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     ٔيٍ ضًٍ انثرَايج . حٛس انًُايح ٔانحظٕل عهٗ شالز ٔجثاخ طعاو        

   ذأيالخ  –قداش  –حهقاخ يُاقشح  -رذثح ذٕتح  -يحاضرج رٔحّٛح        

 ترَايج خاص نألٔالد  –َشاطاخ شقافّٛح ٔذرفّٛٓٛح  –نقرتاٌ أياو اسجٕد        
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9100222 

ظ.ب03،2الساعة

 155عدد                       

 

 َشرج رعّٕٚح ذظدر عٍ رعّٛح يار ضٕيط زٔق يكاٚم                                 

 بشارة مريم 1222 نيالثاتشرين  12األحد  – امليالدمن ز                                  

 

 بين اإلنتظار واإلنتظار

 
تعددد أٌ ارذدداط ان حددٍٛ يددٍ سددٕٓل انثٛددادر ل ٔتعددد أٌ ذ ّهددد انكددرٔو عددٍ        

ذ ددّم عهُٛددا سددُح نٛرٕرجّٛددح جدٚدددج    . عُاقٛدددْا نرٓددرق فددٙ أجدداجٍٛ ا َر ددار    

حفح تسيٍ انًدٛالد زيدٍ اَر دار انرجّ دد ل ي درعٛرج أٔندٗ       هري 2011 – 2010

عثدر   لعرق جثٍٛ انظٛف انًُظرو نررفعٓا َحٕ ان ًاء ذقديدح ٍ تٕاكٛر قراتٛ

زٚدد يٛدرٌٔ فدٙ     عظدر ذراَٛى ق اف يٕسدى انسٚردٌٕ انًثدارل اندس٘ ٚ درعد نٛ     

ٛ  ر تأرٚجّ عهٗ جثاِ أجٛانُا ُٔٚ كة عهدٗ أكدّف يدثٛثرُا    فيحاتر انكُٛ ح ل 

 .ًٔٚ ح عهٗ حٕاش يرضاَا دنٛال نهقداسح ٔان ديح ٔانشفاء

 

حثدم انٛظداتاخ عجٛدة     ٔحٛدس اخ حٛس زكرٚا انكاٍْ ُٚر در  إَّ زيٍ انثشار

ٌ ٔحٛدس ٕٚسدف انثدار ُٚر در أٚ دا      . فٙ يدٛ ٕخرٓا   حثدم يدرٚى عجٛدة     تٛدد أ

ف ل أّيدا نٕٛسد   ستتد  كتا اب تا   قال انًالل نسكرٚا . ْٔٙ طثّٛح ٔال ذعرف رجال

إٌ إَر ار انعٓد انقددٚى تشد ض زكرٚدا ٔاَر دار انعٓدد انجدٚدد       .  ستد  اب اقال 

ْددسا ان ددّر . تشدد ض ٕٚسددف ٚكًددٍ سددّر انعدداقر انٛظدداتاخ ٔسددّر يددرٚى انثرددٕل  

ّٔل ذرجًددّ نُددا ٕٚحُددا انًعًددداٌ انظددارف فددٙ ترّٚددح انشددعة انعدداقر   تظددٕذّ األ

انصدداَٙ أيددا ان ددّر . انددس٘ ال ٚهددد انحُدداٌ ٔانرحًددح ل الٚهددد سددٕٖ ا َرقدداو ٔانشددّر 

ًّدد ٔالدج    انحٛداج  ذرجًّ نُا ٚ ٕع انً ٛح تقٛايرّ يٍ رحى ترٕنّٛح انقثر حٛدس ذ

 .ٔانًحّثح  انجدٚدج

ّٔل ٔا َر ارفثٍٛ   َحٍ ُْا ذعال ذعال ذعالانصاَٙ نًجٙء ٚ ٕع  ا َر اراأل

 
 خادو انرعّٛح أن ٕر٘ تٕنس انرٚفَٕٙ                                               

 



 

ٌّٕذأ  يّم أكرة شّى ن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .......................يـ................. ٚثـيالل انرّب        

 

 

 

 

       

     

 

 

 

 

 

  ....................إنٛــ..................زٚارج يرٚى نُـ        

 

 

 يٍ ذُ ٛى خدًٚح انًستح ترعٛرُا نقاء رعٕ٘   

 

 نًُاسثح عٛد انقدٚ ح ترتارج                          

                

 ي رحّٛح طاحثح انعٛد                  

 ترَايج ذرفٛٓٙ خاص تانعٛد                           

 يٍ انعٛد ٔندٔان ٛافح نكم                                           

 

 حالقَٕا عا ي رط تٛد انرعّٛح الت ٍٛ انرٛاب انرُكرّٚ      

    

 2010كإٌَ األٔل  4ٕٚو ان ثد           

 ي اء   5نغاٚح ان اعح   ظ.ب 3يٍ ان اعح                            

 

 ٚرى انر جٛم كم ٕٚو تعد قدادٚس انرعّٛح أياو تاب انكُٛ ح

 .ل نهًشاركح .ل 5000ندٖ خدًٚح انًستح يع ذ دٚد يثهغ 

 .ٙ ذشرٍٚ انصاَ 22األحد  آخر يٕعد نهر جٛم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.32-1/26نٕقا ( )32-3/15غم )قراءاخ أحد تشارج يرٚى 

 

 .ال ذ افٙ ٚا يرٚى ألَك ٔجدخ َعًح عُد اهلل 

   

ًّ  .ال ٚكٌٕ نًهكّ َٓاٚح ... ُّٛ ٚ ٕع ْٔا أَد ذحًهٍٛ ٔذهدٍٚ اتُا ٔذ 


