلعالن عن  خدام األقمشة، تشكيل األواين الفخارية، تشكيل اّسمات و اهليئات الشكلية، تنفيذ أعمال بإستخدام املنتجات الورقية، تشكيل األشغال اليدوية: بإست  اليافعني:مرة واحدة كل أسبوعني نقّدم  حنُن العروض التالية و ذلك للسّيدات، األطفال و   مشروع " هذا البيت الملّون" ورشة عمل للثقافات الدولية و عروٌض إبداعية  ما الذي نـُّقّدمُه:  حنن مجعّيٌة تسعى لتعزيز الفنون و النهج اإلبداعي للسّيدات، األطفال و اليافعني  نكوُن نحُن:من   ورشة األعمال اإلبداعية في دريسدن.  :ُمَسّجلةال َجمعّيةال  )Rathaus Pieschenاحملّطة (  13الرتام رقم   )Altpieschenاحملّطة ( 9 ، 4الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   )و ذلك مرة كل أسبوعني(  16:00و حىت الساعة  14:00أيام اجلمعة من الساعة   الملّونهذا البيت   16:00و حىت الساعة  9:00من الساعة من الثالثاء و حىت اجلمعة   15:00و حىت الساعة  9:00اإلثنني من الساعة  أيام  :ساعات العمل  www.kreative-werkstatt.de :     اإلنترنت   info@kreative-werkstatt.de بريد إلكتروني:  8584200-0351:        هاتف   Bürgerstraße 50, Galvanohof, 01127 Dresden :     العنوان                     Kreative Werkstatt Dresden e. V. Projekt „Das bunte Haus“ Kreative Angebote :التسمية       مشروع " هذا البيت الملّون" عروٌض إبداعية  شة األعمال اإلبداعية في دريسدن. َجمعّية ُمَسّجلةور   حنُن نتحدث األملانية، اإلجنليزية، الروسية، األوكرانية، البوبونية، الفرنسية، اإليطالية و اإلسبانية. و بالتايل تنظيم هذه املشروعات و البدء بإطالقها و تنفيذها.ا اإلطار تتوفر اإلمكانية للتفكري مبشروعات دف لتعزير التواصل بني الثقافات املختلفة عرب املوسيقى املعارف العلمية يف اال املوسيقي و من خالل هذ اإلبداعية جسراً املشرتكون بأنفسهم و بالتايل فإنه بإمكام تطوير مواهبهم و مقدرام الشخصية و حتسني أدائهم يف هذا اال. تُعتُرب هذه العروُض ن املفرتض أن يقوم ذه األعمال التلوين، الرسم، الطباعة على املواد، التشكيل باستخدام املواد البالستيكة و كذلك بإستخدام احلجارة و األخشاب. م   info@kulturaktiv.org بريد إلكتروني:   2068443-0351:         فاكس  8113754-0351:         هاتف  Bautzner Straße 49, 01099 Dresden :      العنوان    Kultur Aktiv e. V :التسمية        ثقافياً َنِشط. َجمعّيٌة ُمَسّجَلة اإلجنليزيةة و األملانيحنُن نتحدُث فقط منفعلة.  سهولًة كون عملية اإلندماج يف هذه احلالة تكون فّعالًة و ليست يستطيُع من خالله املشرتكون أن جيعلوا مدخلهم إىل التشاركية و اإلندماج يف اتمع أكثرَ 



ألمل على تلك املشاريع يتم الرتكيز عامليًا على جرياننا الشرقيني، أوربا الشرقية، دول البلقان، القوقاز و كذلك األمر روسيا. حمليًا نعلق حنن الكثري من ا  جتماعية.  الثقافة اإل من بينها ثقافة أحياء املدينة و ضواحيها و سدن ويمكانيات عرض النتاجات الثقافية  الذاتية الصغرية  يف در إجياد إنتوسط يف  وأننا نوفر إطراف الثقافية اليت نتعاون معها. لأل فكارهم واملشاريع املختلفةأمكانيات لتحقيق فراد املهتمني اإلننا نوفر لألإتقدمهما للجمهور.  و وعاملياً  الثقافة حملياً  خرية لتصبح منظمة تربط بني الفن وتطورت اجلمعية يف السنوات العشر األ باحات بيوته اخللفية. و لتشجيع الثقافة يف حي "نوي شتادت" و 2002اجلمعية سنة . تأسست ةالعاملي بني الثقافات التبادل العمل الطوعي و بداع وتشجع الثقافة النشطة والفن والثقافة والرتبية والتعليم وقابليات اإل من نكوُن نحُن:  ثقافياً َنِشط :ُمَسّجَلةال َجمعّيةُ ال.  )Pulsnitzer Straßeاحملّطة (  11الرتام رقم   )Rothenburger/Bautzner Straßeاحملّطة ( 13،   6الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   16:00و حىت الساعة  10:00من الساعة  معةمن اإلثنني و حىت اجل   :ساعات العمل  www.kulturaktiv.org :     اإلنترنت  . يقوم املصورون احمللييون كما 2011) يف احلي اجلديد من جمينة دريسدن (النويشتاد) و ذلك منُذ العام أوروبا –الجاليري لقد مت إفتتاح صالة العرض (  ما الذي نـُّقّدمُه:  اليت يتُم تنفيذها يف أحياء املدينة ككل و كذلك على البنية اإلجتماعية للوسط الذي ننشُط فيه.  جمال اإلدارة  حتقيق أفكارهم اخلاّصة و تنفيذ مشاريهم من خمتلف القطّاعات الثقافية. عالوًة على ذلك فإنه من املمكن للشّبان أن جيمعوا اخلربات يفاملهتمني اإلمكانية لعرِض      و هو احلال بالنسبة للمصورين العامليني بعرض أعماهلم من خالل أربعَة إىل ستَة معارض سنوياً. نوفـُّر حنُن يف اجلمعية جلميع    من نكوُن نحُن:   .لمان القادمين من روسيافريق األ :لةسجّ مُ الجمعية ال  )Bönischplatzّطة (احمل   62رقم  افلةاحل  )Sachsenalleeاحملّطة (  13، 6الرتام  رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  و ذلك يف مبىن اجلمعية 13:00و حىت الساعة  10:00من الساعة  الثالثاءأيام   جمموعة النساء:    Lingnerallee 3 (Zimmer 3006 im EG), 01069 Dresden  و ذلك على العنوان التايل: 19:30و حىت الساعة  17:00من الساعة  ميسأيام اخل  مترينات الكورال:  15:00و حىت الساعة  10:00من الساعة و اخلميس  إلثننيأيام ا  أوقات العمل: www.deutscheausrussland.de:     اإلنترنت      LMdR.Dresden@googlemail.com :البريد اإللكتروني  45264512-0351 :           هاتف  Pfotenhauerstraße 22 // 0104,  01307 Dresden :         العنوان    .Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V :  التسمية          لةسجّ جمعية مُ  .لمان القادمين من روسيافريق األ ، الروسية، األوكرانية و البولونيةليزيةاإلجنة، األملانيحنُن نتكلم   الثقافية و ذلك خالل وجودهم يف فرتة اخلدمة الطوعية الوطنية.



