
 يفحص نای

من خالل جولتي لقاء  2016سوف یستمر في سنة  2014ھذا المشروع المحقق في سنة   ) Yadra\بناء المستقبل( التذكر من أجل 
 في الجزائر و في فرنسا!

 مبني على الحوار ما بین الثقافات. بین الشباب الفرنسي و الجزائري  تقاربٍ یھدف إلى تأسیس  ھو مشروعٌ   !Yadraملھم من التجربة الفرنسیة األلمانیة, 

في وھران و في و لقد عرض ھذا العرض أمام أكثر من ألف شخص في مرسیلیا, في فترة أول دورة ألربع لقاءات, عرض متعدد المزایا لقد تم إعداد 
فناناً, طالباً, صحفیاً و عامالً اجنماعیاً قادمین من فرنسا و من ألمانیا و من الجزائر. و ھذا ألنھم یرغبون بالعمل معاً  30و كان على المسرح  بیرلین.

 بطریقة مشتركة و مسؤولة من أجل الشباب األورومتوسطي. 
, المجموعة أملت في متابعة المغامرة. فالعائدات و ردود الفعل و طاقة الجمھور قد 2014األفكار في سنة بعد ھذه المراحل المتتالیة من االبتكار و تبادل 

جمھوٍر  اإلنسانیة معھو مرادف اللقاءات   Yadraمجرد "عرٍض". ثم إن مشروع  أكبر منو ذلك ألن ھذا الحدث  بإطالة التجربةأعطوا المشاركین الرغبة 
 . مختلف بشدة من بلد ألخر

 أسسأفضل إلى من تعدد النقاشات العلنیة, و ذلك من أجل إلھام الفكر الملتزم و الوصول  بشكل  2016طول ھذا المشروع, تتكون المرحلة المقبلة لسنة 
 منصة جزائریة فرنسیة ألجل الشباب.مشروع 

ستضع عدة ورشات عمل قید االستعمال ھول ھذه الفعالیات التي 
و ذلك من أجل تمكین تبادل اآلراء , فرنساستحدث في الجزائر و في 

 مع الجمھور و حصد أكبر عدد ممكن من الشھادات. 
قد ابتدأت و حملت   Une Terre Culturelleالمؤسسة المرسیلیة 

ھذا المشروع بالتعاون مع المؤسسات الوھرانیة و البیرلینیة: 
Istijmam, Graine de Paix, Bel Horizon, le Bapob   و

Le Centre Français de Berlin.  

 
  :التواریخ 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 بدایة العروض : 

 في فرنسا: بانتظار التأكیدالتواریخ المنتظرة 
 
 
 M. Rafik MOUSLI Mme Eléonor LEMAIRE  م من قبلوالمشروع مدع  
 Une Terre Culturelle,                 تنسیق و تواصل                                       مدیر  
+213 (0)5 49 52 06 84   +213 (0)5 53 79 38 87  
+33 (0)6 82 35 57 07   +33 (0)4 91 06 63 18 
rafik@uneterreculturelle.org  mobilite@uneterreculturelle.org   
 

 الشركاء                                                                       
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 قریباً سیكون ملف و استعرض للصحف متوفرین  yadra.org للمزید من المعلومات, باستطاعتكم زیارة مدوتنا: 
 
 
 


