
 "كوفنتري ترحب بكممهرجان "

 المقدمة 

كوفنتري ترحب بكم هو مهرجان رائع تم تأسيسه احتفاال بالمساهمة الرائعة التي قام بها الالجئون والمهاجرون  

المرض الوبائي المتفشي جعلنا نتعامل معه كل بطريقته المختلفة عن الالخر.نحن سعداء ان    من أجل مدينتنا.

الالكثير من   العديد من  بتنظيم  قامو  بطريقة رقمية  نشاطات الشركاء  أو  مباشر  بنقل  أنها  أونالين  ,سواء  واألهم 

 !  مجانيةبمجملها 

, الي  الكوميديا  من  المسموعة, بداية  نشطة,عر  التسجيالت  ونقاشات  حوارات  الي  االبتكارية  الورش  وض  من 

هذه السنة نحن فخورون بتغطية الكثير من    . Zoom  الشعر عن طريق برنامج الزوم   القاء مسرحية مباشرة,الي  

 . بحث عن مالذ أمن الهوية الشخصية, المكان, اللجوء, ال  منهاالمواضيع 

 أونالينانضمو الينا سواء بشكل شخصي او بطريقة رقمية 

Megan Evans  

 New Communities and Social Inclusion (Caring Cities) منتج مساعد

Coventry City of Culture Trust  

 

Twitter @CovWelcomes 

Instagram @CoventryWelcomes2021 

Facebook/CoventryWelcomes2021 

 انضمو الي النقاش: 

 #CoventryWelcomes2021 #RefugeeWeek2021 #WeCannotWalkAlone #CoventryMoves 

#HereForCulture 

 

 التذاكر والدخول  

الواقع في   Coventry 2021من دكان  و  Coventry 2021اونالين علي موقع   06/01سيتم فتح باب الحجز من تاريخ 

 . Coventry City Centreفي السنتر   Hertford Streetشارع   

ية الحصول علي معلومات اضافية بامكانكم تطرحو تساؤالتكم علي العناوين البريد الرغبة فيفي حالة صعوبة الحجز او

 التالية

access@coventry2021.co.uk 

coventry2021.co.uk/CoventryWelcomes 

 

mailto:access@coventry2021.co.uk
http://www.coventry2021.co.uk/CoventryWelcomes


 

   حضور شخصي-نقل مباشر 

                                                                                         No Direction Home                       

            .Counterpoints Artsبمساعدة                    

 مساء  7:00-9:00             التوقيت                 

                                                                                   The Box, Fargo CV1 5ED      العنوان 

 ادفع ما تريد                              £4-0      

 ئي متوفر  تسجيل تلقا

 سنة يجب عليهم الحضور مع شخص بالغ   16الشباب االقل من  

   Yuriko Kontani, بمساعدة Stella Graham مع تقديم مميز من الكوميدية  ديدة,عنا اصوات ج تعالي وجرب م

Yasmin Moradiو Edin Suljic – بالمشاركة مع  و Shappi Korsandi -احد افضل الكوميديين. 

No Direction Home    مسرح علي  انتاجه  تم  كوميدي  مشروع  و    Camden People’s Theatreهو 

Counterpoints Arts  جوائز عدة  علي  المتحصل  الكوميدي  للمواهب   Tom Parry. و  دعم  هي  العوامل  هذه  كل 

 الصاعدة من الالجئين و المهجرين من عدة ثقافات. 

 

 11&12 حلقة    Still We Rise Podcastحلقات مباشرة بعنوان  

Coventry Asylum & Refugee Action Group (CARAG)  

  

      11حلقة 

 06/15الثالثاء   :تاريخب 

 مساء  8:00-6:00

 12حلقة 

 06/17بتاريخ: الخميس  

            مساء   9:00-7:00



 The Herbert Art Gallery & Museum CV1 5QP العنوان:   

   

 0-4£ادفع القيمة التي تريدها من 

 التسجيل التلقائي متوفر 

 18   مسموح فقط العمار +

CARAG    تسعي الي ابراز مزايا بريطانيا من ناحية البنية التحتية لموضوع الالجئين, مساعدة    ينهي منظمة تابعة لالجئ

محادثات مع    ك, ستكون هنا Still We Riseانضمو الينا مع عرض    ,الالجئين التأقلم مع بريطانيا, االحتفال باالنجازات 

 تعاملو مع قوانين بريطانيا للهجرة. العديد من الضيوف أمام جمهور صغير خالل يومين, المحادثات ستكون مع ضيوف ي 

 The Lightless Sky: My Journeyكاتب     Gulwali Passarlay انضمو الينا يوم الثالثاء ستكون هناك حلقة نقاش مع

to Safety as a Child Refugee  هذا الولد واجه رحلة شاقة من افغانستان ,عبر القارات, واجه جوع و    سنة.    12:عمر

بعد   المتحدة.  المملكة  الي  أخيرا  ان وصل  الي  لمدة شهر,  في غابة   المشقة  تحمل  قارب صغير,  في  البحر  حبس, عبر 

 وصوله انضم لعائلة وتفوق في الدراسة, ثم تحصل علي مكان في افضل الجامعات. 