ملانيا بعد أ إىلعادوا كأملان روسيا  حتاد السوفيييت السابقة وملان الذين ُهجروا داخل بلدان اإلان القادمني من روسيا مصاحل األملتتبىن مجعية املواطنني األ مجعية املواطنني  من روسيا يف مدينة شتوتغارت. والقادمني ملان حتادي جلمعية املواطنني األالعاملية الثانية. يقع املكتب اإلنتهاء احلرب إمن السنني بعد  عقودٍ  القالدات جمموعة نسائية  تصنع مثال ً  فرقة غناء و -اللدينا كور جد و يجل احلفاظ على تقاليدهم الثقافية. أننا نعمل من إكل من يريد املساعدة.   ذويهم و و      املهاجرين الحقاً  املهاجرات وكذلك األمر   والقادمني من روسيا و دول اإلحتاد السوفيييت السابق ان ملاملهاجرين األ ت للمهاجرات واننظم الفعالي  ما الذي نـُّقّدمُه: ستشارية للمهاجرين البالغني.إ كاتبٌ م سدن) وياحمللية (من بينها جمموعة در  قاليمليها مجعيات على صعيد الواليات واألإعامة تنتمي  نفعٍ ملان القادمني من روسيا هي مجعية مسجلة ذات األ ة غري معّدة للزراعة ميكنهم الزراعة فيها، يف فصل الصيف توّفر األشجار املوجودة يف احلديقة الظالل ليستمتع الناس بالتواجد حتتها. بعٌض من أجزاء احلديقو ذلك على مساحٍة اجلميع مدعوون للحصول على قطعة أرض صغرية  2015يف العام  العامل الصغري " – weltchenاحلديقة التشاركية " مت تأسيس   من نكوُن نحُن:  رعية كنيسة الورينتيوس في دريسدن  )Bunsenstraßeّطة (احمل   80، 70رقم  افلةاحل  )Trachauer Straßeاحملّطة (  9الرتام  رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  و إما بشكٍل إفرادي. 18:00و الساعة  14:00النشاط البستاين من شهر آذار و حىت تشرين الثاين و ذلك أيام األربعاء بني الساعة    أوقات العمل: www.dasweltchen.wordpress.com:     اإلنترنت      barbara.ott@evlks.de :البريد اإللكتروني  84718434-0351 :           هاتف   Homiliusstraße / Ecke Zelenkastraße, 01139 Dresden :         العنوان   “Laurentiuskirchgemeinde Dresden                     Gemeinschaftsgarten „weltchen :  التسمية         "العالم الصغير – weltchenالحديقة التشاركية " ، رعية كنيسة الورينتيوس في دريسدن  حنُن نتحدث األملانية و الروسية  اللؤلؤية. كن الناس من خلق مكان تلتقي فيه عوامل خمتلفة: املسننني و الشباب مبا أن دريسدن كانت و ال تزال مقصد للسكن. هذه احلديقة عبارة عن فضاء ليتملعبة الدكاكني). لقد متكننا  –فال الذين يسكنون يف اجلوار من اللعب (على سبيل املثال:رلعبة اإلستخباء و تُركت على وضعها الطبيعي لكي يتمكن األط لنشاطات     و الصغري (املوسم يبدأ من شهر آذار و حىت شهر تشرين الثاين). عالوًة على ذلك تتوفر اإلمكانية و يف أي وقت لزيارة احلديقة و ممارسة ات ظالل األشجار يف حديقة العامل كي منارس نشاطات البستنة و جنلس حت   18:00و الساعة  14:00ُن نلتقي كل يوم أربعاء و ذلك بني الساعة حن  ما الذي نـُّقّدمُه:  ليتعّرف الناس بعضهم على بعض و بالتايل أن يتعاطوا مع بعضهم البعض على أرضية من اإلحرتام املتبادل.هذه احلديقة " العامل الصغري" توفر اإلمكانية فيه من التالقي و التعاطي مع بعضهم البعض، ليمارسوا البستنة، لكي يتعلموا، لكي يسرتخوا و يلعبوا.  أو           املختلفة كبريًة كانت أو صغرية. على سبيل املثال: ورشات العمل اخلاصة باألعمال التشكيلية باستخدام اخلشب و اليت تستهدف األطفال   تنظيم النشاطات اجلانبية و اإلحتفاالت و الفّعاليات ذلك كون احلديقة مفتوحة األبواب دوماً. بالتنسيق مع شبكة العمل املسؤولة عن احلديقة ميكن   EHS - Evangelische Hochschule Dresden                     Paradiesisch Musizieren : التسمية         جنة الموسيقى  المدرسة اإلنجيلية العليا في دريسدن إحتفاالت عيد الفصح.



