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بسوم
يذاكر دروسه



   

منذ حوايل ا�صبوع كنت مع �صديقاتي يف زيارة اىل تركيا.. مل تكن زيارتي االوىل لها فقد زرتها عدة مرات.. 

احبها كثرياً وما يعجبني فيها حب �صعبها لعلمهم واحرتامهم وقد�صيتهم له.

تراه مرفرفا عاليا يف كل مكان على ال�صفن والبيوت واملقاهي واملوؤ�ص�صات احلكومية حتى احيانا نراه يزين 

قناين املياه واالطباق.

احببت هذا ومتنيت ان ارى علم بالدي احلبيبة يرفرف يف كل مكان يف البالد.

احبائي اتعرفون ما هو ال�صر يف ذلك؟

اذا احب ان�صان بلده احب علمها وحافظ عليه الأنه �صرف البلد وكلما ارتفع عاليا دل على ا�صتقاللها وعزتها 

وكرامتها.. ومن املفرو�ض والواجب علينا ان نحب علمنا ونحرتمه ونقف له احرتاما وال نرفع علما �صواه مهما 

كانت الظروف.. فوطنيتنا نابعة من حبنا واحرتامنا له فهو هوية البلد ولكل بلد هوية وعلمها ال ي�صبه اي علم اآخر.

اللهم احمي بالدنا من اي مكروه واجعل علم بالدنا دائما خفاقاً يرفرف يف �صماء احلرية وال�صالم واالمان.

اللهم اآمني.

ماما شيخة
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أعزائي البراعم

لماذا ال تكون الزهور في لون واحد؟

جوزيف بابيرا

حذاء جديد.. يحدد مكانك أينما ذهبت

سلطة الزيتون والطماطم والفليفلة

بيت محمد بن فارس لفن الصوت

»الهملة الخيرية« تقدم مسرحية »قناع الشر«

اسبوع التعليم االلكتروني في مدرسة خالد بن الوليد

محاضرة عن مخاطر الحريق   بـ »ابتدائية الخميس«
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حانات
موسسم الهجرة اإىل قلق االمت

ق براعم:
حمررة ملح

ت، وجوه الأمهات 
حانا

ع بدء مو�سم المت
عد م

�سا
 الت

بداأ يف
ف، ي

يد املوق
القلق �س

لأبناء.
يف وجوه ا

وينعك�س ذلك كاملراآة 
القلق، 

ير�سم مالحمها 

ي يرتقب المتحان، كل احلركات 
 الذ

ك الطفل
�سبح م�سدودة مع ذل

ها ت
الأ�سرة كل

ة للمذاكرة والرتكيز.
لبيئة املنا�سب

ري ا
م بتوف

حم�سوبة وحذرة، واجلميع ملز

، يلونون كل زاوية 
د الهدوء وال�سكينة

ث ي�سو
يف املنزل حي

م يتوزعون 
جتده

ت ليمالأ 
حانا

ينتظر نهاية المت
ث، 

رتي
خلفي ي

ب ا
ه، ال�سخ

علي
عتد 

مل ت
ب�سمت 

م الهجرة اإىل 
، اإنه مو�س

ن ب�سيء اأكرب
د، لكنهم الآن م�سغولو

جدي
املنزل من 

ب لكنه يف 
 القلق والرتق

ي ي�سبه
ن الذ

د ال�سكو
ث ي�سو

حانات حي
قلق المت

ستقبل.
ع للم�

والتطل
الواقع الهتمام 

ال�ستعداد  فنون  يتقنون 
باتوا 

اليوم 
البات 

والط
الطالب 

الوقت من خالل  م 
فقد تعلموا تنظي

ت، 
حانا

للدرا�سة والمت

ليام المتحان.
ت املذاكرة 

ق لتوزيع اأوقا
عمل جدول دقي

تنبيهات مفيدة عند تقدمي االمتحان:

�سبات 
حلا

حتتاجها مثل الأقالم وا
 التي 

اح�سر كل الأدوات

طلبة 
ي ال

وثقتك، ل تتحدث مع باق
خائك 

حافظ على ا�سرت
لآلية، 

ا

ظهرك  ستقامة 
ا� ى 

عل حافظ 
ي، 

يعد القلق 
ف ختبار 

ال قبيل 

المتحان  �سفح 
ت الكر�سي،  على 

وراحتك 

ك لقراءة 
وخ�س�س 10 % من وقت

الكلمات  د 
حتدي

المتحان بدقة وعمق و

ختبار، خطط 
وتق�سيط وقتك حلل ال

املهمة 

حقاً.
ة ال�سهلة اأولً وال�سعبة ل

�سئل
حلل الأ

�سئلة ول ت�سلم 
د اأنك اأجبت على كل الأ

تاأك

امتحان  طلبة، كل 
ال ي 

باق قبل  المتحان  ورقة 

لالمتحان  ال�ستعداد  على 
ي�ساعدك  جتتازه 

وراجعها  القدمية 
ختبارات 

ال ا�ستخدم  القادم، 

 النهائي.
ري لالمتحان

للتح�س
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هي املعيار بني القدرة على الروؤية والعمى، 

على  والعني  الدماغ  قدرة  هي  الب�صر  فحا�صة 

ك�صف املوجة الكهرومغناطي�صية لل�صوء لتف�صري 

املوجودات  ترى  العني  املنظور،  االأفق  �صورة 

عن  النور  وتك�صف  واالأ�صكال  االألوان  لتميز 

الظالم، لذا عندما مير ال�صوء من عد�صة العني 

على  املنظورة  ال�صور  اأنعكا�ض  اإىل  ذلك  يوؤدي 

�صبكية العني التي تقوم بدورها بنقل ال�صورة 

للدماغ القادر على اإدراكها.

الــجـــفــــاف
اجلوفية  املياه  يف  �صح  اإىل  يوؤدي  نحو  على  املطر  احتبا�ض 

من  اآفة  اجلفاف  ويعترب  والبحريات،  االأنهار  مياه  يف  وانح�صار 

االآفات الطبيعية اخلطرية التي تتلف املحا�صيل وحتكم على االإن�صان 

من  يعرفون  يكادون  ال  والعلماء  وجوعا.  ظماأ  باملوت  واحليوان 

اأ�صباب اجلفاف غري ال�صيء الي�صري، ومنها ندرة املطر، ارتفاع درجة 

هنا  الرطوبة. ومن  ن�صبة  ال�صديدة، هبوط  الرياح  احلرارة، هبوب 

الفعالة  االإجراءات  واتخاذ  بحدوثه  التنبوؤ  عليهم  املتعذر  من  كان 

لل�صيطرة عليه.

وقد حاول اخلرباء، منذ فرتة غري بعيدة، مكافحة اجلفاف بقذف 

ال�صناعي،  باملطر  يعرف  ما  اإحداث  ابتغاء  الثلج  ببلورات  ال�صحب 

فقد  كان،  ما  واأيا  حمدودا.  كان  املحاولة  هذه  يف  جناحهم  ولكن 

وال�صني  الهند  ولعل  الع�صور،  اأقدم  منذ  باجلفاف  االإن�صان  ابتلي 

اأكرث اأ�صقاع االأر�ض تعر�صا له. 

ال�سحلة التمساح املياه  الوا�سعة من  امل�ساحات  ال�ستوائية، وتف�سل  املناطق  التما�سيح يف  تعي�س 

ال�سري فوق  الأغ�سية على  اأقدامها ذات  املفتوحة، وت�ساعد  الراكدة وامل�ستنقعات  والأنهار 

الأر�س الطرّية. 

كالأ�سماك،  ال�سغرية  احليوانات  على  التما�سيح  تتغذى 

والإن�سان،  الكبرية  احليوانات  اأحياناً  تهاجم  كما  والطيور، 

بالإم�ساك به ومن  اأن يقطع حيواناً كبرياً  التم�ساح  وي�ستطيع 

قطع  اإىل  تقطيعه  و  املاء  يف  طويل  ب�سكل  ب�سرعة  الدوران  ثم 

ليبتلعه ب�سكل ا�سرع.

بي�س  وي�سبه  الزواحف.  معظم  مثل  البي�س،  التما�سيح  وت�سع 

تخفي  بريقاً،  اأقل  وق�سرته  حجماً  منه  اأكرب  اأنه  اإل  الدجاج،  بي�س  التما�سيح 

الرمل على  تدفنه يف  اأو  والنبات  الف�سالت  اأع�سا�س من  بي�سها يف  التما�سيح 

ال�سواطئ، وتقوم الأنثى يف بع�س الأنواع بحرا�سة الع�س اإىل اأن يفق�س البي�س، 

وعندما ت�سمع اأ�سوات ال�سغار حتفر لإخراجها من الع�س. وت�ساعد بع�س 

اأنواع التما�سيح �سغارها على اخلروج من البي�س، ثم حتملها يف اأفواهها 

اإىل املاء ويعترب هذا احليوان اأقوى كائن على وجه الب�سيطة.

