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بسوم يدعو أصدقاءه لوجبة عشاء



  

التفوق الدرا�سي ال يتحقق مبجرد اجللو�س ام�م الكت�ب.. ولكن العربة ب�لقدرة على ا�ستيع�ب الدرو�س. من هن� ت�أتي اهمية 

الرتكيز و�سف�ء الذهن حتى ال نف�ج�أ برتاجع م�ستوان� الدرا�سي.

اعزائي:

ا�ستذك�ر الدرو�س لعدد معني من ال�س�ع�ت وانتم خ�ليو الذهن يختلف عم� اذا ا�ستذكرمت درو�سكم لنف�س العدد من ال�س�ع�ت 

وانتم م�سغولون ب�أمور اخرى مثل النت والتلف�ز ولق�ء اال�سدق�ء. فحينم� تكونون متفرغني لال�ستذك�ر ف�إنكم ت�ستقبلون املعلومة 

بذهن �س�ف فتكونون اأكرث ا�ستيع�ب� له� لذا ال ت�سغلوا اأنف�سكم يومي� ب�أ�سي�ء كثرية ت�ستت ذهنكم فال تكونون ح��سري الذهن 

حلظة ا�ستقب�ل املعلومة.

هذه  اال�ستيع�ب خالل  على  ب�لقدرة  اي�س�  ولكنه�  للمذاكرة.  التي جنل�سه�  ال�س�ع�ت  بعدد  فقط  لي�ست  احب�ئي  ي�  ف�لعربة 

ال�س�ع�ت.

ف�ذا اردمت ان تتفوقوا ف�جعلوا للرتفيه يوم� يف اال�سبوع وال ت�سغلوا انف�سكم يومي� ب�أ�سي�ء كثرية ت�ستت ذهنكم، وتقلل قدرتكم 

ماما شيخةعلى ا�ستيع�ب درو�سكم.. وقليل من الوقت يف اليوم للرتويج عن النف�س لن ي�سر بل �سيجدد من ط�ق�تكم ويحفزكم للمذاكرة..
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أعزائي البراعم

ماذا تعرف عن مجلة »صوت البحرين«؟

نظارات البالستيك األفضل لعيني األطفال

فوائد العنب األحمر

06من هو أفالطون؟

06

08

14

للمشاركة والتواصل - مؤسسة األيام للنشر  - »ملحق البراعم« المراسالت
ص ب: 3232 - المنامة البحرين

تليفون: 39405993 - 33112500- 17617777 - فاكس: 17617111
baraem@alayam.com:ايميل

07

07

حذاء ذكي يعلمك كيف تركض!

جمعية السنابل لرعاية األيتام تزور اإلدارة العامة للجمارك

Augmented Reality
كيفية ا�ستخدام تقنية الواقع املعزز 

www.alayam.com/ar
للمزيد من املعلوم�ت الرج�ء زي�رة �سفحتن�

وا�ستمتع ب�مل�س�هدةوجه ك�مرتك على ال�سورة التي حتمل رمزاخرت ايقونة االخب�ر امل�سورةحمل برن�مج االأي�م اجلديد
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م الث�ين
ة الق�سرية للع�

ة الق�س
�س�بق

ن�لت املركز االأول يف م

فاطمة زهري: اأع�صق القراءة والكتابة الق�ص�صية!

براعم – خ��س:

على  االأدبية  والكت�بة  القراءة  ولع  يقت�سر  ال 

تتملكهم  �س�ً 
اأي ال�سغ�ر  ان  حيث 

فقط،  الكب�ر 

الكلم�ت  ير�سمون  فنجدهم  مبكراً  الكت�بة  موهبة 

ويكتبون احلروف بدافع اإح�س��س داخلي اأو رغبة 

بداخلهم،  خمزون  معني  مو�سوع  عن  التعبري  يف 

ث تداعب 
ة التعبري حي

الإبداع.. حلظ
فت�أتيهم حلظة ا

ر�سم  يف  تبداأ 
ف القلم  اأو  الفر�س�ة  الطرية  االأي�دي 

الكلم�ت معربة  ك 
تل الب�سيطة ولو مل تكن  ت 

الكلم�

الفكرة  اإي�س�ل  على  ق�درة  تكون  اأنه�  اإال  بقوة، 

وتو�سيح املغزى.