مر الذي جنة املوسيقى عبارة عن مشروع ذو صفة تطوعية موّجٌه لالجئني و املهاجرين و لألشخاص الذين يعيشون يف مدينة دريسدن منذ زمٍن طويل. األ  َمن َنكوُن َنحُن:  جنة الموسيقى  المدرسة اإلنجيلية العليا في دريسدن  )Gerokstraßeّطة (احمل  62  رقم افلةاحل  )Dürerstraßeاحملّطة (  13الرتام  رقم   )Permoserstraßeاحملّطة (  6الرتام  رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  .و حسب اإلتفاق  17:30و الساعة  17:00بني الساعة  ميسأيام اخل   أوقات العمل: www.paradies-musik.blogspot.de:     اإلنترنت      music@ehs-dresden.de :البريد اإللكتروني  6991480-0172 :           هاتف  Dürerstraße 25, 01307 Dresden :        العنوان   كان آخر يتم  فرقتنا املوسيقية  اليت حتمل نفس اإلسم" جنة املوسيقى " و يف إطار جمموعة اإليقاع و فرقة الغناء و فرقة موسيقى األطفال أو يف أي محنن نقوُم بالتعليم و التعلم للعزف على اآلالت املوسيقية و نعزف املوسيقى سويًة ضمن املــُمزق.جيمعنا هي نظرتنا للموسيقى كعنصر شفاء يف هذا العامل  اً يتم التدريب على تقوم معلمات و معلمو املوسيقى املتطوعون ضمن هذه الفّعالية بتعليم العزف على األدوات املوسيقية املـــُختلفة على سبيل املثال حالي 19:00و حىت الساعة  17:30أيام اخلميس من الساعة جمموعة اإليقاع:   19:00و حىت الساعة  17:30أيام اخلميس من الساعة أوركسرتا جنة املوسيقى:   17:30و حىت الساعة  15:30لتقى املوسيقي لألطفال: أيام اخلميس من الساعة املــــُـــ  17:30و حىت الساعة  15:30ملتقى السّيدات و الفتيات: أيام اخلميس من الساعة   19:00و حىت الساعة  17:30الغناء مع اجلوقة: أيام اإلثنني من الساعة   عروضنا املوسيقية األسبوعية اليت نعزف فيها املوسيقى سويًة و اليت جتلُب لنا السعادة مفتوحٌة للجميع و مواعيدها على الشكل التايل:  نـُّقّدمُه:ما الذي   تنظيم التالقي فيه. و     ريب على اآلالت املوسيقية جمانية اآلالت التالية: الكمان، التشيللو، البيانو، الغيتارة، اآلالت الشرقية الوترية منها و اإليقاعية. احلصص الدرسية للتد ة على سبيل يتم تنفيذها بناًء على اإلتفاق املــُربم بشكٍل إفرادي أو ضمن جمموعاٍت صغرية العدد. بإمكاننا و حسب احلاجة أن نقّدم آالٍت موسيقي  ، العربية و الروسية.اإلجنليزيةة، األملانيحنُن نتحدث   اإلستعارة.
  َمن َنكوُن َنحُن:  )Altpieschenاحملّطة (  9، 4الرتام  رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة: www.pieschen-fuer-alle.de:     اإلنترنت       info@pieschen-fuer-alle.de :البريد اإللكتروني   8489796-0351 - 8584201-0177 :           هاتف  Bürgerstraße 68, 01127 Dresden :        العنوان    Kinder- und Jugendhaus EMMERS : التسمية         )EMMERSو الشبيبة إيميرس ( األطفالدار  



" حتت سقف الفّعاليات و النشاطات الذي ترعاها إدارة حي بيشني املوّجهة لتسهيل   Pieschen für alle -تنخرط املبادرة " بيشني للجميع  عن مقعد تأهيل حنن نساند الالجئني خالل تعاطيهم مع التحديات اليت تواكب فرتة الوصول، على سبيل املثال: َتعّلم اللغة األملانية، البحث عن عمل أو   ما الذي نـُّقّدمُه:  الالجئني املوجودين يف هذا القسم من املدينة.إندماج  اجلميع بغرض إجناز  على خماوفهم و جتاوز النزاعات اليت ميرون ا مع أوالئك الذين ال يزالون (أغرابًا بالنسبة هلم). نقوم حنُن بتنظيم أطر للتالقي بنيملساندة للسكان احمللني بل على العكس حنُن جاهزون لتلقي مهومهم و ملساعدم يف التغلب مهين أو البحث عن مسكن. هذا ال يعين أننا ال نوّفر هذه ا   ما الذي نـُّقّدمُه:  توحيد البولونيني و أصدقائهم يف دريسدن و ما حوهلا  َمن َنكوُن َنحُن:    )Bautzner Straße/Rothenburger Straßeاحملّطة (  13الرتام  رقم   )Pulsnitzer Straßeاحملّطة (  11الرتام  رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  14:00و حىت الساعة  12:00أيام اجلمعة من الساعة   12:00و حىت الساعة  10:00أيام األربعاء من الساعة   أوقات العمل:   www.polonia-dresden.de:     اإلنترنت       info@polonia-dresden.de :البريد اإللكتروني Nordstraße 28, 01099 Dresden :        العنوان   Polonia Dresden e. V.                     c/o Kraszewski-Museum :  التسمية          برعاية متحف كرازتسيفسكي  بولونيا دريسدن. َجمعّية ُمــَسّجلة نتحدث األملانية.حنُن   التفاهم  بني اجلميع.