   Coventry South)  )Zarah Sultana MPاش معانضمو معنا لحلقة نق

 @    ,StillWeRiseP(. انضمو الينا علي تويتر   ( Apple podcasts, spotifyسجلو في تسجيالت

caragcoventry @ 

Nanjing – Performing Forgiveness 

Coventry University with Jude Christian  

 06/16االربعاء   

 الظهر  7الظهر,   3الظهر,   12

 Coventry Cathedralالمكان 

 مجاني  ور الحض

 والترجمة ستظهر في اسفل الشاشة  مصاحبا بترجمة الفيلم المعروض  سيكون 

 ستكون هناك حلقة نقاش مباشرة بعد عرض السابعة 

 16+مناسب لالعمار  

 Jude لود في كوفنتريالمو  والمخرج    وجودك في بالد غريبة عليك امر معقد حتي لو كنت غريب عنها جزئيا. الكاتب 

Christian    ان وال  Nanjingصرح  الهوية,  مواضيع  علي  لجريمة    رد  االنتاج  هذا   صراعات,تتكلم   Nanjingفعل 

Massacre     في شكل عرض مسرحي رقمي مع حلقة نقاش. العرض حيتطرق الي    2021. تم احيائها في سنة  1937في

 يش معا بسالم؟ الجمهور سيتم تشجيعه للعب دور في هذه النقاشات. مامعني اختالط االعراق؟ وكيف نعأسئلة مثل سؤال 



وعرض االسئلة سيكون في وجود حضور شخصي من الجمهور, اما عرض الساعة  3 العرض وقت الظهر والساعة 

 . zoomالسابعة و عرض االسئلة ستكون في وجود حضور الجمهور بشكل شخصي ورقمي عن طريق تطبيق الزوم 

من   تم تطويره بدعم. Tamara Mooreو   Centre for Trust   ,Peace and Social Relations مقدم اليكم من

Ovalhouse  و تم االنتاج امهرجان NOW Festival    في   The Yard Theatre  تم دعمه ماديا من الحكومة من .Arts 

Council England . 

 

Putting the Flags Out for Coventry Welcomes              

Positive Images Festival with Chrysalis Craft & Hillz FM  

 06/17والخميس    16االربعاء

 مساء    3.30-5الساعة  

 العنوان 

WATCH Centre CV1 5LZ 

 الدخول مجانا  

 بالغ االطفال يجب ان يكون معهم شخص  8-18 مناسب العمار  

الي من    Hillz FM  تعالو  العديد  علي  التعرف  مزينة,  اعالم  صنع   , والشباب  لالطفال  المجهز  برنامجنا  الي  وانضمو 

المس  التسجيل  شرط  ليس  الزوم   بقالثقافات.  تطبيق  خالل  عن  للبالغين  مجهز  برنامج  يوجد  وانضمو.  تعالو  فقط   ,  

zoom ادخلو علي كلمة06/16يوم االربعاء ,live-digital section  .للمزيد من التفاصيل 

 

Inini and CARAG Zine launch 

Inini and Coventry Asylum & Refugee Action Group 

 06/18  جمعةال

 مساء    7-10الساعة  

 العنوان 

The Herbert Art Gallery & Museum CV1 5QP 

 الدخول مجانا  

  متوفر تسجيل تلقائي

 16+مناسب لالعمار  

Inini    .يدعم أشخاص تبحث عن مكان أمن في كوفنتري. الصعوبات الي تواجههم عندما يحاولون االندماج مع المجتمع

ير مكتوبة من فنانين يبحثون أو بحثو في السابق عن مكان امن في كوفنتري, سيتم عرض  ارالمتكون من تقZine نقدم لكم 



جدا   موهوب  رسام  مع  بالتعامل  أيضا  سعداء  نحن   & Majid Adin     (Rocket Man, Hamidمواهبهم. 

Shakespeare).ا 

 

الوجبات   .Zineسيتم تقديم عشاء خفيف في هذا العرض. تعالو واستمتعو بوجبات اللحوم أو بالوجبات النباتية عند افتتاح 

ال يمكنك تناول العشاء  أنه  ستكون مجهزة مسبقا لذلك لن يكون بامكاننها اضافة أي احتياجات غذائية أخري. في حالة 

 خول باالكل الي مكان العرض. دال اسيكون ممنوع ه المجهز, كل قبل القدوم الن 

 

The Bundle  

Journeymen Theatre with Coventry Refugee & Migrant Centre 

 06/19  سبتال

 مساء    2الساعة  

 العنوان 

St Peter’s Centre CV1 5NP 

 الدخول مجانا  

 سنة يجب ان يكون معهم شخص بالغ 16االطفال تحت  

 The Bundle  حقوق من  حرمانتها  مع  معاناتها  تروي  عديلة  قصة  الثالثة,  وأطفالها  المرأة  حقيقية  قصة  عن  متفبس 

ا من بلد الميالد روسيا عن طرق أباها الشيشاني, ثم اجبارها علي الجواز واجبارها ان تكون  االنسان في الشيشان, ثم جلبه

حياتها كخادمة, جازفت مجازفة كبيرة ونضمت محاولة هروب للمملكة المتحدة. هنا اعتبرته منزلة ولكنها واجهت وسط  

