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واخلداع  الغدر  اأن  تعلمون  هل 

وعدم الوفاء هي من اأنواع الكذب.. وان 

الكذب اأخطر مر�ض قد ي�سيب الإن�سان 

ومن يكذب ي�ستطيع عمل اأي �سيء لأن 

ومنه  اخلطايا.  باب  مفتاح  هو  الكذب 

نوع  وهذا  يعرتف  ول  ي�سرق  مثالً 

وغري  خملة  اأ�سياء  يفعل  الكذب..  من 

وهذا  ذلك!!  وينكر  النا�ض  من  م�ستحبة 

نوع من الكذب..

وقعوا يف  النا�ض  من  كثرياً  اعزائي 

واخلداع  الكذب  نتيجة  اعمالهم  �سر 

من  ومنهم  ال�سجن  دخل  من  فمنهم 

ابتعد النا�ض عنه.. لأن عدم الثقة ل�سقت 

بهم.

»املوؤمن  »�ض«  الر�سول  يقول  لذلك 

ال�سالة  عليه  قوله  كذلك  يكذب«  ل 

الكذب  فاإن  والكذب  كم  اإيا  وال�سالم 

اىل  يهدي  والفجور  الفجور.  اىل  يهدي 

ال�سدق  فاإن  ال�سدق  وحتروا  النار. 

اجلنة  اىل  يهدي  والرب  الرب  اىل  يهدي 

املو�سوع  هذا  الكالم يف  اأف�سل  ولي�ض 

اإل كالم الر�سول »�ض« والذي يجب ان 

نتحلى به لكوننا م�سلمني.

واىل لقاء »ماما �سيخة«
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الروايات وكتب األعاب اخلفة تت�صدر خيارات الأطفال

اختتام فعاليات مهرجان »الأيام« الثقايف اليوم

كتب - حمرر ملحق براعم:

فعاليات  تختتم  اليوم 

التا�صع  الثقايف  الأيام  مهرجان 

ا�صتمرت  التي  للكتاب  ع�صر 

متوا�صلة  اأيام   9 مدى  على 

يناير   3 حتى  دي�صمرب   26 من 

اجلاري، مبركز البحرين الدويل 

للمعار�ض.

فعاليات  تنوعت  وقد 

الأطفال من عرو�ض ال�صخ�صيات 

الوجوه،  وتلوين  الكارتونية 

وفن الر�صم بال�صمع وفن العجن 

وتلوين  الفخار  على  الر�صم  و 

املهرجان  �صهد  وقد  اجلب�ض، 

اإقبالً وا�صعاً من الأطفال وطلبة 

املدار�ض.

حممد نا�صر املناعي

زيارة  على  اأحر�ض  واأنا  �صنوات   3 يل 

معر�ض الأيام الثقايف، ا�صرتيت عدداً من الكتب، 

خ�صو�صاً  كثرياً  عجبني  العام  هذا  املعر�ض 

ركن الأطفال فهو ممتع.

زكريا حممود

ابلغ من العمر 10 �صنوات، فخالل 

ال�صنوات الثالث ال�صابقة كنت احر�ض 

كثرياً على ح�صور املعر�ض �صواء كان 

ب�صحبة والدتي اأو مع املدر�صة، عجبني 

ا�صتمراره.  واتنمى  املعر�ض كثرياً  هذا 

ا�صرتيت كتبا خا�صة بال�صعر والطبخ 

لالأنني اأحب الطبخ.

ريان اأنور الب�صري

الكتب  وح�صلت  عجبني،  حلو..  املعر�ض 

وق�ص�ض  روايات،  اأ�صرتيت  عنها،  اأبحث  ايل 

احر�ض  كما  كثريا  القراءة  اأحب  ودمى،  رعب 

على ح�صور املعر�ض ب�صكل �صنوي.

حممد جا�صم العامر

هذا املعر�ض عجبني لكرثة 

التعليمية  والكتب  الق�ص�ض 

التي يحتاجها اأطفال يف عمرنا، 

كتب  املعر�ض  من  ا�صرتيت 

بالطبخ  تعليمية وكتبا خا�صة 

اإىل  بالن�صة  اأما  وا�صتيكرات، 

الأ�صعار فهي منا�صبة لنا.

ح�صن �صاكر يعقوب

اأنا طالب يف �صف اخلام�ض ابتدائي، ح�صرت 

املعر�ض مع مدر�صة املاأمون البتدائية للبنني يف 

رحلة مدر�صة ملعر�ض الكتاب، ا�صرتيت كتباً  عن 

النوم،  لغرفتي  ومل�صقات  اليدوية  اخلفة  األعاب 

غالية  املعر�ض  يف  الكتب  اأ�صعار  بخ�صو�ض  اأما 

بع�ض ال�صيء خا�صة واأننا اأطفال ونكون ب�صحبة 

املدر�صة فيكون املبلغ الذي لدينا قليل لميكننا من 

�صراء كل �صيء يعجبنا.

علي جمال مال اهلل

هذا  و�صدين  املعر�ض،  يف  بالتجول  ا�صتمتعت 

دور  لكرثة  ال�صابقة  املعار�ض  من  اأكرث  املعر�ض 

الن�صر املهتمة بالطفل، فقد ا�صرتيت عدداً  من الق�ص�ض 

مبعر�ض  املعجبني  ا�صد  من  فاأنا  التعليمة،  والكتب 

الكتاب فخالل ال�صت ال�صنوات املا�صية كنت احر�ض 

على احل�صور وال�صراء.