 تنظيم و إقامة فّعاليات مع الفنانني و األدباء البولونيني. •
 فّعاليات موّجه لألطفال •
 تقدمي املساندة ألوالئك الذين يتعلمون اللغة البولونية •
  )Plauen Nöthnitzer Straßeاحملّطة (  3الرتام  رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة: www.sachsen-bretagne.com/index.php:     اإلنترنت      i.kolboom@sachsen-bretagne.de  :البريد اإللكتروني Bernhardstraße 75, 01187 Dresden :         العنوان   Sächsisch-Bretonische Gesellschaft e. V.                     c/o Prof. Dr. Dr. h.c. Ingo Kolboom :  التسمية          دكتور شرف: إنغو كولبووم -برعاية البرفيسور الدكتور  البريتاني. َجمعّيٌة ُمـــَسّجلة -المجتمع الساكسوني حنُن نتحدث البولونية، األملانية، اإلجنليزية، اإلسبانية و الروسية. تقدمي املساندة إبّان التحضري و خالل تنفيذ املشاريع الثقافية •



املشروعات املتعلقة بالتنسيق مع اجلامعات، املدارس و اجلمعيات األخرى و املنّظمات العاملة يف اال الثقايف  وذلك للعمل على تفعيل التبادل  و تنظيم توحيد البولونيني و تُعىن اجلمعية و ذلك يف مدينة دريسدن   2004الربيتاين يف شهر أيلول من العام -اَجلمعّيُة املُـــَسّجلة:  اتمع الساكسوينتأسست   َمن َنكوُن َنحُن:  البريتاني. -الَجمعّيُة الُمـــَسّجلة:  المجتمع الساكسوني ة الفرنسية األملانيتعترب اجلمعيةُ نفسها إحتاداً إقليمياً ضمن شبكة العمل ين يف الغرب الفرنسي. باملعلومات و ذلك بني املقاطعتني: ساكسونيا و مقاطعة بريتا : اتمعات األملانية الفرنسية من أجل أوروبا.  تكرُس اجلمعية جهودها للحفاظ على روح اإلتفاقية املربمة )VDFG( املُـسّجلة معيةاجلو هي عضٌو يف  يُفرتض أن يتم حتفيز التبادل  ،و حلقات احلوار بعينهامن خالل املعارض، احلفالت املوسيقية، أمسيات األفالم، األمسيات املــُخصصة ملناقشة موضوعاٍت   ما الذي نـُّقّدمُه:   و مقاطعة بريتاين الفرنسية حيًة.  بني دولة ساكسونيا احلّرة الفرنسي مستمرًا األمر  – األملاينالثقايف املنشود و التنسيق بني مقاطعة ساكسونيا و مقلطعة بريتاين الفرنسية. و من خالل ذلك يبقى العمل املشرتك  عبارة عن مزود خدمة (متَـَعّهد)   .SUFW Dresden e. Vإن اجلمعية املسّجلة: املَْشَغل الساكسوين إلعادة التعليم و التأهيل اإلضايف يف دريسدن   من نكوُن نحُن:  الَمْشَغل الساكسوني إلعادة التعليم و التأهيل اإلضافي في دريسدن. : الُمسّجلةالجمعّية  )Merianplatzاحملّطة ( 7،  2الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   حسب اإلتفاق بشكل إفرادي :ساعات العمل  www.sufw.de/sozialbetreuung-und-integration.html:     اإلنترنت   m.seeboth@sufw.de : بريد إلكتروني  51102101-0351:        هاتف   Altgorbitzer Ring 58, 01169 Dresden/Gorbitz:      العنوان   SUFW Dresden e. V.                    Koordinierungsstelle für Integration und Ehrenamt in Gorbitz)Sächsisches Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden( :التسمية        ج و العمل التطوعي في غوربيتزمركز التنسيق لإلندما   الَمْشَغل الساكسوني إلعادة التعليم و التأهيل األضافي في دريسدن. جمعّية ُمسّجلة   الثقايف بني األقاليم و على هامش ذلك يقيم السورب القاطنني يف ساكسونيا العالقات مع مقاطعة بريتاين الفرنسية.ديد من املشاريع األوروبية و ذلك ضمن إطار التبادل الذي من شأنه تعزيز عملية التكامل األورويب. تشارك كال املقاطعتان ساكسونيا و برتاين يف الع يف ااالت التالية: التوّجه املهين، التأهيل املهين األويل و الثانوي، التشغيل، التفعيل، التوّسط و كذلك األمر تقدمي  . و ذلك1990معرتٌف به منذ العام  ًة إىل تنفيذها املتعهدون اآلخرون و العمل على تأسيس عروض أخرى تسهل اإلندماجو ذلك بالتنسيق مع شركائنا و تنفيذ العمل الكشرتك معهم. إضاف   اإلندماج املتوفرة، التشبيك بني هذه العروض و اليت يقوم علىالوظائف اليت يقوم املشغل بتنفيذها تتلخص يف توفري الدعم و تعزيز إجراءات و عروض   مركز التنسيق  ما الذي نـُّقّدمُه:  .اإلندماجاملشورة و تعزيز   Schweizer Verein Dresden e. V.                   c/o Tröster Tours التسمية      :  تحت إشراف سفريات ترويستر  ُمسّجلة   . جمعّيةٌ الجمعية السويسرية في دريسدن .اإلجنليزيةة، الروسية و األملانيحنُن نتحدث  نستعلم عنها و نعمم و نتبادل املعلومات حوهلا مع املنظمات األخرى.ذلك نقوم بالبحث حول العروض اجلديدة اليت تُنفذ وفقاً لإلحتياجات و 



حتفال بعيد "القديس اإل متاحف) و مسارح  و دبية وأالتمتع بالعروض الثقافية (قراءات  والسفر على الدراجات  نلتقي عدة مرات يف السنة للتجوال و  ما الذي نـُّقّدمُه:  خل ...إعائالت  ، فرادى وصغاراً  و اً السويسريني الذين يعيشون يف اخلارج، كبار  ننا جمموعة من السويسريات وإ  من نكوُن نحُن:  الَمْشَغل الساكسوني إلعادة التعليم و التأهيل اإلضافي في دريسدن. : الجمعّية الُمسّجلة  عرب اهلاتف أو الربيد اإللكرتوين :ساعات العمل  www.schweizer-verein-dresden.de:     اإلنترنت   info@troester-tours.de: بريد إلكتروني  2515876-0351:        هاتف   Fährstraße 3, 01279 Dresden:      العنوان   و ذلك  2015مت إطالق الفّعالية و تنظيمها من قبل طالبتني تتدرسان العلوم اإلجتماعية، مت إطالق الفّعالية يف دار بوتياتني و ذلك يف شهر متّوز   من نكوُن نحُن: دريسدن - طالبو اللجوء يغّنون )Putjatinplatzاحملّطة ( 88احلافلة رقم   )Meußlitzer Straßeاحملّطة ( 2الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   17:00أيام اإلثنني الساعة  :ساعات العمل  singasylum@gmail.com: بريد إلكتروني Meußlitzer Straße 83, 01259 Dresden:      العنوان   Singasylum Dresden :التسمية        دريسدن - يغّنونطالبو اللجوء   ة السويسرية"األملانيالفرنسية و" ة واألملانيننا نتحدث باللغات إ  عضائنا.املشرتك أل النوعية يف نشاطاا من خاللمجعيتنا  ستمدت ننظم مبادرات لثقافية. و نيكوالوس" و رتحيب القليب الاحملليني من سكان مدينة دريسدن او من أوالئك القادمني للعيش يف املدينة. إن كل من لديه الرغبة يف الغناء تبادل األغنيات هو حمل يف دار بوتياتني. الكورال مفتوٌح للجميع: سواء كانوا من املواطنني  17:00طالبو اللجوء يغّنون مرة كل أسبوع و ذلك يوم اإلثنني الساعة  ينعقد كورال  ما الذي نـُّقّدمُه: ضمن إطار مشروع الكورال العاملي " طالبو اللجوء يغّنون " و ذلك حتت إشراف قائد كورال حمرتف.    montagscafe@staatsschauspiel-dresden.de: بريد إلكتروني 4913617-0351:        الهاتف  Kleines Haus, Glacisstraße 28, 01099 Dresden:      العنوان   Staatsschauspiel Dresden                    Montagscafé :التسمية         مقهى يوم اإلثنين  بيت المسرح الحكومي في دريسدن    من قبلنا.



