
٢٠١٨ ماعل ةيفيصلا تارودلا

 ةيئادتبالاو ةيمألا وحم( تايوتسملا عيمجل ةيلاطيإلا ةفاقثلاو ةغلل ةيفيصلا تارودلا
 تارودلا ةذه .ربمتبس ىلإ ويام نم أدبتس اجريف ةسسؤم نم ةمظنملا )طسوتملاو

.بالطلا تاجايتحا بسح ةفاثكلا و ةدملا يف نوفلتخي

 مهتزوحب مألا ةغللا نوثدحتي نيسردم لبق نم ةيلاطيالا ةغللا سيردت متي 
 يتلا سيردتلا قرط ىلع زكرت جماربب تارودلا زيمتتو بناجألا سيردتل تاداهش

.ةيبوروألا ريغلا تاغلل يوحنلاو يتوصلا عونتلا رابتعالا يف ذخأت

 يف Via Giovanni Verga n° 5 يف سيمخلا ىلإ نينثالا نم تارودلا دقعتسو
 :لل ةعباتلاا ةيیسااررددلاا للووصفلاا

Oratorio della parrocchia S.S.Trinità 
 (MM Moscova و Monumentale, 57 و 43 سيبوتألا ,14 و 12 مارت )



ةبسانملا كترود رتخا

ةسردملل فثكم سروك

 و ١١ نيب مهرامعأ حوارتي نيذلا بابشلل لقألا ىلع ًابلاط ١٥ نم فلأتي لصفلا
 يساردلا ماعلل دادعتسالاو ةيلاطيإلا ةغللا نيسحت يف نوبغري نيذلا اًماع ١٨

 .ربمتبس يف يناثلا رودلا تاناحتما وأ ديدجلا
.ةرم لك يف نيتعاس هدمل ، سيمخلا ىلإ نينثالا نم ، ةيعوبسأ تارم ةعبرأ

 ءانب : بلاط لكل بسانملا ىوتسم بسانت ةيوغل تاراهم باستكا بالطلل ةرودلا حيتت
 ةءارقلا ، مهفلا ، ةثداحملا ، قطنلا نيسحتو ملعتلا ، تادرفملا ءارثإ ، دعاوقلا

.ةباتكلاو
.عيباسأ ٧ ةرودلا ةدم 

 يلامجا ،ً ايعوبسا تاعاس ٨ ةدمل ، وروي  ١٠٠ كارتشألل ىندألا دحلا
.ةعاس ٥٦ سروكلا

———

وناليم يف نوسردي وأ نوشيعي نيذلا نيغلابلا صاخشألل

 يف نيبغارلا نيغلابلا صاخشألل ,لقألا ىلع ًابلاط ١٥ نم فلأتي لصفلا
.ةيلاطيإلا ةفاقثلاو ةغللا ملعت

.ةصحلا يف نيتعاس هدمل ، سيمخلا ىلإ نينثالا نم ً،ايعوبسأ تارم ةعبرأ
 ءانب : بلاط لكل بسانملا ىوتسم بسانت ةيوغل تاراهم باستكا بالطلل ةرودلا حيتت

 ةءارقلا ، مهفلا ، ةثداحملا ، قطنلا نيسحتو ملعتلا ، تادرفملا ءارثإ ، دعاوقلا
.ةباتكلاو

.عيباسأ ٧ ةرودلا ةدم 
 يلامجا ،ً ايعوبسا تاعاس ٨ ةدمل ، وروي  ١٠٠ كارتشألل ىندألا دحلا

.ةعاس ٥٦ سروكلا



———

ءوجللا يبلاطل

 ديزت نيذلا ؤجللا يبلاط صخي و ، لقألا ىلع ًابلاط ١٥ نم فلأتي لصفلا
.اًماع ١٨ نع مهرامعأ

.ةصحلا يف  نيتعاس ةدمل ، عوبسألا يف نيترم
 ءانب : بلاط لكل بسانملا ىوتسم بسانت ةيوغل تاراهم باستكا بالطلل ةرودلا حيتت

 ةءارقلا ، مهفلا ، ةثداحملا ، قطنلا نيسحتو ملعتلا ، تادرفملا ءارثإ ، دعاوقلا
.ةباتكلاو

.ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةءافكلا قيمعت متي ، ةيوغللا ةءافكلا ىلإ ةفاضإلاب
.عيباسأ ١٠ ةرودلا ةدم

 يلامجا ،ً ايعوبسا تاعاس ٤ ةدمل ، وروي  ١٠٠ كارتشألل ىندألا دحلا 
.ةعاس ٤٠ سروكلا

———

قفارم نودب نيرصاقلل

 نودب نيرصاقلا فدهتست يهو ، لقألا ىلع ًابلاط ١٥ نم فلأتي لصفلا
.اًماع ١٨ نع مهرامعأ لقت نيذلا قفارم

.ةصحلا يف نيتعاس هدمل ً،ايعوبسأ تارم  ةثالث
 : بلاط لكل بسانملا ىوتسم بسانت ةيوغل تاراهم باستكا بالطلل ةرودلا حيتت 
 ةءارقلا ، مهفلا ، ةثداحملا ، قطنلا نيسحتو ملعتلا ، تادرفملا ءارثإ ، دعاوقلا ءانب

