معلومات عملية ومفيدة
الجمعية العمومية السابعة والثالثون لالتحاد العالمي المسيحي للطلبة
برلين ،ألمانيا

أعزائي المشاركين،

مع اقتراب فصل الصيف في ألمانيا ،نتطلع إلى الترحيب بكم في برلين في الدورة السابعة والثالثين للجمعية العمومية لالتحاد العالمي
المسيحي للطلبة.
وكما تنصب اليوم كامل جهودنا إلعداد كل التجهيزات الالزمة في سبيل إنجاح هذا الحدث الكبير ،سنبذل كذلك قصارى وسعنا
لمساعدتكم في االستعداد إلقامتكم في ألمانيا.

سالمتكم أولويتنا
جو من الهدوء العام مع تالشي األزمة الصحية التي خلّفتها جائحة كورونا وال سيما بعد أن تلقى غالبية
خالل الصيف ،يع ّم ألمانيا ٌّ
المواطنين اللقاح اآلن بشكل كامل ،أو حصلوا على جرعة معززة أو تعافوا كليًا من الفيروس .كذلك ،فإنّ لمستشفيات المانيا القدرة على
استيعاب أي حاالت طارئة ال سيما أنها مجهزة تجهيزا كامال بكل المعدات الطبية وبطاقم عمل طبي محترف.
لقد تل ّقى جميع مندوبي الجمعية العمومية لقاح كورونا مع الجرعات الالزمة ،لذا ندعوكم إلى التصرّ ف بمسؤولية واحترام اللوائح المتعلّقة
بجائحة كورونا وااللتزام بها.
عام في ألمانيا ،ندعوكم إلى إجراء اختبار فيروس كورونا في المطار عند الوصول .وسنزوّ دكم قريبًا بأي
قبل أن تستقلّوا أي وسيلة ٍ
نقل ٍ
معلومات ضرورية عن ك ّل ما يتوفرّ من تجهيزات الجراء هذا االختبار باإلضافة إلى تفاصيل بروتوكول الصحة العامة للجمعية
العمومية.
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صا يرتدون هذه
ُيعدّ ارتداء أقنعةFFP2/N95
أمرا إلزام ًيا في جميع قطارات النقل العام .أما في أماكن أخرى ،قد تجدون أشخا ً
ً
األقنعة طوع ًيا .يمكن شراء األقنعة بسهولة من أي صيدلية والتي ُتعرف باأللمانية بمصطلح (" )"Drogerie؛ وكذلك األمر بالنسبة
إلى مطهر اليدين واالختبارات السريعة للمستضدات.

التنقل في برلين
ّ
ستحط في والية براندنبورغ -برلين أو والية فرانكفورت ،سنعمل على تسهيل وصولكم إلى مكان إقامتكم
سواء كانت طائرتكم إلى ألمانيا
في نزل الشباب "."Jugendherberge Berlin Ostkreuz
ما عليكم سوى البحث عن مضيفي االتحاد بسترات تسهّل عليكم التعرّ ف عليهم ،وهم سيرافقونكم لتستقلوا النقل العام باتجاه مكان إقامتكم.
سنزوّ دكم بتذكرة واحدة صالحة وذلك الستخدامها طيلة فترة انعقاد الجمعية العمومية للتنقل في جميع القطارات اإلقليمية ،والتي س ُتسلّ ُم
إليكم في حال صادف موعد وصولكم يوم  23حزيران (يونيو).
إذا وصلتم أفرا ًدا وليس كمجموعة ،نتمنى عليكم شراء هذه التذكرة المتعارف عليها للنقل العام والبالغ سعرها  9يورو .هذه هي أفضل
ضا
طريقة للتنقل في ألمانيا خالل أشهر فصل الصيف أي حزيران (يونيو) وتموز(يوليو) وآب (أغسطس) ،كما يمكنم االحتفاظ أي ً
باإليصال ،السترداد ثمن هذه التذكرة.
كذلك ،تجدر اإلشارة إلى إنّ هذه التذكرة ال ُتشتخدم في القطارات األقاليمية التي تحمل العالمات التالية؛ قطارات المدن السريعة
( )ICEو قطارات المدن ( )ICو قطارات المدن األوروبية (.)EC
يمكنكم

ّ
االطالع

على

معلومات

إضافية

عن

هذه

التذكرة

بالنقر

على

الرابط

https://www.bahn.com/en/offers/regional/9-euro-ticket-en
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أدناه:

راحتكم هدفنا
من األماكن التي سترتادونها بشكل مستمر خالل الجمعية العومية ،نذكر ما يلي:

Berlin

Jugendherberge
Ostkreuz
Marktstsraße 9-12

Youth Hostel
„Berlin
أكبر نزل للشباب في برلين يضم أكثر من  400سرير و 16غرفة اجتماعات “Ostkreuz
Jugendherberge
Berlin
وقاعة كبيرة.
Ostkreuz
سيكون هذا هو مكان إقامتكم الرئيسي .كما س ُتقام فيه ورشة عمل التوجيه وورش

10317 Berlin

عمل أصغر.

