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مرحبا بكم في بيال سطرو
  أماكن وخدمات ألهالي البلدة ومواطني بيال سطرو 

 دليل موجز متعدد اللغات إلرشاد مواطني بيالرسطرو من بين المقترحات العديدة
 لألنشطة والفرص االجتماعية التعليمية والشاملة واالجتماعات التي تروج لها بلدية

 بولونيا والجمعيات المحلية وتستهدف بشكل خاص العائالت اإليطالية واألجنبية
والمراهقين واألطفال

 تم تنفيذ أعمال الخرائط والترجمة باللغات اإلنجليزية والفرنسية واللغات األكثر
شعبية في المنطقة من طرف

Cidas Cooperativa Sociale

بالتعاون مع مكتب الشبكات في منطقة سان دوناتو سان فيتالي

ينقسم الدليل إلى ثالثة أقسام ، بناًء على األنشطة الرئيسية التي تم الترويج لها

الندماج االجتماعي
 الخدمات التي تقوم بمبادرات وأنشطة في المجاالت التربوية والثقافية واالجتماعية ،

والتي تقدم المساعدة والدعم لألسر وكبار السن والفئات الهشة
 

  الخدمات التعليمية اإلضافية
 الخدمات التعليمية البلدية الالمنهجية والمشاريع التي تنسقها دائرة التعليم المدرسي

 اإلقليمية الموكلة إلى التعاونيات االجتماعية ، والتي تستهدف الفئات العمرية
المختلفة من الطفولة إلى المراهقة

 

خدمات المجتمع
 مشاريع التكامل الممولة من األموال العامة والناشطة حاليا في المنطقة ، وتستهدف

العائالت وأنواع مختلفة من المستخدمين
  

                                                                 

                                                                          مرحًبا بكم في
Pilastro

 مواقع العمل والتنفيذ وكالة التنمية المحلية شمال شرق منطقة
 هي جزء من خدمات الوساطة المجتمعية و / أو تنمية ريادة

 األعمال االجتماعية و / أو المشروع برنامج التدخل االستثنائي
 إلعادة التطوير الحضري وأمن الضواحي المشار إليه في

   CO 974-978. 11 القانون الدفعة 208/2015 المادة 1

شعار الحي / البلدية
 Pilastro شعار 

Cidas شعار
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 االندماج االجتماعي



عنوان
Via Pirandello, 24 | Bologna

ساعات العمل للعامة
أيام وساعات عمل المكتبة

      االثنين من الساعة 2.30 مساًء إلى 6.00 مساًء
الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة من 9.00 إلى 13:30

جهات االتصال
tel. 051 6415005

e-mail biblioteca@accaparlante.it

site www.accaparlante.it/

Facebook https://www.facebook.com/AssociazioneCentroDocumentazioneHandicap

CDH مكتبة الجمعية
 Accaparlante تعاونيات

 مكتبة متخصصة في مواضيع ذوي االحتياجات الخاصة
CDH القطاع االجتماعي والثالث ، تديرها جمعية 

 كالهما يتعامل مع مشاريع .Accaparlante وتعاونية 
ومبادرات اإلدماج االجتماعي لتعزيز مهارات األشخاص

ذوي االحتياجات الخاصة وجعلهم أبطال التغيير الشخصي 
واالجتماعي

أنشطة
CDH مكتبة
إقراض الكتب 

قرض بين المكتبات
االستشارات الببليوغرافية

كتب يمكن الوصول إليها لألطفال الذين يعانون
من صعوبات في التعلم أو اإلدراك أو اللغة )كتب 
 صوتية ، عن طريق اللمس ، مترجمة باستخدام 

االتصال البديل المعزز

Accaparlante الجمعية التعاونية
تدخالت تكامل العمل االجتماعي

األنشطة والفعاليات الترفيهية التي تهدف إلى االندماج االجتماعي

| 11 |
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L. Spina | Via Tommaso Casini, 5 | Bologna مكتبةعنوان

 R. Laffi | Via Tommaso Casini, 3 | Bologna البيت األصف

 ساعات العمل للعامة
مكتبة

اإلثنين 19.00-14.00 الثالثاء - الخميس 9.00-19.00
   الجمعة - السبت 9.00-14.00

البيت األصفر
إثنين والخميس والجمعة من 4.00 إلى 7.00 مساًء

  السبت من 9.00 الى 12.00 صباحا

جهات االتصال
tel. 051 6415005

e-mail bibliotecalspina@comune.bologna.it
site https://www.bibliotechebologna.it/biblioteche/biblioteca-luigi-spina%20

