ايضا مسرح اطفال و ورشات عمل
و موسيقا ورقص في مدينة
Tübingenالقديمة .
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في يوم العائلة واالطفال الدخول
مجانا .للمزيد من المعلومات تحت
الرابط www.arabisches-
.filmfestival.de
يوم الوحدة االلمانية
منذ سنة  3/5991 /من شهر
تشرين االول هو يوم الوحدة
األلمانية وهو يوم عطلة رسمية.

حيث في هذا اليوم يتذكر األلمان
إعادة التوحيد .في سنة  ٣٤٩٥بعد
الحرب العالمية الثانية أصبحت
المانيا الغربية والمانيا الشرقية
مجزأة .في أثناء ذلك اصبحت
ألمانيا الشرقية تحت مسمى دولة
المانيا االتحادية -BRDوالمانيا
الغربية اصبحت تحت مسمى
جمهورية المانيا الديموقراطية DDR
 .الحدود بين المانيا االتحادية
وألمانيا الديمقراطية اصبحت تحت
الحراسة المشددة حيث ان
االشخاص الذين يقطنون في المانيا
الديمقراطية  DDRال يسمح لهم
بالسفر .
العاصمة برلين ايضا كانت مجزأة ،
وقسمت حدود المدينة الى قسمين
ولكي تؤمن الحدود جيدا تم بناء
جدار كبير في برلين في سنة
 .٣٤٩٣كثيرا من األشخاص الذين
حاولوا الهروب من الحدود في
ألماني الشرقية قتلوا رميا
بالرصاص .في سنة  ٣٤٩٤كان
هناك ثورة سلمية في DDRواصبح
بعدها التغيير نقطة تحول مذكورة
ألنه تم تغيير النظام السياسي ،وفي
يوم خاص  ٤من شهر تشرين
الثاني تم فتح جدار برلين ،في هذا
اليوم تم إعادة توحيد المانيا الشرقية
وألمانيا الغربية .ولهذا سمي يوم
العطلة الرسمية (بيوم توحيد
ألمانيا).
انتقال تافل توبنغن
Moving Tübinger Tafel

انتقل تافل توبنغن و أصبح مكانه
 Tübingenفي
أيلول سبتمبر
الجديد منذ
The
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the
Eisenbahnstraße
شارع5711,
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توبنغنthe .
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وبنغن
في
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More
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 informationمن
الغذائية .لمزيد
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here: www.tuebingertafel.de
المعلومات:
. www.tuebingertafel.de

and others, supported by the Landratsamt Tübingen

جشنواره فیلم عرب
جشنواره فیلم عرب از جمعه  5اکتبر تا
شنبه  31اکتبر در توبینگن برگزار می
شود .در آنجا بیش از صد فیلم و نمایش
عربی به نمایش خواهد گذاشته شد .روز
یکشنبه  7اکتبر روز کودک و خانواده
است .در این روز از ساعت  33:11قبل
از ظهر بسیاری از فیلم های کوتاه و فیلم
های متحرک برای کودکان در آلت
شتات توبینگن برگزار خواهد شد .در
آنجا تئاتر کودکان ،کارگاه آموزشی،
موسیقی و رقص وجود خواهد داشت .در
روز کودک و خانواده ورود آزاد می
باشد .اطالعات بیشتر در سایت زیر
Am 3. Oktober 1990 wurden Ost- und West-Deutschland wiedervereinigt. Hier sieht
موجود است.
man wie Berlin aussah bevor die Mauer gefallen ist. Foto: Rainer Sturm/pixelio.de.
www.arabischenfilmfestival.de
روز اتحاد آلمان
از سال  ،3111روز  1اکتبر روز اتحاد
آلمان تعطیلی عمومی است .این روز
یادآور اتحاد مجدد آلمان است .در سال
 3195بعد از جنگ جهانی دوم آلمان به
غرب و آلمان شرق تقسیم شد .در غرب
جمهوری فدرال آلمان و در شرق
جمهوری دموکراتی ایجاد شد .جمهوری
دموکراتی یک دیکتاتوری کمونیست بود.
مرز بین جمهوری فدرال و جمهوری
دموکراتی به شدت محافظت شد .مردم
جمهوری دموکراتی به آسانی اجازه سفر
را نداشتند .پایتخت برلین نیز در این
زمان تقسیم شد .برای محافظت از مرز،
یک دیوار بزرگ در سال  3193در
برلین ساخته شد .بسیاری از افرادی که
سعی در فرار از مرز به غرب داشتند،
کشته شدند .در سال  ،3191یک انقالب
صلح آمیز در آلمان وجود داشت که
تغییر پس از آن چرخش نامیده می شود،
زیرا نظام سیاسی تغییر کرده است .این
روز بخصوص  1نوامبر بود .در این
روز دیوار برلین باز شد .آلمان و
جمهوری دموکراتی مجدداً متحد شدند.
به همین خاطر در تاریخ روز  1اکتبر "
روز اتحاد آلمان" نامیده می شود.

