شباب أصدقاء الطبيعة في فيسبادن.
أصدقاء الطبيعة.

توصيف المجموعة المحلية :أصدقاء الطبيعة وشباب أصدقاء الطبيعة في فيسبادن هما جمعية ٌ ذاتُ عراق ٍة وأصالة .ورغم ذلك
نسخر مجهوداتنا لحماية الطبيعة والبيئة ،وإرساء العدالة االجتماعية ،ونشر السياحة
نواكب العصر ونحاو ُل إجتياز تحدياته .نح ُن ِّ
الرحيمة ،ونشر الرياضة والثقافة.
من نحن :جمعية أصدقاء الطبيعة واحدة ٌ من أقدم المنظمات البيئية في العالم .وقد إنبثقت عن حركة العمال وتأسست في العام
 1895في فيينا .وفي ألمانيا هناك ما يقرب من  70000عض ٍو فيما يزي ُد عن  6000مجموع ٍة محلية.
ما نقوم به :تُقدِّم مجموعتُنا المحلية في فيسبادن برنام ًجا متنوعًا لمختلف الفئات العمرية في مجال الرياضة الطبيعية – على
التجول والتسلُّق والتجديف والتزلُّج على الجليد .كذلك تنعقد دورات يوجا في دار أصدقاء الطبيعة "هايده هويسشن"
سبيل المثال
ُّ
في قصر فرويدنبيرج .وسري ًعا تُنسيك المنطقة ُ الخارجيةُ الفسيحة ذاتُ األشجار القديمة الجميلة وتيرة الحياة اليومية المحمومة.
يوجد هنا وحول قصر فرويدنبيرج الكثير مما يمكن اكتشافه في كل فص ٍل من فصول السنة – وهكذا يتصدر المشهد اللعبُ
الحر ،وتنفيذ المشغوالت اليدوية ،واستكشاف الطبيعة ومعايشتها ،واإلستمتاع المشترك قبل كل شيء.
ت سياسية .نح ُن نتخذ
على أننا ال "ننشط" رياضيًا فقط ،بل ننخرطُ سياسيًا كذلك .تنعقد بإنتظام ندواتٌ وفعَّالياتٌ حول موضوعا ٍ
موقفًا ضد العنصرية والتحريض اليميني – كذلك من خالل المشاركة في مظاهرات .ونحنُ بجانب ذلك نحبُ الموسيقى والثقافة:
ينعقد ك ُل عام في شهر يونيو/حزيران "حف ُل الجبل" من تنظيمنا مع عزفٍ حي للموسيقى في المنطقة الخارجية؛ وفي الشتاء
تُعنى حفالتُنا الداخلية في نشر أجمل األجواء.
ق
نحنُ نتي ُح للشباب إمكانية االنخراط معنا .ونسعد بتلقي
ٍ
أفكار إبداعية جديدة لبرنامجنا .وتُنفَّذ عند الحاجة فعَّالياتٌ محلية بتنسي ٍ
وثيق مع رابطة الشباب الوطنية .ويفتح معسكر الخيام التقليدي في عيد العنصرة أبوابه لكل المهتمين .وجديدُنا هو مشروع
"استشاري نقاط القوة" .وهنا يتسنى لشباب البالغين الحصول على تأهي ٍل عملي ليصبحوا مساعدين في حل األزمات.
لدينا كذلك مجموعةٌ لألطفال في عمر  10–5سنوات .تلتقي كل يومي أربعاء في الشهر وتحظى برعاي ٍة تربوية على يد مشرفين
إثنين للمجموعة.
كيف يمكنني المشاركة:
ُ
أشخاص آخرين وتستمت ُع بفعل ذلك؟ هل أنت مهت ٌم بالعمل السياسي الشبابي
أجل
من
االنخراط
د
وتري
بالطبيعة
شغوف
هل أنت
ٍ
ٌ
سجل بكل سهولة!
وتري ُد االنخراط في حماية البيئة والعدالة االجتماعية ومجابهة اليمين؟ إذن ِّ
يمكنك أن تلقي نظرة ً عامة على كافة الفعَّاليات الحالية على موقعنا الرسمي .وتتوفَّر هناك كذلك معلوماتٌ حول مجموعة
األطفال.
لإلتصال:
شباب أصدقاء الطبيعة في فيسبادن ()Naturfreundejugend Wiesbaden
فرويندنبيرج شتراسه )Freudenbergstraße 241( 241
 65201فيسبادن ()65201 Wiesbaden
www.naturfreunde-in-wiesbaden.de
البريد اإللكترونيinfo@naturfreunde-in-wiesbaden.de :
إقتباس:
ٌ
جمعية أصدقاء الطبيعة واحدة من أقدم المنظمات البيئية في العالم
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