
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             24.9.2016یوم السبت 
حفلة  بتنظیم  قامت منظمة الكاریتاز وبلدیة المدینة كیفیالیرفي مدینة 

قامو  ,جمیع الجنسیات من الناس من كثیركان ھناك  .جمیلة جدا بنسبة لنا
الطبخ  و الرقص و العاب على شخاص الموجودین في ھذه الحفلة باال

  .طریقتھم الخاصة
جون كثیر السعاد االطفال النھم یحتاكبیر الكریتاز و البلدیة  كان لھم فضل

 نرىشیئ جمیل ان  .تمنینا لو ان الوقت لم ینتھي .وراحة البال السعادةمن 
الفرح  ,االبتسامة ,والرسومات على وجوھھماالطفال وھم یلھون ویلعبون 

   .واألمل یملئھم
الصحةنشكر كل من ساھم في تنظیم الحفلة ونتمنى لھم دوام   

  احمد احمد





 
  ألمانیا بلد العم بوست

سبعة عشر یوما من رحلة الموت عشت 
اسوا اللحظات وواجھت الموت مرارا فیھا 

   .وتكرارا حتى وصلت الى المانیا
المانیا ھذه البلد التي طالما حلمت بالعیش 

فیھا  سأتمكنیقیني التام انھا البلد التي  .فیھا
من تحقیق احالمي وبناء مستقبلي الذي 

  .طالما حلمت بھ
وجدت  ألمانیاولكن وبعد ان وصلت الى 

  .صورة مختلفةواقعا مغایرا تماما و
اتنقل بین مراكز  وأناامضیت عاما كامال 

اللجوء احدھا كان مستودعا تحت االرض 
شدید الرطوبة ال یصلح للعیش وتعلو 

  .رؤوسنا انابیب الصرف الصحي
لیس ذلك فحسب بل مرت االیام وانقضا 

عام كامل دون ان نحصل على ایة اوراق 
 اكانو المسئولینوفي كل مرة نسال فیھا 

انتظروا : علینا بنفس الجواب  یردون
  .البرید

الذي تسبب بضیاع عام  المشئومھذا البرید 
كامل دون ان اتمكن حتى من تعلم اللغة او 
العمل فالجمیع كان یقول لي انتظر انتظر 

  .انتظر البرید
اذا حیاتي االن معلقة بظرف ابیض اللون 

استیقظ كل صباح انتظر وصولھ مثلما 
زوجتي التي تركتھا وحیدة في انتظر قدوم 

  .بلد الحرب والموت
بالد العم : نعم انھا المانیا او كما ادعوھا انا 

 .بوست

 

Siraj Hasan: 
In Syrien gibt es keine Hausnummern. 
Das System in Syrien ist komplett anders. 
Es gibt keine privaten Briefkästen (nur in 
großen Städten). Man geht zum Amt um 
Briefe abzuholen. Jeder Stadtteil-Bürger-
meister informiert denjenigen, wenn Post 
für ihn da ist. Wir Asylbewerber verstehen 
nicht, warum es hier so viel Post gibt, bzw. 
warum man so lange darauf warten muss.

Siraj Hasan kommt aus Syrien, 
ist 20 Jahre alt und ledig. Er ist 
seit 10 Monaten in Deutschland 
und war Student der Petroche-
mie.

Ein anderes System
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 ءالشيالمانیا بلد الثقافات المختلفة وھذا 

عن الكثیر من الدول  ھذا البلدالذي یمیز 
ھنا یعیش أناس من أدیان وثقافات . األخرى

   ...ومعتقدات مختلفة

لماضیة ظھرت بعض لكن في الفترة ا
التصرفات السلبیة بعكس عادات وثقافات 
ھذا البلد ومن أبرزھا بشكل عام موضوع 

, الالجئین وبشكل خاص المحجبات منھنّ 
ولألسف الكثیر منھّن تعرضّن لكم ھائل من 

, والسؤال ھنا, المفردات البذیئة والعنصریة
 لماذا ؟؟؟ّ 

وإن عدنا في التاریخ سنجد من أبرز 
 التاریخیة التي ارتدالشخصیات 

الحجاب السیدة مریم العذراء أم المسیح  
 علیھ السالم

والى یومنا ھذا لم تزل الراھبات ترتدین  
الحجاب ولكن عندما یخص الموضوع بفتاة 

محجبة مسلمة فالفكرة األولى التي تخطر 
في أذھان الناس أنھا شخص متخلف عقلیاً 
 ً , مضطھد جسدیاً مقموع نفسیاً معنف أسریا

