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يرتفع

املتوسط قلب صقلية

إيطاليا
سبتمرب ٢٠٠٧ ٢ ميالنو،

أنتجته ثقايف بتنوعٍ صقلية جزيرة تتميز
معنا دم. اكتشفوا القِ خمتلفة منذ حضارات

واستمتعوا بجمال لصقلية املتعددة األوجه
اذ األخّ طبيعتها 
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معبد قمته على أخضر، يشمخ جبل علينا يطل
مبساعدة ”إيالمي“ شعب بناه الذي سيجيستا،

اإلغريق املستعمرين
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يهيمن على بالبياض، ملتحف آسر جبل فجأة يظهر
الربكان ذلك إتنا، وروعته. إنه جبل بهيبته املشهد

مرة بعد مرة صقلية معامل ر الذي غيّ الشهري



 

الزائرين بسيل من الشوارع فتزدحم اجلامعيني. والطالب الشباب بحشود املدينة وسط ينبض مساءً،
كانت حالة الطقس مهما ليالً بالرواد حمتشدة طاوالت املقاهي اخلارجية فرتون املرح، ملؤه جو يف
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