
عا م   مصر          2012  ف ماع ي ف ماع ي واألطفارصم يف ل الكرصم يف لافطألاو ونجرصم يف لافطألاو و ف ماع ي األطفارصم يف ل بيرصم يف لافطألاو وجنوكلا يف لافطألا ن   ترصم يف لافطألاو واصرصم يف لافطألاو وجنوكلا يف لافطألا نيب ل

عمر ه    طفرصم يف لافطألاو وجنوكلا يف لافطألا نيب ل النجرصم يف لافطألاو و م               8روبر هرمع لفط ت أطفارصم يف ل احنا عائلتكمموجنلا لافطأ انحا ، فموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ى بخير تكرصم يف لافطألاو ونرصم يف لافطألاو وا انكم اتمنموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ى وهموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ى رسالموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ىف ريخب اونوكت مكنا ىنمتا ىهو ة بمصر لالطفارصم يف ل وكتموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ىف ريخب اونوكت مكنا ىنمتا ىهو ةلاسر رصمب لافطالل ب سنرصم يف لافطألاو وا هرمع لفط ت

هديه                ألستالمهم جدا فرحيرصم يف لافطألاو وجنوكلا يف لافطألا ن كانرصم يف لافطألاو وا بالقاهرهيده مهمالتسأل ادج نيحرف اوناك ة أالطفارصم يف ل للصداقموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ىف ريخب اونوكت مكنا ىنمتا ىهو ة البرصم يف لافطألاو وباهيده مهمالتسأل ادج نيحرف اوناك ةرهاقلاب لافطالأ ةقادصلل ب شجرهيده مهمالتسأل ادج نيحرف اوناك ة لكم ارسم بالكرصم يف لافطألاو ونجرصم يف لافطألاو و الديمقراطيموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ىف ريخب اونوكت مكنا ىنمتا ىهو ة الجمهرصم يف لافطألاو وريه مرصم يف لافطألاو وجنوكلا يف لافطألا ن

فموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ى                  األطفارصم يف ل ولجميىف لافطألا ع لروبر هرمع لفط ت رسالموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ىف ريخب اونوكت مكنا ىنمتا ىهو ة لكتابموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ىف ريخب اونوكت مكنا ىنمتا ىهو ة ايضا العارمه الرغبه تمتلكهم وكانىف لافطألا عيمجلو تربورل ةلاسر ةباتكل اضيا همراعلا هبغرلا مهكلتمت ت الصداقموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ىف ريخب اونوكت مكنا ىنمتا ىهو ة عرصم يف لافطألاو وجنوكلا يف لافطألا ن تعبر التموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ى الرسالموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ىف ريخب اونوكت مكنا ىنمتا ىهو ة تلىف لافطألا عيمجلو تربورل ةلاسر ةباتكل اضيا همراعلا هبغرلا مهكلتمت تناكو ةقادصلا نع ربعت ىتلا ةلاسرلا ك مثرصم يف لافطألاو وجنوكلا يف لافطألا نيب ل

بالكرصم يف لافطألاو ونجرصم يف لافطألاو و          ولالطفارصم يف ل لروبر هرمع لفط ت بالكتابه قامرصم يف لافطألاو وا فقد ولذلىف لافطألا عيمجلو تربورل ةلاسر ةباتكل اضيا همراعلا هبغرلا مهكلتمت تناكو ةقادصلا نع ربعت ىتلا ةلاسرلا ك للكرصم يف لافطألاو ونجرصم يف لافطألاو و الديقراطيموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ىف ريخب اونوكت مكنا ىنمتا ىهو ة .الجمهرصم يف لافطألاو وريموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ىف ريخب اونوكت مكنا ىنمتا ىهو ة

بعدها          وقامرصم يف لافطألاو وا ورنيه اونرصم يف لافطألاو و قصموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ىف ريخب اونوكت مكنا ىنمتا ىهو ة سمعرصم يف لافطألاو وا قد القاهرهيده مهمالتسأل ادج نيحرف اوناك ة فموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ى األطفارصم يف ل

النشاط         هذا وتبىف لافطألا ع األشكارصم يف ل رسم وهرصم يف لافطألاو و الفنموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ى النشاط بعمرصم يف لافطألاو وجنوكلا يف لافطألا نيب ل

وهموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ى     األخرىهو ى األنشطه مرصم يف لافطألاو وجنوكلا يف لافطألا ن :مجمرصم يف لافطألاو وعه

الرسائرصم يف لافطألاو وجنوكلا يف لافطألا نيب ل        مرصم يف لافطألاو وجنوكلا يف لافطألا ن مجمرصم يف لافطألاو وعموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ىف ريخب اونوكت مكنا ىنمتا ىهو ة علموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ى يحترصم يف لافطألاو وىهو ى كبير ألبرصم يف لافطألاو و م عمرصم يف لافطألاو وجنوكلا يف لافطألا نيب ل

علموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ى         يحترصم يف لافطألاو وىهو ى رو م دىهو ى سموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ى طباعموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ىف ريخب اونوكت مكنا ىنمتا ىهو ة و الجميلموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ىف ريخب اونوكت مكنا ىنمتا ىهو ة والرسرصم يف لافطألاو وما هرمع لفط ت

لألطفارصم يف ل        صداقتهم عرصم يف لافطألاو وجنوكلا يف لافطألا ن فيها يعبروا التموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ى المرصم يف لافطألاو وسيقيموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ىف ريخب اونوكت مكنا ىنمتا ىهو ة االيقاعا هرمع لفط ت

للكرصم يف لافطألاو ونجرصم يف لافطألاو و    الديمقراطيموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ىف ريخب اونوكت مكنا ىنمتا ىهو ة الجمهرصم يف لافطألاو وريه .فموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ى

 

اليهم                    ارسلنا ه الذىهو ى األلبرصم يف لافطألاو و م يشاهدومهيلا هانلسرا ىذلا موبلألا ن وهم الكرصم يف لافطألاو ونجرصم يف لافطألاو و فموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ى تابرصم يف لافطألاو ورمهيلا هانلسرا ىذلا موبلألا نودهاشي مهو وجنوكلا ىف ي أطفارصم يف ل فيها نرىهو ى التموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ى الصرصم يف لافطألاو ور مرصم يف لافطألاو وجنوكلا يف لافطألا ن مجمرصم يف لافطألاو وعموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ىف ريخب اونوكت مكنا ىنمتا ىهو ة مرصم يف لافطألاو وجنوكلا يف لافطألا ن جزمهيلا هانلسرا ىذلا موبلألا نودهاشي مهو وجنوكلا ىف يروبات لافطأ اهيف ىرن ىتلا روصلا نم ةعومجم نم ء هموجنلا لافطأ انحا ،مكتلئاع ى وهذ ه

بمصر    االطفارصم يف ل قبرصم يف لافطألاو وجنوكلا يف لافطألا نيب ل .مرصم يف لافطألاو وجنوكلا يف لافطألا ن