وما یجھلھ الكثیر ھو أن الفتاة في مجتمعنا 
لھا كامل الحریة في اتخاذ قرار ارتداء 

الحجاب حتى أنھ  قد تجد في األسرةِ 
 .الواحدةِ نساء یرتدین الحجاب وأخریات ال

وذات األمر ینطبق على باقي األشیاء في 
وسوریة بلد منفتح ویعیش  االختیارحریة 

 .فیھ مختلف األدیان والطوائف

حتى وصل األمر بنا الى أن بعض 
األشخاص قد تلقوا رسائل تھدید ضد 

 ...اإلسالم والحجاب

وأخیراً في بلد دیمقراطي حر مثل المانیا 
لكل شخص  االعتقادالقانون یكفل حریة 

یتعدى على حریات اآلخرین فلكل  طالما ال
 . منا أسلوبھ الخاص في حیاتھ

 
 



Mein Name ist Ferhad 
Al Hafez, ich bin 27 
Jahre alt und ledig.
In Syrien habe ich 
Hotel- und Touris-
m u s m a n a g e m e n t 
studiert und in Da-
maskus zuletzt als 
Supervisor in einem 
großen Hotel gear-
beitet.

مارتن في كیفیلر.الرجل المقدس   
 

قصة الرجل المقدس المشھورة قدیمة من 
في العاشر من الشھر . الثقافة االلمانیة
من كل عام ) تشرین الثاني(الحادي عشر 

یخرجون مئات االطفال وھم حاملون 
ئة وتعم المدینة المضیفوانیسھم الجمیلة 

.في شوارع كیفیلر الجمیلة بأناشیدھم . 
الرجل الذي  تدور حولأحداث ھذه القصة 

الرجل كان یرتدي  اھذ, حصانھیمتطي 
 بدأتمن ھذا المعطف  ,معطفا احمرا طویال

قصة المشاركة التي تعید نفسھا الیوم . القصة
یقدمھ االلمان من مساعدة  وبما معناه ما(

 ( لالجئین
دث ھذه القصة في السنة اربع مئة میالدي ح

قس في مع جندي روماني الذي كان یعمل ك
في وقتھ اعتنق الدیانة المسیحیة وعنھ . فرنسا

.یتحدث الناس ھذه االسطورة  . 
حصانھ في  امتطىالجندي الروماني الذي 
 . لیلة باردة ملیئة بالثلج

رجال فقیرا شبھ عاري على  رأىھناك 
 فأشفقق یطلب المساعدة اطراف الطری

 وأعطاهفقطع معطفھ بسیفھ الى قسمین ,علیھ 
ھكذا انقذ الرجل من الموت. لیرتدیھا قطعة  . 

كان وقبل أن یقوم الرجل الفقیر بشكره 
.الجندي قد امتطى حصانھ ورحل  

بدأت باالنتشار ,موكب مارتن مع الفوانیس  
في مطلع  القرن التاسع عشر في المدن 

ومن ھذه  الممتدة على ضفاف نھر الراین
المدن بدأت قصة الرجل ذو المعطف 

في كیفیلر والقرى ومدارس األطفال باالنتشار
لدیھم فعالیات خاصة بھم في احتفالیة موكب 
مارتن ویكون غالبا ك عرض مسرحي یقوم 

األطفال بارتداء المالبس التقلیدیة للقصة 
ویمتطون أحصنة ویعیدون بذلك تجسید 

ایة االحتفال وفي نھ. القصة بعرض مسرحي
یقدمون كیس مليء بالحلویات ویكون ھناك 

.عرض لأللعاب الناریة  
 



Internationaler Kochtreff
International Cooking

Gemeindesaal 
der evangelischen Kirche
Brunnenstr. 70, Kevelaer

Jeden 2. Dienstag um 19.00 Uhr

Sprachtreff
German Language

Petrus-Canisius-Haus

Mittwochs: 10.00 -12.00 Uhr
Alphabetisierung, Spracherwerb

Mittwochs: 16.00 - 18.00 Uhr
Konversationstraining

Nähtreff
Sewing

Begegnungsstätte,
 Kommunikationsraum

Mittwochs: 14.00 - 17.00 Uhr

Backen  für Frauen & Kinder
Baking for women & children

St.  Antonius Pfarrgemeinde
Gelderner Straße 15a

Mittwochs: 10.00 - 13.00 Uhr

Zeitungsprojekt
Project Newspaper

Begegnungsstätte,
 Kommunikationsraum

Donnerstags: 16.00 - 19.00 Uhr 
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