
 
 

اررأأيیّ  مايیو/ ااألسبوعيین ااألخيیريین من شهھر برنامج  
 

ااالجتماعيیة  تعتزمم االردّد على ظظاهھھھرةة االهھشاشةة هھھھي جمعيیة فتيیّ  )االتالقيمتعددد االثقافاتت لالستقبالل وو (مكانن المارر
. بعد تشريیدهھھھا من نوشاتيیل منطقةوواالمقيیميین في  للمهھاجرااتت وواالمهھاجريین وواالمقيیماتت نشاططاتت تنظيیم وواالثقافيیة عبر

هھا مهھما كانن االثمن٬، ووذذلك في االشاررعع حتّى إإيیجادد أأنشطتووتستمّر في  المارر تبقى ٬،نوشاتيیل مديینةلمملوكك اال االمبنى
ااستحدااثث االمعرفة وو مفتوحة للجميیع إإناثًا ووذذكورًراا ووتهھدفف إإلى االتوااصل وواالمشارركة فيااألنشطة  هھھھذهه مقّر جديید.
.للتعبيیر االحرّ  مساحاتت  

 
اررأأيیّ  مايیو/ 17االثالثاء   

  
االبديیل االطالبي االمستداامم ٬،توززيیع مجاني للمواادّد االغذاائيیة غيیر االمباعة 14:00حتى  13:00االساعة من   

(Espace Louis-Agassiz 1) ٬1، لويیس أأغاسي باحة كليیة ااآلدداابب  
عقد االمكرميیة ددووررةة 19:00حتى  17:00من االساعة   

  )Place Rouge(ب االبحيیرةة٬، جنب االساحة االحمرااء نا٬، ج)Jeunes Rives( ڤجونن رريی
-ااستقبالل وومعلوماتت ووددعم لألشخاصص االمهھاجريین٬، االحق في االبقاء  19:30حتى  18:00من االساعة  نوشاتيیل    

)Rue de l'Evole 37( 37ولل ڤااإليیررعع اش    
 

اررأأيیّ مايیو/  18ااألرربعاء   
 

موسيیقيیة لألططفالل ددووررةة 18:00حتى  16:00من االساعة   
٬، جنب مطعم ماكدوونالدزز)Rue de l'Hôpital(االمستشفى ساحة االعدلل٬، شاررعع   

 
اررأأيیّ مايیو/  19 االخميیس  

 
لقاء مفتوحح٬، المارر 18:30لساعة اا  

)Maladière(٬، جنب االماالدديیيیر )Rue de l'Eglise 2( ٬2، شاررعع االكنيیسة )”Le Garage“(اررااجج" گ"لو   
 

اررأأيیّ مايیو/  20 االجمعة  
 

ددووررةة ررسم 19:00حتى  17:00من االساعة   
٬، جنب مطعم ماكدوونالدزز)Rue de l'Hôpital(االمستشفى ساحة االعدلل٬، شاررعع   

 
اررأأيیّ مايیو/  21 سبتاال  

 
ووجبة أأفغانيیة٬، المارر | سباقق لمناهھھھضة االعنصريیة٬، تضامن بال حدوودد 18:00حتى  11:30من االساعة   



  )Place Rouge(نب االبحيیرةة٬، االساحة االحمرااء ا٬، ج)Jeunes Rives( ڤجونن رريی
 

اررأأيیّ مايیو/  22 حدااأل  
 

نزهھھھة ططعامم متعدددةة االثقافاتت٬، أأططباقكم مرّحب بهھا! 11:30من االساعة اابتدااًء   
كرةة قدمم 15:00االساعة   

  )Place Rouge(نب االبحيیرةة٬، جنب االساحة االحمرااء ا٬، ج)Jeunes Rives( ڤجونن رريی
     

اررأأيیّ مايیو/  23 ثنيینإل  
 

بستنة٬، مجموعة تنظيیم ااستغاللل ااألررااضي في االجامعة 17:00حتى  14:00من االساعة   
هھھھطولل االمطر ~ ~ ملغى في حالل  

  )Rue Emile Argand 11( 11شاررعع إإيیميیل أأررغند  حديیقة كليیة االعلومم٬،
 

اررأأيیّ مايیو/  24االثالثاء   
 

  توززيیع مجاني للمواادّد االغذاائيیة غيیر االمباعة٬، االبديیل االطالبي االمستداامم 14:00حتى  13:00من االساعة 
(Espace Louis-Agassiz 1) ٬1، لويیس أأغاسي باحة كليیة ااآلدداابب  

تقديیم مساعدةة في أأددااء االفرووضض االمنزليیة 20:00حتى  18:00االساعة من   
)Place Pury(ورريي پساحة   

-ااستقبالل وومعلوماتت ووددعم لألشخاصص االمهھاجريین٬، االحق في االبقاء  19:30حتى  18:00من االساعة  نوشاتيیل    
)Rue de l'Evole 37( 37ولل ڤشاررعع ااإليی    

 
اررأأيیّ مايیو/  25ااألرربعاء   

 
ورريیس تبحضورر أأحد مخرجيیهھ رريیكاررددوو  « Algún día es mañana » عرضض االوثائقي  18:30االساعة   
(Espace Louis-Agassiz 1) 1باحة كليیة ااآلدداابب٬، لويیس أأغاسي  مبنى كليیة ااآلدداابب في R.E.42االقاعة   

 
اررأأيیّ مايیو/  26االخميیس   

 
لقاء مفتوحح٬، المارر 18:30االساعة   

)Maladière(٬، جنب االماالدديیيیر )Rue de l'Eglise 2( ٬2، شاررعع االكنيیسة )”Le Garage“(اررااجج" گ"لو   
حفلة (موسيیقى٬، ططعامم...)٬، االبديیل االطالبي االمستداامم 20:00االساعة   

(Espace Louis-Agassiz 1) ٬1، لويیس أأغاسي باحة كليیة ااآلدداابب  
 

اررأأيیّ مايیو/  28االسبت   
 

  ووجبة إإثيیوبيیة 12:00االساعة 
Rue du Temple-Neuf 5)( 5االمعبد االجديید  شاررعع ٬،)Temple du Bas(االسفلي  معبداال أأمامم  

 
اررأأيیّ مايیو/  29ااألحد   

  
أألعابب االطاوولة 14:00االساعة   

جنب مطعم ماكدوونالدزز ٬،)Rue de l'Hôpital(االمستشفى شاررعع  ساحة االعدلل٬،  
 

lamarneuch@riseup.net // lamarneuch.wordpress.com // Facebook : L’Amar  


