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اإعلموا ان امل�سلم احلق هو من يقابل احلياة متفائالً واثقاً من نف�سه النه يتوكل على اهلل يف كل 

خطوة يخطوها، بقوله توكلت على اهلل، او اإذا �ساء اهلل.

كذلك علينا باالقتداء بالر�سول الكرمي فقد كان يف اأكرث احواله مييل اإىل التب�سم واالبت�سام 

متوكالً على اهلل يف كل اعماله.

التفاوؤل  بدافع  ا�سرينا على حتقيقها  اإذا ما  االماين  االأمل وباالمل يحقق  التفاوؤل يجلب  ان 

واالأمل.

والبد لنا من التفاوؤل الأنه يجلب لنا ال�سعادة التي هي مطلب كل ان�سان على قيد احلياة.

وبالتفاوؤل والتوكل على اهلل ي�سل االن�سان اإىل مبتغاه. ماما شيخة
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[ منذ متى بداأت موهبتك يف الر�سم؟.

- بداأت م�سواري مع حبي للر�سم منذ �سنتني تقريباً عندما كنت يف ال�سف الأول 

ابتدائي.

[  من اكت�سف موهبتك؟.

- اأختي.

[  ومن �سجعك بعد ذلك على ال�ستمرار يف هذه املوهبة؟.

- اأختي واأمي واأبي ومعلمات الر�سم يف مدر�ستي.

[ ماذا حتب اأن تر�سم؟.

- اأحب اأن اأر�سم املناظر الطبيعية، و�سخ�سيات خيالية.

[ كيف ميكنك ان توفق بني موهبتك ودرا�ستك؟.

- اأنا اأمار�س هوايتي وقت فراغي، فاأنا طالب متوفق ووقتي من�سب يف درا�ستي.

[ هل �ستوا�سل موهبتك عندما تكرب؟.

- بالتاأكيد، �ساأوا�سل موهبتي ولن اتوقف، فهذه اأمنيتي وموهبتي.

[ ماذا تتمنى اأن ت�سبح يف امل�ستقبل؟.

- اتنمى اأن اأ�سبح طياراً واأحلق يف الف�ساء كما احلق حالياً يف ر�سوماتي اجلميلة.

[ ماذا تن�سح اأقرانك؟.

- اأن�سحكم باأن يحافظوا على درا�ستهم وينموا موهبتهم.

كتب - حمرر ملحق براعم:

مقداد حامد البله، ع�سق الر�سم فع�سقه، طالب يف ال�سف الثالث ابتدائي مبدر�سة خالد بن الوليد يبلغ 

من العمر 9 �سنوات، اكت�سفت موهبته اأخته و�ساعدته على تعلم الر�سم، فرغم �سغر �سنه ا�ستطاع ان 

يرحل مبخيلته بالكثري من االفكار الرائعة للر�سم، كما ا�ستطاع ان ينقل وير�سم اال�سياء اجلميلة ملجرد 

روؤيتها.

بداأ حديثه لرباعم االأيام بتقدمي ال�سكر واالمتنان ملعلمات الرتبية الفنية يف مدر�سته ملا يبذلونه من 

جهود الإبراز اعمال الطالب الفنية. 

اأحب ر�سم املناظر الطبيعية و�ساأحلق عاليا ً  بر�سوماتياأحب ر�سم املناظر الطبيعية و�ساأحلق عاليا ً  بر�سوماتي

اكت�سفت موهبتي اأختي...مقداد البله:
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حا�ســـة الـــ�ســـــم
هي قدرة الأنف على متييز الروائح املتنوعة، فحني ا�ستن�ساق رائحة ما يقوم 

م�ستقبالت  بدورها  تثري  التي  الروائح  لتلك  املختلفة  اجلزيئات  بتمرير  الأنف 

ال�سم لتحدث تفاعالً كيميائياً معيناً يو�سل للدماغ نوع تلك الرائحة، وبالتايل 

يتمكن الدماغ من متييز الروائح املختلفة واملختلطة ليدرك نوع تلك الروائح، 

فيميز العطور اجلميلة عن الروائح الكريهة اأّياً كان امل�سدر بل ومييز العطور 

اجلميلة ذاتها يف درجة الرتكيز اأو اخلفة ح�سب امل�سادر.