تافل توبینگن مکان خود را عوض
Redaktionsteam: Aliaa Abd Khalaf,
کرد
Alexandra Alb, Andrea Schmitt, Bashar

Al Hammadi, Bright Igbinovia, Claron
Mazarello, Fatima Salehi, Farzaneh Hassani,
Halima
Mohamud,
Lobna
عوض
Ibrahimرا
مکان خود
توبینگن
تافل
Alhindi, Martin Klaus, Marwan Abdulسپتمبر
 33ماه
Mohamadشنبه
Alwawi,روز سه
کرد از
lah, Michael
Seifert,
Mohammad Nazir Momand, Mohammed
سال جاری تافل توبینگن در مکان
Kheer Hazeem, Mostafa Elyasian, Pauline
Menghini,
 Sameerادرس
Ibrahim,است که
 Tasnimکرده
 Alrانتقالجدید
huban, Tobias Sick, Ute Kaiser,
Wolfgangایسین بان
 Sannwald.سرک
جدید ان عبارت از

Tag der Deutschen Einheit
Seit 1990 ist der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober ein
Feiertag. An diesem Tag wird an
die deutsche Wiedervereinigung
erinnert. Im Jahr 1945, nach dem
Zweiten Weltkrieg, wurde Deutschland in West- und Ostdeutschland
geteilt. Dabei ist im Westen die
Bundesrepublik Deutschland
(BRD) und im Osten die Deutsche
)Demokratische Republik (DDR
entstanden. Die DDR war eine
kommunistische Diktatur. Die
Grenze zwischen der DDR und der
BRD wurde streng bewacht. Die
Menschen aus der DDR durften
nicht einfach ausreisen. Die Hauptstadt Berlin war in dieser Zeit auch
geteilt. Die Grenze verlief mitten
durch die Stadt. Um die Grenze
zu sichern, wurde 1961 in Berlin
eine große Mauer gebaut. Viele
Menschen, die versucht haben,
über die Grenze in den Westen zu
fliehen, wurden erschossen. 1989
gab es eine friedliche Revolution in
der DDR. Der Wandel danach wird
„Wende“ genannt, weil sich das
politische System geändert hat. Ein
besonderer Tag war der 9. November. An diesem Tag wurde die Mauer in Berlin geöffnet. Deutschland
und die DDR wurden wiedervereinigt, also eine Einheit. Deshalb
heißt der Feiertag am 3. Oktober
„Tag der Deutschen Einheit“.

تعمیر شماره  57در توبینگن میباشد
و این تافل توبینگن یا مکان کمک
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روز اتحاد آلمان" نامیده می شود.
بعدها التغيير نقطة تحول مذكورة
ألنه تم تغيير النظام السياسي ،وفي
تافل توبینگن مکان خود را عوض
يوم خاص  ٤من شهر تشرين
کرد
الثاني تم فتح جدار برلين ،في هذا
اليوم تم إعادة توحيد المانيا الشرقية
تافل توبینگن مکان خود را عوض
وألمانيا الغربية .ولهذا سمي يوم
 supportedماه
روز سه شنبه 33
news from
سپتمبر and for refugees and
others,
Landratsamt Tübingen, 2018 / 09 / 28کردtheاز by
العطلة الرسمية (بيوم توحيد
سال جاری تافل توبینگن در مکان
ألمانيا).
جدید انتقال کرده است که ادرس
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يوم السبت الصعود في الباص
مجاني

في كل يوم سبت من الساعة ١:١١
حتى الساعة  ٥:١١صباحا من يوم
األحد الصعود في الباص مجاني.
هذا يعني ان الشخص ال يحتاج
تذكرة في يوم السبت للصعود في
الباص .وهذا في جميع خطوط
باصات التابعة لمدينة تيوبنغن .
الباصات الليلية N88,N90حتى
 ، N99خطوط الباصات المحلية
 826و  828bمن والى
 Bebenhausenوايضا خطوط
 51و  ٣٤حتى مدينة Hirschau
ا . Bühl-ايضا في القطار المحلي
حتى قرية Umterjesingenفي
هذا اليوم مجاني  .اما لجميع الطرق
االخرى يجب شراء تذكرة  .لإلجابة
على األسئلة فريق باصات تيوبنغن
تحت الرقم  20205510510او
Tuebus@swtue.de
Arabisches Filmfestival
Das Arabische Filmfestival findet
von Freitag, 5. Oktober, bis Samstag, 13. Oktober, in Tübingen statt.
Dort werden mehr als 100 neue
arabische Dokumentar- und Spielfilme gezeigt. Am Sonntag, 7 Oktober, ist der Kinder-und Familientag.
An dem Tag laufen ab 11:30 Uhr
viele Kurzfilme und Animationsfilme für Kinder in der Tübinger
Altstadt. Es gibt auch Kindertheater, Workshops, Musik und Tanz.
An Kinder- und Familientag ist der
Eintritt frei. Mehr Infos unter www.
arabisches-filmfestival.de

