
     ) كمنتس   )    عن تتكلم صورك دع يشاهد ال ما شاهد بالصور سفاري  رحلة

كيمنتس     تضامن جمعية العربية    Solidarisches Chemnitz e Vمشروع الجمعية مع بالتعاون
االندماج   لثقافل و هزاره      ة كاتب محمد فايز األفغانية الجمعية  و

     ) منطور     )    نجعل أن نريد يشاهد ال ما شاهد الثقافة عاصمة شعار مع المرئي "تماشيا "غير
 .مرئيًا

ال              ن من وكل المهاجرين مجتمعات إلى خاص بشكل ولكن ، كيمنتس سكان لجميع موجه داءنا
المجتمع           من جزء أنه على األحيان من كثير في إليه لك    فيأظهر  .ُينظر تعنيه ما صورك

.كيمنتس  لك      المدينة هذه تبدو كبف و

صور                •  عدة أو واحد موضوع حول الصور من كاملة سلسلة أو واحدة صورة تكون أن يمكن
فة.مختل

لديك      •  المفضلة األماكن إظهار للصور حتى) يمكن جماال   و األقل في   ( األماكن اليومية الحياة ،
فراغك           وقت في ، المدرسة في ، األسرة في ، المعمارية   . العمل الهندسة كانت سواء

أو            للمدينة  األشخاص أو الجدران على الرسائل أو األشياء أو الطبيعية المناظر المواقفحتى أو
الخاص         -  كيمنتس من إظهاره تريد ما وتقرر بنفسك الفكرة . بك ةتختار

مع   •  الصور إرسال اليومية      تصور يمكنك الحياة من لقطات مجرد أو . فني
الفكرة        • عن ما شيء كتابة في تتردد وكذلك     ال اخترتها كتابة  ولماذا من المزيديمكنك

نفسك المعلومات   .عن

من    مختلفة       و أماكن في الصور عرض نريد وغير   )ثم اإلنترنت هناك(   ذلكعبر صغيرة و جائزة
صاحب   حصليس المغزى   عليها وذات المؤثرة .و  الصور لالهتمام   إثارة األكثر

مهمة  الصور      ( اسمكمع )لصور ل كبإرسال :مالحظة نشر على توافق فإنك عبر( واسمك)،
و   االنترنت اإلنترنت   .غير

إلى     الطلبات إرسال نختار   . Solidarisches.chemnitz@posteo.deيرجى ثم الصور نجمع
عرضها     نريد التي الصور  .مًعا

؟أيضاًماذا 
ت        •  في المساعدة في يرغب شخص بأي الترويجية   نرحب البريدية البطاقات .لمشروع ل وزيع

المساعدة   يرجى  يريد من على     على إلينا إلكتروني بريد إرسال
Solidarisches.chemnitz@posteo.de. البطاقات.        توزيع عملية بتنظيم نحن نقوم و

نوفمبر •  في    في الذهاب مصورة  "نريد سفاري والمشي    " رحلة الصور اللتقاط فرصة وخلق
مًعا  وعلى         . والمناقشة اإللكتروني الموقع على هنا االجتماع ومكان التاريخ معرفة يمكنك

على   .Facebookصفحتنا

ب  • نخطط عام  نحن (2025حلول الثقافة )   عاصمة كتاب   كمنتس هذه  لنشر التيصور المتضمنا
. المدينة      عن المختلفة نظركم وجهات تضم

. بآرائكم   المشاركة يسعدنا

mailto:Solidarisches.chemnitz@posteo.de