برنامج  19:00(مقهى)، الساعة  22:00و حىت الساعة  17:00(عروٌض خاّصة لألطفال و السّيدات)، من الساعة 15:00أيام اإلثنني الساعة  :ساعات العمل  /www.staatsschauspiel-dresden.de/spielplan/a-z/montagscafe:     إلنترنت ا ا أن حيضروا إىل هذ أوالئك الذين يعيشون يف مدينة دريسدن منُذ زمن طويل أو كانوا من القادمني اُجلدد. ُميكن للجميع ممن يرغبون بأن يأتوا إلينا ببساطةيقع يف البيت الصغري ملسرح دريسدن احلكومي. ينعقُد هذا املقهى كل يوم إثنني و يفتُح أبوابُه لكل الناس، سواء كانوا من حنُن عبارة عن مقهى للتالقي،   من نكوُن نحُن:  مقهى يوم اإلثنين - بيت المسرح الحكومي في دريسدن )Putjatinplatzاحملّطة ( 88احلافلة رقم   )Bautzener Straße/ Rothenburgerأو   Albertplatz احملّطة ( 13، 11، 8، 7، 6، 3الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   مسائي طباعة الشاشة احلرارية، نلعب الشطرنج و نشرب الشاي، حنن ال نشتغل مبسألة اهلجرة و الثقافة بشكٍل ما الذي نقوُم به حنن يف مقهى اإلثنني هذا؟   ما الذي نـُّقّدمُه: التجّمع. من املعلوم أن اتمعات املنفتحة حتتاج املزيد من األصدقاء! ه و واجباته. تتوجه اليومي إلمكانيات التعاطي مع اآلخرين. يف مركز إهتمامتنا تقع القضايا التالية: مساندة و تقوية و تفعيل جمتمع مدين مدرٌك ملسؤوليات   اإلستهالك و احلياة اإلجتماعية املــُستدامة. نقوم حنن بتجسيد التشاركية و اإلستخداممجعية سوكوما للفنون تكرس نفسها و جهودها حلماية البيئة و   من نكوُن نحُن:  سوكوما للفنون.  :ُمـــسّجلةالَجمعّية ال  )Pulsnitzer Straße احملّطة ( 11 الرتام رقم   )Görlitzer Straße/Nordbad احملّطة ( 13 الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   اإلتفاقحسب  :ساعات العمل  www.sukuma.net:     إلنترنت ا  info@sukuma.net: بريد إلكتروني 7928081-0351:        الهاتف  Louisenstraße 93, 01099 Dresden:      العنوان   .Sukuma Arts e. V :التسمية       سوكوما للفنون. َجمعّيٌة ُمـــسّجلة   ، الفرنسية، العربية و الفارسيةاإلجنليزيةة، األملانيحنُن نتحدُث اللغات التالية:   يالال! –موجات اهلجرة و يتواجد مقهى يوم اإلثنني يف قلب هذا كله. الدخول إىل املقهى للجميع باان ا. الثقافة الشعبية، الثقافات اجلزئية، ثقافة الطعام، ثقافة األفالم، الرقص، املسرح، الكوميديا. تتغذى ثقافتنا من نظرٍي فقط و إمنا نعيش هذا القضاي الفّعاليات التعليمية تُقّدم مجعيتنا ذات النفع العام منّصة للمواطنني، حتيُط هذه املنصة مبوضوع الدميومة و اإلستمرارية. نقوم و على مدار العام بتنظيم   ما الذي نـُّقّدمُه:  ينتمع املدسبيل حتقيق ما نصبو إليه نعمل حنُن سويًة مع شبكٍة إجتماعيٍة عريضة و ذلك يف ااالت التالية: الثقافة، السياسة، اإلقتصاد و امجعيتنا حنو أهداف و مبادئ التعليم املـــُفضية إىل تطور مستدام و التعّلم املقرتن بالظروف و املعطيات اليت تفرضها العوملة. يف كافُة املشاريع اليت نقوم ا     رابطة المشروعات التربوية اإلجتماعية. َجمعيٌة ُمــــَسّجلة و اإلسبانية. اإلجنليزيةة، األملانيحنُن نتحدث   قى نشطًة يف ااالت املتعلقة بتطوير املدينة.املختلفة، ورش العمل أو املشروعات املهتّمة بتوسيع اآلفاق املعرفية و اليت تسّخر جهودها لتب



اإلستخدام و  مجعية سوكوما للفنون تكرس نفسها و جهودها حلماية البيئة و اإلستهالك و احلياة اإلجتماعية املــُستدامة. نقوم حنن بتجسيد التشاركية  من نكوُن نحُن:  رابطة المشروعات التربوية اإلجتماعية :ُمـــسّجلةالَجمعّية ال  Lidlاحلديقة مقابل مرأب السيارت العائد لسوبر ماركت  إىلاملدخل   )Fritz-Meinhardt-Straße احملّطة ( 66رقم  افلةاحل  ) Georg-Palitzsch-Straße احملّطة ( 9 الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:    22:00و حىت الساعة  7:00الساعة احلديقة ُمــتاٌح جلميع البستانيات و البستانيني سبعة أيام يف األسبوع و ذلك من  إىلإن الدخول   18:00و حىت الساعة  15:00أيام اإلثنني، الثالثاء و اخلميس من الساعة   خالل املوسم تكون ساعات العمل باإلعتماد على حالة الطقس و بالتايل فهي متبّدلة :ساعات العمل  /www.dresden-pflanzbar.de/gaerten/gemeinschaftsgarten-prohlis:       اإلنترنت  garten.prohlis@vsp-dresden.de: بريد إلكتروني 74953130-0157:        الهاتف  Georg-Palitzsch-Straße/gegenüber LIDL-Parkplatz, 01239 Dresden:        العنوان Verbund Sozialpädagogischer Projekte e. V.                  