حاسة البصر
ناجت  الزهرة  لون 

يف  �سبغ  وجود  عن 

 )Petales( تويجياتها 

لختالف  ونظراً 

اىل  زهرة  من  ال�سبغ 

األوانها  فاإن  اأخرى 

تختلف هي اي�سا فرتى 

والبنف�سجية  الوردية 

اآخر  اىل  وال�سفراء 

اللوان.

ملاذا ال تكون الزهور يف لون واحد؟
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املقادير: 

اربع حيات من الطماطم ب�سلة مقطعة �سرائح 

كوبان زيتون ا�سود منزوع البذور.

حمراء  فليفلة  كوب   1/4 جرجري..  حزمه 

مفرومة.  خ�سراء  كزبرة  كبرية  ملعقة  مقطعة. 

1/2 خ�سه مقطعة للتتبيلة ملعقتان كبريتان زيت 

زيتون + ملعقة كبرية ع�سري ليمون 1/4 ملعقة 

�سغرية حب الكمون 3 ف�سو�س ثوم مهرو�سة ملح.

الطريقة: 

املقطع  والطماطم  والزيتون  الب�سل  يخلط 

والكزبرة  املقطعة  والفليفلة  املقطع  واجلرجري 

واخل�س معا ثم ي�سكب عليه خلطة التتبيلة بعد ان 

تخلط جيدا.

األسنان
االسسنان االوىل / اسسنان احلليب

يولد الطفل عادة دون ا�سنان.

يف ال�سهر ال�ساد�س يحمر خدا الطفل.. يبكي غالبا، يريل كثريا تظهر له: ثنية يف الفك ال�سفل. وهذا ي�سبب له املا لن 

ال�سن تثقب اللثة يتذمر الطفل، واحيانا ي�ساب باحلمى.

تنبت الثنايا ال�سفلي اول ثم الثنايا العليا. بعدها النياب ثم ال�سرا�س.

عندما يبلغ الطفل �سنتني ون�سف �سنة من العمر، ويكون قد نبت له ع�سرون �سر�سا.. ت�سمى ا�سنان احلليب.. وبني 

ال�سنة ال�ساد�سة وال�سنة احلادية ع�سرة ت�سقط ا�سنان احلليب مدفوعة بال�سنان النهائية ويحدث هذا دون اأمل يذكر. ت�سقط 

ال�سنان من تلقاء ذاتها.

اسسنان ملدى احلياة

حتت كل �سن حليب �سن بديلة جاهزة للربوز

ال�سرا�س ال�سخمة او الطواحن يف موؤخرة الفم، تدعى ا�سرا�س العقل وهي اآخر ما يظهر، يف حدود ال�سنة الثامنة 

ع�سرة واحيانا بعد ذلك. بع�س ال�سخا�س ل تنبت لهم ا�سرا�س عقل، لأنها يف احلقيقة مل تعد، يف ايامنا، ذات فائدة.

عند ال�سخ�س البالغ اثنتان وثالثون �سنا: ثماين ثنايا، اربع انياب، ثماين ا�سرا�س امامية، اثنتا ع�سرة �سر�سا.

اللحم
على  حتتوي  حيث  العالية.  الكفاءة  ذات  للربوتينات  الوحيد  امل�صدر  هي  احليوانية  اللحوم  تعترب 

االحما�ض االمينية اال�صا�صية.. التي تتكون منها ان�صجة اجل�صم وع�صالته وال تعادل الربوتينات النباتية 

التي ت�صنع منها االج�صام  الوحيدة  املادة  اللحوم والربوتينات احليوانية هي  املوجودة يف  القيمة  يف 

التي تدافع عن اجل�صم وتهاجم امليكروبات واجلراثيم لذلك فاإن نق�ض الربوتينات احليوانية  امل�صادة 

يعر�ض االن�صان لنق�ض يف املناعة الطبيعية وكرثه التعر�ض لالأمرا�ض اما القيمة الغذائية فيتكون من 

ماء – دهون.

