
 
  اجتماع في للمشاركين الثقافية الفعاليات برنامج مشروع

 جمعية األمناء العامّين للبرلمانات الوطنية
 

   7152 ،أكتوبرتشرين األول/  51 األحد، بطرسبرغ، سانت
 

 الفندق في اإلفطار - 2011
 

20:1 – 
0011 

 المنتظمة الحافالت طريقعن  تافريتشسكي قصر إلى االنتقال -
 

 تافريتشسكي قصر في جمعية األمناء العامّين للبرلمانات الوطنية اجتماع في المشاركين تجّمع -   0051
 (شبالرنايا شارع ،2:)    

 

 التقاط الصور -   00:1
 (الطقس ظروف، وفقاً لتافريتشسكي قصر من كوبولني قاعة في أو الطلق الهواء في)    

 

 االنتقال للقيام برحلة - 0011
 

 the Savior on Spilled كنيسة" التذكاري النصب متحف في بمرشدين مصحوبة جوالت -   00:1
Bloodالروسي "، والمتحف 

 (والعربية ،اإلسبانية ،الفرنسية ،اإلنجليزية باللغات)مرشدين سياحيين   
 

 :للمعلومات 
 اإلمبراطذور فيذ  أصذيب الذذي الموقع على the Savior on Spilled Blood كنيسة بنيت

 و :500 عذذذامي بذذذين الكنيسذذذةوتذذذش تشذذذييد . 5005 مذذذار آذار/  فذذذي مميتذذذة بجذذذرو  الثذذذاني الكسذذذندر
 مذن بذدعش التمويذ  اإلمبراطوريذة األسذر  وقذدمت .الثذاني ونيكذوال  الثالذ  الكسندر عهد خالل 5012
، the Savior on Spilled Blood كنيسذةوبنذاء  . الخذا  القطذاع مذن المذانحين مذن العديذد
 عذذن قصذذد يشذذب  وهذذو. الرومانسذذية القوميذذة رو بذذ الوسذذطى العصذذور فذذي الروسذذية العمذذار بالذذذاكر  إلذذى  يعذذو 

 الكنيسذذةوتحتذذوي . موسذذكو فذذي باسذذي  القذذديس وكاتدرا يذذة سذذابع عشذذر،ال القذذر  فذذي ياروسذذالف  كنذذا س

 7152آب/ أغسطس  75كما هو في 



 فذي أخذر  كنيسذة أيبشذك  يفذوق  ،لمذرممينل وفقذاً  - الفسيفسذاء مذن مربع متر 2111 من أكثر على
 الصذذور - بشذذك  كامذذ  الكنيسذذة  اخذذ  والسذذقوف الجذذدرا  بدقذذة مفصذذلةال الفسيفسذذاء تغطذذي و. العذذالش

 .ور مع حدو   قيقة جداً تأطر ك  ص – المقد  الكتابوشخصيات من  مشاهد هي الر يسية
 

 نوعذ  مذن فريذد وفنذي معمذاري مجمذع وهذو العذالش، فذي الروسذي للفذن متحذف أكبذر هذو الروسي المتحف
 قطعذذذذة 11111: حذذذذواليتحتذذذذوي علذذذذى  المتحذذذذف مجموعذذذذة. بطرسذذذذبرغ لسذذذذانت التذذذذاريخي المركذذذذز فذذذذي

، الر يسذذذيةاألنذذذواع  ،الروسذذذي الفذذذن تطذذذوير فذذذي واالتجاهذذذات التاريخيذذذة الفتذذذرات جميذذذع وتغطذذذي معروضذذذة،
القذذر  العاشذذر حتذذى القذذر   مذذن سذذنة، 5111 مذذن أكثذذر مذذد  علذذى والمذذدار  ،االتجاهذذاتاألسذذاليب، 

 الواحد والعشرين.
 

