
 بيان صحفي

من خالل جولتي لقاء في  4102سوف يستمر في سنة  4102المحقق في سنة المشروع هذا   ( Yadra\بناء المستقبلالتذكر من أجل  )

 الجزائر و في فرنسا!

 مبني على الحوار ما بين الثقافات. بينٍالشبابٍالفرنسيٍوٍالجزائريٍٍتقاربٍ يهدف إلى تأسيس  هو مشروع    !Yadraملهم من التجربة الفرنسية األلمانية, 

مرسيليا,ٍفيٍوهرانٍوٍفيٍٍأمامٍأكثرٍمنٍألفٍشخصٍفيوٍلقدٍعرضٍهذاٍالعرضٍفي فترة أول دورة ألربع لقاءات, ٍعرضٍمتعددٍالمزايالقد تم إعداد 

يا و من الجزائر. و هذا ألنهم يرغبون بالعمل معاً فناناً, طالباً, صحفياً و عامالً اجنماعياً قادمين من فرنسا و من ألمان 01و كان على المسرح ٍبيرلين.

 بطريقة مشتركة و مسؤولة من أجل الشباب األورومتوسطي. 

مغامرة. فالعائدات و ردود الفعل و طاقة الجمهور قد , المجموعة أملت في متابعة ال4102مراحل المتتالية من االبتكار و تبادل األفكار في سنة بعد هذه ال

 اإلنسانية معاللقاءات  هو مرادف  Yadra. ثم إن مشروع عرٍض""مجرد  أكبر منذلك ألن هذا الحدث و  التجربة بإطالةأعطوا المشاركين الرغبة 

 . مختلف بشدة من بلد ألخر جمهورٍ 

 أسسإلى أفضل بشكل  كر الملتزم و الوصول فالنقاشات العلنية, و ذلك من أجل إلهام المن تعدد  4102طول هذا المشروع, تتكون المرحلة المقبلة لسنة 

 .سيةٍألجلٍالشبابمنصةٍجزائريةٍفرنمشروع 

ستضعٍعدةٍورشاتٍعملٍقيدٍاالستعمالٍهولٍهذهٍالفعالياتٍالتيٍ
ٍفرنساحست ٍفي ٍو ٍالجزائر و ذلك من أجل تمكين تبادل , دثٍفي

 اآلراء مع الجمهور و حصد أكبر عدد ممكن من الشهادات. 

قد ابتدأت و   Une Terre Culturelleمؤسسة المرسيلية ال

حملت هذا المشروع بالتعاون مع المؤسسات الوهرانية و البيرلينية: 

Istijmam, Graine de Paix, Bel Horizon, le Bapob ٍ

  .Le Centre Français de Berlinو 

 

  :التواريخ المرتقبة في الجزائر

 29/02/16 :  Théâtre Régional d’Oran Abdelkader 

Alloula 

 01/03/16 :  Maison de la Culture de Tlemcen 

Abdelkader Alloula 

 03/03/16 :  Théâtre Régional de Bejaïa Abdelmalek 

Bouguermouh 

 : الساعة  السادسة مساءً  بداية العروض
 في فرنسا: بانتظار التأكيدالتواريخ المنتظرة 

 

 

 M. Rafik MOUSLI Mme Eléonor LEMAIRE  م من قبلوالمشروع مدع  

 Une Terre Culturelle,              مدير                                       تنسيق و تواصل    
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 الشركاء                                                                       

 

. 

 

 

 قريباً سيكون ملف و استعرض للصحف متوفرين  yadra.org للمزيد من المعلومات, باستطاعتكم زيارة مدوتنا: 

mailto:rafik@uneterreculturelle.org
mailto:mobilite@uneterreculturelle.org


 

 

 


