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سيريالنكا
 8ايام  6ليالي
االٔل ٔ انثبَي  :يغبدرة يطبر انًهكت عهيبء انذٔني ٔانخٕخّ إنى
يطبر كٕنٕيبٕ  -االطخمببل في انًطبر ,االَخمبل إنى انفُذق انًمزر
االَطالق في رحهت نهخعزف عهى أْى يعبنى يذيُت كٕنٕيبٕ ٔانخي
حعذ كغيزْب يٍ انًذٌ انُبييت انظزيعت ٔانخي حشبذ حأنمب ببنهيم ٔ
يٍ ثى انميبو بدٕنت نهخعزف إنى أكثز انًُبغك انًًخعت ٔانًًٓت
كظبعت انبزج ٔبعط انًببَي انبزيطبَيت ٔانخي بُيج بعٓذ
االطخعًبر انبزيطبَي ٔيٍ ثى انذْبة نهخظٕق انعٕدة إنى انفُذق
ٔانًبيج .
انيٕو انثبنث  :بعذ اإلفطبر  ,االَطالق إنى يذيُت كبَذ عبمًت
انًهٕن ٔلذ طًيج بٓذا االطى ألَٓب طكُج يٍ لبم كم يهٕن
طيزالَكب ٔ سيبرة يشارع انبٓبراث انخي حشخٓز فيٓب ٔانبحيزة
انكبيزةٔ ,انببساراث اندًيهت انًعبذ انكبيز انظزيالَكي ٔ,يٍ ثى
انٕمٕل إنى انفُذق ٔانًبيج .
انيٕو انزابع  :بعذ االفطبر ,يشبْذة يعبنى انًذيُت انُٓبريت انكبيهت
ت
ت اإلطخٕائي ِ
ت ٔانغزيب ِ
ث األمهي ِ
ٍ انُببحب ِ
نكبَذ ٔ سيبرِ حذيمت ِي ْ
ت ايعب سيبرِ ٔرشبث انحزف ٔ انفٌُٕ ٔ يُبغك انظٕق
ٔٔانًعخذن ِ
ٔانعٕدِ اني انفُذق ٔانًبيج .
انيٕو انخبيض  :بعذ االفطبر  ,سيبرِ اني َٕرانيب انخي حشخٓز بًشارع
انشب انظيالَي ٔ يشارع انبٓبراث انشٓيزِ ٔ اخيزا سيبرِ احذ
انشالالث فيٓب ٔانعٕدِ اني انفُذق ٔانًبيج .

انيٕو انظبدص  :بعذ االفطبر انخٕخّ اني يُطك بُخٕحب ْٔي
ٔحشخٓز بشبغئٓب انزيهيّ اندًيهّ ٔ انخًخع ببزكٕة انمٕارة عهى
انشبغي ٔ االطخزخبء ٔ انعٕدِ اني انفُذق ٔانًبيج
انيٕو انظببع  :بعذ االفطبر  ,انخًخع بشٕاغئ بُخٕحب .
انيٕو انثبيٍ  :بعذ االفطبر االطخعذاد اني انعٕدِ اني ارض انٕغٍ
بيًٍ هللا ٔرعبيخّ
انظعز نهشخص انٕاحذ ببنذيُبر االردَي:
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األطــــــــــعبر نهشخص انٕاحذ في انذيُبر االردَي حشًم
:
 اإللبيت نًذة نيهّ في كٕنٕيبٕ  /نيهخيٍ في يذيُتكبَذ  /نيهّ في يُطمّ َٕراإنيب  /نيهّ في شبغئ ببَخٕحب .
 حذكزة انطبئزة عهى يخٍ انمطزيّ . -خًيع انزحالث انًذكٕرة في انبزَبيح أعالِ .

 انًٕامالث يٍ ٔانى انًطبر . دنيم يزافك غيهت أيبو انزحهت. ظزيبت انًغبدرة· األطعــــــــبر ال حشًم:
· رطٕو انفيشا  51ديُبر ( ,انًصبريف انشخصيت ٔ انٕخببث انغيز
يذكٕرة ).