Facebook  https://www.facebook.com/bibliospina/

البيت األصفر
site https://www.bibliotechebologna.it/biblioteche/casa-gialla

 Luigi Spina مكتبة

Roberto Laffi البيت األصفر

مكتبة القراءة العامة التابعة لقطاع المكتبات البلدية
يضمن للجميع دون تمييز الحق في الوصول إلى الثقاف

والمعلومات ، ويعزز القراءة وتطوير المعرفة بجميع أشكالها
 مكتبة سبينا  تدير البيت األصفر المجاور الذي يستضيف

األنشطة الثقافية وورش العمل  خاصة للشباب

أنشطة
      قراءات وورش عمل للفتيات والفتيان

تشجيع القراءة العائلية
 مساعدة في الواجبات المنزلية

دروس اللغة االيطالية
تسهيل استخدام الهاتف الذكي
 اجتماعات ثقافية واجتماعية

)مثل المشي وعروض الكتب والمؤتمرات)
قراءة جماعية

| 13 |



عنوان
Via del Pilastro, 5 | Parco dell’Arboreto | Bologna

ساعات العمل للعامة
الفضاء مفتوح للمبادرات والحمالت

جهات االتصال
tel. 051 0218597 

Facebook https://www.facebook.com/caSolareArboreto

منزل في منطقة
Tommaso Raimondi

يدير من قبل بعض الحقائق الناشطة في المنطقة وجمعيات
القطاع الثالث والمواطنين 

(Legambiente l’Arboreto APS، Virgola APS،
 Atlas ASD، La Ciammaruca ASD، Auser

 Bologna OdV، Cittadinanza Attiva Borgata
 Pilastro Vecchio( تهدف إلى أن تكون مختبًرا للثقافة

االجتماعية والبيئية ، مكاًنا لتجربة أشكال الرفاهية 
المجتمعية المفتوحة “وبين األجيال 

أنشطة
مبادرات التطوع البيئي

أدوات المائدة: خدمة تأجير أدوات المائدة
المنحل التعليمي

 ورش عمل حول اإلدماج االجتماعي واالستقالل
الذاتي للشباب ذوي اإلعاقات الجسدية أو الذهنية

أو المتعددة 
لحظات ترفيهية مرحة للمجتمع المحلي

 األنشطة التعليمية وإعادة التدوير لألطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 10 و 13-11 سنة

عالج فني ، مانح الرعاية والمراهقون
خدمات االستقبال واإلرشاد للمجتمع

خدمة تكنولوجيا المعلومات لمواطني الجناح
 ورشة لتصليح الدراجات

| 15 |



عنوان
Via Dino Campana, 4 | Bologna

 ساعات العمل للعامة

الثالثاء واألربعاء والجمعة 9.00 - 21.00 مساًء
 

السبت 23.00-9.00 مساًء
األحد 14.00 مساء - 21.00 مساء

جهات االتصال
tel. 328 247 7866 

e-mail comunicazione@senzailbanco.it

site www.senzailbanco.it

Facebook https://www.facebook.com/casadiquartierepilastro

Pilastro Gabriele Grandi بيت الحي
 المساحة التي تديرها الجمعيات والواقع الناشط
 في المنطقة - رابطة الترويج االجتماعي “بدون

 Banco “AnceSCAO ، الكشافة CNGEI ، UISP
FANTATEATRO ، Orti Salgariche - يقدم

لحظات مرحة وتعليمية وترفيهية تستهدف 
مختلف الفئات العمرية ، مع إيالء اهتمام خاص 

لألطفال وكبار السن في المنطقة 
 يتعاون منزل الحي أيًضا مع

Magnifico Teatrino Errante و CEIS Consortium و Coop Dolce و 
Kindergarten و Ada Negri Nursery School و
 Luigi Spina Library و Feder Consumatori و

 Ass. Ape و Coop CDH

أنشطة
 الخدمات التربوية واالجتماعية التربوية والتكاملية لألطفال

والمراهقين
الفعاليات الترفيهية والثقافية والتضامنية

المشاريع التي تستهدف المدرسة وأوقات الفراغ لألطفال
 والمراهقين والشباب )ورش عمل ، قراءات وأنشطة مسرحيةدعم 

