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حبي لكم جميعاً حب ال يو�ضف فاأنتم مبثابة اأوالدي واحفادي وما يفرحكم يفرحني. وما ي�ضايقكم 

ي�ضايقني واإين يف كل �ضالة وخا�ضة �ضالة الفجر اأطلب من اهلل اأن يحميكم ويبعد البالء عنكم وي�ضعد كم 

وتعي�ضون طفولتكم بهناء و�ضعادة ال يكدرها �ضيء.

�ضبة  �ضارت  العمياء  فالثقة  املغريات،  كانت  مهما  بالغرباء  تثقوا  وال  انف�ضكم  على  حافظوا  اأحبائي. 

معدومة وقد تو�ضل االإن�ضان اىل اأرداأ االأعمال. فال نقبل اأخذ اأي ي�ضيء من ان�ضان ال نعرفه فقد يكون يف 

هذا خطر على حياتنا.

كما ال نر�ضى ان يقوم اأحد بتو�ضيلنا ب�ضيارته او مرافقته وان نثق فقط يف اأقرب النا�س اإلينا اأال وهم 

اأخوتنا واأبوينا، اأمتني ان تعي�ضوا حياة هادئة �ضعيدة فحياة الطفولة وبداية املراهقة وال�ضباب من اأجمل 

االأيام التي يعي�ضها االن�ضان يف حياته فمافظوا عليها.. 

واىل لقاء
ماما شيخة
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جده ووالدته مثاله الأعلى يف الر�سم ..عبداهلل:

�أر�سم كل مايجول يف خاطري

 و�أطمح للو�سول �إىل �لعاملية

حمررة ملحق بر�عم:
عبداهلل عبدالعزيز »م�ستقبل فني باهر« ابدع بالر�سم وا�ستخرج لوحات جميلة تتحدى 
من هم يف عمره، باأنامله ال�سغرية واأفكاره التي تنطق بلغة ل يعرفها غري الأطفال، بداأ 
الطفل عبداهلل عبدالعزيز موهبة الفن التي ابدى �سغفه وحبه اإليها منذ طفولته »اأي قبل 

دخوله املدر�سة«، فهو يهوى الر�سم.
فيما يلي ن�ص احلوار مع الطفل املبدع عبداهلل عبدالعزيز:

[ ماهي موهبتك؟ 

- الر�سم.

[ منذ متى بداأت موهبتك؟ 
اأوراق الر�سم من  اأي قبل دخويل املدر�سة حيث كنت اأطلب  - منذ ال�سغر احب الر�سم، 
والدي واإخوتي لر�سم مايجول يف خاطري من اأفكار على هذه الأوارق دون اأن اعلم ان 

هذه مادة �سوف ادر�سها يف املدر�سة.

[ هل تتذكر مو�سوع اأول لوحة ر�سمتها؟ 
- كنت ار�سم �سخ�سيات الر�سوم املتحركة التي ا�ساهدها. 

[ من اكت�سف موهبتك، وما دور اأهلك يف هذه املوهبة؟

- اأمي واأبي، القى كل الدعم و الت�سجيع منهما. 

[ هل ورثت هذه الهواية من احد اأفراد اأ�سرتك؟ 

- نعم من جدي ووالدتي.

[ ماذا حتب اأن تر�سم، وكم لوحة ر�سمتها حلد الآن؟ 
- املناظر الطبيعية، اأما ب�ساأن عدد اللوحات فقمت بر�سم الكثري منها ولكني مل اقم بعدهم.

[ هل لك م�ساركات يف الر�سم على م�ستوى املدر�سة؟
- نعم �ساركت يف العام املا�سي وهذا العام اي�سا من خالل عر�ص عدد من الر�سومات 

التي متثل مناظر طبيعية من مناطق خمتلفة من البحرين.

[ كيف ميكنك اأن توفق بني موهبتك ودرا�ستك؟
- اهتم بدرا�ستي واخ�س�ص وقتاً يف الإجازة لمار�ص هوايتي املحببة على قلبي. 

[ هل �ستوا�سل موهبتك عندما تكرب؟
- نعم بالتاأكيد، و�ساأقوم بتنمية هذه املوهبة بالطالع وقراءة الكتب املتعلقة بالفنون 

اجلميلة حتى تتكون لدي ح�سيلة من املعلومات 

يف هذا املجال.