تعد حا�سة ال�سم جزءاً هاماً من اأجزاء اجلهاز التنف�سى واأن جهاز ال�سّم، يف 

على  قادرة  فهناك خاليا  الأخرى،  احلوا�س  لأجهزة  الأ�سا�سي، مماثل  ت�سميمه 

ا�ستقبال املحفزات، وخاليا ع�سبية تقوم بنقل الر�سائل التي تقول بانها ا�ستقبلت 

اإليه  الواردة  املعلومات  تقوم مبعاجلة  الدماغ  من  واأجزاء  هذه،  مثل  حمفزات 

وحتويلها اإىل احا�سي�س واأفكار مرتبطة بذلك الإح�سا�س، كما ت�سنف حا�سة ال�سم 

“كما يحتوي الأنف على نهايات لالأع�ساب  اأنها من احلوا�س الكيميائية،  على 

من اأوردة و�سرايني تعمل على تدفئة الهواء، ويحتوي الأنف اأي�سا على ال�سعر 

ملنع دخول الأتربة والغبار، ويحتوي على ال�سائل املخاطي وذلك لرتطيب اجلو.

يف  املثل  به  وُي�سرب  اخلراب،  وي�سكن  بالليل  ظهوره  يكرث  طائر 

للحكمة  اي�سا  البوم  املثل يف  ال�سورة وال�سوت و ي�سرب  ال�سوؤم وُقبح 

يف ح�سارات اخرى.

وال�سائع بني النا�س اأن البوم قادر على الروؤية يف الظالم التام، وهذا 

غري �سحيح، فال بد من وجود ال�سوء حتى يتمكن من الروؤية. واحلقيقة، 

املَتّ�سعتان  فعيناه  ال�سحيح،  ال�سوء  يف  الروؤية  على  قادر  البوم  اأن 

ت�ستطيعان التقاط اأوهن الآ�سعة ال�سوئية. 

راً، اأمراً عجيباً يف الإمكانات ال�سمعية لدى  وقد اكت�سف العلماء، موؤَخّ

طائر البوم، فقد لحظوا اأن العني تقع يف مركز دائرة مَتّ�سعة، ت�سبه طبق 

ا�ستقبال  فائقة يف  الطبق ح�سا�سية  لهذا  اأن  لهم  وات�سح  القهوة؛  فنجان 

اأ�سعف الأ�سوات، وجتميعها، وتو�سيلها اإىل الأذن. فاإذا 

الإمكانات اخلا�سة لالأذن ذاتها، كجهاز  اإىل  اأ�سفنا هذا 

اكتملت  الأ�سوات،  اأدِقّ  على  التعُرّف  ميكنه  متقِدّم 

للبوم اأدواته ك�سَيّاد ماهر؛ فاإذا �سمعت البومة �سوت 

 ، حركة فري�ستها، ور�سدت عيناها موقعها، فاإنها تنق�ُسّ

يف ملح الب�سر، كاأحدث طائرة حربية، لتخطف احليوان، 

املفاجاأة،  �سيئ احلظ، بني خمالبها. ولكي يكتمل عن�سر 

فاإن البومة، وهي تداهم �سحيتها، ل ي�سدر عنها �سوت يثري 

النتباه؛ اإذ اأن ري�س جناحيها ناعم جداً، ي�سرب الهواء 

يف ليونة، فال يكون للجناحني املرفرفني �سوٌت ُي�سمع. 

الـــــبـــــــــــــومــــــــــــــــــــــــــة

تــــلـــــــويــــــــــــــن الأزهــــــــــــــــار 

من كتاب اأفكار زراعية، اعداد اال�ستاذه كرمية حممد �سالح

الدوات الالزمة:

زهور القرنفل اأبي�س اللون.

كاأ�س لو�سع الورد به ماء.

ملونات طعام.

خطوات العمل:

ن�سع بع�س قطرات من ملون الطعام يف املاء.

ن�سع كل زهرة يف كاأ�س به لون خمتلف.

القرنفل  زهرة  تلون  نرى  اأيام  عدة  بعد 

بالألوان الثالثة املختلفة.
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املقادير:

ملح – فلفل – كوب زبادي – كيلو �سبانخ طازج – 6 ف�سو�س 

ثوم مدقوق.

