
 
 

عن نبذة مختصرة  (AMS) (ا م س)   
 او باختصار ا م س (Action, Mond & Sterne Camp) فهم انتقاد، إنشاء شيء جديد, بجميع هذه االشياء يهتم الحراك قمر ونجوم كامب

(AMS) في سانت جورجين الوقع في جنوب شفارتس فالد. 
 .هنا ولمدة اربعة ايام يُهيئ التوجه اليساري االجتماعي مكان حر للجميع وعلى شكل ادارة ذاتية 

اك اماكن للمحاضرات وورش للعمل ومجموعة من الفعاليات الثقافيةهن  . 

ي عن طريق التعامل مع بعضها البعضواعطاء كل فرد المجال في التحكم والتصرف الذاتي، على سبيل المثال عند الطبخ او الترتيب والتنظيم  ف
  .المخيم نريد عن طريق سياستناء البديهية

االت والتاهيالت الثقافية إلننا نعقد كل مساء مجموعة من الفعاليات الثقافية والحفالت الموسيقية المختلفة على منصة وبالطبع انه لن تنقصنا االحتف
 .المسرح او في الغابة

 

 تمويل المخيم ؟
صة يعتمد مخيمنا على دعم جميع المشاركين المالي والعملي. وهذا يشمل ليس فقط المساعدة في الطابخ، أو أثناء البناء وتفكيك المعدات الخا

ر متوفرة لدى المشترك، فانه يورو. إذا كانت هذه األموال غي 35و  25بالمخيم. بل ايضاً التبرع المالي الذي تُقّدر قيمتة   لمدة أربعة أيام  ما بين 
 !ليس هناك مانع من الحضورواالستمتاع معنا في المخيم

 

  البناء وتفكيك معدات المخيم
 .هناك طرق كثيرة في المساعدة على تجهيز المخيم, مثالً المساعدة في  الرسم او التزيين او الطبخ

.سبتمبر ۹اغسطس وسيتغرق التفكيك والترتيب حتى  ۲٦ونحن نقدر مساعدتكم في التجهيز وذالك بدًئ من يوم الجمعة الموافق    . 
 (ams-camp[at]fest-spiel-haus.de) اذا كانت  لديكم الرغبة في المشاركة، يرجى التواصل معنا عبر االيميل 

 

 االكل والشرب •
يرغب بهيوفر المخيم المجال لتجربة أشياء جديدة. من اجل ان يستطيع كل شخص أن يأكل االكل الذي  . 

هو عبارة عن مجموعة من المتطوعين على شكل تنظيم ذاتي في المطبخ،  , Maulwurf  "نحن لدينا تنظيم الذي يهتم بالطبخ و يسمى "الخلد
ولهذا السبب يمكن للجميع المساهمة في الطبخ.نحن نطبخ ماكوالت نباتية فقط، وجميع الخضرات موسمية وخالية من المواد الحافضة او 

يعتمد نضام الطبخ  على أساس التبرع الخالص اي كل شخص يتبرع بالمبلغ الذي يستطيع عليه . والمبلغ الفائض سوف يُفيد مخيمنا  -اويةالكيم
 .في دعم  النشاطات القادمة

 

لوعي؟ مخيم للجميعا  
كل شخص بالراحةالمخيم مكان للجميع حيث يمكن أن يشعر  . 

ومع ذلك، ونحن نعيش في مجتمع يتنتمي الئ مظهره اليومي كًل من التمييز على أساس الجنس والعنصرية وغيرها من أشكال التمييز 



ترة واالضطهاد النفسي. حتى في مناسبه كهاذه فانه من المحتمل حصول تهجمات من هذا النوع, لهذا السبب لن تتسامح مع هذه التصرفات اثناء ف
 المخيم

 .بواسطة مفهوم الوعي نريد رفع مستوى الوعي واالحترام في التعامالت بين المشتركين
 

  الطريق الى امخيم
يقام هذا العام علىالمخيم   Jugendzeltplatz في Stöcklewald في سانت جورجين (Südschwarzwald). العنوان الدقيق هو: 

Zeltlagerplatz Stöcklewald 
Fritz-Lamm-Bildungsstätte / Kurt-Roth-Haus 

78120 Furtwangen (Baden-Württemberg) 
هاوس-روث-مؤسسة فريتز الم التربوية / كورت  

 
78120 Furtwangen ( فورتمبرغ-بادن ) 

متر الى الجنوب الغربي من برج ٥۰۰ما يقرب من  Schönwaldو Furtwangen ،Triberg الساحة والمنزل يقعان ما بين  Stöcklewald 
متر. ويحيط المنطقة من قبل الغابة ۱۰۰۰على ارتفاع حوالي    

جورجينالى  محطة سانت  (Schwarzwaldbahn ) السفر بقطارشفارتس فالد  ( St. Georgen) .  من هناك سوف نقوم بتنظيم خدمة نقل
 .Stoeckl مستمرة التي سوف تجلبكم الى المخيم في الغابة

 

 للتواصل معنا
 .، وسوف نقوم بالرد عليك فورا (ams-camp[at]fest-spiel-haus.de) هل هناك اي أسئلة؟ اذاً إرسل بريد إلكتروني إلى االيميل