بيئة  يف  االأطف�ل  ين�س�أ  اأن  الط�لع  ح�سن  من 

والنهل من 
ة تقدر العلم واالأدب وروح االطالع 

مثقف

الطفلة  و 
اأ للطفل  خالله�  من  ميكن  بيئة  املع�رف، 

وخي�الت  رحبة  اآف���ق  نحو  مبداركه 
االنطالق 

فتتحول  التخيل،  وفن  واالأدب  العلم  من  وا�سعة 

�س�له لالآخرين من 
خلي�الت اإىل خي�ل ميكن اإي

تلك ا

ب الكت�بة اأو املح�دثة.
ل التعبري ب�أ�سلو

خال

ط�لبة 
ن ال

ولعل الطفلة ف�طمة زهري علي �سلم�

تدائية 
سند االب

الث�لث ب« مبدر�سة �
ة »ال�سف 

النجيب

وجدوا  الذين  ني 
املوهوب اأولئك  من  واحدة  للبن�ت 

واملط�لعة،  االطالع  درب  ك�ً.. 
�س�ل

اأم�مهم  الدرب 

ب الت�سجيع من املدر�سة، 
ب التحفيز من االأهل وب�

ب�

على  اأخواته�  مع  فيه  حتر�س  الذي  الوقت  ففي 

ذاته  الوقت  يف 
حتر�س  لقراءته�،  الق�س�س  ء 

�سرا

تنظمه�  التي  االأدبية  س�بق�ت 
امل� يف  امل�س�ركة  على 

ط�لبة ف�طمة 
م�سكورة اإدارة املدر�سة، حيث تخ�س ال

�سد، 
اأحمد را االأ�ست�ذة ليلى  املدر�سة  ب�ل�سكر مديرة 

�س�بقة االأ�ست�ذة ب��سمة اله��سمي.
منفذة م�سروع امل

و

ويف حفل خ��س اأق�مته اإدارة املدر�سة مت تكرمي 

الق�سرية،  الق�سة  �س�بقة 
مب امل�س�رك�ت  ط�لب�ت 

ال

املركز  �سه�دة  زهري  ف�طمة  ط�لبة 
ال ت�سلمت  حيث 

ت الته�ين من االأهل 
وتلق

حللقة االأوىل(، 
االأول )يف ا

�ستقبالً م�سرق�ً.
ت الالتي متنني له� م

وال�سديق�

ت ال�سغرى الأخواته�: 
م ق�لت االأخ

ذات يو

ىل النهر.
مل�ذا ال نذهب يف نزهة اإ

�سن�ً، ي� له� من فكرة 
ق�لت االأخوات: ح

ا�ستعداداً  امل�ستلزم�ت  فلنجهز 
جيدة، 

للرحلة.

النهر،  ة 
منطق اإىل  االأخوات  و�سلت 

وب��داأت 
االأك��ل،  م�ئدة 

حت�سري  ومت 

وا�ستمتعوا  االأك���ل  يف 
خ����وات 

االأ

ه النهر اجل�ري، وهم 
ب�لنظر اإىل مي�

يقولون:

خل�لق، 
ا من  نعمة  النهر  هذا 

جداً.
هذا املك�ن جميل 

الو�سطى  االأخت  واقرتحت 

يف اللعب..
البدء 

على  ونلعب  جنري  �سوف  اجلميع:  وق�ل 

ة النهر.
�سف

ت يلعنب، وبداأت االأخت ال�سغرى 
اأخذت االأخوا

ب الغ�بة!
ك، ثم ت�هت يف قل

جتري هن� وهن�

جتري  خ��ذت 
اأ ثم  �سخم�ً  دين��سوراً  راأت 

جداً، ثم و�سلت اإىل اجل�نب 
خ�ئفة 

ب�سرعة وهي 

ب الذي ي�سكن 
ت ال�س�

ن النهر، وهن�ك راأ
االآخر م

 التلة، فق�ل له�:
فوق

َت ت�ئهة؟
هل اأن

ج�بته: نعم.. ولكن هل راأيت اأخواتي؟!
ف�أ

من  االآخر  اجل�نب  على  اإنهم  م.. 
نع له�:  ق�ل 

النهر.