   . بعد انتهاء العرض ستكون هناك حلقة نقاش. Home Officeغير مريح من قبل 

 

 

REWIND  

University of Warwick with Ephemeral Ensemble and Belgrade Theatre Coventry   

 06/19  سبتال

 مساء    7:30-9الساعة  

 العنوان 

Belgrade Theatre Coventry, CV1 1GS 

 الدخول مجانا  

 متوفر تسجيل تلقائي وأيضا لحلقات النقاش



أصوات   هناك  بعيدة  بمسافات  االرض  السطح؟  تحت  الي  يرتغعون  وهم  تسمعها  هل  مسموعة.   Ephemeralغير 

Ensemble    تدعوكم لعالم علم الثقافات الشرعية. مقتبس عن قصص حقيقة عن المقاومة في شكل عرض مسحي, مقتبس

القر سبعينيات  الالتينيةفي  امركا  في  دكتاتوري  لحكم  تعرضو  لكم  عن قصص الجئين  جلبنا  الماضي,  هذا  Rewindن   .

دقيقة وسيكون في اغلبه من غير كالم. بعد العرض ستكون هناك حلقة نقاش. العرض هو من     30العرض ستكون مدته  

وورك جامعة  مهرجا  University of Warwick  انتاج  من  جزء  هو    Warwick's Resonate Festivalن  والذي 

 ي االمان. بمسرح اللجوء ال ي, هذا المسرح المسمBelgrade Theatre Coventry بالتعاون مع مسرح  

www.warwick.ac.uk/resonate 

 

Can You Hear Me, Now?  

Stand and Be Counted, in partnership with The Belgrade Theatre Coventry and Coventry 

Refugee & Migrant Centre Commissioned by Coventry City of Culture Trust 

 06/20االحد  

 مساء    1-2الساعة  

 العنوان 

Swanswell Park CV1 4FF 

 الدخول مجانا  

 مناسب لجميع االعمار 

Stand and Be Countedس  , هي أول شركة انجليزية مسرحية خاصة باللجوء الي االمان, اشتغلت هذه الشركة مع نا

كانو يبحثون عن ملجأ امن في كوفنتري الحياء رد فعل قوي ضد ممارسات ظالمة مثل اجبار الناس علي السكوت و كيف  

مليء   سيكون   , الطلق  الهواء  في  سيكون  االحتفالي  اللعرض  هذا  نداء.  وجود  حالة  في  االستماع  عليه  يجب  المجتمع 

 Artsموسيقي, عروض, و رواية قصص. مدعوم من    بالسعادة معمول خصوصا لسكان كوفنتري. توقع وجود رقص,

Council England and Spirit 2012 . 

 شخص للمجموعة.   20مساء والمجموعات ستكون ال تتجاوز 1-2   الساعة   وح بيناالبداية ستتر

 

I am Kalam (PG): An evening of film, food and talk 

Sahyadri Friends & Screening Rights 

 06/20االحد  

 مساء    6:00-9:30الساعة  

 

http://www.warwick.ac.uk/resonate


 العنوان

 Cheylesmore Community Centre CV3 5JX 

 الدخول مجانا  

بال الهندية الدخول مكتوب  الشاشة,  لغة  أسفل  باالنجليزي  ترجمة  يحمل شهادة  , مع  الفيلم  االسئلة واالجوبة. هذا  فقرة  مع 

PGعمار , ولكن بعض المشاهد قد ال تكون مناسبة لالعمار الصغيرة. هذا يعني  انه مناسب لجميع اال 

انضمو الينا لمشاهدة فيلم واستمتعو بأحلي الوجبات. هذا الفيلم يروي قصة طفل صغير معجب بحياة رئيس وزراء الهند  

 لكي يواجه الحياة كانسان فقير. 

لهذا   مسبقا  مجهز  االكل  هذا  العرض.  وقت  نباتي  أكل  بأطيب  غذائية  استمتعو  احتياجات  لطلب  فرصة  هناك  تكون  لن 

 كل قبل القدوم الن سيكون ممنوع الخول باالكل الي مكان العرض.  في حالة ال يمكنك تناول العشاء المجهز,خاصة,   

 

Live face to face events outside of Coventry Welcomes week 

No Direction Home: Coventry Showcase  

In association with Counterpoints Arts, Tom Parry, & Stella Graham 

 06/25الجمعة  

 06/26السبت  

 06/27األحد  

 

 مساء    7الساعة  

 العنوان

The Tin, Canal Basin CV1 4LY  

 تذاكر رقمية )اونالين( متوفرة أيضا 

 £4,  £1, £0الدخول حسب االستطاعة   

 سنة يجب ان يكونو مع شخص بالغ.  16االطفال تحت  

 Nish و  Fatiha El-Ghorri  ,Rosie Jones   06/26 06/25من      . أبرز ظهور حيكونStella Grahamالتقديم من  

Kumar 06/27 . 