طريقة التح�سري:

- تنظف اوراق ال�سبانخ وتو�سع يف اناء ويغطى ويرفع على 

نار هادئة حتى تن�سج ال�سبانخ بدون ا�سافة املاء ثم تن�سل وترتك 

لتربد.

امللح  وي�ساف  بال�سبانخ  يخلط  ثم  بالثوم  الزبادي  يخلط   -

والفلفل.

- يقدم ال�سبانخ يف طبق ال�سلطة.

مطبخ الصغار

سلطة السبانخ

�سبعون باملائة )%70( من ج�سمنا ماء.

من ال�سروري اإذاً ان ن�سرب املاء يومياً: ما يقرب من ليرت ون�سف الليرت اأو 

ع�سرة اأكواب ماء.

فطور ال�سباح هو بداية نهار جيدة

ان  فيه، عليك  تقيم  الذي  البلُد  كان  كافية.اياً  الطعمة وبكمية  يلزمك بع�س 

او �سيئاً من احللوى، ثمرة او  تتناول كمية من احلليب او احد م�ستقاته، حبوباً 

ع�سري فاكهة ملا توفر لك من الفيتامينات. اإن ج�سدك ل ي�ستطيع ان ي�سنع هذه 

الفيتامينات ال�سرورية ل�سحتك.

لكل فيتامني دور خا�ص

)A( »الفيتامني »اأ

�سروري لنمو اخلاليا، لتلوين العينني وهو مفيد للجلد ولالأغ�سية املخاطية، 

يوجد اأكرث من اثني ع�سر فيتامني »ب« )B(. وهو ي�سهل عمل الع�ساب والع�سالت 

واجلهاز اله�سمي، ومفيد يف �سنع الكريات احلمر ولتمثل ال�سكر.

الفيتامني »ج« )C( الذي يتحطم يف الطهو، ي�ساعد يف مقاومة التعفن ويوؤثر 

على الن�سجة واخلاليا.

وبدون فيتامني »د« )D( ت�سبح عظامك رخوة، وا�سنانك ه�سة.

يوفر النمو الطبيعي للهيكل العظمي وي�ساعد اجل�سم على ا�ستخدام الكل�سيوم 

والفو�سفور.

يوفر لنا الفيتامني »ه« )E( �سيخوخة �سليمة وان�سجة يف حالة جيدة. ويلعب 

الفيتامني »ك« )K( دوراً يف جتمد الدم.

الفيتامني »اأ« )A(: يف )الكبد واملخ و�سفار البي�س( والزبدة واحلليب.

واحلبوب  واللحم  واحلليب  واملخ  الذبيحة،  اأكارع  يف   :)B( »ب«  الفيتامني 

واخل�سار والفاكهة.

الفيتامني »ج« )C(: يف احلم�سيات والكيوي والبطاطا واخل�سار.

الفيتامني »د« )D(: يف الكبد و�سفار البي�س والزبدة والجبان الد�سمة وال�سمك 

ال�سمني.

الفيتامني »ه« )E(: يف احلليب والزيوت النباتية ور�سيم القمح واخل�سار.

الفيتامني »ك« )K(: يف الكبد والبي�س واللحم والبقدون�س وال�سبانخ والقنبيط.

ما هو دور الطعمة املختلفة؟

احلجم  من  ا�ستوائية  �سجرة  هي 

مايو  �سهر  من  مو�سمها  بداية  املتو�سط، 

حتى �سبتمرب. 

ماليزيا  اإىل  ال�سجرة  اأ�سل  يعود   

�سرق  وجنوب  و�سريالنكا  واندوني�سيا 

التوزيع  دقة  اأن  من  الرغم  على  اآ�سيا، 

الطبيعي لل�سجرة غري معروفة. 

وثيقاً  ارتباطاً  الرامبوتان  ترتبط ثمرة 

ال�ستوائية  الفواكه  من  اأخرى  اأنواع  بعدة 

ال�ساحلة لالأكل مبا يف ذلك الليت�سي، عني 

التنني، واملامون�سيللو. 

اأ�سل  يعود  اأن  املعتقد  ومن 

ال�سجرة اإىل اأرخبيل املاليو. 

هي  الفاكهة  ثمرة 

يبلغ  ال�سكل  بي�ساوية 

)نادرا  �سم   6-3 قطرها 

�سم(   8 اإىل  تكون  ما 

طويلة القامة. 