فيتامني ب1 – حم�ض. ينكوتينيك

فيتامني اأ – فيتامني ب 2 – بروتني – حديد – فو�صفور.



الفنان  ملنزل  الأ�سلي  املوقع  على  البيت  هذا  بناء  مت 

النغم  تطوير  يف  رائداً  يعترب  والذي  فار�س،  بن  حممد 

اخلليجي وخا�سة الفن املعروف بال�سوت، ومدر�سة لهذا 

النمط من العزف الغنائي، مت افتتاح البيت يف 12 �سبتمرب 

.2005

ي�سم  م�سغراً  متحفا  فار�س  بن  حممد  بيت  وي�سم 

اخلليجي، وحتتوي  ال�سوت  فن  برائد  اخلا�س  الأر�سيف 

العود  منها  القدمية  املو�سيقية  والآلت  اأ�سطواناته  على 

والآلت الإيقاعية، والكتب التي مت تاأليفها عنه، والن�سو�س 

الغنائية التي قدمها، وبع�س ال�سور التاريخية عن مراحل 

حياته املختلفة.

بيت حممد بن فار�س اإجناز ثقايف مهم، وتكرمي م�ستحق 

للفنان حممد بن فار�س رائد الطرب ال�سعبي يف البحرين، 

واأ�سهر من غنى فن ال�سوت، الذي ترك لنا 300 حلن مل 

ي�سل اإلينا من هذا الإرث الفني اإل عدد حمدود، وا�ستذكاراً 

لدوره يف تطوير وجتديد فن ال�سوت اخلليجي، واأ�سلوبه 

املتفرد يف الأداء و�سياغة القوالب املو�سيقية اجلديدة.

ثقافات08

وطني حبيبي
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جوزيف باربيرا
ت������������وم وج���������ري �����س����خ���������س����ي����ة   رس���������س���������ام 

بيت حممد بن فارسس لفن ال�سوت

ولد جوزيف يف نيويورك عام 1912، فقد بداأ عمله 

م�سرفيا لكن �سرعان ما ظهرت موهبته يف الر�سم عندما 

درو�سا يف  بعدها  وتابع  ر�سومه،  املجالت  اإحدى  ن�سرت 

الفن واأ�س�س ا�ستوديوهات فان بورين للر�سوم املتحركة 

يف نيويورك. 

رواد  من  هانا  وليام  جانب  اإىل  جوزيف  ويعترب 

يف  بوليام  جوزيف  التقى  فقد  املتحركة،  الر�سوم  عامل 

الثالثينات واأثمر  اأواخر  �سركة ميرتو غولدوين ماير يف 

ذات  “القطة  املتحركة  الر�سوم  فيلم  لهما عن  تعاون  اأول 

احلذاء” والتي تطورت فيما بعد ل�سخ�سيتي توم وجريي 

يف  الآفاق  ووليام  جوزيف  �سهرة  وطالت  ال�سهريين، 

جانب  اإىل  يرق�سان  توم وجريي  الأربعينات حني جعال 

الراق�س الأمريكي الأ�سهر جون كيلي يف اأحد اأفالمه، وترك 

باربرا  هانا  �سركة  واأ�س�سا  ماير  غولدوين  ميرتو  الثنان 

عامل  هامة يف  �سخ�سيات  �سنوات  مدى  على  قدمت  التي 

الر�سوم املتحركة حيث تويل جوزيف الر�سم وكان وليام 

م�سوؤول عن الإنتاج.

واأ�سبحت �سركة هانا باربرا واحدة من اأ�سهر �سركات 

الر�سوم املتحركة يف هوليوود عا�سمة ال�سينما الأمريكية 

الإنتاج  جمال  ويف  اأو�سكار،  جوائز  ب�سبع  فازا  وقد 

التليفزيوين اأنتج هذا الثنائي اأكرث من 300 فيلم ر�سوم 

متحركة على مدى �ستني عاما، ومن اأ�سهر الأفالم الثنائي 

هانا باربرا فلين�ستون الذي بث للمرة الأوىل عام 1960 

ويوغي بري وجوين كوي�ست و�سكوبي دو وبنانا �سبليتز 

جوزيف  الثنائي  فاز  وال�سنافر.  تروترز  غلوب  وهارمل 

و  اإميي.  جوائز  وثماين  اأو�سكار  جوائز  ب�سبع  ووليام 

وظهرت  ثقافية،  رموزا  الكرتونية  ر�سومهم  اأ�سبحت  قد 

الأفالم  مثل  اأخرى  و�سائط  يف  الكرتونية  �سخ�سياتهم 

الكرتونية  م�سل�سالتهم  الأطفال، وعر�ست  والكتب ولعب 

لأكرث من 300 مليون �سخ�س حول العامل وقد ترجمت 

اإىل اأكرث من 20 لغة.