فتح برنامج    Counterpoints Arts بالتعامل مع  Tom Parry الكوميدي المتحصل علي عدة جوائز2018 منذ خريف  

هذا البرنامج عبارة عن كورس جديد لالجئين الذين عندهم   – No Direction Home stand-up programmeاسمه  

 Fathia El-Ghorri و     Kai Samra, والكوميديين  Tom Parryو   Stella Graham. بجانب    حس وموهبة كوميدية

 2021.والبرامج المباشرة أمام الجمهور التي ستعرض في شهر ستة  منهج والورش العملية الذين ساعدو في عمل ال



 Refugee andو    Coventry City of Culture Trust ,Counterpoints Artsالعربون لتحقيق العمل مشترك بين 

  ,Migrant centre الدعم المالي منSpirit of 2012 . 

 

Positive Images Festival   

Multicultural Concert of Music and Dance 

 31-07السبت  

 blinkingflip @ floمساء  للتأكد من الوقت  0010:-007: الساعة  

 العنوان

Ukrainian Hall CV1 4HL  

 الدخول مجاني 

www.positiveimagesfestival.co.uk 

 

In the City  

Coventry Refugee & Migrant Centre 

 25-09السبت  

 مساء   12:00 -06:00الساعة

 العنوان

Broadgate and Shelton Square  

, المهرجان يعود بحلة جديدة , موسيقي, رقص من جميع أنحاء  2019في    Party in the Cityحققه د النجاح الذي  عب 

 العالم.

 

 

 

This is Africa 2021-2022 launch  

We Are Warriors – African Cultural Night   

 25-06السبت  

 مساء    06:00-09:00الساعة  

 العنوان

http://www.positiveimagesfestival.co.uk/


Coventry University Square, Priory Street CV1 5FB 

مدينة   كوفنتري  فيها  التي  السنة  طوال  االفريقية  الثقافة  تبرز  افريقية  عروض  للمشاهد  يجلب   , مبتكر  و  شيق  برنامج 

, مع عروض مذهلة متكونة من   االفريقية  والحضارة   بالثقافة  , سيكون مساء مليء  االفتتاح  الينا في  أنضمو  الثقافات. 

 . www.thisisafrica2021.co.ukرقص أفريقي شعبي , شعر, و موسيقي. 

 

 

Live - digital     )مجاني بالكامل( 

Cooking with Mona  

MiFriendly Cities 

  14-06االثنين 

 مساء     1:00-1:45الساعة  

 تذاكر متاحة   –zoomحلقة علي األب زوم  

 متوفر التسجيل الفوري 

 مسموح لجميع األعمار  

يتم التعرف علي   الناس, تعلم لغة. انضمو لمني مع حصة طبخ أونالين. ستعمل سلطة  الطبخ هو فن رائع وعن طريقه 

 الباذنجال. 

 

Hate crime and contacting the police  

MiFriendly Cities with LEAP & West Midlands Police 

 15-06الثالثاء 

   صباحا   10:00-11:00الساعة  

 تذاكر متاحة   –zoomحلقة علي األب زوم  

Access Captioned 

 لجميع االعمار  مسموح 

الينا   انضمو   . االتصال  يجب  ولماذا  متي  معرفة  يجب  ولكن  حياتكم  في  بتاشرطة  تتصلو  أن  الي  تحتاجو  ال  أن  نتمني 

 أونالين لمناقشة الطرق المختلفة للتواصل معهم, و أي طريقة يجب اختيارها ومتي.

 



Spotting the Signs of Youth Exploitation   

West Midlands Police with Positive Choices 

 16-06االربعاء 

 مساء     11:00-12:30الساعة  

 تذاكر متاحة   –zoomحلقة علي األب زوم  

 متوفر التسجيل الفوري  

 مسموح لجميع االعمار 

انضمو الينا اونالين ألكتشاف الطرق الي يمكن أن يتأثر بيها الشباب بغيرهم واالنجراف الي الجريمة . ما هي العالمات  

ماهي المنظمات  الي يجب أن يالحظها االباء واالمهات وأصحاب المهن المحيطة بالطفل وكيف تكون طريقة حمايتهم؟  

 الي يمكن اللجوء اليها لطلب المساعدة؟ 

 

Everyone’s Coventry  

The University of Warwick with Coventry College ESOL 

 16-06االربعاء 

 مساء     01:00الساعة  

 تذاكر متاحة  –teamsحلقة علي األب تيمز 

   متوفر التسجيل الفوري 

 16مسموح لألعمار + 

في سن الشباب  يبرز مواهب  الذي  المتميز  العرض  في  أونالين  الينا  في    19-16  أنضمو  امن  يبحثون عن مالذ  والذين 

)كورس لغة انجليزية    ESOL, والذي يدرس فيه الكثير منهم اللغة االنجليزيةCoventry Collegeكوفنتري. بالتعامل مع  

لغات غير االنجليزية(, هؤالء الشباب قامو بكتابة شعر , طرق أكالت, قصص قصيرة, مذكرات تعبر خاص بالناطقين  

المختل ثقافاتهم  الهجرة. سينظم  عن  الذي سيروي قصته مع  ESOL  الينا طالب سابق    Umar Teerabفة وذكرياتهم مع 

لرؤية   Resonate. البحث عن مقر امن في كوفنتري وكيف يساعد في الكثير من شباب المدينة. هو جزء من مهرجان

 . www.warwick.ac.uk/resonateالصور أدخل علي 

 