املحمر  اجللد  من  م�سنوعة  الق�سرة 

ومغطى  الأ�سفر(،  اأو  الربتقايل  اما  )نادرا 

من العمود الفقري بطبقة من ال�سعر، ومن 

امل�ستمدة  »الرامبوتان،  ت�سميته  هنا جاءت 

من املاليو كلمة رامبوت rambut وهو ما 

يعني ال�سعر. 

الثمرة �سفافة، بي�ساء اأو وردية باهتة 

جدا مع طعم حلو، ونكهة معتدلة 

احلمو�سة.

الــرامــبـــوتــــــــانالــرامــبـــوتــــــــان

اإعــــــــــــالن

النادي ومن يرغب  �سوف تبدء الدورة اجلديدة ل�سهر مار�ص لربامج 

يف الت�سجيل احل�سور اإىل نـادي �سريفة العو�سي لالطفال والنا�سئة ملالأ 

اإ�ستمارة الت�سجيل لاللتحاق بالربنامج املرغوب به .

�َســــاِكـريــَن لـكـم ُحـ�سـن تـَعــاونـَكـم

لال�ستف�سـار الت�سال: 17008416 



Thursday 28th - Febraury 2013 - No.8725ثقافات08

وطني حبيبي

الوطني يف  البحرين  متحف  بحرية  �سمال  املنامة  العا�سمة  الوطني يف  البحرين  م�سرح  يقع 

املجمع الثقايف، والذي مت افتتاحه يف 12 من نوفمرب 2012م.

اأكرب م�سرح يف العامل العربي بعد دار الأوبرا امل�سرية ودار الأوبرا  ويعد هذا امل�سرح ثالث 

ال�سلطانية العمانية، ويت�سع لـ 1001 مقعد وهو الرقم املرتبط يف الذاكرة باأجمل احلكايات من 

ليايل األف ليلة وليلة، وتبلغ م�ساحته 11،869 مرًتا مربًعا، بال�سافة اإىل قاعة اأخرى تت�سع 

الب�سيطة وا�ست�سافة ور�س  املنا�سبات  التدريب وتغطية  لأغرا�س  ملائة �سخ�س خم�س�سة 

اإذ  الخت�سا�سية،  اجلهات  من  اإىل عدد  امل�سروع  اإن�ساء  مهمة  توكيل  املختلفة. مت  العمل 

اختري الت�سميم العمراين الذي نفذته ال�سركة الفرن�سية كما قامت �سركة اخت�سا�سية 

قرب�سية باأعمال املقاولة والبناء، وتقدر الكلفة الإجمالية لهذا امل�سروع بـ 19 مليون 

دينار.

م�سرح البحرين الوطني

هو فيليك�س باومغارترن رائد ف�ساء وقافز مظالت من�ساوي، ولد يف �سالزبورغ بالنم�سا 

�سنوات يف  املثرية اخلطرية خالل م�سريته، ق�سى خم�س  باأعماله  فيليك�س  ا�ستهر   .1969

اجلي�س النم�ساوي حيث كان ميار�س القفز املظلي، مبا يف ذلك الهبوط على اأرا�سي ذات م�ساحة 

�سيقة.

قام فيليك�س بقفزات جريئة خطرية من مبان عالية باملظالت، ولكنه يف 14 من اكتوبر 2012، ك�سر 

الرقم القيا�سي يف القفز من الف�ساء، حمطما بذلك رقم جوزف هيتينغر الذي �سجله يف عام 1960 م من 

اأعلى ارتفاع 31 كم. 

فقد حقق فيليك�س رقما قيا�سيا عامليا بالقفز من منطاد من حدود الف�ساء اخلارجي عن ارتفاع يزيد 

عن 39 كم، اذ �سعد فيليك�س عرب كب�سولة معلقة يف منطاد مملوء بغاز الهيليوم اخلفيف اإىل حدود 

الف�ساء اخلارجي بارتفاع ي�سل 128100 قدم )39.045 كم( ثم قفز اأول قفزة لل�سقوط احلر حتى 

اإىل الأر�س خالل 10 دقائق، م�سجال بذلك  تعدت �سرعته �سرعة ال�سوت، ثم فتح املظلة وو�سل 

اأعلى �سرعة لل�سقوط احلر واأعلى ارتفاع و�سل اإليه الإن�سان بوا�سطة منطاد، لي�سجل بذلك رقماً 

قيا�سياً جديداً، خمرتًقا بذلك �سرعة ال�سوت يف اأعلى �سقوط حر م�سجل بالتاريخ.