عن   2006 دي�سمرب   18 يف  باربريا  جوزيف  تويف 

عمر يناهز 95 �سنة يف بيته بعد خم�س �سنوات من وفاة 

زميله وليام هانا الذي تويف يف 2001 عن 90 عاما.



09 معلومات

براعم . نت
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يحاول  اذ  للطفل  �صاحلة  بيئة  تهيئة  اإىل  املوقع  هذا  يهدف 

التي  التعليمية  الو�صائل  من  يحتاجه  ما  للطفل  يوفر  اأن  املوقع 

تخدمه يف م�صرية حياته مابني �صن الثالثة واخلام�صة ع�صر �صنة 

يف التقرب هلل عزوجل ومعرفة نبيه حممداً �صلى اهلل عليه و�صلم 

وال�صحابة الكرام وي�صتخدم املوقع يف ذلك جميع التقنيات املتاحة 

من فال�صات واأنا�صيد وت�صجيالت �صوتية بها اأذكار دعوية.

لهم  وفر  فقد  لالأطفال  الرتفيهي  اجلانب  املوقع  يغفل  ومل 

بع�ض الر�صومات التي ميكن اإنزالها على اجلهاز اأو طباعتها ليتم 

تلوينها. باال�صافة اإىل تعليم مب�صط لكيفية الر�صم وتعلم احلروف 

االبجدية باال�صافة اإىل تعلم جدول ال�صرب.

 ويهدف املوقع لبقاء الطفل بالقدر املمكن وال ي�صعره بامللل من 

خالل ال�صوتيات واالأنا�صيد والر�صومات. 

http://www.a7bti.com/

موقع أحبتي لألطفال

انتجت اإحدى ال�صركات االأمريكية جيال جديداً من االأحذية ي�صاعد اأولياء االأمور على التعرف على اأماكن تواجد 

اأبنائهم اأينما ذهبوا.

اإنرتنت  �صبكة  اإىل  مبا�صرة  اإ�صارات  وير�صل  احلذاء،  على جانب  ال�صناعية.  باالأقمار  يربط  الذي  اجلهاز  يو�صع   

منطقة غري حمددة  دخلوا  اإذا  باإخبارهم  ويقوم  بل  ذهبوا،  اأينما  اأبنائهم  مرقبة  لالآباء  اجلوالة، حيث ميكن  الهواتف  او 

بالن�صبة لهم.  من املتوقع الذي ي�صتفيد من هذا اجلهاز اأ�صخا�ض اآخرون غري االآباء، كال�صرطة واالأجهزة االأمنية والع�صكرية 

وامل�صت�صفيات، وامل�صابني مبر�ض الزهامير، باإر�صال اإ�صارات اإىل اأجهزة الهاتف واالإنرتنت عن مكان تواجد ال�صخ�ض.

حذاء جديد.. يحدد مكانك أينما ذهبت

لعبة رمي الرمح من العاب القوى وهي لعبة قدمية يرمى الرمح اثناء املناف�صات لتحقيق اطول م�صافة 

الرمح الكت�صاب  التي ت�صاعد  الفنية اخلا�صة  بطريقة خا�صة.. ترتابط فيها �صرعة االقرتاب واالو�صاع 

اق�صى قوة انطالق الأطول مدى ممكن.

اخلطوات الفنية لرمي الرمح.. متر الطريقة مبراحل فنية متعددة يجب على الالعب ان يجيدها لي�صل 

امل�صتوى املنا�صب.. وهي

1- م�صلك الرمح، 2- حمله، 3- وقفة اال�صتعداد، 4- االقرتاب، 5- خطوات الرمي، 6- االر�صال، 

7- االحتفاظ بالتوازن بعد الرمي.

وال تعترب الرمية �صحيحة اال اذا مل�ض ن�صل الرمح املعدين االر�ض قبل اي جزء اآخر فيه وال حتت�صب 

املحاولة حماولة اذا ك�صر الرمح يف اي وقت اثناء اداء الرمية.

