ىلإ ةمرحم ةقطنم نم
يف لضفملا ناكملا
نيلرب

صاخ ناكم – Mauerpark
مهلجأ نمو نينطاوملاب
ةكراشمل ا ًناكم  Mauerparkناك ،ةيادبلا ذنم
نيلرب رادج طوقس دعب .ةطشنلا نينطاوملا
نم مهب ًةصاخ ةقطنملا ناكسلا لعج ً،ةرشابم
عيسوت مت امك .راجشألا ةعارز تالمح لالخ
امم ،نينطاوملا عم قيثولا نواعتلاب كرابروام
.طيطختلا يف ةيساسألا بلاطملا جمدب حمس
ددع نم دحلا  -لاثملا ليبس ىلع  -لمشت يهو
،ةلمعتسملا علسلا قوسل تارايسلا فص نكامأ
"يلاهليفوتراك" يلاحلا يراجتلا ىنبملا جمدو
ةقيدحلاو تارايسلا فص عم قفاوتي لكشب
،ا ًرخآ سيلو ا ًريخأو " -نتراجروام" ةيعمتجملا
.ديدج بعلم ءاشنإ
رهظأ .دحلا اذه دنع ِهتني مل لادبتسالا نأ ريغ
فدهلا نأ  Grün Berlinةكرشو نينطاوملا عم راوح
ءزجل مادتسملا ريوطتلا يف لثمتي ا ًيلاح
عم  1993 -ماع يف حتتفا يذلا ءارضخلا قطانملا
ةتباثلا تامادختسالل مزاللا رابتعالا ءاليإ
.خانملاو ةطيحملا ةيراضحلا ةحاسملاو

:رشنلا قوقح
ةرازو
خانملا ةيامحو رورملاو ةئيبلا
يف
Am Köllnischen Park 3
10179 Berlin, Germany
:ريرحتلا ةئيه
Grün Berlin GmbH, www.gruen-berlin.de

يف ةيلاحلا كرابروام ةقطنم مادختسا مت
،بيردت ةحاسك ا ًلوأ .ةعونتم قئارطب يضاملا
ءزجك  1961–1989نمو عئاضبلا نحشل ةحاس مث
برغلا يف .نيلرب رادج لوح يدودحلا طيرشلا نم
يف عساو قاطن ىلع ةمدختسم ةيراجت ةقطنم
قرشلا يفو ،تقولا كلذ يف ةنيدملا يحاوض
سدنهم لب ِق نم ميمصتلل ا ًقفو .توملا طيرش
روسيفوربلا ةيعيبطلا رظانملا ميمصت
لوح لوألا ءزجلا حاتتفا مت ،يجنال فاتسوغ
رجش ناتسبو ةسمشملا ةلتلاو ،يزكرملا جرملا
،ةيلاتلا تاونسلا يف  1994.ماع يف الوتبلا
سلجم .لامشلا هاجتاب هزنتملا عيسوت مت
 Mauerparkةرادإ نع ة لوؤسملا وه فوكناب ةقطنم
".ميدقلا"
 2020.فيص يف كرابروام ةحاسم تفعاضت
مت ،ا ًضيأ يجنال فاتسوج ميمصت ىلإ ا ًدانتسا
ةحاسم عم هزنتملل ةيفاضإ تاراتكه  7ءاشنإ
تاحاس يف ا ًءوده رثكأ تامادختسال ةريبك
عمجم هاجت ةقباسلا ةيعانصلا ةقطنملا
ةكولمملا  Grün Berlinةكرش Brunnenviertel.
.عسوتلا ةرادإ نع ةلوؤسملا يه ةلودلل
ىلع ا ًضرعم ًاضيأ كرابروام عيسوت نمضتي
ىلع ًاثيدح اهؤاشنإ مت يتلا ةيمامألا ةحابلا
مت  2018،ماع لئاوأ يف .هدليفسربيإ عراش
ةقباسلا ةيدودحلا تآشنملا اياقب ىلع روثعلا
:ءانبلا لامعأ لالخ انه نيلرب برغو قرش نيب
نم ةنحاش وأ ةرايسب بورهلا عنمل ةرايس لفق
لخدمو ةقباسلا ةيطارقميدلا ايناملأ ةيروهمج
يف امهيلك ضرع عقوتملا نمو .بورهلا قفن
 2020.ماع ةياهن

ديجلا نواعتلا لجأ نم
بجي راوزلا عيمج نيب
لايتآلا ةاعارم
ىقيسوم
،ةددحملا قطانملا يف الإ ىقيسوملا فزعب حمسُي ال
نيرخآلا نيميقملاو هزنتملا راوز جاعزإ مدع طرشب
.لوبقم ريغ لكشب

