
يعتمد تطوير البرنامج ووضع النشاطات حيز التنفيذ على إسهامات 
 المهتمين سواء تم ذلك باقتراح األنشطة أو تنظيمها أو تأديتها. نطمح من

كما  ،نظام العمل هذا إلى تمكين الجميع من تبادل المعارف والخبرات خالل
ويسمح بتبادلها بدون أي  إلى خلق وسط يثمن المنابع الثقافية للجميعنرمي 

   تمييز قائم على أساس بلد المنشأ أو الوضع االجتماعي.
 

 
 اقتراحاتكم موضع ترحيبنا وبخاصة تلك المتعلقة بوجبات يوم األربعاء.

 

الدفع حر في جميع النشاطات ويعني هذا أن ال وجود لألسعار ولكن نرحب 
.بالمقايضة )تبادل الحاجيات( والنقود القليلة  

 
 
 
 
 
 
 

Avenue du Vignoble 39 à 
Neuchâtel 
Bus 107 arrêt « La 
Coudre » 
lamarneuch@riseup.net 

www.lamarneuch.wordpr
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كانون األول )ديسمبر( 31وحتى  5برنامج المار من   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
هو وليد ( لالستقبال والثقافات المتعددةالملتقى المستقل  )إن مشروع المار 

ورد على وضع صعب و حاجة ، رغبة محلية لمواطنين سويسريين
.ويطرح بعض الفرص الجديدة أمام المهاجرين، اجتماعية ثقافية ملحة  

إن جمعية المار مفتوحة للجميع وتهدف إلى فتح فرص جديدة وتنظيم 
يكونوا فاعلين في المجتمع الفعاليات الثقافية التي تمكن الجميع من أن 

.المدني  
 

 

 في جميع األيام:

  مشروبات، نقاش، تسوق مجاثي، ألعاب، وقهوة سريعة التحضير

 ساعات االفتتاح

 من اإلثنين وحتى الخميس : 

16h – 19h  
( أيام األربعاء 22أيام االثنين و 20حتى  ) 

 الجمعة. مغلق
  13h – 17h :السبت    

  15h – 19h   :األحد 
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 األنشطة األسبوعية

 اإلثنين
ألعاب وتمارين باللغة الفرنسية 15-17:  

صحافة المواطن والملتيميديا ورشة 17-18:30  

 لمزيد من المعلومات راسلونا إلى: 

production@lamarneuch.ch 

 اجتماع عمومي لجمعية المار 18.30

 الثالثاء. 
: توزيع لألطعمة غير المباعة من قبل جمعية الطالب البديل الطالبي 13-14

 *المستدام

 1 ساحة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية: لويز أجاسيز

 خدمة االستقبال والمشورة لجمعية حق البقاء في نوشاتل 18:00-19:30

 للمهاجريناستقبال، معلومات ودعم 

 37شارع ايفول 

 ورشة راب: اكتب تجنباً للنسيان 16:00-19:00

 األربعاء
 *ورشة مسرح 20:00 -18:00

 وجبات الثقافات المتعددة: مقر المار 19:00

 16إعداد طعام جماعي ابتداًء من 

لسبتا  

ورشة ألعاب بهلوانية** 14:00-15:30  

 األحد

سنغال*كرة قدم بالتعاون مع اف سي  15:00-17:00  

عرض لفيلم** 17:00  

كانون األول * 30وحتى  26لن يتم القيام بهذا النشاط من   

  لن يتم القيام بهذا النشاط خالل أعطال الميالد ورأس السنة**
  

 نشاطات وفعاليات من قبلنا أو من قبل آخرين

كانون األول 8الخميس   

 ديسكوسوب ) حساء بالخضار مع الموسيقى( 15:00-21:00
 بالقرب من نافورة العدالة

كانون األول 9الجمعة   

 جسد المرأة في اإلعالن: ورشة وحوار حول الجنس 19:00

كانون األول 10السبت   

 احتفال نهاية العام تقيمه جمعية حق البقاء في نوشاتل: 18:00-22:00
 وجبات، موسيقى، شهادات في إطار اليوم العالمي لحقوق اإلنسان

  

كانون األول 14األربعاء   

 فتح النوافذ مع اآلخرين ووجبة مع القاطنين في جوار المار  19:00

كانون األول 17السبت   

توزيع حاجيات مجاني: تسوق مجاني بالتعاون مع كل من  10:00-17:00

 جمعيتي 

ELA YI et AED 

 أطعمةـ موسيقى، ألعاب في الغرفة المجاورة.

 كانون األول 28األربعاء 

 13:00احتفال األعياد: إعداد طعام جماعي من الساعة  18.00-22.00

 يتم ذلك في مقر المار مالم يتم تحديد مكان آخر
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