nien 826 und 828 von und nach
Bebenhausen sowie die Linien 18
und 19 bis nach Hirschau oder
Bühl. Auch die Fahrt mit der Ammertalbahn von und nach Unterjesingen ist an diesem Tag kostenlos.
Für alle anderen Strecken muss
man einen Fahrschein kaufen.
Fragen beantwortet das TüBusTeam unter 07071 157 157 oder
tuebus@swtue.de

مهرجان الفيلم العربي

سرک ایسین
جدید ان عبارت از
TübingerبانUmzug
Tafel

تعمیر شماره  57در توبینگن میباشد
يقام مهرجان الفيلم العربي في مدينة
Die Tübinger
Tafelکمک
umgezogen.یاistمکان
و این تافل توبینگن
Seit Dienstag,
September,
11.سال
بیست
 istبیشتر از
Tübingenمن يوم الجمعة  ٥منمواد غذای
der neue
Tafelladen
شهر تشرين األول حتى يوم السبتمیشود که درin der Ei-
دارد و
توبینگن فعالیت
senbahnstraße 57 in Tübingen .
 ٣١من شهر تشرين االول.
انها کسانی را که پول کم دارند یا
Die Tübinger Tafel gibt es seit 20
سيعرض هناك اكثر من  ٣١١من وضع اقتصادی انها خوب نمیباشد
Jahren. Sie unterstützt Menschen
indemوضع
وکسانیکه
المستندات العربية الجديدة واألفالم حمایت میکند
mit wenig Geld,
sie diesen
که تافل
میتوانند
خوب دارند
الروائية .يوم األحد  ٧من شهر
sehr billig
Essen
verkauft.
اقتصادی Man
باشد تافل
را کمک کنند تا
را kann
دیگرانder
Tafel auch
Lebensmittel
تشرين االول هو يوم العائالت
را از
اضافی
 gibtو معلومات
واالطفال ،في هذا اليوم يعرض کمک کند
spenden.
Mehr
Informationen
es hier: www.tuebingertafel.de
الكثير من األفالم القصيرة وافالم این ادرس به دست اورده
الرسوم المتحركة لألطفال ويوجد میتوانید...wbfwtregwibeuw.www
ايضا مسرح اطفال و ورشات عملشنبه ها اتوبوس سواری رایگان