 

 

 

http://www.warwick.ac.uk/resonate


Putting the Flags Out for Coventry Welcomes                

Positive Images Festival with Chrysalis Craft & Hillz FM 

 16-06االربعاء 

 مساء     02:00 -03:30-الساعة

 تذاكر متاحة   –zoomحلقة علي األب زوم 

 . معلومات سهلة القراءة متاحة عند الطلب -متوفر التسجيل الرقمي

 . سيكون مسموح اصطحاب االطفال معكم لكن الفئة العمرية المستهدفة ستكون من الباغين. 18مسموح لألعمار + 

 

باال تعرفها  التي  االيجابية  الكلمات  ماهي  لك؟  مهمة  الكلمات  من  سيكون أي  الينا  أنضمو  أخري.  لغة  بأي  أو  نجليزي 

بامكانكم استعمال كلماتكم و صناعة علم. سيتم تجميع جميع االعالم وربطها مع بعضها ثم عرضها في مكان عام. ستكون  

واالبتكا الرسم  من  رعدة  للتجميع                                                                                          The WATCH centre.كوفنتري     متاحة 

من   للمزيد  أونالين.  الحصة  حضور  من  يتمكنو  لن  الذين  لالخشاص  بصور  ومرفقة  مكتوبة  تعليمات  هناك  ستكون 

 . positiveimagesfest@yahoo.comالمعلومات أو معلومات الدخول تواصلو عااليميل التالي 

 في      06/17,16متاحة أيضا يومي االربعاء والخميس    –  8-18حصص للألطفال من سن

The WATCH centre فقط أدخلو علي فقرة .Live – in-person  . 

 

Nanjing – Performing Forgiveness 

Coventry University with Jude Christian  

 16-06االربعاء 

 مساء     07:00الساعة  

 تذاكر متاحة   –zoomحلقة علي األب زوم 

 مجاني

 ستكون فيه خاصية التسجيل الفوري   الفيلم سيكون مصحوب بكتابة أسفل الشاشة, و النقاش بعض العرض

 16   مسموح لألعمار +

فقرة االسئلة واالجوبة ستكون متاحة  وللتعرف علي هذه الفقرة. الفيلم عند السابعة    Live – in-personأدخلو علي فقرة  

لتسهيل   الرقمي  الجمهور  مع  دمجه  سيتم   شخصيا  الحاضر  الجمهور  الزوم.  طريق  عن  أو  شخصي  بشكل  للحضور 

 حضوره أينما كنت. 

 

mailto:positiveimagesfest@yahoo.com


Health Champions in Conversation   

Coventry Health Champions 

 17-06الخميس  

 مساء     10:00-11:00الساعة  

 تذاكر متاحة   –zoomحلقة علي األب زوم 

 متوفر التسجيل الفوري  

 مسموح لجميع االعمار 

 أنضمو الينا في محادثة غير رسمية مع عاملين في قطاع الصحة األبطال لمناقشة مواضيع الصحة العامة. 

 

Blackout Poetry  

Positive Images Festival with Theo Ioannou & Emilie Lauren Jones 

 17-06  خميسال

 مساء     11:00-12:30الساعة  

 تذاكر متاحة  –zoomحلقة علي األب زوم 

 معلومات سهلة القراءة متاحة عند الطلب.  -متوفر التسجيل الفوري 

 العمرية المستهدفة ستكون من الباغين. . سيكون مسموح اصطحاب االطفال معكم لكن الفئة 14مسموح لألعمار + 

تحسين لغته االنجليزية. ستحتاج  نشاط مبتكر لكل االشخاص الذين لم يتعاملو مع الشعر في حياتهم , أو لكل من يرغب في  

مجموعة صفحات من جرائد أو مجالت  قديمة , ال يهم بأي لغة. وستحتاج قلم حبري أسود ألوان مائية سوداء و ألوان  

 The WATCHيضاء أقلم االبيض تبع التصحيح )كركتر(. كل هذه االشياء ستكون متاحة فقط عليكم الذهاب الي  مائية ب 

centre    بHillfields     لجلبها. االشعار سيتم عرضها ب Ziferblat  في السنتر. للمزيد من المعلومات راسلو االيميل

 .  positiveimagesfest@yahoo.comالتالي  

 

Re/Making Home  

The University of Warwick   

 06/17الخميس  

 مساء     05:00الساعة  

 تذاكر متاحة  –zoomحلقة علي األب زوم 

 . نقاش وترجمة للعربية متاح   -متوفر التسجيل الفوري 

mailto:positiveimagesfest@yahoo.com


 14مسموح لألعمار + 

 

.  West Midlandsانضمو الينا في هذا الحدث علي زوم لعرض تقرير علي خبرة الالجئين السوريين الذين حضرو الي 

المناطق  فني معمول من سكان كوفنتري والسيكون هناك عرض فني اونالين متحور حول موضوع "البيت". هذا العرض  

أسئلة  المجاورة   بفقرة  العرض مصحوب  هذا  سيكون  السابق.  في  امن  ملجأ  عن  البحث  مع  مغامرة  عندهم  كانت  الذين 

   Resonate   .www.warwick.ac.uk/resonateهذا جزء من مهرجان  .وأجوبة  

 

 

Coventry As Global: rethinking migration, belonging and sanctuary  

The University of Warwick & Coventry University 

 06/18الجمعة  

 مساء     01:00-03:00الساعة  

 تذاكر متاحة  –zoomحلقة علي األب زوم 

 متوفر التسجيل الفوري  

 14مسموح لألعمار + 

واللذين سيتطرقو العليا,  قطاعات كوفنتري  في  النشطاء  الكثير من  الشيق مع  في حديثنا  الينا  الحديث عن    نانضمو  الي 

المدينة اللجوء في  ادارة  المعقد,  الهجرة  اتاريخ  الكبير علي  النشطاء  . اكتشفو معنا كيف كان لهذه االشياء االثر  لمجتمع. 