Gemeinschaftsgarten Prohlis:      التسمية  الحديقة التشاركية في حّي بروليس ه و واجباته. تتوجه اليومي إلمكانيات التعاطي مع اآلخرين. يف مركز إهتمامتنا تقع القضايا التالية: مساندة و تقوية و تفعيل جمتمع مدين مدرٌك ملسؤوليات ألشخاص دريسدن. فيما يتعلق باحلديقة: حنُن جمموعة من األشخاص من سكان حّي بروليس، تقوُم هذه اموعة بتكوين احلديقة و إستخدامها. يقوم اال مساعدة الشباب، الرتبية و الثقافة و ذلك يف كامل أجزاء مدينة املتنوعة يف حقول العمل اإلجتماعي، العمل يف جمحنن جهودنا  رُ كجمعية نسخّ   تمع املدينسبيل حتقيق ما نصبو إليه نعمل حنُن سويًة مع شبكٍة إجتماعيٍة عريضة و ذلك يف ااالت التالية: الثقافة، السياسة، اإلقتصاد و املقرتن بالظروف و املعطيات اليت تفرضها العوملة. يف كافُة املشاريع اليت نقوم ا مجعيتنا حنو أهداف و مبادئ التعليم املـــُفضية إىل تطور مستدام و التعّلم ا ائيات العملية التطويرية هلذا املشروع كما و يقوم هؤالء بتنظيم البيئة       و اإلطار القائمون على اجلمعية بالتنسيق و التوّسط يف قضايا الزراعة و إجر  زراعة اخلضار و الفواكه، العمل معنا يف احلديقة التشاركية يتم على قطعة األرض املخصصة للمشرتك أو على املساحات العامة التابعة ألرض احلديقة:   ما الذي نـُّقّدمُه:  الالزم لتسيري أمور احلديقة. و العمل معنا. للمهتمني سواء بإسداء النصيحة أو بالعمل الفعلي و هذا معناه أنكم ال حتتاجون خلربات بستانية مسبقة حىت تتمكنوا من اإلنضمام إلينا العمل معنا ُمتاٌح ألٍي كان. نقّدم حنُن الدعَم  اإلحتفاالت يف احلديقة، تُقام يف احلديقة اإلحتفاالُت العائلية و الفّعاليات الثقافية و ورشات العمل.لوحدك أو مع األسرةأو مع اجلماعة. كذلك األمر حنُن نقيم سويًة  –جين مثار التوت األرضي، التواجد يف الطبيعة، اإلستمتاع بالتواجد يف البستان   0351 -  469020:        هاتف                        Dresden ،Dürerstraße 25 01307:      العنوان    Willkommen im Johannstadt                      Evangelische Hochschule Dresden :  التسمية      الجامعة اإلنجيلية في دريسدن  في اليوهانشتاد.  أهالً و سهالً  حنُن نتحدُث األملانيَة و اإلجنليزية.   من السكان احملليني (األملان). حنُن حنب التنوع. حتصلون على هذا العرض باان. املوسم من شهر آذار و لغاية شهر تشرين الثاينحّي بروليس ممن هم من اصوٍل مهاجرة   و  –للبشر من سكان دريسدن  حنُن عبارٌة عن جتمع ألشخاص من خلفياٍت ثقافيٍة خمتلفة، قبل كل شيء جتمعٌ 



الربط و التنسيق بني اجلهود   إىلدف املباردة " عبارة عن شبكة مت تنظيمها بشكٍل طوعي من قبل املواطنات و املواطنني.  في اليوهانشتادأهالً و سهالً  "  من نكوُن نحُن:  الجامعة اإلنجيلية في دريسدن - في اليوهانشتادأهالً و سهالً   /www.willkommen-in-johannstadt.de: اإلنترنت      info@willkommen-in-johannstadt.de: بريد إلكتروني و ما حوله. األمر الذي يشّكُل جل إهتمامنا هو أن نعيش  اليوهانشتاداملوجهة ملساعدة الالجئني و املهاجرين من السيدات و الرجال الذين يسكنون يف  و جاً   الفضول للتعّرف على الثقافات األخرى دليًال  التسامح و املتبادل و اإلحرتاميكون  اإلحرتاميف جٍو تسودُه العالقات السلمية واملفتوحة واليت  ت ة، إجياد الذااألملانية، التّعرف على الثقافة األملاني. على سبيل املثال: تعّلم اللغة اإلندماجيف بؤرة اإلهتمام اليت تتكرس جهودنا لتنفيذه موضوع بدايات   ما الذي نـُّقّدمُه:  هلذه العالقات.  يف الوقت ذاته يوجد مستويات " بتقريب سكان احلي من الالجئني و املهاجرين من بعضهم البعض.  