فــيــلـــيـــكـــــــ�ص
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خناقة الذباب
نبات خناقة الذباب من النباتات اآكلة احل�سرات، لأنه ينمو يف 

تربة فقرية لي�س بها مواد غذائية كافية، واأوراق هذا النبات مق�سمة 

اإىل ن�سفني ميكنهما النطباق معا كالكتاب، وعلى حافة كل ورقة 

جتذب  الرائحة  حلوة  لزجة  ع�سارة  وداخلها  الأ�سواك  من  �سف 

احل�سرة  لم�ستها  اإذا  ح�سا�سة  �سعريات  على  عالوة  احل�سرات. 

تنغلق عليها فيغلق الورقة كما ينغلق الكتاب ومتنعها الأ�سواك من 

الهرب، ويفرز النبات على احل�سرة ع�سارة تذيبها ليتغذى عليها، 

وي�ستهلك النبات الواحد يف حياته خم�سة اآلف ح�سرة.

هي اأحد اأنواع ريا�سة الفرو�سية وفيها يتم اختبار قدرة اجلياد على القفز ومهارة 

الفار�س من خالل تخطي العديد من املوانع املختلفة، ويكون الفائز هو من ينهي ال�سباق 

يف الوقت الأ�سرع وبالعدد الأقل من الأخطاء اأو العدد الأكرث من النقاط.

�سعبية ريا�سة احلواجز تكمن يف �سهولة فهم طريقة احت�ساب النقاط فما من �سيء 

باأقل  يطيح  اأيهم  ونالحظ  يرك�سان  وهما  واخليل  الفار�س  نتابع  اأن  من  علينا  اأ�سهل 

الكبري  امل�سار  الفار�س يطوي  فاأن  اأق�سر وقت، وعمليا  عدد من احلواجز يف 

كالربق خملفاً من ورائه جميع احلواجز وهي قائمة 

يف مكانها ل تتزحزح.

احلديد  من  عار�س  اأو  عمود  و�سع  ان 

ب�سيطا،  حاجزا  يعترب  الأر�س  على  منب�سطا 

حياتهم  املبتدئون  الفر�سان  يبداأ  ما  وعادة 

ويحتاج  الب�سيط  العار�س  بتعدي  العملية 

اخليل اإىل �سنتني علي الأقل ليجتاز مرحلة 

تعدي العار�س الب�سيط اإىل قفز احلواجز 

ومن  متو�سط،  بحجم  م�سارات  يف 

اإىل  يحتاج  اخليل  فان  اأخرى  ناحية 

اأعلى  �سنتني اأخريني ليتمكن من قفز 

اجلائزة  م�سابقات  يف  احلواجز 

اأن  افرتا�س  على  وذلك  الكربى 

لقفز  فطري  ا�ستعداد  اخليل  لدى 

�سيء  وهذا  العالية  احلواجز 

القفز  فر�سان  معظم  ويكون  نادر، 

التا�سعة  بني  ما  اأدائهم  ذروة  يف 

واخلام�سة ع�سر من العمر.

قــفــــــز الــــحـــــواجـــــــــــز 

 جبل كلمنَجارو
بركان خامد  عبارة عن  »كلمنَجارو« وهو  اأفريقيا هو جبل  اأعلى جبل يف 

اليثور يقع يف �سهول �سمال �سرق تنزانيا قرب احلدود مع كينيا.

اأطولهما هي قمة »كيلو« ويبلغ ارتفاعها 5.895 مرتا  ولهذا اجلبل قمتان 

القمة 2000 مرت، وعمقها حوايل 300 مرت، وهي مغطاة  ويبلغ عر�ض هذه 

بطبقة �سميكة من اجلليد.

وت�سكن قبائل املا�سي يف االأجزاء ال�سفلى 

من جبل كلمنَجارو، حيث يزرع النب.

عام  كلمنجارو  جبل  اكتُ�سف  وقد 

1848م، على يد َرجلنِي من اأملانيا. ولكْن مل 

ي�سدقهما اأحد حني قاال اإنهما اكت�سفا جبال 

قمته مغطاة باجلليد عند خط اال�ستواء.
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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 03 مارس 2013   للفئة العمرية 

ما دون 12 سنة.