 (c):روصلا
Manuel Frauendorf Fotografie
Grün Berlin

ءاوشلا
ماعلا لاوط ةصصخملا قطانملا يف :ءاوشلاب حمسي
رهش نمو ؛ًءاسم  8:00ىتح ا ًحابص  8:00ةعاسلا نم
ً .ءاسم  9ةعاسلا ىتح سطسغأ ىلإ وينوي

:ميمصتلا
Spring. Brandideas GmbH

تايافنلا
،ءارضخلا قطانملا ىلع تايافنلا ءاقلإب حمسي ال
.ةددحملا ةمامقلا تايافنلا تايواح يف لب

تاحاسملا نع تامولعم ىلع لوصحلا كنكمي
:نم كرابروام يف ةديدجلا
Grün Berlin GmbH
+49 30 700906710
ينورتكلإلا ديربلاservice@gruen-berlin.de :
www.gruen-berlin.de

يتيفارجلا
رادج" نم ءزجك حيجارألا دنع دوجوملا "يلخادلا رادجلا" نإ
نأ ىلإ ا ًرظن .ا ً ّيراكذت ا ًبصن دعي قباسلا "نيلرب
حور نم ا ًءزج دعي خيراتلا عم يعادبإلا لماعتلا
بناج نم رادجلا ىلع يتيفارجلاب حمسُي ،كرابروام
ةغرافلا شرلا بلع ءاقلإ بجي مسرلا دعبو .هزنتملا
.ةرطخلا تايافنلا ةيواح يف

هزنتملا نع تامولعم ىلع لوصحلا كنكمي
:نم دوجوملا
نيلرب يف فوكناب ةقطنم ةرادإ
+49 30 902950
ديربلاpoststelle@ba-pankow.berlin.de :
ينورتكلإلا
www.berlin.de/ba-pankow
وينوي ،نيلرب 2020

Bezirksamt
Pankow

ةراجتلا
اهب حومسم ريغ عون يأ نم عئاضبلا يف ةراجتلا
كانه.زاللا تاءارجإلا ذاختا متيسو كرابروام يف
ةرواجملا ةقطنملا يف ةدعاسملا تاودألا نم ديدعلا
 Mauerpark.ل ًةرشابم
بالكلا
يف مهبجاوب اوموقي نأ بالكلا باحصأ ىلع بجي
امنيب .تافلخملا عيمج ةلازإو مهيلع فارشإلا
يرجلا ةقطنم يف ةيرحب ضكرلاب بالكلل حمسُي
مزلي ،هسارتش روانريب عراش يف مهل ةصصخملا
قطانم ةيقب يف بالكلا باقر ىلع قوط عضو
.بعالملا يف بالكلا دوجوب حمسُي ال .كرابروام
تاجاردلا بوكر
س
.كرابروام تارمم ىلع ا ًمومع تاجاردلا بوكرب حم ُ
.ةاشملل ةيولوألا نوكت ام ا ًمئاد نكلو

ةايحلل ةمءالم رثكأ :نيلرب

Mauerpark
)(arab

ةحاولا نم راتكه
ةيرضحلا
نيلرب ةايح طمنب طبترم هزنتم دجوي داكلاب
ةيدودحلا ةقطنملا يف عقي .كرابروام لثم
وهو ،ةيبرغلاو ةيقرشلا نيلرب نيب ةقباسلا
تقولا يفو خيراتلا يف قراغ يراكذت ناكم
غنيديف يتقطنم نيب ءارضخ ةحاو دعي هسفن
نم فالآ ةدع هزنتملا روزي .غريبروالزنيربو
فيصلا تايسمأ يف ًةصاخ ،ا ًيموي صاخشألا
علسلا قوسب ةصاخلا دحألا مايأو ةئفادلا
.ةلمعتسملا
ءيلملا يلاحلا هزنتملا نم هزنتملا نوكتي
ةلتلاو ريبكلا جرملا لوح بوبحملاو ةيويحلاب
ةفاضإ تمت  2020وينوي رهش يف  -ةسمشملا
تاولخلا نكامأ نم ديدعلا رفوت هيلإ ىرخأ قطانم
.ءارضخلا
ةايحلا نم ةحارتسا ذخأ ىلإ راوزلا  Mauerparkوعدي
يف نايحألا نم ريثك يف ةمومحملا ةيمويلا
بعل وأ جلزتلا وأ ضكرلا ةسرامم لجأ نم  -ةنيدملا
علسلا قوس يف قوستلا وأ ،ةلسلا ةرك
يف يكواراك ةلوج ءارجإ وأ )هلابلا(ةلمعتسملا
ءانثأ ،بعلملا يف لافطألا عم ،دحألا موي حرسملا
رجشلا قاروأ تحت هزنتلا درجم وأ ةنتسبلا لامعأ
.جرملا يف بسانم باتك ةءارق عم ءاخرتسالاو
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