
  
     READY-TO-EAT   MEALS ___   

    
الخبز   -   مطعم   اجتماعي    7   .1   

شارع   قوس-أون-سیل،   ستراسبورغ    8   
یمكن   الوصول   إلیھ   بوصفة   من   الشركاء   االجتماعیین   (الخدمة    

     .(االجتماعیة   أو   الجمعیات 
الغداء:   من   االثنین   إلى   السبت   من   الساعة    12  ظھراً   حتى    1  ظھراً    

وجبة   المساء:   من   االثنین   إلى   السبت   من    6  مساءً   إلى    7  مساءً      
مغلق   في   أیام   العطل   الرسمیة    

www.soliguide.fr/fiche/8010   
    

ریستوس   دو   كور    --   Fringale  ال    .2   
1   Rue   du   Rempart,    ستراسبورغ   

اإلفطار:   من   االثنین   إلى   السبت   من    8  صباًحا   إلى    9  صباًحا    
الغداء:   االثنین،   األربعاء،   الجمعة    12  ظھراً   -    2  ظھراً      

الوجبة:   االثنین   واألربى    7  مساءً   -    8  مساءً    
م  فتوح   في   أیام   العطل   الرسمیة    

www.soliguide.fr/fiche/2287   
    

  
  
  
  

المأوى   -   محطة    .3   
بلیس   دي   ال   غار،   ستراسبورغ    

   :وجبة   مسائیة 
الخمیس:    7  مساءً   -    7.45  مساءً    -     

السبت:   من   الساعة    7  مساءً   حتى    7.45  مساءً    -     
األحد:   من   الساعة    7  مساءً   حتى    7.45  مساءً    -   

www.soliguide.fr/fiche/2204   
    

المأوى   -   البورصة    .4   
مكان   دو   ماریشال   دي   التر   دي   تاسیني   (ساحة   بورصة)،   ستراسبورغ    

   :وجبة   مسائیة 
الخمیس:    8  مساءً   -    8.45  مساءً    -   
السبت:    8  مساءً   -    8.45  مساءً    -   
األحد:    8  مساءً   -    8.45  مساءً    -   

www.soliguide.fr/fiche/7541   
    

   (SAS)  تضامن   عمل   ستراسبورغ    . 5
Place   de   la   Gare   

في   موقف   سیارات   األجرة)،   ستراسبورغ  )     
وجبة   المساء:   الثالثاء    7  مساءً   -    8.45  مساءً    

www.soliguide.fr/fiche/7228   
    

منظمة   فرسان   مالطة   -   سانت   مادلین    -6   
ساحة   القدیس   المجدلیة،   ستراسبورغ    4   

اإلفطار:   األحد    8  صباحاً   -    10  صباحاً    
www.soliguide.fr/fiche/10494   

    
منظمة   فرسان   مالطة   -   عملیة   سولي   مالطا    -7   

شارع   دي   جیوس،   ستراسبورغ    27   
اإلفطار:   السبت    8.30  صباحاً   -    10.30  صباحاً    

www.soliguide.fr/fiche/9932   
    

  
  
  
  
  

8.   Le   Bonheur   d'un   Sourire   
   :(الغداء   (واحد   األحد   في   اثنین 

األحد    08  نوفمبر    10  صباحاً   -    1  ظھراً    -   
األحد    22  نوفمبر    10  صباحاً   -    1  ظھراً    -   
األحد    06  دیسمبر    10  صباحاً   -    1  ظھراً    -   

وھكذا   في   كل   یوم   أحد   آخر    
طرود   غذائیة   للطالب.   اتصل   للحصول   على   مزید   من   المعلومات    

0623342675 .   
www.soliguide.fr/fiche/7537   

    
أصحاب   األمل    .9   

   (كوخ   كواي،   ستراسبورغ   (تروتوار   أمام   رقم    5   5
الغداء:   األحد    11.30  صباحاً   -    1  ظھراً      

 طرود   غذائیة   للطالب.   اتصل 
lescompagnonsdelespoir67200@gmail.com   

   .لمزید   من   المعلومات 
www.soliguide.fr/fiche/10670   

    
جیش   اإلنقاذ    -10   

شارع   كوردونییھ،   ستراسبورغ    12     
اإلفطار:   الثالثاء   واألربى   والجمعة   والسبت   من    7.30  صباحاً   إلى    9   

صباحاً    
www.soliguide.fr/fiche/2205   

    
دوام   قوس   قزح   -   كاریتاس    .11   

شارع   قوس-أون-سیل،   ستراسبورغ    13   
اإلفطار:   من   االثنین   إلى   الجمعة   من    8  صباًحا   إلى    10  صباًحا    

www.soliguide.fr/fiche/2206   
  

الكلمة   -   نادي   الشباب    .12     
كواي   دي   باتلي,   ستراسبورغ    19   

الغداء   (الوجبات   الجاھزة   بأسعار   منتظمة):   من   االثنین   إلى   الجمعة    
   12:00-  5.30  مساءً 

www.soliguide.fr/fiche/2207   
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     MEALS   TO   COOK ___   
وجبات   لطھي   الطعام      