كبار السن والعائالت الذين يحتاجون إلى مساعد األسرة
لرعاية أحد أفراد األسرة 

 لحظات اجتماعية وترفيهية وثقافية لتعزيز الشيخوخة النشطة
والتبادل بين األجيال والثقافات المختلفة

التنسيب الوظيفي لألشخاص في حاالت الهشاشة
رعاية األراضي الخضراء العامة

أنشطة التضامن وتحصيل وتوزيع نفقات التكافل
التدريب على قضايا التكامل والثقافة

األنشطة الرياضية
| 17 |
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عنوان
Via Giovanni Natali 5 A/B | Bologna

 ساعات العمل للعامة
األحد 1.00-9.00

)بالميعاد)
 مكتب المساعدة مفتوح عند الطلب

 جهات االتصال
tel. 351 278 5549 

e-mail sofian19955@hotmail.com

site http://partecipa.comune.bologna.it/associazione-culturale-al-ghofrane 

مركز الغفران للحوار الثقافي
ويهدف المركز ، الذي تديره جمعية الغفران ، إلى خلق

فرص لقاء ومساعدة المواطنين الذين يواجهون صعوبات 
من أي نوع. وهي تعزز الخدمات ألولئك الذين يعيشون في 

الحي ، وال سيما المتسربين من المدارس والمهاجرات 
اللواتي يعانين من صعوبات لغوية وكبار السن

أنشطة
 دروس اللغة العربية لألطفال والكبار من جميع الجنسيات

المهتمين بتعلم هذه اللغة
دروس اللغة االيطالية لألجنبيات

 مكتب المعلومات: في صباح يوم األحد ، اجتماعات مع أولياء
 للتحدث عن االحتياجات والمتطلبات. Pilastro أمور منطقة

المساعدة في اإلجراءات اإلدارية البسيطة واإلحالة المحتملة إلى
المكاتب المختصة 

 مكتب المساعدة: مرافقة لكبار السن غير المكتفين ذاتًيا في
مختلف المرافق الصحية والبلدية والوالية ، والمساعدة في

 النفقات ، والمساعدة في ملء اإلجراءات البيروقراطية 
لمستخدمي هذه الفئة

  األنشطة الترفيهية الرياضية

| 19 |



عنوان
Via Pirandello, 6 c/o Circolo la Fattoria | Bologna

ساعات العمل للعامة
لخميس 19.00-16.00 مساء

جهات االتصال
tel. 051 505117 

e-mail emiliaromagna@centroconsumatoriitalia.it

Facebook https://www.facebook.com/CentroConsumatoriItaliaEMILIAROMAGNA

مركز المستهلك اإليطالي
مركز المستهلك اإليطالي

Centro Consumatori Italia (CCI( هي جمعية 
مستقلة ملتزمة بحماية حقوق المستهلك ، وتهدف إلى
 مساعدة المواطنين الذين عانوا من الظلم في مختلف 

 المجاالت. كما أنه يشجع العديد من المبادرات لجعل
المستهلكين على دراية ووعي متزايد بكيفية التعرف على

مخاطر السوق وتجنبها 

أنشطة
المشورة والمساعدة عند التسجيل على

 الفواتير والرسوم غير العادلة لخط الهاتف والمرافق
السكنية والتجارية

 إخطارات الدفع من اإليرادات الداخلية وإشعارات الدفع من
Ex Equitalia 

عقود البنوك والتأمين والتسليم البريدي والنقل
التعايش بحكم الواقع واألسرة
النزاعات في الوحدات السكنية

حوادث الطرق والغرامات وما إلى ذلك

| 21 |



عنوان
Via Luigi Pirandello, 3 | Bologna

ساعات العمل للعامة
ساعات العمل في فصل الشتاء )أكتوبر - مارس

األثنين واألربعاء والجمعة والسبت واألحد 9.00 - 12.00 صباًحا
ومن 15.00 - 17.00 مساًء 

