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 الدعوة عامة للجميع! •

 (بوتسدام) ابتداًء من الساعة الثانية عشرة ظهراً ‘ منتدى أينشتاين’حماضرات ومعرض فين يف  •

 عشاء على أنغام حفل موسيقي يف منزل أينشتاين الصيفي (كابوت) ابتداًء من الساعة اخلامسة مساًء  •

من املعروف أنَّ عامل الفيز�ء األشهر ألربت أينشتاين كان مثقَّفًا موسوعيًا متعدد االهتمامات. إال أنَّه كان أيضًا الجئاً 
إىل السري ‘ منتدى أينشتاين’تقراره يف الوال�ت املتحدة. ويسعى ومناضًال من أجل حقوق الالجئني السياسيني بعد اس

على �ج ذلك العامل الكبري يف مدينة بوتسدام، كما يتوىل إدارة منزله الصيفي يف قرية كابوت. وهذا املنزل هو الشاهد 
ل مغادرته أملانيا إىل األبد قبل املعماري الوحيد القائم على حياة أينشتاين يف أملانيا، وهو آخر مكان عاش فيه أينشتاين قب

 وصول النازيني للحكم.

(يف العنوان ‘ منتدى أينشتاين’وتبدأ فعاليات اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرًا بعدد من احملاضرات ومعرض فين يف مقر 
). يف حني تبدأ االحتفاالت يف كابوت يف متام الساعة اخلامسة Am Neuen Markt 7, Potsdamالتايل: 

مساًء. ويشرفنا أن ندعو اجلميع للحضور، وال سيما من جاءوا إىل أملانيا بسبب ما القوه من اضطهاد يف بالدهم. وال 
منتدى ’اً� من ُتشرتط إجادة اللغة األملانية. ويف متام الساعة الرابعة مساًء، سوف تقوم حافلة بنقل احلاضرين جم

 اليت تغادر حمطة بوتسدام الرئيسية مرتني كل ساعة.  607إىل كابوت. كما ميكنكم استقالل احلافلة رقم ‘ أينشتاين

وأستاذ الفقه القانوين يف جامعة  جيين إربنبيك؛ومن بني املتحدثني يف الندوة، ستكون هناك الكاتبة املقيمة يف برلني 
، اليت أسست مبادرة جديدة يف حي موابيت مارينا �بروشينكاوالفنانة البيالروسية  بيرت كنويزل؛بوتسدام للعلوم التطبيقية 

�نيس اب�غيوتيديس؛ جتمع بني الالجئني وسكان برلني القدامى واجلدد؛ وأستاذ اتريخ اهلجرة يف جامعة أوز�بروك 
عاصم رحيمه ناء الندوة، سوف يفتتح الفنان السوري ، مراسل قناة اجلزيرة السابق يف برلني. وأثأكثم سليمانواإلعالمي 

 طيلة شهر متوز/يوليو. ‘ منتدى أينشتاين’، والذي ميكنكم ز�رته يف مقر »من محص إىل هامبورغ«معرضه 

 Über den Tellerrand» (الطهي خارج الصندوق«وسوف يكون الطعام املقدَّم يف كابوت من إعداد مبادرة  
kochenيوابل،أمَّا املوسيقي فسوف تقدِّمها فرقة   وسكان برلني فرصة للطهي سو�ً.كفل لالجئني)، وهي مبادرة ت 

 .وحممود فيوينحازم نصر الدين و  .اليت تضم املوسيقيني السوريني جان مسارة

 

 



 

 

 

 
 ‘منتدى أينشتاين’حول 

االحتادية، تقوم على خدمة اجلمهور كمخترب لألفكار. مؤسسة أهلية اتبعة لوالية براندنبورغ األملانية ‘ منتدى أينشتاين’إنَّ 
ومن خالل بر�مج ممن خالل بر�مج متنوع من املؤمترات وحلقات العمل وحلقات النقاش واحملاضرات، جيمع املنتدى بني 

 اجلمهور.مع عموم  –ونقد األفكار التقليدية  -املفكرين اجملدِّدين من مجيع أحناء العامل الختبار األفكار اجلديدة 

وتشمل املوضوعات اليت يعمل عليها املنتدى الفنون واإلنسانيات والعلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية والدراسات األخالقية 
والسياسية. وأً� كان املوضوع، ُيشجَّع املتحدثون على التفكري خارج احلدود األكادميية التقليدية. والنهج املتعدد 

ع احلوار ال بني اخلرباء من جماالت خمتلفة فحسب، وإمنا كذلك وبذات القدر من التخصصات الذي يتبعه املن تدى يشجِّ
 األمهية، احلوار بني املتخصِّصني وعموم اجلمهور.

ويقوم بر�مج املنتدى، شأنه يف ذلك شأن الكتب واملقاالت اليت ينشرها العاملون فيه، على اعتقاد راسخ مفاده أنَّ العمل 
آخر غري النهوض ابملعارف األكادميية والعلمية. فالعمل الفكري ال بد أن يقدِّم التوجيه، ويرعى حب الفكري له غرض 

االستطالع، وأن يكون مصدر إهلام لالبتكار. وعالوة على ذلك، وكما كان حال ألربت أينشتاين نفسه، ال بد للعمل 
 الفكري أن يكون ملتزماً بتحمل املسؤولية االجتماعية.

 

سية أو اإلسبانية أو أو األوكرانية أو اإلنكليزية أو الفرن (ابألملانية أو الروسية غابوفيتشميشا وميكنكم إرسال أسئلتكم إىل 
 لتواصل معه ابلربيد اإللكرتوين على العنوان التايل:، وذلك اباإليطالية)
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