و موسيقا ورقص في مدينة

هر شنبه از ساعت  31شب تا روز
Tübingenالقديمة .
یکشنبه ساعت  5صبح اتوبوس سواری
في يوم العائلة واالطفال الدخول در توبینگن رایگان است .این بدان
مجانا .للمزيد من المعلومات تحت معناست که روز شنبه نیاز به هیچ بلیطی
برای سوار شدن به اتوبوس در توبینگن
الرابط www.arabisches-
ندارید .تمام اتوبوس های خطوط در
.filmfestival.de
منطقه توبینگن و اتوبوس های شبانه خط
" ان  99و ان  11تا ان  "11و اتوبوس
يوم الوحدة االلمانية
های محلی خط  919و  919رفت و
شهر Buses
on Saturdays
for/ free
 3/5991من
منذ سنة
برگشت به "بیبن هوزن" و همچنان خط
 39و  31تا " هیرشاو" و یا " بوهل" و
تشرين االول هو يوم الوحدة
In Tübingen, bus rides are free on
األلمانية وهو يوم عطلة رسمية .همچنان مسیر رفت و برگشت از "
Saturdays from 0:00 to Sunday at
امرت حال" به " اونتریزینگن" با قطار
5:00. This means you do not need
حيث في هذا اليوم يتذكر األلمان نیز در این روز رایگان است .برای تمام
a ticket to go on a bus on Saturday.مسیرهای دیگر شما مجبور به خریدن
 ٣٤٩٥بعد
التوحيد .في
إعادة
سنة This is
the case
with these
bus lines:بلیط هستید .سؤاالت پاسخ داده شده
أصبحت
linesالثانية
العالمية
الحرب
all TüBus
in the
city
of Tübingen, the night bus linesتوسط تیم تو-بوس در سایت زیر موجود
المانيا الغربية والمانيا الشرقية
N88, N90 to N99, the regional busمی باشد و یا به شماره تلفن زیر به
مجزأة .في أثناء ذلك اصبحت
lines 826تماس شوید071157157 .
and 828 to and from
دولة
مسمى
ألمانيا الشرقية تحت
/tuebus@swtue.deBebenhausen, lines
18 and 19 to
والمانيا
BRD
االتحادية
Hirschau or Bühl. Even
المانياthe ride
on
 toتحت مسمى
اصبحت
الغربية
the Ammertalbahn
and from
 Unterjesingenجشنواره فیلم عرب
المانياis free.
For all
other
الديموقراطية DDR
جمهورية
routes you
have to
بين buy
a ticket.
االتحادية
المانيا
 .الحدود
 Questions can be answered by theجشنواره فیلم عرب از جمعه  5اکتبر تا
وألمانيا الديمقراطية اصبحت تحت
 TüBus team at 07071 157 157 orشنبه  31اکتبر در توبینگن برگزار می
الحراسة المشددة حيث ان
 tuebus@swtue.deشود .در آنجا بیش از صد فیلم و نمایش
االشخاص الذين يقطنون في المانيا
عربی به نمایش خواهد گذاشته شد .روز
یکشنبه  7اکتبر روز کودک و خانواده
الديمقراطية  DDRال يسمح لهم
Samstags
kostenlos
است .در این روز از ساعت  33:11قبل
بالسفر .
Bus
fahren
از ظهر بسیاری از فیلم های کوتاه و فیلم
العاصمة برلين ايضا كانت مجزأة  ،های متحرک برای کودکان در آلت
In Tübingen sind Busfahrten jeden
شتات توبینگن برگزار خواهد شد .در
وقسمت حدود المدينة الى قسمين
Samstag von 0:00 Uhr bis Sonntag
آنجا تئاتر کودکان ،کارگاه آموزشی،
ولكي تؤمن الحدود جيدا تم بناء
um 5:00 Uhr kostenlos. Das beموسیقی و رقص وجود خواهد داشت .در
 amبرلين
 Samstagفي
جدار كبير
سنةdeutet,
فيman
braucht
روز کودک و خانواده ورود آزاد می
Ticket,الذين
األشخاص
.٣٤٩٣
kein
منum Bus
كثيرا zu
fahren.
Das
باشد .اطالعات بیشتر در سایت زیر
فيist so
الحدودbei
من diesen
Buslinien:
حاولواalleالهروب
موجود است.
TüBus-Linien
Stadtgebiet
قتلواimرميا
Tüالشرقيةألماني
www.arabischenfilmfestival.de
bingen, die Nachtbuslinien N88,
bis٣٤٩٤كان
Regionalbusliسنةبالرصاص .في
N90
N99, die

هناك ثورة سلمية في DDRواصبح
بعدها التغيير نقطة تحول مذكورة The articles show the opinions of the authors and not in
the opinions of the editor. Responsable: Dr. Wolfالسياسي ،وفي
ألنه تم تغيير النظام
 everyاتحاد
caseروز
اکتبر
از سال  ،3111روز 1
In cooperation with:
gang Sannwald, Landratsamt, Wilhelm-Keil-Str. 50, 72072
روز
است .این
آلمان تعطیلی عمومی
يوم خاص  ٤من شهر تشرين
;Tübingen
kulturgut@kreis-tuebingen.de.
یادآور اتحاد مجدد آلمان است .در سال
الثاني تم فتح جدار برلين ،في هذا

انتقال تافل توبنغن
انتقل تافل توبنغن و أصبح مكانه
الجديد منذ  55أيلول سبتمبر في
شارع Eisenbahnstraße 57
في توبنغن .تافل توبنغن موجود منذ
 02سنة وهو يساعد الناس الذين ال
يملكون الكثير من المال من خالل
بيع الطعام بسعر رخيص جدا.
يستطيع الشخص التبرع للتافل
بالمواد الغذائية .لمزيد من
المعلومات:
. www.tuebingertafel.de
Arab Film Festival
The Arabic Film Festival will take
place from Friday, October 5 to
Saturday, October 13, in Tübingen.
There are more than 100 news
Arab documentaries and feature
films shown. On Sunday, October
7, is the Children‘s and Family
Day. Starting at 11:30 am, many
short films and animated films for
children will be screened in the old
town of Tübingen. There are also
theater for children, workshops,
music and dance. Children‘s and
Family‘s Day is free.
More information: www.arabisches-filmfestival.de

Das Arabische Filmfestival beginnt am
Freitag den 5. oktober.
Foto: Rainer Sturm/pixelio.de.

روز اتحاد آلمان
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