 Cllr Kindy Sandhu (Earlsdon),     ,Lorraine Mponela ( Coventry Asylum & Actionالمؤكد حضورهم  

GP), Reem Doukmak (Coventry Refuge & Migrant Centre).  مهرجان من  جزء  هذا   .Resonate    .

.uk/resonatewww.warwick.ac 

 

Home is Open Mic Live Stream  

Positive Youth Foundation 

 

 06/18الجمعة  

 مساء      17:00الساعة البداية 

You Tube 

 متوفر التسجيل الفوري 

 لجميع االعمار. مسموح 

http://www.warwick.ac.uk/resonate
http://www.warwick.ac.uk/resonate


كالشباب والعاملين ماذا يعني لكم البيت ؟ استعملنا اجوبتهم وصنعنا فيديو وسيكون للشباب    0نسألنا جزء كبير من السكا

 دور كبير في عرض أجزاء من هذا الفيدو للعامة. توقعو وجود موسيقي, رقص, كلمات وغيرها الكثير من االشياء... 

 

 

 

She cannot walk alone-live stream 

Laura Nyahuye & Maokwo 

 06/20االحد  

 مساء     06:30-08:30الساعة  

You Tube 

   متوفر التسجيل الفوري 

 عليه  لجميع االعمار لكن البعض قد يجد المواضيع صعبة مسموح 

 #  IAmHerمعها ؟  مشي الجئة . كيف تكون كيفية ال /تعرف علي شوارع كوفنتري بعدسة امرأة  باحثة عن اللجوء

SheCannotWalkAlone    # 

 

 عروض أونالين خارج أسبوع كوفنتري ترحب بكم

 

We are Searching for Life  

The University of Warwick 

 

 06/21 ثنيناال

 مساء     02:00الساعة  

 تذاكر متاحة  –zoomحلقة علي األب زوم 

 متوفر التسجيل الفوري 

 14+مسموح العمار 

التي تشتغل مع الالجئين بشكل يومي.     Salma Zulfiqarقبل الفنانةاونالين تم انتاجه من  قصير  الينا لعرض فيلم    وانضم

بعنوان   جامعة وورك  به طالب  قام  بحث  من مشروع  مستوحاه   Crossing the Mediterranean Sea byالفكرة 



Boat    الي ناس هاجرو  المنش  . سنتعرف  أيضا علي قصص  بلد  فقرة  أوروبا من  للبحث عن األمان. ستكون هناك  أ  

 . Resonateهذا جزء من مهرجان  لة واالجوبة التي ستسمح بالتوسع في النقاش في مواضيع الهجرة واللجوء. االسئ 

www.warwick.ac.uk/resonate 

 

 

Building Community Resilience Amid the Pandemic: A research-Art response  

University of Warwick    

 06/22 ثالثاءال

 مساء     06:00-08:00الساعة  

 تذاكر متاحة  –zoomحلقة علي األب زوم 

   متوفر التسجيل الفوري   

 14+مسموح العمار 

ون  لجامعة وورك وجامعة كوفنتري. تم استعمال الدراما لعرض كيف تعامل الواصل 2020   مشروع يحكي علي سنة   

. العرض سيكون اونالين و سيروي نتاج العديد من الورش  19 الجدد مع الوصول واالندماج مع المدينة في وقت الكوفيد  

االنغالق  ,  العملية   الخروج من  فترة  في  المستقبل علي حد سواء  البلد  و  الالجئين  التي واجهت  الصعوبات  سيتكلم علي 

 . Resonateالكامل بسبب كوفيد. هذا جزء من مهرجان 

www.warwick.ac.uk/resonate 

 

 

 

                                                                                          Exploring Coventry’s Linguistic Landscape   

The University of Warwick 

 06/25  جمعةال

 مساء     02:00-03:30الساعة  

 تذاكر متاحة  –zoomحلقة علي األب زوم 

 متوفر التسجيل الفوري 

 14+مسموح العمار 

http://www.warwick.ac.uk/resonate
http://www.warwick.ac.uk/resonate


الترجمة   شبكة  الهجرة,الهوية,   دمج  تم  كوفنتري.   في  اللغات  اخالف  الستكشاف  أونالين  الينا  مع     (MITN)انضمو 

في     Rosalind Harvey المترجمة الثقافات  متعد  محيط  في  والترجمة  الهجرة,اللغات,  مجال  في  شغلها  لعرض   ,