هل لديك هوايات اأخرى؟ 

نعم، احب القراأة كثريا    ً.

ماذا تتمنى اأن ت�سبح يف امل�ستقبل؟ 

»الر�سم«  اجلميلة  الفنون  مادة  ادر�ص  ان  اود 

ر�ساماً  ا�سبح  ان  اود  واي�سا  القادمة،  لالجيال 

م�سهورا.

�لعمر: 12 عاما  

�ل�سف: �أول �إعد�دي

�ملدر�سة: مدر�سة طارق 

بن زياد �لإعد�دية للبنني

�لبطاقة �لتعريفية
�ل�سم: عبد�هلل عبد�لعزيز يو�سف عبد�هلل عبد�لرحمن 
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نبات هيدنورا أفريكانا
ي��ع��ت��ر ن��ب��ات ه��ي��دن��ورا 

نباتات   10 اأغرب  من  اأفريكانا 

يف العامل، تنمو هذه النبتة حتت 

�ضوى  منها  يظهر  وال  االأر�س 

هذه الزهرة املرعبة.

ه��ذه ال��زه��رة ع��ب��ارة عن 

النبتة  بها  ت�ضطاد  م�ضيدة 

من  اخلناف�س  م��ن  فرائ�ضها 

رائ��ح��ة كريهة  اإط���الق  خ��الل 

تقوم بجذب اخلناف�س اإليها!

اأن��ه��ا جت��د من  م��ن اجليد   

ينجذب اإليها بتلك الرائحة وهذا 

ال�ضكل، وتنت�ضر هذه النبتة يف 

�ضحاري جنوب اأفريقيا.

�ل�سهيق 

اجلو  من  الهواء  دخول  عملية  هو 

اخلارجي ثم مير عرب القنوات الهوائية يف 

الأ�سناخ  اإىل  ي�سل  حتى  التنف�سي  اجلهاز 

الرئوية )احلوي�سالت الهوائية( املوجودة 

يف الرئتني. 

بغاز  غني  باأنه  ال�سهيق  هواء  ميتاز 

حتتاجه  الغاز  هذا  اأن  علماً  الأك�سجني، 

لنتاج  الداخلي  التنف�ص  يف  اخلاليا 

اأدينو�سني ثالثي الفو�سفات.

 

تعترب عملية ال�سهيق معاك�سة لعملية 

الزفري، و تعمل هاتان الآليتان معاً للحفاظ 

على التزان الداخلي للج�سم. 

ع�سلة  تنقب�ص  ال�سهيق  حدوث  عند 

لالت�ساع  الرئتني  دافعًة  احلاجز  احلجاب 

ع�سالت  تنقب�ص  كما  لالأ�سفل،  الأعلى  من 

ال�سلوع دافعًة الرئتني لالت�ساع من الأمام 

معاً  تعمالن  احلركتان  هاتان  اخللف،  اإىل 

�سغط  فيقل  الرئتني  حجم  زيادة  على 

فرق  حلدوث  يوؤدي  مما  فيهما،  الهواء 

و�سغط  اجلوي  ال�سغط  بني  بال�سغط 

نحو  الهواء  فيندفع  الرئتني  يف  الهواء 

الرئتني.

ق�سرة �لأر�ض 

الق�سرة  �سطح  على  نعي�ص  نحن 

الأر�سية ولكننا ل نرى اإل اجلزء ال�سيئل 

منها . اإذ اأنها مغطاة فى كثري من اأجزائها 

بروا�سب �سميكة يرتواح �سمك هذه الق�سرة 

بني 30-60 كم حتت الكتل القارية  تقريباً 

احلجر   ( الر�سوبية  ال�سخور  وتكون   .

الرملى  ، الطفل ، احلجر  ، الطني  اجلريى 

الق�سرة الأر�سية  رقيقاً من �سطح  ( جزءاً 

فى حني اأن اجلزء الأعظم منها يتكون من  

مثل     Igneous Rocks نارية  �سخور 

الق�سرة  وتتكون   . والبازلت  اجلرانيت 

الأر�سية من نطاقني اأو طبقتني هما : ـ

اأ – الطبقة اخلارجية اأو طبقة ال�سيال 

. Sial
.Sima ب- الطبقة الداخلية اأو ال�سيما

احلــريــق  �ــســيــقــان  تغطى 

اأن  ما  حام�سة  �سعور  ــه  واأوراق

مي�سها جلد الإن�سان حتي تت�سرب 

اإليه حوام�سها فتثري فيه اأملاً مثل 

اأمل احلرق.