اليوهانشتاديف أهالً و سهالً " يف اتمع. تقوم مبادرة  عَقُد هذه الدورات بشكٍل دوري خمتلفة من تعّلم اللغة األملانية، تقدم املبادرة دورة للتدريب على الكمبيوتر و املساعدة يف البحِث عن وظيفة أو عمل و تُ  تُنظم املبادرة عروضاً لتقدمي املساعدة للتالميذ يف تعّلم املناهج  102و املدرسة اإلبتدائية رقم  101و يف فرتاٍت زمنية منتظمة. يف املدرسة اإلعدادية رقم  سكن إىل آخر، متطوعني يقدمون املساعدة لالجئني على سبيل املثال يف عملية تعّلم اللغة األملانية، يف عملية البحث عن شقة للسكن، عند اإلنتقال من يوفرون الرعاية التعليمية لتالميذ املدارس، نقوُم بالتوسط إلجياد املدرسية و ذلك عن طريق معلمني متطوعني، إذافًة إىل ذلك نقوم حنُن بتأمني أشخاٍص  تنظم مشاريع منفعة  و فريدريش شتادت. حي  –سدن يومنيبوس" يف در أبداع جيال املتعددة "مركز اإلحنن مجعية ذات منفعة عامة تعمل سوية مع دار األ  نكوُن نحن:من     مركز اإلبداع أومنيبوس – العمل المشترك مع الشباب من أوربا الشرقية :مسّجلةالجمعية ال  ) Waltherstraßeاحملّطة (  94 رقملة احلاف  )Waltherstraßeاحملّطة (      1الرتام  رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:    13:00و حىت الساعة    11:00من الساعة   اخلميسالثالثاء و أيام  التدريب يف الفرقة  :   20:00و حىت الساعة    18:00من الساعة   األربعاءأيام التدريب يف الكورال:   ساعات العمل:  www.zmo-omnibus.com: اإلنترنت       omnibusdd@gmail.com: بريد إلكتروني  ( اإلدارة ) 2063646-0351:      الهاتف   Berliner Straße 65, 01067 Dresden:      العنوان   ZMO - Regionalverband Dresden e. V. - Kreativzentrum Omnibus :التسمية        مركز اإلبداع أومنيبوس – ّجلةسَ مُ  عيةٌ . جمَ العمل المشترك مع الشباب من أوربا الشرقية و املهاجرين. لالجئني املساندة و خرباتكم  من وقتكم  ختصصوا شيئاً أن إنه ملن دواعي سرورنا عند مراجعة الدوائر احلكومية.  مببادرة  1971سست اجلمعية سنة أت .حتقيق التفاهم بني الشعوب الثقايف اإلبداعي نستهدف بالعمل الفين و وعامة  مشرتكة عديدة حتت هذا السقف  سنة   -سدن يقليمي يف در يعود الفضل يف إقامة فرع اجلمعية اإل ملانيا االحتادية. وأملانيا ايل مجهورية أملان جاءوا سابقا من وسط وشرق أمن مواطنني  وروبية أمن بلدان  و حتاد السوفيييت السابقة هوريات اإلعضاء اجلمعية جاءوا من مجأ سدن جاءوا من روسيا. ويملان يف در األمبادرة جمموعة من  إىل 1993   الصغار والتربية الفنية الموسيقية المبكرة األطفالمجموعة    ما الذي نـُّقّدمُه:  .   خرىأشرقية 



فقط القدرة على احلركة بل أيضا القدرة على قران هلم. وبذا تتطور لديهم ليس أالذين ال زالوا يتعلمون املشي تقدم هلؤالء الصغار فرصة التعارف مع  األطفالجمموعة  ملانية روسية خمتلطة أمن عائالت  الثالثة من العمر من املتحدثني بالروسية و إىلمن السنة األوىل  األطفالطراف احلديث يستمتع أبينما تتجاذب االمهات  التواصل. و و حفالت أو خريفية، حفلة عيد امليالد أمهما كانت املناسبات:  حفلة ربيعية  مثرية للعواطف. و املوسيقية: معربة وينعكس ذلك يف برامج حفالا  و    سم اكسربسيون ايضا (عن الالتينية ومعناها "التعبري"). إحتمل  و 2001سربسيون سنة إتشكلت جمموعة الكورال التابعة للمسرح املوسيقي الروسي ا  مجموعة الكورال ةاألملاني حدث باللغتني الروسية ونت حنن  كرة حتت إدارة مربيات أطفال مؤهالت.   برامج التعليم يف الطفولة املب بربامج الرتبية الفنية املوسيقية و يلتقي يف هذه الفرقة موسيقيون حمرتفون من روسيا  سدن. ويكسربسيون  يف در إكسربسيون هي مشروع  تابع للمسرح املوسيقي الروسي إالفرقة املوسيقية   كسبرسإالفرقة الموسيقية   عضاء جدد موعة الكورال.  أعن  حنن نبحث و     كرانيا. أ عضائها من روسيا وأكثرية أ مل. واأل التفاؤل و ن الربامج التعبريية تشع حبب احلياة وإو عرض مسرحي فأمسية غنائية أقطاف العنب، أو  و يف الفرق املوسيقية أو يف املسارح أموهبة من خالل عملهم سواء كموسيقيني يف الفرق املوسيقية الكالسيكية  كستان هلم جتارب واسعة وبوز أ وكرانيا وأ و يلتقون بانتظام يف الصيف يف مركز  ضواحيها و سدن ويحمليني يسكنون يف در  رسامني ناطقني باللغة الروسية و حلقة الفنانني هي جتمع لرسامات و  ZMO حلقة الفنانين       يقاع الذي جيتذب كل شخص.   نه اإلإموسيقاها الراقصة.  يهية املشحونة بالطاقة والبوب  يف براجمهم الرتف غاين اخلفيفة واأل اجلاز الكالسيكي و ن تكون يف جمال املوسيقى فقط. فيدخلون موسيقى الديكسو وأو يف السريك. تتعدى هذه التجارب أالعسكرية    ستوديو الموسيقى هارموني مسيات الثقافية.  يف األ تتاح املعارض الفنية وإفومنيبوس يف حفالت أبداع اإل
  الرتبية املوسيقية املبكرة •