لقاء مع   اللغوية في سوق  يضم أسئلة علي    Rosalind Harveyكوفنتري. سيكون هناك  التعددية  يتكلم عن  الذي  فيلمها 

االسئلة واالجوبة. هذا جزء من    ( (Coventry Market  كوفنتري فقرة  العرض ستكون هناك  بعد  فيه.  العاملين  وحياة 

 .    Resonateمهرجان 

www.warwick.ac.uk/resonate 

 

 

Conversation Café 

Coventry Library Services 

 06/25  جمعةال

 صباحا    10:30-11:30الساعة  

 تذاكر متاحة  –zoomحلقة علي األب زوم 

 16+مسموح العمار 

انضمو الينا أونالين لتتمرنو علي استعمال اللغة االنجليزية في الكالم مع أعضاء المكتبة اللطفاء. هذه الحلقة مفيدة للناس  

 لتحصل علي تدريب اضافي.   ESOL  الي تدرس في 

 

 االفالم والبرامج السمعية

Sanctuary of Our City 

 Theoوذكرياتهم. العمل مدعوم   من    تري. يتكلم علي مشاعرهمي يعشن في كوفن ت فيلم من انتاج مجموعة من النساء الال

Ioannou    ,Victoria Sesi    و  Amal Parr      منFoleshill Women’s Training    .Sherrie Edgar      وقفت

  National Lottery Community Fundو   Coventry City Culture trustماديا من    وراء الكاميرا. العمل مدعوم 

من   مدعوم  مشروع  64وأيضا  هو  الفيلم  فنان.  خالل    كونهل   Theo  مليون  المجتمعات  شمل  لم  لبرنامج  تابع  

Community Connectors Programme 

   

We Cannot Walk Alone 

St Francis Employability 

أو يتمنون أنها تتحسن و يريدونها  فيلم من انتاج العاملين, المتطوعين, والزبائن. يتكلمون عن االشياء التي يجدونها صعبة,  

 باالضافة الي شكر هؤالء الناس الذين ساهمو في حدوث التغيير.  -تتغير.

http://www.warwick.ac.uk/resonate


 06/14متاح من 

 

Change the Word: Poems of the City  

Good Chance Theatre Change the Word collective 

  علي الموضوع المختار    سيتم عرض شعر مكتوب كرد  Tanisha Chopra و    Landry Affton أفالم لشعراء كوفنتري: 

 .We cannot Walk Alone    هجرين  مألسبوع ال

تغير   يعني ان  الثاني. سيستكشفو مذا  بلد  باكستلن  او  للشاعر االول  اللون  البيج  سيتكلمو علي جمال بالدهم  سواء الشط 

 : تم طلب العمل من قبل  –ع جديد لنفسك تحاول تشكيل مكان وواق –مكانك المتواجد فيه وتتحول لمكان اخر 

Coventry City of Culture Trust 

  06/14    سيكون متاح من تاريخ 

www.goodchance.org.uk/changetheword 

 

Send Me to Coventry 

Khizra Dhindsa (nee Bano)     الش  ة رئيسهي في  مركز  في    West Midlandsرطة  اجباري  جواز  من  هربت 

في جيبها. شاهدو قصتها الي تحكي عن افكارها, الشهر , الحياة    £40سنة. كان لديه فقط    18باكستبن عندما كان عمرها  

 في كوفنتري. 

 06/14متاح من يوم  

 

Together Walk We 
Belgrade Theatre Coventry and Coventry Refugee & Migrant Centre’s Sharing Cultures group 

  
 يتشاركون  يتمشون و يجتمعون عندما السكان. من لمجموعة االسبوع من اءثالث يوم كل جماعي مشي قصة يحكي الفيلم

 قبل: من المادي الدعم تم . الفيلم في قصتهم عي تفرج المدينة. يستكشفون الوقت نفس في واالفكار, الثقافات

(AMIF) Fund Integration and Migration Asylum, the 

 

 صباحا    0011: الساعة  06-15 تاريخ من متاح

www.belgrade.co.uk/projects/theatre-of-sanctuary 

 

 

 

 

http://www.goodchance.org.uk/changetheword


Love thy Neighbour (We Cannot Walk Alone) 

members of Coventry Asylum & Refugee Action Group                                   تم انتاجه وبالمشاركة مع

                                     

  06/16متاح من تاريخ 

 

 

Lullabies from Coventry to Beirut 

Chrysalis Craft and Carriers of Hope  

مقطع صوتي يتضمن الباحثين عن اللجوء في كوفنتري وبيروت وهم يسجلون أغاني مع بعض ليظهرو للناس التواصل  

 الذي عندنا مع االطفال وان أطفالتا يحتاجون لطفولة صحية. 