فق�لت: 
اأخواته�،  ال�سغرى  االأخ��ت  راأت 

جدتكم!
ي.. احلمد هلل الأنني و

اأخوات

ن�ص الق�صة الفائزة:

الكاتبة الواعدة: فاطمة زهري
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وطني حبيبي

الع�سر معقدة جدا  اإن برامج احل��سوب يف هذا 

�سنعت  الربامج  اأن  ومب�  ال�سيفرات.  اآالف  وت�سم 

من قبل االإن�س�ن فلي�س غريب� اأن تت�سمن اأخط�ء يف 

قد  الثغرات  هذه  ب�لثغرات.  تعرف  والتي  الربجمة 

ت�ستخدم من قبل املخرتقني لدخول اأنظمة الت�سغيل. 

ال�س�رة  ال�سيفرات  مبتكري  قبل  من  ت�ستغل  وقد 

الإطالق براجمهم تلق�ئي� على ح��سوبك.

براعم . نت

ما هي الثغرة vulnerability؟

صوت البحرين
عن  �صدرت  بحرينية  �صهرية  جملة  �أول 

جلنة من �صباب �لبحرين، يف �أغ�صط�س 1950م 

�هتمت جملة �صوت �لبحرين باالخبار و�لق�صايا 

�لفكر  وجم��االت  و�لعربية  و�خلليجية  �ملحلية 

و�الدب.

تلك  يف  باملنطقة  �ملجالت  �ب��رز  من  وتعد 

�صنو�ت  �ربع  �ل�صدور  يف  و��صتمرت  �لفرتة 

ثم توقفت، تكونت من مدير �لتحرير �مل�صوؤول 

�إبر�هيم ح�صن كمال و�صكرتري �لتحرير حممود 

�ملردي باال�صافة �ىل ح�صن �جل�صي، عبد�لعزيز 

�ل�صمالن، علي �لتاجر، عبد�لرحمن �لباكر.

أفــالطـــــون
قدمي،  يون�ين  فيل�سوف  االأفق«  »وا�سع  ا�سمه  يعني 

خالل  من  عرف  الغربيني،  الفال�سفة  اأعظم  واأحد  ري��سي�تي 

خمطوط�ته التي جمعت بني الفل�سفة وال�سعر والفن ولد ع�م 

٤٢٧ ق.م.

ك�نت كت�ب�ت افالطون على �سكل حوارات فل�سفية ور�س�ئل 

يعرف  و�سخرية.  بحكمة  منتهية  حمكمة  ق�سرية  وق�سيدة 

االأ�س��س  ب�لفكرة  ق��سدا  االأفك�ر  ع�مل  ب�أنه�  الفل�سفة  اأفالطون 

الال �سرطي للظ�هرة. ويعترب موؤ�س�س� الأك�دميية اأثين� التي هي 

�سقراط  معلمه  الغربي،  الع�مل  يف  الع�يل  للتعليم  معهد  اأول 

للفل�سفة  االأوىل  االأ�س�س  اأفالطون  و�سع  اأر�سطو،  وتلميذه 

الغربية.

ال�سر،  ال�سع�دة هي معرفة اخلري و  اأفالطون:  ومن حكم 

احلي�ة اأمل من فقد االأمل فقد احلي�ة، كل ان�س�ن ي�سبح �س�عراً 

اإذا الم�س قلبه احلب، غ�ية االأدب ..اأن ي�ستحي املرء من نف�سه 

لنف�سه،  املرء  �سداقة  هي  ك�فة  ال�سداقة  اأنواع  اأ�سعب  اأوالً، 

الرجل ال�س�لح هو الذي يحتمل االأذى، لكنه ال يرتكبه.
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املـقـادير:

مق�سرة  خ�سراء  �سم�مة  ن�سف 

ومنزوعة البذر

ال��ورق  م��ع  كرف�س  ع���ودان 

منظف�ن

الزجنبيل  من  واحد  �سنتيمرت 

الط�زج مق�سر

الطريقة:

اع�سري  ثم  ال�سم�مة،  اع�سري 

وامزجي  مع�ً  والزجنبيل  الكرف�س 

الع�سريين.

