


نـظـرة ثاقبة عـلى
البيئـة والطبيعـة

جملة  انها  العربي.  العـالـم  يف  الأوىل  والطبيعــة  البيئـة  جملـة  هي   
الراأي احلر التي تعطيك �ص�رة ثاقبة عن كل ما ي�ؤثر على الكائنات احلية، اأكانت تفكر 

اأو مت�صي اأو تطري اأو ت�صبح. اإنها املجلة اخل�صراء الرائدة يف حتقيقاتها امل�ص�رة ال�صيقة.

يف   �صهـر  كل  مطلع  تقراأها  والعاملية  العربية  البيئة  عن  املعل�مات  اأحــدث 

.

�ذ� كنت من حمبي �لبيئة و�لطبيعة فان  هي جملة لك �أنت.
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