  
   Hautepierre  القلب   المطاعم     .13

ساحة   الكونتیسة   دي   سیغور،   ستراسبورغ    1   
   .یفتح   أیام   االثنین   والجمعة   (  9  صباًحا   حتى    12  مساًء)،   أسبوعًیا 

www.soliguide.fr/fiche/8057   
    

كرونینبورغ   القلب   المطاعم    .14   
شارع   الفوازییھ،   ستراسبورغ    21   

   .یفتح   أیام   االثنین   والجمعة   (  9  صباًحا   حتى    12  مساًء)،   أسبوعًیا 
www.soliguide.fr/fiche/2229   

    
ھارت   روبرتسو   مطاعم    .15   

شارع   دو   دكتور   فرانسوا،   ستراسبورغ    78   
مفتوح   في   أیام   الجمعة   من   األسابیع   الفردیة   (  0    1   صباًحا   -    12  مساءً    

  .(ومن   الساعة    1  ظھًرا   إلى    3  مساءً 
www.soliguide.fr/fiche/2237   

    
المطاعم   القلب   ماینو   -   مأكوالت   األطفال    .16   

شارع   فریریس   إیبرتس،   ستراسبورغ    15   
   :مفتوح   أسبوعیا 

اإلثنین    10.30  صباحاً   -    12.30  ظھراً   ومن    2  ظھراً   إلى    4  مساءً    -   
الثالثاء/األربعاء/الخمیس   من   الساعة    10  صباحاً   إلى    12  ظھراً    -   

ومن   الساعة    1.30  ظھراً   إلى    3.30  مساءً    
الجمعة    1.30  ظھراً   -    3.30  مساءً    -   

السبت   من    9.30  صباحاً   إلى    12  ظھراً   ومن    12.30  ظھراً   إلى    -   
   2.30  مساءً 

www.soliguide.fr/fiche/2390   
    

جیش   اإلنقاذ   -   ستراسبورغ   بوست    .17   
شارع   كوردونییھ،   ستراسبورغ    12   

توزیع   الطرود   الغذائیة   یوم   الخمیس   من   الساعة    00/13  (بشأن    
التسجیل   المسبق    

www.soliguide.fr/fiche/2205   
    

  
نیھوف   مساعدة   الشعب    -18   

شارع   جان   ھنري   المبرت،   ستراسبورغ    5   
ال   یزال   توزیع   األغذیة   في   نیوھوف   نشطاً   في   اتجاه   المعونة   الشعبیة    

في   میناو    
اإلثنین:    12:30  ظھراً   -    3:30  مساءً    -   
الثالثاء:    12:30  ظھراً   -    3:30  مساءً    -   
األربعاء:    12:30  ظھراً   -    3:30  مساءً    -   
الخمیس:    12:30  ظھراً   -    3:30  مساءً    -   
السبت:    12:30  ظھراً   -    3:30  مساءً    -   
www.soliguide.fr/fiche/9861   

    
شعبیة   اإلغاثة   میناء   الراین    .19   
طریق   الراین,   ستراسبورغ    71   

یفتح   األربعاء   من    10  صباًحا   إلى    12  مساءً    
www.soliguide.fr/fiche/2290   

    
المركز   االجتماعي   البروتستانتي    -   20   

2   Rue   Brûlée,    ستراسبورغ   
المعونة   الغذائیة   فقط   عن   طریق   التعیین.   یمكن   أخذ   المواعید   على    

0388327311   
www.soliguide.fr/fiche/2269   

    
وحدة   الصلیب   األحمر   المحلیة   في   ستراسبورغ    -21   

شارع   شویغایسیر،   ستراسبورغ    30   
مفتوح   أیام   االثنین،   األربعاء،   الجمعة    2.15  مساءً   -    4.30  مساءً    

www.soliguide.fr/fiche/2225   
  

فریق   سانت   فنسنت    .22   
شارع   فوبان،   ستراسبورغ    23   
سیتم   إجراء   التوزیعات   التالیة    

لخمیس    19  نوفمبر    
الخمیس    03  دیسمبر    -     
الخمیس    17  دیسمبر    -   

:   
 ا    -

www.soliguide.fr/fiche/2226   

    
خیمة   من   جالنورس   ستراسبورغ    .23   

بولیفارد   دي   ال   مارن،   ستراسبورغ،   فرنسا    
توزیع   األصناف   غیر   المباعة   من   سوق   المارن   (الفواكھ   والخضروات    

   (والخبز 
السبت:    2  مساءً   -    3  مساءً    

www.soliguide.fr/fiche/10491     
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