عصير الزنجبيل األخضر

نظارات البال�صتيك 

الأف�صل لعيني الأطفال

يحر�س الكثري من االمه�ت على و�سع عد�س�ت 

كونهم  الطبية  النظ�رات  من  بدال  الأطف�لهم  ال�سقة 

الطريقة  هذه  وتعترب  النظر.  يف  م�سكالت  يع�نون 

غري �سحيحة ويف�سل ان يلب�س الطفل نظ�رة طبية 

ال�سن  هذه  يف  االطف�ل  الن  عينيه  �سالمة  اجل  من 

كثريو احلركة وهذا يعر�سهم لل�سقوط على االر�س 

وجوههم  على  زمالئهم  من  مف�جئة  ل�سرب�ت  او 

نتيجة  كبري  وب�سكل  �سلب�  العني  �ستت�أثر  عنده� 

لوجود العد�س�ت فيه�:

ومن ال�سروري اال تكون العد�س�ت من الزج�ج 

توؤذي  لن  الأنه�  البال�ستيك  من  تكون  ان  يجب  بل 

عينيه اذا م� �سقط.

ع�سري الكرف�س غني برتكيز ال�سوديوم والبوت��سيوم، لذا يو�سي به ع�دة ب�لن�سبة ملن ي�سكون من �سعف االأع�س�ب وهو 

دواء طبيعي جيد �سد الروم�تيزم واآالم املف��سل.

الزجنبيل معروف بكونه دواء طبيعي�ً �سد الغثي�ن لذا يو�سي بتن�وله يف ال�سب�ح.

[ يقلل من تكوين 

املياه البي�صاء على 

العني.

فوائد العنب األحمر
[ يح�صن من عملية اله�صم.

[ يقلل م�صتوى الكولي�صرتول 

ال�صار يف الدم.

[ يقلل من الم�صاك.

[ يعزز من قدرات املخ.

[ يقلل من خطر ال�صابة بازمة قلبية.[ يقلل من ال�صعور بالجهاد.

ي�صهل عملية اله�صم ويعيد ال�صتقرار للمعدة الع�صبية

معلومة:
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حيو�ن بري. يعي�س يف �لغابات و�لرب�ري ويعرف بذكائه ومكره �ل�صديد.

و�لثعلب من ف�صائل �لكلبيّات �لقارتة »�آكلة للحوم و�لنبات ويتغذى على �لطيور و�ل�صفادع و�حل�صر�ت« �ل�صغرية 

�حلجم، و�لبالغ عددها 27 نوعاً. يق�صد �لعاّمة من كلمة ثعلب يف �لعادة �لثعلب �الأحمر، مبا �أنه �أكرث �الأنو�ع 

�صيوعاً يف �لن�صف �لغربّي من �لعامل، بالرغم من �أن ف�صائل �لثعالب �ملختلفة تتو�جد يف كل �لقاّر�ت 

�الأمم  من  للعديد  �ل�صعبي  و�لرت�ث  �لثقافات  من  �لعديد  يف  ظهورها  �إىل  �أّدى  ما  وهذ�  تقريباً، 

و�لقبائل. يطلق على �لثعلب �لذكر يف �لعربيّة ��صم ثعلب و�الأنثى ثعلبة، و�ل�صغار �صغابي�س �أو 

جر�ء. وي�صمى �صعر �لثعلب بالفرو.

فراونهوفر  مركز  من  علم�ء  طور 

حذاًء   IPMS ال�سغرى  الفوتونية  لالأنظمة 

ذكي�ً يعلمك الرك�س ويخربك متى تتوقف!

ا�ست�سع�ر  جه�ز  على  احلذاء  يحتوي 

مواقع  حتديد  ونظ�م  لل�سرعة  ومقي��س 

احليوي  الن�س�ط  لقي��س  وذلك   ،GPS

احلذاء  فيقوم  ي�ستخدمه،  الذي  للري��سي 

بتنبيه من يرتديه اإذا ك�ن يرك�س بو�سعية 

تعبت  قد  قدمه  ك�نت  اإذا  اأو  �سحيحة  غري 

ويجب التوقف حتى ال ي�س�ب ب�سرر!