ــوخــزة  ــان ال ــك ويــنــتــفــخ م

ويحدث حكة ومتى يب�ص احلريق 

بطل وخزه..

�سعور  له  احلريق  ــاأوراق  ف

ب�سلة  نحو  مت�سلة  ـــازة  وخ

على  حتتوى  ُمراً  �سائالً  مملوءة 

حام�ص منلي )فورميك( هو الذي 

ي�سبب احلكة التي تخلف الوخز.

ملاذ� يخز �حُلريق »نوع من �أنو�ع و�ل�سجار �سغرية«

وعينان  واأذنان  مرقط  ر�ضيق  ج�ضم  له 

كبريتان.

تعتني به اأمه  وير�ضع احلليب منها كما 

ياأكل الع�ضب االأخ�ضر.

خشيش
�����������س����������غ����������ري �ل���������������غ���������������ز�ل
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�ملقادير:

ــ  ــ ملح  ــ بابريكا باذجنان ــ 2 كوب ماء   2 كيلو زبادي 

كمون ناعم بقدون�ص مفرومة.

�لطريقة:

امللح  مع  الزبادي  اخفقي   -1

والبابريكا 2

حلقات  الباذجنان  قطعي   -2  

مت�ساوية ور�سيه بامللح والكمون ويرتك 10 دقائق

 3ــ يقلى يف زيت حتى يحمر ثم يرفع وي�ساف للزبادي.

4ــ يو�سع قليالً من الزيت يف مقالة وقليالً من الكمون ويحرك 

الوالدة والنمو
ي�ستحيل �ن يفعل �سيئًا �سوى �لنمو، منذ �للحظة �لوىل..

بداأ ينمو وهو يف بطن اأمه عندما حتولت امل�سغة اىل جنني. ثم ي�سبح املولود 

الذي  ا�سبح حذاوؤه  النمو.  بالغا متكمل  واأخريا  فمراهقا  ثم ولدا  اجلديد ر�سيعا 

د�سنه منذ �سهرين �سغرياً جدا على قدميه. بنطالك اجلديد ي�سل اىل ربلة �ساقك! 

لقد كربت! وحولك تنمو ال�سجار والزهار واحليوانات اي�سا. ومنذ اخللية الويل 

ت�ساعفت وتكاثرت خاليا ج�سمك. وكونت الن�سيج.

تع�ست الن�سجة وكونت اع�ساء خمتلفة.

لكل خلقة برنامج هو �لنمو..

اإن م�سرية منوك م�سجلة اي�سا يف جينات �سبغياتك.

اأخذت ن�سفها من اأبيك ون�سفها الثاين من اأمك. معنى هذا اأنه �سيكون لك قامة 

اأبيك او قامة اأمك! تتحول خالياك، متوت اخلاليا الهرمة وت�ستبدل بخاليا جديدة.

تزداد يف البداية وزنا وطول. ت�سبح اكرث مهارة. تنمو حوا�سك وتق�سو عظامك. 

كل ع�سو وكل جزء من ج�سمك ينمو تبعا ليقاع خا�ص.. احيانا يحدث تفاوت يف 

ال�سنان  تكون  او  اجل�سم،  اىل  بالن�سبة  جدا  كبريتني  ال�ساقان  ت�سبح  كاأن  النمو 

�سخمة يف حنك �سغري. اإن هذا �سيء طبيعي. ول بّد اأن تنظم الأمور فيما بعد.

�آخر تغيري خطري..

ال�سبي رجال  ي�سبح  �سنني  ب�سع  البلوغ. يف  �سن  اىل  النتقال  املراهقة،  اإنها 

والفتاة امراأة قادرين بدورهما على اإجناب اطفال.

الأمزاز  وهو  طبيعياً  تركيباً  اخللقة  اأ�سل  يف  مركب  اللنب 

العذي الطبيعي ل�سرع اإناث احليوانات الثديية دون ان ي�ساف 

اإليه �سيء.

يرتكب من ماء ــ بروتني ــ امالح ــ والالكتور.

حم�ص  ــ  اليوريا  وهي  اآزويته  مواد  كربوهيدراتية.  مواد 

اليوريك الأمونيا والأحما�ص المينية.

دهون ــ فيتا مينات اأ . د. هـ . ك. وهي جمموعة ذائبة يف 

الدهون.

