األربعاء 1حزيران من  8مسا ًء 11:30 -
مسا ًء

یونیو/حزیران  ۲۰۲۲أجندة

Arabe

دوفالن دوفالن و يوم الميتال

 23حزيران من الساعة  7مسا ًء -
 11:30مسا ًء

الهجرة :قوانين مقيدة بشكل
متزايد

مؤتمر  /لقاء

مقدمة في السياسة الفرنسية
للمنفيين

مؤتمر -لقاء

مع الترحيب بالالجئين

 Vincent Sizaire et Les Amis du Mondeمع
Diplomatique

الخميس  16حزيران 11:30 - 6 -
مسا ًء

مهرجان طعام الالجئين

حفلة موسيقية

أيادي عشاء 6

مهرجان مفتوح في الهواء الطلق

په همالسی سره » «Urban Boatد

مع هيثم
حفلة موسيقية

الجمعة  8 - 17مسا ًء  12:30 -صبا ًحا

الجمعة  24حزيران من الساعة 20.00
h30مساء حتى الساعة 00

حفالت موسيقية ومجموعات دي جي

APÉRO FANFARES #14

حفلة

 La Grande Masseمع

السبت  25حزيران من الساعة 13.00
ظهرا  12:30 -صبا ًحا

السوق رقم 5

من الساعة  13ظهرا حتى الساعة  20.00مساء

الموضة  ،الرسم التوضيحي  ،المجوهرات  ،الديكور ،
 ...السيراميك

السنيور إيغور  8 -مسا ًء 12 -
صبا ًحا

حفلة كومبيا الموسيقية

األحد  26حزيران  11 -صبا ًحا  6 -مسا ًء

يوم الزهرة الفرنسية

بيع الزهور  ،مؤتمر  ،ورش عمل  ،قراءة لألطفال
@LesAmarresParis
les-amarres.org

األربعاء  15حزيران من الساعة  6مساء
 10 -مسا ًء

 Roses, Halage, Du Pain et desمع الفتيات و
Roses, La Sauge, Enza Fragola

كرة الغابة

 DJو  Amet Sissoko & Sora Yaa Bandمع
 Groovalizacionو  Dr. Traoreو Cucurucho
 Le Bal Tropical de Panameو Djs

 18حزيران من الساعة  8مسا ًء -
 12:30صبا ًحا

كرميس

حفالت موسيقى الروك

 En Veux-tu en Vlàبالتعاون مع

الجمعة  3حزيران من  7مسا ًء 12:30 -
صبا ًحا

سينما فلسطين

التوقعات

مع حافلة الفيديو ومهرجان فلسطين السينمائي

األحد  5حزيران من  11صبا ًحا  6 -مسا ًء

زينة فارغة

التسوق

لصالح اليوتوبيا 56

األربعاء  8حزيران من  6:30مسا ًء 8 -
مسا ًء

سمینار کوچک
«QUATORZIEN» #3

لقاء جماعي

)  ( Salutogenicاستراتيجيات لتجديد األحياء المتدهورة

الخميس  9حزيران من  6مسا ًء 11:30 -
مسا ًء

«  « Paris en Compagnieبالتعاون مع

لعبة النظام  7مسا ًء  10 -مسا ًء

األحد  19حزيران من الساعة  2:30مسا ًء
 4:30 -مسا ًء

آخر تجديد  7مسا ًء  -9مسا ًء

األلعاب وورش العمل

 عرض السحبNANARCHY # 2
عرض مسرحي

 Shlagazza La Casse, Babouchkaمع
Babouche

 22حزيران من الساعه  6مسا ًء -
 11:30مسا ًء

اليوم العالمي لالجئين

معرض  ،ورش عمل  ،مسرح مفتوح

لعبة مجتمع

اجتماع عام حول حالة الطوارئ المناخية

الجمعة  10حزيران من الساعة  8مسا ًء
 12:30 -صبا ًحا

APÉRO FANFARES
#13

حفلة موسيقية

 La Grande Masseبالتعاون من

 11حزيران من الساعة  3مسا ًء -
 12:30صبا ًحا

أنها تنمو ! ليلة الغابة

األنشطة
ورشة تصليح الدراجات

وجبة أكل الالجئين

بدون موعد  -بسعر حر حسب االستطاعة
 CycloCubeمع

مع الشيف هيثم كاراجاي  -بالحجز عبر
اإلنترنت

كل يوم أربعاء  6 -مسا ًء

 COUNTRY LINEدورة

كل يوم سبت وأحد 12 - .مسا ًء  3 -مسا ًء

اليوغا

 11صبا ًحا -
 12:30مسا ًء ومن  4.30مسا ًء 6 -
مسا ًء
يد هللا الموسوي  -سعر حر حسب
االستطاعة  ،تسجيل عبر اإلنترنت

وجبات بسعر حر حسب االستطاعة

الخميس  16حزيران واألربعاء 22
حزيران  7:30 -مسا ًء
طبخ في حفل االستقبال اليوم

ورشة الطبخ السوري

السبت  4حزيران من الساعة  3مسا ًء 5 -
مسا ًء
مع دوحة وأغذية الالجئين  -يجب التسجيل

ورش عمل ومؤتمرات وعروض استماع صوتي

حفلة موسيقية