 (Bronze Horsemanهورسما  ) برونزي في قارب إلىاالنتقال  -   570:1
 

 رحلة بحرية عبر مياه نهر نيفا، عشاء على متن سفينة سياحية - 5:011
 

 األرميتاج متحفرصيف الميناء عند  إلى الوصول - 50011
 

 األرميتاج متحف إلى األقدام على يراً االنتقال س - 50051
 

 األرميتاج متحف في مصحوبة بمرشدين جولة - 500:1
 

 "الجنية  مى" األرميتاج مسر  على البالي  عرض - 50011
 

 :معلوماتلل 
 صذذممت التذذيو  بذذاير، جوزيذذف كتبهذذا التذذي" الجنيذذة  ميذذة" الباليذذ  ةرقصذذ، لباليذذ لفاغانوفذذا  أكا يميذذة قذذدمت
 .األرميتاج لمسر  7:1 ذذذذذذال للذكر  كهدية

 واحذد يذومب الباليذ  مذن اإلصذدار اإنشذاء هذذ حيذ  تذش ،األرميتذاج مسذر  لذكر  خصيصاً  العرض إعدا  تش
 المسذذذذذر  مدرسذذذذذة اسذذذذذتيعاب تذذذذذش ،52:0 عذذذذذام منذذذذذذ أنذذذذذ  أيضذذذذذا للنظذذذذذر الالفذذذذذت ومذذذذذن. لذذذذذذلس المسذذذذذر 

 تذذش حيذذ  ،القذذديش بيتذذر قصذذر فذذي لباليذذ لفاغانوفذذا  أكا يميذذة فذذيالحقذذاً  تنظيمهذذا أعيذذد التذذي اإلمبراطذذوري
 .الحق وقت في األرميتاج مسر  إنشاء

 
 اإلمبراطذذذذوري، المسذذذذر  مدرسذذذذة خريجذذذذي قبذذذذ  مذذذذن ،:501 عذذذذام فذذذذي هنذذذذا  الجنيذذذذة  ميذذذذة نظمذذذذت وقذذذذد

 عذذام حتذذىبقذذي و  ،ماريانسذذكي مسذذر  إلذذى الباليذذ  نقذذ  تذذشوفذذي وقذذت الحذذق،  .ليجذذات وسذذيرج نيكذذوال 



مذن  بونومورييذف فال يميذر قبذ  مذن الجنيذة  ميذة تجديذد تذش ،50:7 عذام في الحق، وقت في. 5071
 قذذذذذام ،5000 عذذذذام فذذذذي. العذذذذذروض مذذذذن فقذذذذ  قليذذذذ  عذذذذذد قُذذذذّدم  ولكذذذذن لذذذذذرق ،ل لينينغذذذذرا  أجذذذذ  مدرسذذذذة

( ماريينسذكي) كيذروف مسذر  إلذى عذا  أ  بعذد الباليذ  مذن الخاصذة نسخت بإعدا   سيرجيف كونستانتين
 .7115 عام حتى الصغار الراقصو  رق  وقد. لبالي لفاغانوفا  كا يميةعرض ألك

 

 أكا يميذذةمدرسذذو  ولكذذن ات،جذذيألخذذو  لل األصذذيلة تصذذميش الرقصذذات اسذذتعا   اليذذوم الممكذذن مذذن يعذذد لذذش
 شجهذده قصذار  بذذلوا لباليذ ،لسذيرجيف  نسذخة علذى عملذوا الذذين أولئذس ذلذس فذي بمذا ،لباليذ لفاغانوفا 
فاغانوفذذذا  كا يميذذذةأل العذذذام المذذذدير إشذذذراف تحذذذت أنشذذذ  ذيالذذذ الجديذذذد، اإلصذذذدار هذذذذا نجذذذا  لضذذذما 

 .تسيسكريدز نيكوالي ،لبالي ل
 

 األرميتاج مسر  بهو في كوكتي  استقبال - 500:1
 

 الفنا ق إلى المغا ر  - 75011
 
 
 