التواء  ملنع  خ�سي�س�ً  م�سمم  احلذاء 

اأر�س  اأو ك�سره� ب�سبب الرك�س على  القدم 

غري م�ستوية، اأو لتنبيه الراك�س اإذا مل يكن 

الآالم  يتعر�س  ال  ب�إحم�ء جيد حتى  ق�م  قد 

الركبة.

عن  يرتديه  من  بتنبيه  احلذاء  يقوم 

احلذاء  الذكي،  ه�تفه  على  تطبيق  طريق 

يتم  ومل   ٢015 الع�م  يف  اإنت�جه  �سيتم 

االإعالن عن �سعره املتوقع حتى االآن.

ال�صفادع الزجاجية

معظم  تتميز  الربم�ئي�ت،  من 
االأخ�سر  ب�للون  الزج�جية  ال�سف�دع 
البطن  يف  اجللد  يجعل  مم�  ال�سف�ف، 
ذلك  يف  مب�  الداخلية  االأح�س�ء  يظهر 
لذلك  اله�سمي،  اجله�ز  الكبد،  القلب، 
�سميت بهذا اال�سم، وال�سف�دع الزج�جية 

مت�س�بهة.
يف  الزج�جية  ال�سف�دع  تنت�سر 
توب�غو،  جزيرة  فنزويال،  املك�سيك، 
واأحوا�س نهر اأورينوكو، وجنوب �سرق 

الربازيل، و�سم�ل االأرجنتني.
معظمه�  الزج�جية  ال�سف�دع 
�سجري، ع�دة م� تكون �سغرية ترتاوح 

م� بني 3 و٧.5 �سم طوال.

 Fox الـــثــــــعـــــــــلــــــــــب 

مدينة اإب
ترتبع  خالبة  �س�حرة  مدينة  هي 

ت�سبه  اأنه�  حيث  البهية  اخل�سرة  و�سط 

عرو�س بثوب زف�ف اأخ�سر!

التي  اليمنية  املح�فظ�ت  اإحدى  وهي 

عريقة  وح�س�رة  اأ�سيالً  ت�ريخ�ً  متلك 

وتتميز مبوقعه� اجلغرايف اله�م..

اإب بوجود املدرج�ت  وت�ستهر مدينة 

اله�س�ب  فوق  الزراعة  حيث  الزراعية 

واملرتفع�ت، وهذه �سورة تعرب عن مدى 

جم�ل هذه املدينة الرائعة جداً.

حذاء ذكي يعلمك كيف ترك�ص!
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نوف حممد دروي�ص

جلني جا�صم اأحمد

نور جا�صم �صرحان

الكنز املكنون »القناعة« )4-1(

يف  طائر�  �أكون  باأن  �أحلم  د�ئما  »كنت 

�أحلق  �ل�صافية  �لزرقاء  �ل�صماء  هذه  و�صط 

و�أغرد و�أن�صر �لب�صمة على �لوجوه، و�أهاجر 

�أر�س  �ىل  �أ�صل  �أن  �ىل  �آخر  �ىل  مكان  من 

يناله  ما  �حلرية  من  و�أنال  و�الأمان،  �لدفء 

�أرى  ال  هاهنا  فاأنا  �لطيور،  من  �أ�صحابي 

�صوى  �أرى  ال  �لق�صبان،  هذه  بني  �حلرية 

وجوهاً متتلئ ب�صمة وفرحا عند روؤيتي �أغرد 

ظناً منهم باأن هذه هي مهنتي ولكنها لي�صت 

يقدر  ملن  �الأ�صو�ت  تلك  �بعث  فاأنا  كذلك، 

�أنا�صد  ويلبيها،  ي�صمعها  �أن 

حياتي..  �أنا�صد  حريتي.. 

و�منا  هنا  لي�س  فمكاين 

حلهم  �أ�صحابي يف  مع 

�أن  �أري��د  وترحالهم، 

�ليه  مات�صبو  �حقق 

من  �أتنقل  نف�صي، 

�صجرة،  �ىل  �صجرة 

�لع�صافري  و�أرى  وحيد�  �بقى  �ن  �أري��د  ال 

�أملك  كنت  فليتني  حتلق،  وغريها  و�لطيور 

عنه  �صمعت  طاملا  �لذي  �ل�صحري  �مل�صباح 

من �أ�صدقائي �الأطفال �لذين يرق�صون فرحا 

بطلبي  �بالغ  �نني  �أعلم  ق�ص�صه،  ل�صماعهم 

هذ�، ولكن ذلك يف�صر �صده �صيقي وياأ�صي، 

�أمنياتي  بكل  �صاأعلمه  عليه  �أح�صل  فعندما 

و�أولها �حلرية«.

