
SANTO PELLICCIA  اعام 89 صبي في  

 

أنا ، و2012عام  مارس 15-10 للسفر مجموعة ARIDOالفراء و سانتو مع العلمين صحراء آنت في
.الداخليةقوتها و وايضا،إنسانيته، ثروته من رجل يعرف ويشرفني أنسعيد 

 



 

 في و حاصله على بكلريوس تجارة وحاصلت ايضا على دبلومه ديزن سنة 25 نجاة على عمرى أنا
 ايطال الجنسية ،ماريوتيأندريا ( ARIDO الجمعية نائب رئيس لمت الكثير منتع  االعوام الماضية 

 بل قلبك ملى بحب مصر ويحب آل من يراة يقول لة انك ايطالى الجنسية1989مندعام  مصر في يعيش
بل انة  آل اآلخرين مثل يذهب بعيدا ينايرلم  25مند قيام ثورة ومن العام الماضى ايطالي. له مثل هذا البلد

المجرمين  ضدمكان عمله منزله و للدفاع عن المصريين جنبا إلى جنب مع الشوارع وقف فى 
)ثورة من مؤيدى وآان ايضان اللصوص والقتلةو

 

 أي بلد فكرة عن لديه أن جعلني أدرك، الكثير من االمور جعلني أدرك ومشروعه ARIDO جمعيةمع 
.األفكار ولكن ليس الدبابات يمكنك إيقاف، سوبر مارآت من يمكن شراؤها الالشجاعة أن العلم، أو

 



 

 

 والموت ان يذهب للقتال وقد اختار يضحوا من اجل وطنهم مختلفة  دول من لشباب الناس لماذا وأنا أفهم
.أمتهم، وقيمة وفكرة من أجل قضية  

 أن تسير األمورانتظر البيت و بدال من البقاء عندما ال يستطيعون يعرضون حياتهم للخطر ولكنهم اختاروا
.على نحو أفضل  

 الرجال ضد من الصلبقلوب الدبابات، و للقتال ضد أحجار مع مصر توجه الى لدينا جون لماذا فهمت
.ضد الشيطان

 



 
 
 
 

 
 انا ليزة هى فتاة ايطالية



 
 

 
نجاة أنا  

 لطيفا دائما قصصه وآانت. "على الفور، وأحببت و في العلمين للمرة األولى Pelliccia سانتو التقيت
.المعنى نفسه استطيع ان افهم االيطالية الغة جيدا ال أفهمعلى الرغم من أنني و

 



 
 

، المعرآة على خط المواجهة في سافرنا ،11 والمصريين االيطاليين من15مع  إلى الصحراء ذهبنا
.حارب المكان الذي وشاهدنا  

.ماتواقاتلوا ودومينغو وجميع الذين تكريما ل نصب تذآاريقمنا ببناء الحجارة و في معا اجتمعنا لقد  
معاول، مجارف و عملنا مع، ومعا فقط للقيام بذلك مصر إلى جاء االيطالية فتاة آان هناك أيضا معي

.االسمنت وجعل الصخورتحرآت 

 



 
 

 أولئك الذين ال يمكن أن ننسى مثلنا الذين هناك أناس أنه طالما لنا عاما 89 من صبي قال الفراء المقدس
  .المستقبل لالألطفال أن يكون دائما والى األبد" سيكون هناكوأمتهم "حريتهم حياتهم و ناضلوا من أجل

 الذي يستمدبطل واحد لل نصب تذآاري مع فكرته مات من أجل الصبي الذي آل علينا أن نتذآر وقال إن
  .في التاريخ إلى األبد مكتوبة رسالةترك و
  

آما هو  إلى األبد سانتو Pelliccia مثل الناس أن نتذآر للتأآد منالعمل بجد العمل، و ARIDO نحن
 في السياسة القذرة أن يلعب، ويحاول في العلمين من الصحراء أن الرياح ويجب أن نتذآر الحال دائما
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