ولكي تعترب الرمية �صحيحة يجب ا�صقاط الرمح داخل احلدود الداخلية خلطي قطاع الرمي.. وتقا�ض 

على  الرمح  �صنان  تركه  اثر  اقرب  من  فوراً  الرمي  عملية  بعد  رمية  كل 

االر�ض حتى احلد الداخلي لقو�ض الرمي.

رمـــي الـــرمــــــح



مسابقات10
ترسل اإلجابة مرفقة باسم الطفل وعمره ورقم الهاتف ـ واإلمييل. 

على امييل :baraem@alayam.com أو تسلم باليد على ورقة بيضاء في الصندوق اخملصص للمسابقة مببنى 
األيام باجلنبية في موعد أقصاه يوم األحد املوافق 9 يونيو 2013   للفئة العمرية ما دون 12 سنة.

مسابقة: ما اسم هذا المسلسل الكارتوني؟

مسابقة: من داخل العدد

3- األخوة األعداء2- صراع الجبابرة1- حروب التاريخ

2006 -2 2001 -1

متى توفي جوزيف بابيرا؟؟

المسابقة

قالت  فراولة  ع�صري  كوب  على  وقفت  منلة  مرة 

اخريا �صفت البحر االحمر

البحر االأحمر

ثقب
يغم�س  ملاذا   -1

عينيه  اإحدى  اجلندي 

بندقيته  ي�سدد  عندما 

نحو الهدف؟

2- ما هو الباب الذي ل 

ميكن فتحه؟

الغرفة  داخ��ل  ه��و    -3

الوقت..... نف�س  وخارجها يف 

فما هو؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

1- �ساندي بل
1884 -2

- مالك خالد
- خليفة أحمد مبارك

- سيد ابراهيم عباس علوي

1- لن للبندقية فتحة لعني 

واحدة.

2- الباب املفتوح.

3- الباب.
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دراهم،  ع�صرة  جيبك  يف  للتلميذ:  اال�صتاذ 

�صقط منها خم�صة، فماذا يكون يف جيبك؟!

التلميذ: ثقب يا اأ�صتاذ.



11 تسالي

- اأن املراأة اأقل �سرعة يف م�سغ الطعام من الرجل.

- اأن كمية احلديد يف دم الإن�سان ت�ساوي حجم م�سمار.

- اأن ال�سرطان البحري يبقى فرتة اأطول اأن و�سعته يف �سندوق 

مغلق متاما.

- اأن نبات الدبق، هو نبات متطفل يتطفل على الأ�سجار، ويتغذى 

عليها، وعندما يكتمل منوه يقتل ال�سجرة الذي تغذى منها.

هل تعلم؟!

الفوارق

المتاهة
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»الهملة الخيرية« تقدم مسرحية »قناع الشر« بمجمع الريف

طلبة المدارس يزورون المركز العلمي لالطالع على ورشة الحمض النووي الوراثي
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برنامج الرسم على الزجاج بنادي شريفة العوضي 

محاضرة توعوية عن مخاطر الحريق وطرق مكافحتها بـ »ابتدائية الخميس«

اسبوع التعليم االلكتروني في مدرسة خالد بن الوليد

اأن  بعد  ابنتهم،  ميالد  بعيد  الأ�سود  دانة  الطفلة  عائلة  احتفلت 

اأكملت ال� 5 �سنوات، و�سط فرحة الأهل والأ�سدقاء.

وتتمنى ا�سرة ملحق براعم ل� »دانة« العمر املديد وعقبال »مائة 

�سنة«.

دانة االأسسود حتتفل بعيد ميالدها
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من معالم البحرين 

منتزه سسمو االأمرة سسبيكة يف العوايل

بعدسسة الطفل:  حممد �سادق
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اآمنة عبداحل�سني

علي ح�سن امل�سجن

علي ح�سني فوؤاد

جلني سسيد عدنان

ح�سن عي�سى ح�سن

مرمي هاين

عبدالرحمن خليفة باقر

طاهرة ابراهيم

زهراء علي عباسس
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

 GOING PLACES: BY WATER ال�سفر عرب البحر

يخت

مرسساة 

قارب حملق

عوامة

غوا�سة

قارب
قمع

سسارية

قارب جندة


