معلومات در باره گروه  20براي هامبورگيهاي جديد
روز جمعة  7و شنبه  8يولي  2017نشست سران گروه  20در هامبورگ
گروه 20
يعني نشست سران  19كشور صنعتي برتر و اتحاديه اروپا  .المان رياست اين نشست را در سال
 2017-2016بر عهده دارد و به همين دليل اين نشست در هامبورگ انجام ميشود .غير از اين كشورها
مهمانهاي ديگري چون رئيس اتحاديه افريقا( ) AUو مؤسسات بين المللي مثل بانك بين المللي و مؤسسه
يهداشت جهاني((WHO
مكان و زمان
اين نشست روز  7يولي در سالن نمايشگاه هامبورگ  Messehallenبرگزار ميشود .در همين روز هم يك
جشن در سالن كنسرت  Elbphilharmonieانجام ميشود.
تقريبا  20000نماينده وارد هامبورگ ميشوند كه بيشتر انها روزهاي  5و  6يولي به شهر هامبورگ ميرسند.
براي همين تظاهراتهاي مختلفي تنظيم شده كه بعضي از اين تظاهراتها در هفته اول انجام ميشود .معلومات
مختلفي در اينترنت وجود دارد .همه معلومات در سايت اينترنتي  BHFI www.bhfi.deموجود ميباشد.
در مدت نشست گروه 20
پليس بعضي مناطق را مناطق حمايت شده اعالم كرده و تردد در اين مناطق مثل نمايشگاه و سالن كنسرت الب
فقط براي ساكنين اين مناطق مجاز ميباشد نقشه ي اين مناطق در سايت hamburg.de/g20-gipfel
وجود دارد.
مسير اتوبوسهاي شماره  6و  35و  111تغيير و يا كامال متوقف ميشود .ايستگاه قطار U2 Messehallen
و ورودي و خروجي  Karolinenstraßeدر روزهاي  5تا  8يولي بسته خواهند بود.
ايستگاه  U / S Sternschanzeنمايشگاه هامبورگ و ورودي غربي Hamburg Messe -Eingang
 Westاز  5تا  8يولي بسته خواهند بود.
بيشيني ميشود كه در خيابانها ترافيكهاي زيادي بوجود ميايد.
در اين مدت حدود  15000از نيروهاي امنتي كه از شهر هامبورگ و شهرهاي ديكر براي حفظ امنيت در
مناطق مختلف شهر هامبورگ بخش ميشوند.
براي سواالت و معلومات بيشتر در اين مورد ميتوانيد با شماره  08000428650تماس بگيريد.
(از دوشنبه تا جمعه از ساعت  8تا ساعت  4بعدالظهر)
شركت در تظاهرات ازاد است و حق طبيعي شماست ولي بايد مواظب باشيد.
شايد با شما به شكل نژادپرستانه تحقيق شود "Racial Profiling .
رفتار يا تحقيق نژادپرستانه يعني سوال پرسي و مراقيت شما بدليل شكل ظاهريتان .اين طور رفتار مخالف
قانون اساسي و رفتار نژادپرستانه در موسسات محسوب ميشود .در صورت اتفاق جنين مواردي ميتوانيد با
 basis & woge e.Vبراي مشاوره و راهنماي ارتباط برقرار كنيد يا با شماره  04039842671تماس
بگيريد.

