
وسيلة متحركةنقطة ثابتةسيارة الطعام
الساعة 08:00 - 12:00 ليال"الساعة 07:30 مساءا 07:30 - 09:30 ليال"الساعة

    الصليب االحمرساحة كنيسة القديس بوتان مترو فالشية-موقف الرياضة المكان

 ليون وليون الكبرى    ليون - المنطقة 2476 شارع إميل زوال فيلوربانالعنوان

الساعة 08:00 - 12:00 ليال"07:30 - 09:30 ليال" 07:30 - 09:30 ليال"الساعة

    الصليب االحمرساحة كارنو- محطة بيراش مترو فالشية-موقف الرياضة المكان

 ليون وليون الكبرىليون 2 247 شارع إميل زوال- فيلوربانالعنوان

الساعة 07:30 - 12:30 ليال"08:15 - 09:30 ليال"الساعة

مركز المدينة-البارديو-الكرواروسكراج فيليت - بارديوالمكان

الساعة 08:00 - 11:00 ليال"08:00 - 10:00 ليال"الساعة

اوتيل دوفيل-بيلكور-البارديوساحة بيلكورالمكان

الساعة 07:45 - 09:45 ليال"08:30 - 10:00 ليال" 07:30 - 09:30 ليال"الساعة

البارديو-اوتيل دوفيل-بيراشساحة كارنو- محطة بيراش مترو فالشية-موقف الرياضة المكان

ليون 2472 شارع إميل زوال فيلوربانالعنوان

الساعة 01:30 - 06:30 ليال"الساعة

اوتيل دوفيل-بيلكور-البارديوالمكان

الساعة 08:00 - 00:30 ليال"08:30 - 09:30 صباحا" 07:30 - 9:30 ليال"الساعة

الصليب االحمرميترو شاربن مترو فالشية-موقف الرياضة المكان

ليون86 شارع فيتون247 شارع إميل زوال فيلوربانالعنوان

الساعة 08:00 - 10:00 ليال"08:00 - 10:00 ليال"الساعة

البارديو-فيلوربان-جان ماسةساحة بيلكورالمكان

المساعدات الغذائية في االيام مساءا" وعطلة االسبوع في مدينة ليون

االربعاء

الخميس

الثالثاء

من تاريخ 5/2/2019 ولغاية 25/6/2019

االثنين

البارديو-فيلوربان-جان ماسةساحة بيلكورالمكان

الساعة 08:00 - 00:30 ليال"06:30 - 11:00 ليال" 07:30 - 9:30 ليال"الساعة

الصليب االحمرساحة كارنو- محطة بيراش مترو فالشية-موقف الرياضة المكان

ليونإمكانية سلة غذائية للعائالت في حال الطلب247 شارع إميل زوال فيلوربانالعنوان

08:00 مساءا"الساعة

البارديو - سبت واحد كل اسبوعين ابتداءا المكان
من 13/10

الساعة 07:30 - 11:00 ليال"ابتداءا" من 07:00 مساءا"الساعة

ليون و فيلوربانساحة كارنو- محطة بيراشالمكان

 08:30 صباحا"الساعة

كنيسة سان نيزيه - ليون2المكان

الساعة 05:30 - 11:00 ليال"12:00 ظهرا"الساعة

ليون و فيلوربانبناء ليون الكبرى - البارديوالمكان

الفطورابتداءا" من 07:30 صباحا"03:00 - 04:00 ظهرا"الساعة

محطة بيراش-البارديوساحة كارنو- محطة بيراشالمكان

ابتداءا" من 08:00 مساءا" 07:00 مساءا"الساعة

جان ماسة-ساكس -بيراشكراج فيليت - بارديوالمكان

06:00 - 08:00 ليال"الساعة

ساحة كارنو- محطة بيراشالمكان

  يفتح كل 
السنة

     المطعم االجتماعي - 19 شارع ايتين 
دوليه -        ميترو غيوتير

            من االثنين للجمعة              
   الساعة 14:45-11:30

كرت الدخول يسلم بواسطة MDMS - انظر العنوان

االحد

الجمعة

السبت