وجمموعة ذائبة يف املاء وهي فيتامينات ب املركب وفيتامني 

A اأمالح معدنية منها كال�سيوم وف�سفور. والإنزميات
القيمة الغذائية للحليب

جميع  ي�سم  لأنه  الوجوه.  جميع  من  كامالً  غذاء  يعترب 

الأهمية  غاية  يف  فهي  لذلك  للج�سم  الالزمة  التغذية  عنا�سر 

لالأطفال وللبالغني يف دور النقاهة.

الحليب
على النار. ثم ي�سب على الزبادي وير�ص بالبقدون�ص على الوجه.



يقع منتزه االأمرية �ضبيكة يف منطقة عوايل، 

اذ مت افتتاحه يف عام ٢010 على م�ضاحة 43 

األف مرت مربع، ويحتوي على منطقة خم�ض�ضة 

الزراعية  الت�ضكيالت  من  وعدد  للم�ضي 

املنتزه جمموعة  ي�ضم  كما  املائية،  وامل�ضطحات 

متنوعة من النباتات واالأ�ضجار املحلية والنخيل 

الزينة،  واأ�ضجار  املثمرة  الفواكه  واأ�ضجار 

وي�ضتمل املنتزه على العديد من و�ضائل الرتفيه، 

املنا�ضبات  ملختلف  مفتوح  م�ضرح  اإىل  اإ�ضافة 

للطاقة  منوذجي  علمي  وخمتر  والفعاليات، 

املتجددة.

نوعية  اإ�ضافة  ميثل  �ضبيكة  االأمرية  منتزه 

يجمعه  ملا  املتنزهات  م�ضتوى  على  جديدة 

متطلبات  تواكب  ومتطورة  حديثة  نظم  من 

املتنزهات احلديثة كما انه يعد منوذجا تعريفيا 

يقدمه  ملا  باململكة  نوعه  من  فريدا  تعليميا  و 

املتنزه من معلومات وافرة و�ضاملة عن النباتات 

واالأ�ضجار واالزهار و�ضط م�ضارات خم�ض�ضة 

ملزاولة الريا�ضة و بحريات مائية جميلة.

ثقافات08

وطني حبيبي
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أول رائد فضاء عربي

منتزه �لأمرية �سبيكة

الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، 

اأول رائد ف�ساء عربي واأول رائد ف�ساء م�سلم، ولد الأمري 

�سلطان يف27 يونيو 1956. 

العربية لالت�سالت  املنظمة  ففي عام 1985 قامت 

الف�سائية باختيار الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز  

لل�سعود للف�ساء، وكان الأمري يبلغ من العمر حينها 28 

عاما، وقد خ�سع قبل رحلته هذه ملراحل تدريبية عالية 

ت�سوير  اآلة  با�ستخدام  الت�سوير  كيفية  منها،  امل�ستوى 

من طراز )ها�سلبالد - 500( للتقاط �سورالت�ساري�ص 

اجليولوجية ل�سبه اجلزيرة العربية، كيفية ن�سر القمر 

ال�سناعي العربي على بعد 320كم من �سطح الأر�ص. 

ويف يوم 17 يونيو 1985م جاءت بع�ص الوفود 

من جميع اأنحاء الأر�ص لتقوم باأخذ اأماكنها املخ�س�سة 

املكوك  حتمل  التي  املن�سة  على  املطلة  املدرجات  يف 

موعده  التاريخي يف  الإنطالق  مت  دي�سكفري،  الف�سائي 

املحدد، ويف تلك اللحظات اأخذ العامل ـ ول �سيما العربي 

ف�ساء  رائد  لأول  النطالق  تفا�سيل  يتابع  ـ  والإ�سالمي 

ُم�سلم عربي يف التاريخ، ليقوم بذلك بالإنطالق بالعرب 

جمال  يف  احلديث  التقني  التقدم  مراقبة  مرحلة  من 

الف�ساء اإىل مرحلة امل�ساركة واملواكبة يف هذا املجال.

لن�سر  التلفزيوين  البث  بداأ  للرحلة  يوم  اأول  يف 

القمر  اإطالق  مت  التايل  اليوم  ويف  ال�سناعية،  الأقمار 

ال�سناعي العربي، اأما اليوم الثالث فقد قام رائد الف�ساء 

الفرن�سي  زميله  مع  بالنطالق  �سلطان  الأمري  العربي 

باتريك بودري اإىل اإجراء جمموعة من التجارب اخلا�سة 

بتجربتهم امل�سرتكة لر�سد �سلوك اأع�ساء اجل�سم الب�سري 

عند انعدام الوزن.