 06/14متاح من 

In Conversation with Sara Shamma 

    Herbert Art Gallery  في كوفنتري في  بأول معرض لها  Sara Shammaقامت  الرسامة  بعدما جمعت العالم,  

&Museum  لبنانية و     2001  في أم  يومنا هذا. ولدت في دمشق سوريا ألب سوري و  الي  قبل عشرون سنة مضت 

الجميلة, جامعة د الفنون  الفيلم    ثممشق.  تخرجت من كلية  فنانة ذات موهبة خاصة. شاهد  بفيزا  لندن ودخلت  الي  انتقلت 

 فيه علي شغلها وعالقتها مع مدينة السالم الوحيدة في المملكة المتحدة.  تحكي الذي 

 14-06متاح من 

 

Blanket Migration The - Solidarity In 

Zulfiqar Salma and ARTconnects 

 الناشطة وأيضا دولة,  25  من اكثر من الجئين وبنات نساء من فني عمل   100 من اكثر يتضمن دقائق رةعش مدته فيلم

 Midlands West ميزو الذين برمنجهام نساء من مبتكرة االصلية, الالجئين بشبكة بداية . Zulfiqar Salmaالحقوقية

 الحياء نداء هو الفيلم هذا االمان. عن وبحثو العنف من هربو الذين والبنات للنساء خاصة بالمهجرين الترحيب كمركز

 من خطرة بمجازفات يقومون الالتي خاصة الهجرة. وقت والبنات النساء حماية و السالم القبول, القوي, جمع االحساس,

 .  Centre Arts Midlands theو UK ilCounc Arts  , Nations United Theمن مدعوم أوروبا. الي القدوم أجل

 06/14 من متاح

 
Positive Images Festival Poetry Workshop  

العالم,   أنحتء  من  واالشعار  الشعراء  لكم  سيقدم  من  المقدم  علي  التقري  ....هذا  تسافر  القصص  يسافرون  الناس  مثلما 

وقصص جديدة. و العرض سيكون  فرصة لكم لكي تتشجعو وتجربو نفسكم في  كتشجيع لكم لكي تتعرفو علي أصوات  

 الكتابة. للمزيد من المعلومات يرجي التواصل: 



positiveimagesfest@yahoo.com 

 ظهرا   1الساعة    06/20متاح من 

 

 مواقع المعارض المرئية

 

Longford Park Primary School CV6 7AT 

   ماذا تعني أ تكون الجئ؟  

 06/14من 

كوفنتري   اللجوء  مدرسة    Coventry Refugee & Migrant Centreمركز  مع  قامو     Longford Park بالتعامل 

بتجريب احياء رد فعل عند الظالب عن سؤالهم . رد الطالب سيتم عرضه كعرض علي السور  االي أمام المدرسة وعلي  

 . مواقع التواصل االجتماعي

 

West Midlands Police Pop-Up museum, 26 Hertford Street 

 (Movie انظر الي فقرة االفالم  Good Chance Change the word collective .من  العمال الشعرية  من ا 2عدد 

section )  .للمزيد 

Carriers of Hope, City Arcade 

Putting the Flags Out for Coventry Welcomes and She Cannot Walk Alone  

 Positive Images    ,Chrysalis Craft CIC,  ,Hillzعرض االعالم معمول من نساء الجئين بالتعاون مع مهرجان   

FM ,Foleshill Women’s Training  بجانب عرض من فنانة .Laura Nyahuye . 

 14-06بداية العرض  

 

45/46 Hertford Street 

 Grapevineو Coventry Refugee & Migrant Centre الذين يتعاملون مع  Grain Photographyعرض من 

 

Ziferblat CV1 3BB 

  Positive imagesأشغال مختلفة من مهرجان  

 06/24يبدأ يوم 

mailto:positiveimagesfest@yahoo.com


 عرض أشغال مخلفة كان جزء من كوفنتري ترحب بكم. 

 

 ألبومات صور أونالين 

 . للمزيد:  Resonateستقوم بعمل ثالثة معارض اونالين كجزء من مهرجان    University of Warwick  جامعة وورك

warwick.ac.uk/resonate 

• Re/Making Home ( Live – digital section  انظر اليه فقرة) 

• Everyone’s Coventry (digital section  ( الي فقرة  نظر 

• Exploring Coventry’s Linguistic Landscape (see the Live – digital sectionنظر الي فقرة) 

 

 

 حمالت السوشيال ميديا 

 انضم الي النقاش: 

#CoventryWelcomes2021 #RefugeeWeek2021 #WeCannotWalkAlone #CoventryMoves  فر 

• 06/15  #WeCannotWalkAlone 
مصاحبة   ولتكن  وأعرضها  لك  خد صور  بالتمعن.  المصاحب  المشي  وتشجع علي  اللجوء  مركز  أعضاء  تبع 

في حياته. فيسبوك وتويترساعدة أي شخص  أن ت  ذا يعني لك بنتاج التفكير العميق في موضوع ما   

• 06/18 #SportUnited 
الرياضة يمكنها جمع المجتمعات معا. انضم الي فريق الهجرة الخاص بكوفنتري وانظر كيف يكتشفون قصص  
 االجئين و المهجرين. فيسبوك وتويتر  
 

• #ResonateFestival 
وورك ولذلك للمساعدة علي ابتكار أفكار جديدة ومبتكرة  شهر يتكون من أحداث مشجعة من جامعة    12برنامج مدته       

 ة. من جميع الفئات العمري 

 التي بشهرستة هي خصيصا لمهرجان كوفنتري ترحب بكم فقراتال

www.warwick.ac.uk/resonate  

 

 

 

 

http://www.warwick.ac.uk/resonate