الثالثاء والخميس 9.00-12.00 صباًحا
ساعات العمل في الصيف )أبريل - سبتمبر

األثنين واألربعاء والجمعة والسبت واألحد 9.00-12.00 و
 18.00-15.00

الثالثاء والخميس 12.00-9.00

لألحداث أو األنشطة الحجوزات مطلوبة

 جهات االتصال
tel. 366 489 9239  

e-mail info@fattoriaurbanabo.it

Facebook  https://www.facebook.com/FattoriaUrbanaBologna

المزرعة الحضرية

أنشطة
أنشطة مجانية لألطفال في عطالت نهاية األسبوع

الفعاليات مفتوحة للمواطنين في جميع فصول السن

المزرعة الحضرية هي مساحة تديرها 
Circolo la Fattoria APS

بالتعاون مع جمعية
Labù

 تم إنشاؤها لتزويد اإلقليم الكتشاف حياة الفالحين ، بهدف
التعرف على مبادئ االستدامة والبيئة والتعليم البيئي عن

قرب

| 23 |
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عنوان
 في الوقت الحالي ليس لديها موقع محدد ، وتؤدي خدمات وتلتقي بأشخاص في أماكن

عند الطلب )Pilastro)محايدة من پيالسترو

ساعات العمل للعامة
أو رسالة الواتساب )sms) فقط بالموعد عبر البريد اإللكتروني أو رسالة نصية قصيرة

 

جهات االتصال
Whatsapp/SMS  339 338 9448 

e-mail  intersectionalitiesandmore@gmail.com

sito http://www.iam-intersection.eu

Facebook https://www.facebook.com/IamIntersectionalities/

Instagram https://www.instagram.com/iam_intersection/

إأم-التقاطعية و أكثر  أپ س
 الجمعية تتكلف غالبا بالمساعدة واإلرشاد لألشخاص الذين

 يعيشون في حالة ضعف متعدد الجوانب ، مرتبط بقضايا
النوع االجتماعي أو االنتماء ، إلى األقلية جنسية أو الهوية

الجنسية أو الحالة المصلية )السيرولوجية 

أنشطة
  مكتب مساعدة مخصص للمهاجرين المسنين والمهاجري ذوي 

اإلعاقة

مكتب مخصص للجيل الثاني أو الثالث من أفراد مجتمع 
  أفراد مجتمع الميم ذوي اإلعاقات الجسدية ، ) GBTIQA) الميم 

 ،أفراد مجتمع الميم المهاجرين ،  أفراد مجتمع الميم المسنين
أفراد مجتمع الميم الغجر

مكتب الضرائب: التوجيه والدعم بشأن بعض الممارسات 
 ،البسيطة للمواطنين/المواطنات اإليطاليين و اإليطاليات 

واألجانب

أنشطة سياحة مسؤولة ،ترفيهية و تدريبية

| 25 |
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عنوان
Via Panzini, 1 | Bologna  

ساعات العمل للعامة
12.30-8.30-

جهات االتصال
tel. 370 119 0831

e-mail fulvia.antonelli@yahoo.it

مدرسة النساء
 تعتبر مدرسة السيدات فرصة مهمة لألجنبيات تنظم جمعية الترويج االجتماعي

CESD - مركز التعليم
 والدراسات حول التمييز ، ورش عمل لتعلم اللغة اإليطالية 

وتعميقها ، ورش عمل الخياطة واللحظات المواضيعية األخرى
في مساحة مدرسة البنات في منطقة بيالسترو

أنشطة
ورش عمل اللغة االيطالية

ورش الخياطة
ورش عمل صحية للمرأة

مدرسة النساء



عنوان
 Chiesa Parrocchiale di S. Caterina da Bologna al Pilastro  

Via Dino Campana, 2 | Bologna

ساعات العمل للعامة
الثالثاء والخميس والجمعة 15.30 - 18.00 مساًء

صباح السبت
دائما عن طريق الحجز عن طريق االتصال بالمدرس قبل

 24

جهات االتصال
tel. 051 513281

 خدمة األبرشيات للمساعدة في الدراسة
تقدم أبرشية سانتا كاترينا في بولونيا بيالسترو

 خدمة مساعدة للدراسة الذاتية لطالب المدارس اإلعدادية 
والثانوية بدعم من المعلمين المتطوعين