 .ةباتكلاو
 .نيكراشملا رمع عم اهفييكت مت يتلا بعللا ةطشنأو باعلألا لالخ نم ةغللا  معد متي

.ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةءافكلا قيمعت متي ، ةيوغللا ةءافكلا ىلإ ةفاضإلاب
.عيباسأ ٧ ةرودلا ةدم 

 يلامجا ،ً ايعوبسا تاعاس ٦ ةدمل ، وروي  ٦٠ كارتشألل ىندألا دحلا 
.ةعاس ٤٢ سروكلا

———

ةنيدملا يف ةفاقثلا



ةنيدملا يف ةفاقثلا

 ،لقألا ىلع ًابلاط ١٥ نم فلأتي لصفلا 
 ءيلم يفاقث  جمانرب عم اهجمد و ةغللا ملعت يف نيبغارلا نيغلابلا صاخشألل
 ، ةنيدملا قئادح يف ةيشمت ، ةينفلاو ةيخيراتلا ةيسيئرلا نكامألل تارايز :تاردابملاب

تالحرو ، فحاتملل ةهجوم تارايز
.ةقطنملا فاشتكال

 تارايز و لصفلا يف سورد نيب ةمسقم نيتعاس ةدمل ، ً،ايعوبسأ تارم ةعبرأ
.ةنيدملل

 ىلع مهيدل نيذلا بالطلل كارتشالاب يصون ، ةيبيردتلا ةرودلا ةيصوصخل اًرظن 
.ةيلاطيالا يف طسوتملا ىوتسملا لقألا

.عيباسأ ٥ ةرودلا ةدم 
 يلامجا ،ً ايعوبسا تاعاس ٨ ةدمل ، وروي  ١٠٠ كارتشألل ىندألا دحلا

.ةعاس ٤٠ سروكلا

———

ةريغص ةعومجم يف وأ يدرف سروك

 اهيدل يتلا وأ ةفثكم ةقيرطب ةيلاطيإلا ةغللا ملعت يف نيبغارلا صاخشألل
 .ةددحم ةينمز تابلطتم

 ةبسانملا ةيوغللا تاراهملا باستكاب حمست ةفداه ةيميلعت جمارب دجوت
 ملعتلا ، تادرفملا ءارثإ ، ةيوحنلا بيكارتلا :هنورضحي يذلا ىوتسملل

.ةباتكلاو ةءارقلا ، مهفلا ، ةثداحملا ، قطنلا نيسحتو
.ىصقأ دحك صاخشأ ٤ ىلإ ٣ نم ةريغصلا ةعومجملا نوكتت

———

  كل  هنمضن ام

ةيوغللا كتاراهم نم دكأتلل رابتخا 
ةلاعف ةيسارد ةقيرط 



ةيوغللا كتاراهم نم دكأتلل رابتخا 
ةلاعف ةيسارد ةقيرط 

ةيصخشو ةنرم ةقيرطب سورد
نيدمتعم مالا ةغلل نيملعم

 متي يتلا تاعاسلاو ةعبتملا ةرودلا ىلإ ةراشإلا عم روضحلل هداهش 
.هيلإ لوصولا مت يذلا ىوتسملاو اهذيفنت

——-

تاليجستلا
 

:انبتكم يف ليجستلا متيوً ايلاح حوتفم زجحلا
 Via Anfiteatro,14 (MM LANZA , رضخألا طخلا ورتم )

:ليجستلل ديعاوملا يه هذه

ًارصع ٦ ىلإ ٣نم نينثالا
ًاحابص ١٢ ىلإ ١٠نم ءاعبرألا
ً احابص ١٢ ىلإ ١٠ نم ةعمجلا

! ةيصخشلا هقاطبلا راضحإ اوسنت الو اولجع

——-

رابتخلل ةددحملا مايألا
)ليجستلا كيلع بجي رابتخالا لبق نكلو(

ليربأ
١٨ ىلإ ١٥ نم ، ليربأ ١٢ سيمخلا
١٢ ىلإ ١٠ نم ، ليربأ ١٣ ةعمجلا 

ويام 



ويام 
١٧ ىلإ ١٥ نم ، ويام ٢ ءاعبرألا
١٢ ىلإ ١٠ نم ، ويام ١١ ةعمجلا
١٧ ىلإ ١٥ نم ،ويام ١٦ ءاعبرألا
 ١٢ ىلإ ١٠ نم ،ويام ١٨ ةعمجلا
١٧ ىلإ ١٥ نم ،ويام ٢٣ ءاعبرألا

.وينوي ديعاومً ابيرق

 :يف متت تارابتخالا
CASA DELLE ASSOCIAZIONI, VIA MARSALA 8 (MM 

Moscova ، 94 و 43 صابلا ، 33 و 10 مارتلا ).

 انل بتكا وأ 028639194 ىلع انب لصتا تامولعملا نم ديزمل
formazione@fondazioneverga.org,  درلاب ءادعس نوكنس 

!كتابلط ىلع


