
 برنامج األسبوع في المار
 :نيسان 22الجمعة 

 .استقبال، ورش عمل حر ونقاش حول المشروع: 11-20
 أهالً وسهالً بكم جميعاً في المار سواء كان قدومكم لشرب الشاي معنا، أو لتبادل اآلراء حول المشروع، أو لتقديم يد العون في طالء 

 .الجدران ونقل بعض األثاث
 :نيسان 23السبت 

 وجبة طعام أرتيري: 12-15
 (.الدفع حر)تعالوا لتذوق وجبة مُعدَة بعناية من قبل طاقم من الطَهاة المخضرمين 

 قهوة وثرثرة: 15-19
 .اقضوا فترة بعد الظهيرة معنا، ودعونا نستقيد من هذا الوقت للقاء والمناقشة خالل فترة احتسائنا للقهوة

 :نيسان 24األحد 
 :وجبة طعام 11-16

 دعونا نمالً بطوننا بكومة من األطباق المعدة مع لمسة من الحب، وبالطبع إن أطباقكم الشعبية موضع ترحيب أيضاً
 .«الهجرة والحلول البديلة والصراعات في سويسرا الناطقة بالفرنسية«:طاولة مستديرة: 16-19

 جان ديتوا، : تفضلوا بالقدوم للمشاركة في النقاش حول الهجرة واللجوء مع أعضاء في جمعيات سويسرة الناطقة بالفرنسية
 .أوقفوا استخدام األقبية، جمعية راء، ودانيال جيرار، عضو في جمعية العيش المشترك

 :نيسان 25االثنين 
 تعالوا لتعلم العزف الحر على اآلالت الإليقاعية مع. ورشة آالت إيقاعية تليها جلسة ارتجال: 14-16

 ستكون اآلالت الموسيقية متوفرة ولكن تستطيعون القدوم مع آالتكم . مجموعة من الهواة الشباب المتحمسين لجميع أنواع الضجيج
 .  أيضاً

 «بيبي فوت»دوري كرة القدم الصغيرة : 16-19
 هل تحبون اللعب بالبيبي فوت؟ ألم تلعبوا هذه اللعبة طوال حياتكم؟ في جميع األحوال، ال تترددوا بالقدوم حيث التسلية متاحة 

 .  للجميع
 :  نيسان 26الثالثاء 

 تليه مناقشة« األقبية»عرض عن : 19-21
 .تفضلوا بالقدوم لمشاهدة العرض بحضور مخرجته آن كلير آديه ومحمد الذي يقدم شهادته في الفيلم

 :نيسان 27األربعاء 
 ورشة رسم لألطفال  : 15-18

 أطلقوا العنان لمخيلتكم، وأبدعوا عمالً فنياً حول موضوع  . إن كنتم أطفاالً صغاراً أم كباراً، تعالوا مع فراشيكم ومالبسكم الواقية
 .الحدود

 وجبة شعبية: 18-21
 .فهي فرصة لتكوين معارف جدد( الدفع حر)تفضلوا بالقدوم لتناول الطعام 

 :نيسان 28الخميس 
 (.الدعوة مفتوحة للجميع) اجتماع تأسيسي لجمعية المار: 19-21

 هل لديكم الرغبة في المشاركة في هذا المشروع؟ هل لديكم أفكاراً عن أنشطة أو دروس يمكن أن نقوم بها؟ هل لديكم الفضول للتعرف  
 على مشروعنا؟

 .نحن ننتظركم بفارغ الصبر وستسُرَنا اقتراحاتكم كثيراً وبالمقابل انتظروا منا إخباركم عن تقدَم سير المشروع
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