  الصف التحضريي (بضمنه املوسيقى النظرية) •
سم "فيماغنيفيكا" إطاجيكستان. حتمل اموعة اآلن  كازاخستان و  كرانيا وأو  جئن من روسيا و مرتمجة) و حالّقة و وات لكرتونيخصائية يف اإلأ خّياطة و من جمموعة صغرية من املهاجرت املتحمسات الناطقات باللغة الروسية الالئي مارسن مهن خمتلفة (مربية موسيقى و 2010تشكلت فرقة الرقص يف سنة   فرقة الرقص  غريها الكثري. يقاعية  واآلالت اإل الغناء و الناي و البوق و الباالاليكا و ن وو االكوردي القيثارة و كمان وال رغن واأل للبيانو و  لدروس الموسيقية االنفراديةا  الدّوار يف تعليم العزف على اآلالت املوسيقية • كانت   ومنيبوس. وأبداع تشارك الراقصات كالسابق يف كافة العروض املسرحية يف مركز اإل تعد ملشاريع ممتعة بكل محاس. و عضوة و 14تتكون من  و ديكورات صممت  من مقطوعات مت تأليفها هنا و غالباً  مسرحياً  عرضاً  16يتضمن برناجمه  . و2001كسربسيون سنة إسس املسرح املوسيقي الروسي أت  كسبرسيونإالمسرح الموسيقي الروسي  ليلة".  1002يف العرض املسرحي " 2002ول وقفة هلن على خشبة املسرح سنة أ الفرقة  إىلكثرية املنتمني أ فرقة الرقص. و الكورس و وركسرتا الدار وأة) مبرافقة األملانياللغة الروسية (بعضها معنونة باللغة تعرض الربامج ب يضا. وأهنا  رحيات لتشيخوف خراجات ملسإتتضمن الربامج  الذين يدرسون اللغات السالفية. و إىلضافة إعداديات اليت تعلم اللغة الروسية اإل معلمي اللغة الروسية و يضا معلمات وأجتذب املسرح ا صدقاء املسارح من زوار مسرح رودي. وأخاصة بني  دريسدنكسربسيون مبرور الزمن معروفة يف إصبحت أ احملرتفني.  و املمثلني و   عدد من املمثالت  إىلضافة إالروسية بسدن ينطقون يمواطنون من در  مواطنات و هلم خلفية هجرة و املسرحية هم من املتحمسني للمسارح و  Kipsdorfer Straße 100, 01277 Dresden:      العنوان   Zusammenarbeit mit Osteuropa-Jugend e. V. (ZMO-Jugend e. V.) :التسمية        الشبيبة. جمعية ُمسّجلة) ZMO( – ّجلةسَ مُ  عيةٌ . جمَ العمل المشترك مع الشباب من أوربا الشرقية ةاألملاني تحدث باللغتني الروسية وحنُن ن  بولغاكوف. غوغول و و



يكمن اهلدف  ا ملساعدة الشباب. و معرتفٌ  منظمةً  ذات منفعة عامة و مجعيةً   .العمل املشرتك مع الشباب من أوربا الشرقية املُسّجلة: معيةاجلتعترب   نكوُن نحن:من   مركز اإلبداع أومنيبوس – العمل المشترك مع الشباب من أوربا الشرقية :مسّجلةالجمعية ال  ) Altenberger Straßeاحملّطة (  87، 85، 65 رقملة احلاف  )Altenberger Straßeاحملّطة (      10، 4الرتام  رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   24:00و حىت الساعة    19:00من الساعة  آخر يوم سبت من الشهر  كل   22:00و حىت الساعة    19:00من الساعة  ثاين  يوم سبت من الشهر  كل  ساعات العمل:  www.zmo-jugend.de: نترنت     اإل  zmo-jugend@web.de: بريد إلكتروني  2899276-0351:      الهاتف   من بلدام  الثقافات املرافقة هلم حبيث حيافظوا على الثقايف و جتماعي وندماجهم اإلإ ذوي األصول املهاجرة لتعزيز عمليةالرئيسي يف مساعدة الشباب  منفتحة للمهاجرات  اليت تقدمها اجلمعية عروضمجيُع ال. ات يف اتمع الذين يعيشون فيهالثقاف الفعلي ملسألة تنوّع و تعدددفعهم حنو التفهم  و األصلية املواضيع  العمل مع اموعات و ستشارات ويشمل اإل و الشباب متنوعٌ  و األطفالعمل مجعيتنا بني  ملان. والشباب األ و األطفال املهاجرين و و اللقاءات التعددية الثقافة املسرح القائم يف مركز  كل آخر يوم سبت يف الشهر نادي جام. و  الشهر ورشة العمل املوسيقي و منتقام يف كل ثاين يوم سبت   نادي جام. و ةعمل الموسيقيالورشة    ما الذي نـُّقّدمُه:  اليات.الفعّ  املشاريع و املفتوحة و جتتذب املوسيقى العاملية  طار تعددي الثقافة. وإتطويرها يف  بداعية وبراز قدرام اإلإمبقدور الفنانني الشباب  املوسيقيني. و مفتوح جلميع املوسيقيات و يسمح هذا  من الشباب من خمتلف القوميات. و متزايداً  عدداً ة عن الذات غاين املعربّ نصوص األ رجتاالت املوسيقية واإل لوان املوسيقية املختلفة واأل و ختطيط مشاريع جديدة على  و عن اآلخرين سبقةاملبنية على أحكام مُ من اآلراء  دّ حي براز الطاقات الشخصية وإيشجع على  قامة العالقات  وإاملشروع ب       اإلجنليزية الروسية و ة واألملانيحنن نتحدث باللغات   خمتلف املسارح.


