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السادة أعضاء وأصدقاء الجمعية ،
بداية لكم منا خالص التحية القلبية  ،أما بعد ،،
يسعد الجمعية ايفادكم فى هذه المكاتبة بالكثير من المستجدات والتحديثات و األنشطة المخطط لها مسبقا ،كما نرجو من الجميع متابعتنا على موقع
االنترنت  www.aev-darmstadt.deوكذا التواصل معنا عن طريق البريد األلكترونى  info@aev-darmstadt.deأو اإلتصال التليفونى
المسبق للمشاركة حيث يتسنى لنا تنسيق االنشطة والمقابالت الدورية بشكل أكثر فعالية  .بهذه الطريقة يمكنم االلمام بكل مانقدمه وكل مانود تحقيقه
فى لقاأتنا وكل مانصبو اليه .عن ط ريق االنترنت او الميل يمكنكم متابعتنا والتعرف على كل المستجدات عن مصرنا الجبيبة.
مواعيد العمل االعتيادية
اإلثنين إلى الجمعة  :من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السادسة مساء
القراءات والجلسات الثقافية من كتاب ومفكرين تقدم أيضا من الجمعية بالتنسيق مع اإلدارة وإعالم األعضاء  ،وكذلك أمسيات الطهى
جديد  :نحن نساعد وندعم الالجئين من أصول عربية فى ألمانيا  ،للمزيد رجاء متابعة موقعنا االليكترونى .
البرنامج العام
من الناحية الرياضية:
نود القام بالنشاط األتى
يوم اإلثنين من كل أسبوع  :رياضة خفبفة أثناء الجلوس

يوم األربعاء من كل أسبوع  :ألعاب جماعية فى فترة بعد الظهر

ومن الناحية الثقافية:
دورة لغة عربية مصرية  :يوم السبت من الساعة  4الى  6بعد الظهر

متابعة اطفال المدارس  :يوم السبت من الساعة  2الى  4بعد الظهر

ونقدم دوات لغة االلمانية للمبتدئين حسب الطلب

اضافة الى القراءات والجلسات الثقافية من كتاب ومفكرين تقدم أيضا من الجمعية بالتنسيق مع اإلدارة وإعالم األعضاء

وكذلك أمسيات الطهى  ،كجزء من ثقافات وعادات الشعوب

برنامج خاص للطلبة سيعلن عنه في على موقع الجمعية باالنترنت.

واألن اليكم جدول األنشطة واألحداث الهامة لعام2016
السبت  9أبريل  :تشارك الجمعية فى أمسية مصرية فى فرانكفورت في الساعة  6مساء .
األحد  1مايو  :عيد الفصح القبطى وشم النسيم  ،مع البيض الملون والسمك المملح نحتفل معا فى تمام الساعة  1بعد الظهر فى مقر الجمعية ز
السبت  4يونيو  :المشاركة فى عيد المواطنين الدوليين فى مدينة دارمشتات ""Internationalen Bürgerfest
فى " "Luisenplatzبدءا من الساعة  11صباحا  ،ويسعدنا زيارتكم للزاوية التى سنعدها لتمثيلنا .
األثنين 6يونيو  :اإلفطار المجمع فى أول أيام رمضان فى الساعة  9.15مساء فى مقر الجمعية .
ملحوظة  :اإلفطار المجمع سيقام أيام الجمعة  7,10,17,24يونيو ثم  1يولبو .
األربعاء  8يونيو  :تشارك الجمعية في المهرجان الرياضى MEET AND MOVEفى استاد دارمشتات من الساعة  12طهرا .
الجمعة  8يوليو  :احتفال الجمعية بعيد الفطر المبارك فى الساعة الثامنة مساء فى مكان سيحدد الحقا .
السبت  16يوليو :زيارة خاصة لسيادة السفير د .بدر عبد العاطى فى برلين  ،التفاصيل سيعلن عنها الحقا خالل التنسيق بعد تسجيل المشاركين.
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فى شهر سبتمبر  :قراءات والجلسات الثقافية من كتاب ومفكرين بمناسبة االسبوع الثقافى نحو الساعة السابعة مساء  ،التفاصيل على موقع
الجمعية االليكترونى
األحد  11سبتمبر  :عيد األضحى وسنحتفل به مع حفل الشواء " "Grillfestفى الهواء الطلق فى المكان المخصص لذلك فى درامشتات
 Darmstadt-Eberstadt, Nussbaumalleeمع المأكوالت والمشروبات ويسعدنا مشاركاتكم بتحضير السالطات والكبك وخالفه.
االحد  2اكنوبر  :احتفال رأس السنة الهجرية 1438الجديدة في الساعة  2بعد الظهر.
األحد  11ديسمبر :احتفال الجمعية بالكريسماس والمولد النبوى الشريف حوالى الساعة  4عصرا  ،ويسعدنا مشاركات األعضاء بالكيك والحلوى.
مع خالص تحيات الجمعية وأطيب تمنياتها للجميع ،

ملحق  :شرح طريق الوصول لمقر الجمعية Pallaswiesenstr. 63– 64293 Darmstadt
بالمواصالت :
 بالمترو "  "Straßenbahnخط  7،8، 6محطة .Kasinostraße بالسيارة الخاصة :العنوان قريب من الطريق السريع  A5وأماكن اإلنتظار متوفرة إما مباشرة أمام المبنى أو فى الجوار لدى العديدمن المحال التجارية ().., Burger King , TOOM ,Tegut
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