يعلم  ال  يائ�س  طائر  ق�صة  ه��ي  ه��ذه 

�لق�صبان  تلك  من  يتخل�س  لكي  يفعل  ماذ� 

�لوجود،  عليه  تعتم  �صو�د  كاأنها  ير�ها  �لتي 

كل  لي�س  �ن  نعلم  ولكننا  ويتمنى  يتمنى.. 

�أن  �أماين �لطائر  ما نتمناه ندركه، فاآخر 

�لذي  �ل�صحري  يح�صل على �مل�صباح 

�صتتحقق  فهل  �الأمنيات،  يحقق 

له تلك �الأمنية؟

بقلم : لولوة النعيمي



مسابقات10

   م

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 من االسبوع القادم  للفئة العمرية ما دون 12 سنة.

مسابقة: ما اسم هذا الحيوان؟

مسابقة: من داخل العدد

1905 

الوشق الكندي

1950

الوشق االوراسي

متى صدرت أول مجلة شهرية بحرينية؟

المسابقة

مدير املدر�سة للط�لب امل�س�غب: غداً.. يجب اأن حت�سر ويل 

اأمرك..

الط�لب: انه م�س�فر.. هل  ب�مك�ين اح�س�ر �سورته؟

املدر�س للطالب: م� هي الري�ح؟

احد الطالب: هواء م�ستعجل!!!

صورة

مستعجل
ب��ال  اط�����ري   -1

بال  وام�سي  جن�حني 

رج��ل��ني واب��ك��ى بال 

عينني فمن ان�؟

يف  ط�����ري 
ا  -٢

ال��ف�����س���ء ول��ي�����س يل 

ال�سم�ء  يف 
اغيب  جن�ح. 

فمن  ال�سب�ح  يف  واب��دو 

ان�؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
مؤسسة األيام للنشر

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

195٤

1 – ال�سح�ب

٢ – الدخ�ن
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ذبابة �لعقرب

ما اسم الحشرة؟

من داخل العدد

جاهاًل كنت  مــا  األيـــام  لــك  ـــزودستبدي  ـــم ت ويــأتــيــك بـــاألخـــبـــار مـــن ل

-1

-1

-2

-2



11 تسالي

[ قال احد احلكماء كنت اجيب على ثالثة بثالثة..

[ من قال يل ل اقدر اقول له »جرب«

[ من قال يل ل اأعرف اقول له »تعلم«

من قال يل م�صتحيل اقول له »حاول«

حـــكــم

فوارق

أكمل الرسم..
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سودوكو
1٢3٤5

1
2

34
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Mach each picture with the correct word. Read the words aloud.

strawbarry

grapes

pineapple

watermelon

pear

orange

apple

kiwi



حممد الفردان
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ح�صن علي العرادي

عبا�ص علي العرادي

داود �صلمان الب�صري
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مهرجان كي جي كيدزو بمدرسة النخيل

معرض سالطين العلم يبهر زوار مركز أونتاريو العلمي مجددًا
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جمعية السنابل لرعاية األيتام تزور اإلدارة العامة للجمارك

طاّلب مدرسة الّرفاع فيوز الّدولّية يركضون دعمًا ألبحاث مرض الّسرطان
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

ANIMALS حــــــيــــــــوانـــــــــــــات

Augmented Reality
كيفية ا�ستخدام تقنية الواقع املعزز 

www.alayam.com/ar
للمزيد من املعلوم�ت الرج�ء زي�رة �سفحتن�

وجه ك�مرتك على ال�سورة التي حتمل رمزاخرت ايقونة االخب�ر امل�سورةحمل برن�مج االأي�م اجلديد
وا�ستمتع ب�مل�س�هدة

فاأر �صفدع كنغر

بومةاأيل�صلحفاة

قرد اأرنبفر�ص النهر




