
 

 

 

 

 

 

 

في مجتمع  ينجائزة رسمية للمساهم يقدمونكوتبوس مدينة في اإلندماج الموفضين لشوؤن 

 المهاجرين 

  جائزه  يقدم من خالل الموفوضين لشؤون اإلندماجتبوس الملونة و المتنوعة سوف ألول مرة في مدينتنا كو

,,Leimöl Integrationspreis''  ثالث فئات منل الجائزة ستقدم مجتمع المهاجرين. في عمال تووعيةتقدير األل 

ين ساهموا بكل تسامح و , الذالجمعيات/ المجموعات/ المشاريعو  فرا األالوالب/ الشباب و هم و سكان كوتبوس

ألشخاص المقمين في كوتبوس باألنخراط و التأقلم و الشعور امن أجل األندماج و مساعدة حماس  عزيمة و

 .المجتمع الجديدفي باألطمئنانية 

 لمجتمعنا   Leimölماذا تعني جائزة 

,, Leinöl mit Quark macht die Lausitzer stark'' مقوله شعبية معروفة لدى السكان المحليين . 

 و المفضل و المعروف Lausitzزيت بزر االكتان مع لونه الذهبي  ليس فقط أيقونة  شعبية  ثقافية لمنوقة ال  

لبزر الكتان أوضحت أن أصل بزر الكتان يعو  لمنوقة العراق, القديمة لسكان المحليين. فأألكتشافات األثرية 

سنة ميال ي. و  7700سوريا و مصر. فالدول اإلسكندنافية و أوربا الوسوى قد عرفت بزر الكتان قبل ما يقارب 

شعوب و اشتراك ال حجم ارتباطلديه  أتضح ا أصل االختالفات لكلمعن كلما بحث الشخص أن هذا ما يوضح لنا 

 ببعضها.

 سكامتأ اه ل كونو ي ببعضهربط األشخاص أهمية كبيرة حيث ي امن أجل االخرين لهساهمة التووع و الم 

كلما تحركت تمع , كلما كان األندماج ناجحاً ندماج كالزيت لعجلة المجفاإل ببعضها. أجزاءه  تالحمو  المجتمع 

                     جائزةمن خالل فيتعايش جميع فئاته بسالم.  أكثر تفاعالً أكبر و أصبح المجتمع  بمرونهعجالته 

,,Leimöl Integrationspreis ''الكتان زيت   صلة التي تربطال و الحياة السعيدة عن الحيوية وعبر نريد أن ن

 على تقارب و ترابط الفئات مع بعضهاالعمل التووعي تأثير  الشعوب األخرى و إظهارهذا النموذج الشعبي مع 

  .البعض

  

وا تووعسيكرم األشخاص الذين ساهموا و  ,,  ''Leimöl Integrationspreis ئزةجاهذة ال بالحصول على

سواء  كانوا من أو بدون أصول مهاجرة و سكان كوتبوس  .ا من أجل تحقيق األندماجبمجتمع المهاجرين و عملو

    .بين أنماط الحياة المختلفة ألفمن أجل تحقيق تعملوا بنجاح  الذين

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوف يكون من نصيب الفئات التالية: التكريم  

 

 الشباب الفئة األولى: الطالب/ الطالبات أو 

ما هي التجارب التي خضتها من خالل مدرستك أو التدريبك المهني أو في أوقات فراغك فيما يخص موضوع 

هتمام بهذه المواضيع ؟ ماذا كانت فكرتك أو مشروعك أو ما السبب الذي  فعك لإلالمهاجرين و التسامح و األندماج؟ 

ماذا تريد الصعوبات التي واجهتها ؟  ماهي  ؟تتحاور مع بعضهاورشة عملك التي  تبنيتها من أجل جعل األشخاص 

الشيقة تسويعون أرسالها لنا كفيلم أو أغنية أو قصة أو مقال أو تجاربكم المتنوعة  و أن تفعل أيضاً في المستقبل ؟ 

 vielfalt@cottbus.deبإسلوبيكم الخاص عبر األيميل التالي 

سنة  25ن لم يتجاوز عمرهم عن طريق هذه الفئة يستويع المشاركة كل من الشباب الذي: تراك بالمسابقةشروط األش

كصف مدرسي أو مجموعة شبابية.    مجموعة ويعون أرسال مشاركتكم كأفرا  ،في مدينة كوتبوس. تس و يقيمون 

 يرجى أيضا ً رفق جميع أسماء و عناوين المشاركين. 

 بالشخص الواحد الخاصة ’’ جائزة  ,, رجاء بنوت الفئة الثانية:

ء ورشة عمل أو فكرة أو مشروع  مع نشاإلبذل الكثير من الجهد ،  هل تعرف شخص من كوتبوس متحمس و نشيط

أرسال تستوعيون ؟ على العيش بتسامح و تنوع و انفتاح بمدينتنا لمساعدتهم  و المهاجرين أو من أجلهم  االجئيين

   :التاليأغنية أو قصة أو مقال عبر اإليميل  لممتعة و المتنوعة كفيلم قصير أوا إقتراحاتكم 

.vielfalt@cottbus.de 

 سنة و يقيم في كوتبوس  13يستويع االشتراك كل من فوق شروط األشتراك بالمسابقة: 

في تركيا عام   الذي تأسس’’ كورال حنيين ,,  و الشعبي الميالع النسائي كورالال هي مؤسسة و رئيسة*رجاء بنوت 

ساء نيتكون الكورال من مجموعة   .’’في برلين كفرع من مبا رة ,, ملتقى حنين الثقافي 2016عام عد سنة بو  2015

لكن ير ن مواجهة  و إلى الوطن حنينناه الممزوجة بالالكثير من المعاخالل رحلة اللجوء  واجهن اللواتي، سوريات

 مع اآلخرين. هذا الحنين من خالل مشاركتهن بتبا ل ثقافتهن

 

 الفئة الثالثة: جمعية/ مجموعات/ مشاريع

باالندماج؟ لك حققت نجاح  متميز و كذ للتنوع و التسامحجمعية أو مبا رة خيرية أو مجموعة كرست نفسها أنتم  

كم عبر فيلم قصير أو أغنية أو قصة او مقال أو كيفما شئتم عبر اتلنا أهدافكم و مشاريعكم و نجاح واأن تقدم ونتستويع

  vielfalt@cottbus.de:  األيميل التالي

ضمن  نشاط هاو التي يكون ل لعمرعن ابصرف النظرجميع الجمعيات و المجموعات  شروط األشتراك بالمسابقة:

 مدينة كوتبوس.
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