أنشطة
الدراسية للمساعدات  المدرسة  خدمة ما بعد 

ساعة على األق



#
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الخدمات التعليمية الالمنهجية



عنوان
Via Casini, 3 | presso la Casa Gialla | Bologna

ساعات العمل للعامة
من أكتوبر إلى يونيو

الثالثاء و واألربعاء والجمعة 19.00-16.00 

جهات االتصال
tel. 051 2869011

e-mail daniela.iurisci@comune.bologna.it
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مركز تجمع الشباب )11 - 18 سنة
 مركز تجميع الشباب للفتيان والفتيات الذين تتراوح

 أعمارهم بين 11 و 18 عاًما ، يعزز أنشطة أوقات الفراغ
وورش العمل

الهدف هو إتاحة فرص ما قبل المراهقة والمراهقين
للتنشئة االجتماعية والنمو والمقارنة 

أنشطة                                                       

أنشطة لمكافحة ترك المدرسة المبكرة ، ورش العمل العمل
الرياضة ، والموسيقى ، والرقص ، والفن ، والحرف  

اليدوية ، إلخ 
 

نزهات جماعية

مناقشة القضايا التي تهم الشباب

 

:

(



مركز السنوات الخضراء )16-11 سنة
سنترو آني فيردي سان دوناتو

هي خدمة تعليمية عامة تستهدف األطفال الذين تتراوح
 أعمارهم بين 11 و 16 عاًما 

مكان للقاء األقران والبالغين وتطوير اهتماماتهم 
وإمكانياتهم 

  يقدم مبادرات ومشاريع للعائالت ، والمراهقين اآلخرين
والمدارس ، والجمعيات المجاورة والمحلية ، لصالح بناء

المجموعة وعالقتها مع المجتمع 
       

أنشطة                                                     
الواجبات والدراسة

ورش فنية
ورش عمل مرحة / ترفيهية

البطوالت وألعاب الطاولة
عرض أفالم / مسلسالت تليفزيونية

مفتوح يوم السبت
النزهات في اإلقليم

عنوان
Via Panzini, 1/B | Bologna

ساعات العمل للعامة
من سبتمبر إلى يونيو

لألطفال بين 11.00 و 14.00 سنة

االثنين والثالثاء والخميس 14.00 18.30 مساًء
الجمعة 14.00 18.00 مساًء

  
لألطفال  بين 14 و 16 سنة

األربعاء 13.30 - 19.00 مساًء

يحضر من خالل التسجيل
  يمكن تقديم طلبات القبول خالل العام عن طريق

 تحديد موعد مع الفريق التعليمي        

جهات االتصال
 tel. 331 639 1861

e-mail cavpilastro@societadolce.it
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CENTRO EDUCATI-
VO IN MOVIMENTO
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مجموعة بيالستريني االجتماعية والتعليمية
)من 11 إلى 14 سنة)  

مجموعة اجتماعية تربوية للبنين والبنات الذين تتراوح
 أعمارهم بين 11 و 14 عاًما تعزز األنشطة وورش العمل 

 واالجتماعات بهدف دعم التنمية التنموية واالستقاللية
للبنين والبنات في المرحلة اإلعدادية

أنشطة                                                  
أنشطة ترفيهية مرحة

ورش العمل التعبيرية اإلبداعية والموسيقية والمتالعبة
ومعرفة المنطقة واألنشطة الرياضية 

مساعدة في الواجبات المنزلية

نزهات جماعية

عنوان
Via Panzini, 1 | Bologna

ساعات العمل للعامة
من أكتوبر إلى يوني

من االثنين إلى الجمعة 14.00 18.00 مساًء
الوصول عند إخطار المدرسة والخدمة االجتماعية واألسر

جهات االتصال
 tel. 051 2869011

e-mail vincenzo.savini@comune.bologna.it

-



مجموعة األعضاء التعليمية
I  DIAMANTI

)من 6 إلى 11 سنة) 

I Diamanti 
هي مجموعة اجتماعية - تعليمية لألوالد والبنات الذين

 تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 عاًما ، والتي تعزز األنشطة 
 وورش العمل اإلبداعية المرحة ، بهدف دعم التنمية

التنموية واالستقاللية لألطفال في سن المدرسة االبتدائية

أنشطة                                                     
أنشطة ترفيهية مرحة

ورش العمل التعبيرية اإلبداعية والموسيقية والمتالعبة
ومعرفة المنطقة واألنشطة الرياضية 