وكانت  بنجاح  الف�سائية  الرحلة  توا�سلت  وهكذا 

العودة وال�ستقبال ال�سعبي الكبري يف العا�سمة الريا�ص 

يوم اخلمي�ص 11 يوليو عام 1985م.



09 معلومات

براعم . نت
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ا�سم   يحمل  جداً  مفيد  لالأطفال  تعليمي  بتطبيق  اليوم  لكم  جئت 

اأجهزة الآيفون واليباد حيث ميكن  »حرويف املرحة« وهو متوفر على 

يحتوي  كما  العربيه  الهجاء  حروف  تعلم  من  الأطفال  التطبيق  هذاً 

على الكثري من ال�سافات اجلميلة التي حتفز الأطفال لتعلم املزيد من 

مميزة  لعبة  هناك  حيث  املعرفة  وحب  وامل�سلية  اجلديدة  املعلومات 

وجميلة لكل حرف من حروف الهجاء بال�سوت وال�سورة امللونة وكما 

والفر�ساة  املوجودة  الألوان  لوحة  خالل  من  التلوين  الطفل  ي�ستطيع 

الإنتهاء  عند  باجلهاز  امللونة  ال�سورة  وحفظه  خمتلفة  اأحجام  بثالثة 

وينا�سب هذا التطبيق اجلديد عمر الطفل ما بني عامني اىل خم�سة اأعوام.

حروفي المرحة

بطاريات المستقبل.. ورقية

قرن الذهب

تو�سل فريق من الباحثني اإىل تطوير 

بطاريات ورقية، يتم غم�سها يف 

الكهربائية  الكربون  اأحبار 

اأقطاب  اإىل  للتحول 

بطارية كهربائية، ميكن 

ل�سنع  ا�ستخدامها 

الطاقة  تخزين  اأجهزة 

الرخي�سة.

اإىل  الباحثون   واأ�سار 

الورق  ا�ستخدام  ميكن  انه 

العادي يف �سنع اأقطاب كهربائية 

حيث تتيح بنية الورق امل�سامية امت�سا�ساً 

قوياً حلرب الكربون ب�سكل حمكم ومبجرد جفاف احلرب نح�سل على مو�سل 

قوي.

 يجري فريق البحث جتارب عديدة للتو�سل اإىل نوعية اأحبار ت�ستمل على خليط من 

مواد �سبه مو�سلة، ومركبات اأخرى ميكن اأن تقدم اأداء اأف�سل لهذا البتكار.

اأقدم انواع الريا�سة التي مار�سها الن�سان وتت�سمن فروعاً متعددة 

انت�سرت يف  مثل امل�سي واجلري والقفز والوثب والرمي والدفع وقد 

احل�سارات القدمية ا�ستق ا�سمها من اللغة اليونانية القدمية.

�سنة  اليونان  بالد  يف  مرة  لأول  القوى  األعاب  م�سابقات  جرت 

اأما  الدينية  الحتفالت  خالل  متار�ص  وكانت  امليالد  قبل   1453

ع�سرينات  اجنلرتا يف  تاأ�سل يف  فقد  الريا�سة  لهذه  احلديث  املفهوم 

القرن املا�سي فنظم معهد اك�سرت بجامعة اك�سفورد اأول واأكرب م�سابقة 

منفردة عام 1850م ثم تكونت الحتادات الريا�سية وان�سئ الحتاد 

هذه  بن�سر  بريطانيا  ا�سهمت  كما  1880م  القوى  لألعاب  الجنليزي 

القوى.  لألعاب  الدويل  الحتاد  تاأ�س�ص  �سنة 1913م  الريا�سة. ويف 

ومنذ ذلك الوقت والرقام القيا�سية العاملية تتعزز �سنة بعد �سنة حتى 

اأ�سبح العامل يعتقد ان المكانات الب�سرية ل تقف عند حدود ما دامت 

التقنية وطرق التدريب يف تقدم م�ستمر..

أل���ع���اب ال��ق��وى

ينفتح قرن الذهب وهو ميناء طبيعي مبدينة ا�سطنبول الرتكية على بحر مرمرا بني البحر 

الأ�سود والبحر البي�ص املتو�سط.