م�سابقة: ما ا�سم هذا امل�سل�سل الكارتوين؟

الفائزون:

حوراء علي يو�سف- متيم يو�سف احمد - حممد حميد عبداحل�سني

م�سابقة: من داخل العدد

3- الرحالة ال�سغري2- رحلة يف الف�ساء1- الكوكب البعيد

2 - 91 مليون دينار 1 -  19 مليون دينار

ما هي الكلفة الإجمالية مل�سرح البحرين الوطني؟

 

1 – ما �سيء ا�سمه على لونه؟

2 – حيوان يحك اذنه باأنفه؟

3 – له جلد ولي�س بحيوان، وله ورق 

ولي�س بنبات وله ل�سان ولي�س باإن�سان فما 

هو؟

األغــــــــــــــــــــاز:

الأجوبة

1 – البي�سة

2 – الفيل

3 – الكتاب

طرائف
اإجابة العدد ال�سابق:

1- بوليانا  2- 1900

اجلوائز مقدمة من 

وزارة التنمية االجتماعية

املري�س: انا عندي �سكر كثري يا دكتور

الدكتور: ابلع كمية من النمل

كي  »اأريد  للعامل  وقال  مالب�س  مغ�سلة  اإىل  بخيل  جاء 

ن�سف البنطلون الأمين فقط!

�ساأله العامل: ملاذا؟

قال البخيل: لنني اأريد ان توؤخذ يل »�سورة جانبية«.

التي  الكبري  اخيه  ثياب  ال�سغري  تلب�س طفلها  الم  كانت 

كانت ت�سيق عليه، وذات يوم زارتها احدى �سديقاتها فتاأملت 

قائالً  الطفل  فرد  ابيه  وانف  امه  عيني  له  ان  قائلة:  الطفل 

وبنطلون اأخيه.

�سكر

بخيل

بنطلون
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اكت�شف الفوارق 
اأقـــــــوال..

اأن الدلفني يغلق عني واحدة عندما ينام.

ع�سلة  هي  الأن�سان  ج�سم  يف  ع�سلة  اأقوى  اأن 

الفك.

اأن الن�سور لمتوت ولكنها تنتحر ب�سبب املر�س.

اأن اجلمل لين�سى من يظلمه.

اأن نافورة املاء التي تدفع من راأ�س احلوت فوق 

جمجمته ي�سل اإرتفاعها اأحيانا اإىل 9 اأمتار.

تعلم الر�شم
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فاطمة تطفئ 

�سمعتها التا�سعة

ح�سني  فاطمة  الطفلة  احتفلت 

بعد  ميالدها  بعيد  موؤخراً  ال�سباغ 

فرحة  و�سط  اأعوام  ت�سعة  اأكملت  اأن 

االأهل واالأ�سدقاء.

 

املتفوقون

�سارة اإبراهيم كمال

ال�سف الأول 

 مدر�سة زبيدة الأبتدزئية للبنات

جنان حميد اخلباز

ال�سف الرابع 

 مدر�سة �سار الأبتدزئية للبنات

»الكلمة الطيبة« تنظم ور�سة عمل يف فن ادارة الوقت
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نادي الأطفال والنا�سئة مبركز مدينة 

حمد الجتماعي يحتفلون بيوم ال�سجرة

مدر�سة خالد بن الوليد تكرم طالبها املتفوقني للف�سل الدرا�سي الأول
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رو�سة عالء الدين تقيم فعالية »اليوم الأخ�سر«

م�ساهمة الطفل: ابراهيم خليل ابراهيمم�ساهمة الطفل: حممد عبداجلليل

مساهمات
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�سيد اأحمد �سادق قاهري

مرمي اأحمد بومطري

يو�سف ه�سام ال�سعيد

ح�سن جعفر ح�سن

�سادق جعفر ح�سن

هادي عبدالأمري اأحمد
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Fun in The Park
اأرجــــوحــــــة

ق�سبان الت�سلق

النّوا�سة )لعبة التوازن(

حبل القفز )التخطي( 

خوذة

�سمادة

لوح التزلج

لوح التزلج

كمامة الكلب

طوق 

نافورة

مياه ال�سرب

الّدوار )لعبة الدوران(

ممر

مزلج