مساعدة في الواجبات المنزلية

نزهات جماعية

عنوان
Via Panzini, 1 | Bologna

ساعات العمل للعامة
  من أكتوبر إلى يونيو

االثنين واألربعاء والجمعة 19.30-16.30 ، يوم سبت
واحد في الشهر 

الوصول عند إخطار المدرسة والخدمة االجتماعية
واألسر 

جهات االتصال
 tel. 051 2869011

e-mail carla.gregori@comune.bologna.it
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 خدمات المجتمع



عنوان
Poliambulatorio | Via Pirandello, 8 | Bologna

Casa di Quartiere | Via Dino Campana, 4 | Bologna

 ساعات العمل للعامة
مستوصف - مكتب المساعدة يقوم بإعالم العائالت واألطفال

       االثنين والخميس 12.00-10.00 عن طريق الحجز

Pilastro   منزل الحي 
اجتماعات لألطفال

الجمعة 17.00- 18.00
يمكن أن تتغير األيام

اجتماعات ألولياء األمور
السبت11.30-10.00

يمكنك الدخول عن طريق الحجز

جهات االتصال
tel. 342 338 9337

e-mail valentina.giuliani77@gmail.com

 Pilastro مجمع عيادات متكامل
  منزل حي لرعاية المجتمع  

Casa di Quartiere Pilastro و Polyclinic Pilastro
 ُتقام ورش عمل إبداعية لألطفال ولحظات اللقاء والمناقشة مع العائالت في

 
Casa di Quartiere Pilastro

  في عيادة بيالسترو تم فتح مكتب المساعدة للعائالت
 لإلجراءات البيروقراطية المعلوماتية الذي يقدم الدعم

     

أنشطة
 قراءات وأنشطة يدوية وتعبيرية بالتعاون مع
Progetto Pon Musei و Spina مكتبة

اجتماعات دعم األبوة واألمومة
يقوم “مكتب المساعدة بإعالم العائالت واألطفال” بتنفيذ

اإلجراءات البيروقراطية لألسرة )مثل مكافأة رعاية 
 األطفال ، وإجازة الوالدين ، والتسجيل في المدارس 

ومدارس الحضانة ، وما إلى ذلك
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تم تمويل المشروع في إطار البرنامج التشغيلي الوطني لمدينة متروبوليتان 2020-2014 المحور 3 ، اإلجراء 3.3.1     
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عنوان
Biblioteca L. Spina | Via Tommaso Casini 5, Bologna

Casa di Quartiere Pilastro - Gabriele Grandi | Via D. Campana 4 Bologna

 ساعات العمل للعامة
في المكتبة

 L.Spina

اإلثنين 9.00 - 13.00 

فى المنزل
Casa di Quartiere Pilastro - Gabriele Grandi

 الثالثاء واألربعاء 9.00 - 13.00 
    

يفضل عن طريق التعيين

جهات االتصال
tel. 340 195 6225 

e-mail sportello.ascolto@cidas.coop

 

خدمات الوساطة المجتمعية ، تنمية
ريادة األعمال االجتماعية 
و / أو التنسيب الوظيفي

 يستهدف مكتب العمل واإلرشاد جميع أولئك الذين
 يشعرون بالحاجة إلى مناقشة أولية لفهم كيفية تعزيز
 مهاراتهم ، وأيًضا بهدف الحصول على الدعم في بناء

مسار بحث عن عمل نشط وفرص تدريب احترافي

أنشطة
السيرة الذاتية 
توازن الكفاءات

البحث عن فرص التدريب والعمل التي
 توفرها المنطقة 

االشتراك في منصات مفيدة

 تم تمويل المشروع كجزء من برنامج التدخل االستثنائي إلعادة التطوير الحضري وأمن الضواحي المشار إليه في القانون
الدفعة CO 974-978. 11 208/2015 المادة 1
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San Donato

San Vitale

مرحًبا بكم في
Pilastro

                                                                          مرحًبا بكم في
Pilastro

 مواقع العمل والتنفيذ وكالة التنمية المحلية شمال شرق منطقة
 هي جزء من خدمات الوساطة المجتمعية و / أو تنمية ريادة

 األعمال االجتماعية و / أو المشروع برنامج التدخل االستثنائي
 إلعادة التطوير الحضري وأمن الضواحي المشار إليه في
   CO 974-978. 11 القانون الدفعة 208/2015 المادة 1

شعار الحي / البلدية
 Pilastro شعار 

Cidas شعار
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