نومبر

Pashto

پنجشنه  ۳تاریخ په  ۶بجو

UNTITLED

بدون د عنوان تړل شوې ګرد میز د یو
اسوسیشن رسه

جمعه له  4څخه تر  7بجو پورې

ایا موږ کولی شو
د کرنې  -صنعت په
وړاندې د بزګرانو کرنه
خوندي کړو؟

چهارشنبه د سهار له  9بجو څخه تر 6
بجو پورې < د ماسپښین  11بجې

د ایمیزون په زړه
پوری نړۍ

سکرینینګ او برنچ
پاچا او مرغۍ

جعيل فیشن
 hجمعه 20 - 25

د ګرځنده زخم بیرن

جمعه د ماسپښین  - 6د ماسپښین < 6
د ماسپښین  12بجې

د یکشنبې په ورځ په
مورینګ کې

پنجشنبه  - 24د ماسپښین  7بجې < د
ماسپښین  11بجې

جمعه د سهار له  ۱۱بجو څخه تر ۸
بجو پورې

جمعه له  4څخه تر  8بجو < د
ماسپښین  11بجې
شنبه د سهار له  5څخه تر  11بجو < د
ماسپښین  8بجې

د ملر له  6څخه تر  11بجو < د
ماسپښین  6بجې

د مستند فلم سکرینینګ او بحثبا حضور
د رییس پاول کیبانیس په شتون کې ،د
لی مونډ ډیپلوماتیک پیچلتیا رسه

د شپې پرانیستل
 La Revue Dessinéeاو Médiapart

شنبه له  ۱۲بجو څخه تر  ۸بجو پورې

خریداری
بدیلونو رسه  Emmausد

امور« »» MIانقالب
انقالب
امور«

کنفرانس ،هرن او فعالیت
او یا بنسټ رسه  En Mode Climatد

ګردي میز او وقف
 Editions des Elephants، Claireد
او د Leoceuvre، Arnaud Tételin 5
کروندګرو کورنیو رسه

په کیلو ګرامه لوی
پلور

د چهارشنبې په ورځ  - 23د ماسپښین 7
بجې < د ماسپښین  9بجې

کنرست

سالوم

وړیا خواړه

د امریس د کورنۍ د ورځې مرکز د ګټه
اخیستونکو لخوا جوړ شوی

د  2000لسیزې بوم

ګوند
د تخفیف پلورنځی  ،نیل هرن  ،فوټوکال ،
سیټ  DJکاراوکی او

API UIZ +
MANU LOUIS

کنرست  -د هیپ شور ،بریښنایی او
سندره
آهنگ
پیچلتیا رسه؟ دلته!  En Veux-tuد

شنبه د سهار له  26څخه تر  11بجو < د
ماسپښین 12بجې

دمورینګخالصېورځې

غونډې ،لیدنې ،ورکشاپونه ،حیرانتیاوې
او ګوند
د امریس ،اورور او هو وی کمپ د 20
اتحادیو په ملګرتیا رسه

فعالیتونه

له  ۹بجو څخه تر  ۱۰بجو پوری د شپې

 DJ SETرت او

شنبه د ماسپښین له  7څخه تر  8بجو پورې

روډا مارسیل سمبا

د باس الین ورزش رسه  -په آنالین€
راجسټریشن کې 1 -

هره شنبه او

میاشتې په لومړۍ
دیکشنبه
د پناه غوښتونکو خواړه

هر ماښام  8 -بجې

سوریایی کانتین
با رسآشپز هیثم کرجی

les-amarres.org
@lesamarresparis

24 quai d’Austerlitz
75013 Paris

هر شنبه له  ۱۱بجو څخه تر  ۱۲:۳۰پوری او له
 ۴:۳۰تر  ۶بجو پورې

یوګا

یداللهموسوې  ۱۰یا  ۱۵یورو په راجسرت کولو
رسه
هر چهارشنبه
له  ۶بجو څخه تر  ۹بجو پوری

د بایسکل د جوړولو
ریپاریشن
سیکلوب بدون دی ټاکنې یا د وخت اخیستنې
خالی جای شته
له  ۷:۳۰څخه تر  ۸:۳۰پوری

مرحله کورس

د کابوبو رسه  -په آنالین راجسټریشن کې -
وړیا قیمت

