
 


     
   
     
       


      
      




      
       

      


       
 

       
       



 



زواج التاء بالهاء

      
        
 

      
       
       


      

      


مسابقة الحركات


     
       
       
       
      


      



      

         


      

   
       



 أنتمي
ُ

إلى يثرب حيث

        

 

       
     
     
      
     

       
      
      

   
     
      
 

       
       
    
     
     


      


        




      







 
      
     


        
         
       

       
          
 



    
      
      
         



السبت ١٦ ذو الحجة /١٤٣٢هـ الموافق ١٢/ نوفمبر/٢٠١١م السنة ٨١ العدد ٢٠٠٠٣

سامي حسون

نهار 
سدين 

١٥

نظافةلقاء عبر المحيطتدريب

وزير األوقاف األردني يلتقي 
رئيس مجلس إدارة المؤسسة 

األهلية لألدالء

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 
خطتها التشغيلية ألعمال النظافة 

بالمشاعر المقدسة بعد الحج

«٢١٤٣» موظفًا وموظفة 
يلتحقون بـ ٨٦ برنامجًا تدريبيًا 

بمعهد اإلدارة العامة

أمريكا تسعى إلقامة «نظام 
عبر المحيط الهاديء» في 

آسيا


ملتقى التراث العمراني ينظم عددًا من الجلسات 

العلمية وورش العمل 

النادي األدبي بالباحة يصدر ١١ كتابًا جديدًا ثقافة جدة في «صورة وفنان» الليلة


«كالمستان» يغزو قلوب األطفال قبل عقولهم 

بالمرح والخيال
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جائزة «أبو القاسم الشابي» 
تفتح باب الترشح  

األمير خالد

د. خوجة

الغالفالياقوت

أبو القاسم