Zwinglkirche

كنيسة بروتستانتية سابقة تحولت ما بين العامين  1904و 1905إلى مكان ثقافي Church

Rudolfstraße 14
10245 Berlin

لتكريم زعيم اإلصالح السويسري "هولدريخ زوينكل".

Zwingli
Zwinglikirche

وسيخصص هذا المكان لعقد معظم الجلسات العامة وقيام الصلوات ،ولن يبعد إال
 20دقيقة سيرً ا على األقدام عن نزل الشباب.
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Offenbarungskirche
Simplonstraße 31-37
10245 Berlin

كنيسة خشبية صغيرة تأسست ما بين العامين  1948و ،1949تحيط بها حديقة

Revelation Church
Offenbarungskirche

جميلة
ستخصص هذه الكنيسة للمشاركة في بعض ورش العمل ،وإقامة أمسية الحوار بين
الثقافات.

..................وليس عليكم سوى توضيب أمتعتكم
عند توضيب أمتعتكم ،عليكم التي ّقن أن متوسط درجة الحرارة في برلين في حزيران (يونيو) يتراوح ما بين 13إلى  21درجة مئوية وقد
تصادفنا بعض األيام الممطرة.
وإذا ما أحضرتم بعض األجهزة الكهربائية ،نحيطكم علمًا بأن توتر (ضغط) التيار الكهربائي المستخدم في ألمانيا يبلغ  230فولطاً ،ويبلغ
التردد

50

القياسي

هرتزاً.

ولمزيد

من

المعلومات

المقابس

حول

والمحوالت

النقر

يُرجى

هنا:

/https://www.power-plugs-sockets.com/in/germany
وندعوكم كذلك إلى توضيب بعض المالبس السوداء الرتدائها خالل الجمعية العمومية في تكريم حملة "أيام الخميس باللون األسود".
وللمزيد

من

المعلومات

عن

هذه

الحركة

يمكنكم

النقر

هنا:

https://www.oikoumene.org/what-we-do/thursdays-in-black
لمحة عامة عن البرنامج
بعد أن أرسلنا لكم المذكرة الثالثة عن الجمعية العمومية ،أصبحتم على دراية بجدول أعمال الجمعية العمومية كامالً .أما بالنسبة لليوم
التي س ُتقام فيه الجوالت في المدينة في برلين يوم الخميس  28حزيران (يونيو) ،عملنا على التنسيق مع الحركة الطالبية المسيحية
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في ألمانيا ( )ESGلتنظيم جوالت عن مواضيع مختلفة ،بحيث يمكنكم االختيار من بينها .ومن المواضيع التي اقترحنا على
المرشدين طرحها ما يلي:

Savبرلين والدين  -برلين المتعددة الثقافات  -برلين خالل الحرب الباردة  -برلين واالشتراكية الوطنية  -الهجرة في برلين  -برلين
السياسية

وأخيرً ا ندعوكم أال تترددوا في التواصل معنا لمساعدتكم في أي مشكلة قد تواجهكم .كذلك ،تتطلع اللجنة المضيفة المحلية إلى
مشاركتكم أمتع األوقات خالل الجمعية العمومية.
مع أطيب التحيّات من برلين

صورة
في الصف األمامي :سولفيج أ .نعمان ( Solveig A. Niemannمساعدة)  ،تيريزا وينكلر ( Theresa Winklerمساعدة) ،
 Ulrike Wohlrabاولريك ولراب (الحركة الطالبية المسيحية في ألمانيا)  Annette Klinke ،انيت كلينك (رئيسة قسم العالقات
الدولية والمسكونية في  ،)ESGو Esteban Chávez Guevaraاستبيان تشافيز جيفارا (الحركة الطالبية المسيحية في ألمانيا).
في الصف الخلفي Jean-Luc de La Soujeole :جان لوك دو ال سوجول (المسؤول عن الشؤون القانونية في االتحاد العالمي
المسيحي للطلبة) ومارسيلو اليتس (األمين العام لالتحاد العالمي المسيحي للطلبة).
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