يعترب قرن الذهب بالإ�سافة اىل اآية �سوفيا واجلامع الزرق من املعامل اجلالية لل�سياح 

تدعى  ا�سطنبول  كانت  معا،  واآ�سيا  اوروبا  يف  مبنية  وهي  �سابقا  تركيا  عا�سمة  با�سطنبول 

بيزنطا وكانت مناف�سة روما ثم �سميت الفل�سطينية �سنة 324، و�سارت عا�سمة المرباطورية 

اوروبا  »مياه  ت�سمى  اودية خم�سرة  عدة  الذهب  قرن  اىل  وتنتهي   ،)1( ال�سرقية  الرومانية 

املدية«، وت�سمح جولة بقرن الذهب الذي يبلغ طوله �سبعة كيلو مرتات مب�ساهدة قباب وماآذن 

اجلوامع الكربى امل�سرفة على املدينة وامليناء، وعند الغروب ميتع ال�سياح اب�سارهم مب�ساهدة 

اخلليج من اعلى قنطرة اتاتورك حيث يكون الكالم بجميع اللغات... حتى بالرتكية ح�سب ما 

يقال!

اأ ب ت



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- ماروكو2- سانشيرو1- بـبـيـرو

2010-2 2001 -1

متى افتتح منتزه األميرة سبيكة؟

المسابقة

�سئل جحا يوما: كم عمرك؟ 

فقال: عمري اأربعون عاما.

فقال:  عمره  عن  اأي�سا  �سئل  اأعوام  ع�سرة  م�سي  وبعد 

عمري اأربعون عاما.

 فقالوا له: اإننا �ساألناك منذ ع�سر �سنني فقلت اإنه اأربعون 

والآن تقول اأي�سا اإنه اأربعون.

فقال: اأنا رجل ل اأغري كالمي ول اأرجع عنه وهذا �ساأن 

الرجال الأحرار.

�ربعون عامًا

بال  قو�ص   -1

�سهم ول وتر؟

ول  تراه  �سيء   -2

تلم�سه،  اأن  قط  ت�ستطيع 

ن�سف ا�سمه يقتل والن�سف 

الثاين يحيي، ما هو؟

الذي  ال�سيء  هو  ما   -3  

لديه اأ�سنان ول يع�ص؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

1- �سراع اجلبابرة
2006 -2

- علي يا�سني �سنقور

- �سيد قا�سم �سيد ر�سا علي

- نا�سر خالد الرويعي

1-قو�ص قزح.

2- ال�سماء.

3- امل�سط.
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11 تسالي

[ اأن �سوء ال�سم�ص ل يتخلل مياه البحر اأكرث من 400م.

[ اأن اأطول �سل�سلة جبلية تقع يف املحيط الأطل�سي.

[ اأن قنفذ البحر مي�سي على نهايات اأ�سنانه.

[ اأن الإن�سان البدائي كان يعالج اجلراح بالعفن الذي ينمو على 

الأ�سجار قبل اكت�ساف البن�سلني باآلف ال�سنني.

هل تعلم؟!

الفوارق

المتاهة

الخميس 4 شعبان 1434 - العدد 8830

Thursday 13th - June 2013 - No.8830



مجتمع12
الخميس 4 شعبان 1434 - العدد 8830

Thursday 13th - June 2013 - No.8830

برنامج »التاكواندو« في نادي شريفة العوضي

أنشطة خيرية لبعض المدارس الخاصة
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رياض األطفال ب� »رعاية الطفل واألمومة« تحتفل بالطلبة الخريجين

طالب المدارس في زيارة للمركز العلمي البحريني
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م�ساهمة �لطفلة: نور بوجندل

م�ساهمة �لطفل: عبد�لل�ه �إبر�هيم حمادة
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مرمي ح�سني فوؤ�د

رقية عبد�ل�سهيد

ح�سني علي عبد�حل�سني

فاطمة �سمري ح�سن

جا�سم حممد ح�سن

مالك خمتار غلوم

نور�ء �أحمد �بر�هيم

ر�سا زهري

ليلى حمزة
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

WILD ANIMALS حيوانات متوح�شة

منر

دب الباندا

Lionاأ�شد

Tiger

مت�شاح

حمار الوح�شي

وحيد القرن

فر�س النهر

احلوت