حممد جميل اإبراهيم

الكتاب،  معر�ض  اأزور  مرة  لأول 

لكرثة  باحل�صور  ا�صتمتعت  ولكنني 

دور الن�صر بالأ�صافة اإىل ركن الأطفال 

فهو جميل وتعليمي، اأ�صرتيت كتباً  عن 

الطبخ هدية لأمي الغالية. 

جعفر عبداجلليل جعفر

كتاباً   ا�صرتيت  املعر�ض،  دخلت  لتو 

ولكن  اليدوية،  اخلفة  العاب  عن  واحد 

املعر�ض ب�صكل عام عجبني كثرياً، الأ�صعار 

عائلتي  مع  �صاأح�صر  ولكنني  متفاوتة، 

الكتب  بع�ض  ل�صراء  املعر�ض  انتهاء  قبل 

التعليمية.
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هو �سبكة ات�سالت داخلية يف ج�سم الإن�سان ت�ساعده على 

التكيف مع التغيريات البيئية املحيطة به. 

اجلهاز  اأجزاء:  ثالثة  من  لالإن�سان  الع�سبي  اجلهاز  يتكون 

الع�سبي املركزي، ويتكون من الدماغ والنخاع ال�سوكي ويقوم 

ع�سو  والدماغ  فيها  والتحكم  الع�سبي  اجلهاز  اأن�سطة  بتنظيم 

�سديد التعقيد، يتكون من ثالثة اأجزاء اأ�سا�سية هي: املخ واملخيخ 

وجذع الدماغ. 

الإ�سارات  نقل  على  يعمل  املحيطي،  الع�سبي  واجلهاز 

والر�سائل بني اجلهاز الع�سبي املركزي واأع�ساء اجل�سم املختلفة 

الدماغ  من  تبداأ  الأع�ساب  من  زوجا  ع�سر  اإثنى  من  ويتكون 

اإىل واحد وثالثني زوجا  وت�سمى بالأع�ساب القحفية بالإ�سافة 

من الأع�ساب التي تبداأ من النخاع ال�سوكي وت�سمى بالأع�ساب 

النخاعية وتعمل هذه الأع�ساب كاأ�سالك الهاتف حيث تقوم بنقل 

الر�سائل من كل ع�سب.

واخرياً، اجلهاز الع�سبي التلقائي، يعد جزءاً خا�ساً من اجلهاز 

الع�سبي املحيطي حيث يعمل على تنظيم كل الوظائف التلقائية 

من  اأو حتكم  تدخل  اأي  دون  واله�سم  التنف�ض  مثل  اجل�سم  يف 

الدماغ مما ي�ساعد على الحتفاظ ببيئة داخلية م�ستقرة.

تزرع نبتة التوليب اجلميلة يف كل اأنحاء العامل وتفتح اأزهارها ال�صريقة باكراً 

يف الربيع وخالل �صهر اأبريل.

املرقط  فمنها  فنان  عمل  وكاأنها  الأحيان  بع�ض  امللونة  التوليب  زهرة  تبدو 

واملقلم باألوان وظالل حمراء. زهرية وقرمزية و�صفراء وبرتقالية وحمراء مائلة 

اىل ال�صفار وبلون الكرمي وبي�صاء وليلكية واأرجوانية وزرقاء.

وذات  باللون  ال�صافية  الزدواجية  وذات  ال�صافية  التوليب  اأزهار  وهناك 

الظالل الرتبة امل�صعة كاجلواهر يف نور ال�صم�ض.

وقد كانت يف الأ�صل برية تنمو يف بالد ال�صرق. ومن املعتقد اأنها انتقلت اإىل 

اأوربا لأول مرة مع احلمالت ال�صليبية اىل بالد ال�صرق.

التوليب يف  زراعة  ولتزال  هولندا  ارجاء  كل  وزراعته يف  التوليب  وانت�صر 

هولندا مهمة جداً فهي ت�صدر مبئات الأنواع والت�صكيالت من زهور التوليب اىل 

جميع بلدان العامل.

الفار�صي توليبان وهناك ا�صطورة  التوليب بالالتينية ينحدر من ال�صم  ا�صم 

فار�صية تقول اأن زهرة التوليب تغذت من دماء مزهد الذي رمى بنف�صه من اأعلى 

ال�صخور عندما �صرت ا�صاعة كاذبة تقول ان حمبوبته �صريين قد قتلت ويف بالد 

»ايران« تعترب زهرة التوليب �صعاراً للحب املثايل.

ل تخلو منطقة يف العامل باأ�صره من اخلفافي�ض وتعي�ض يف الغابات ويف 

احلدائق ويف الكهوف وحتى يف املخازن، يف حال عدم طريانها تتعلق وتديل 

راأ�صها نحو الأ�صفل. يطري ليالً بحثاً عن قوته وينام نهاراً.

واخلفا�ض املتو�صط هو الكرث انت�صاراً ويبلغ طولة نحو 5 �صم عندما 

يب�صط جناحيه. ويرتاوح طوله ما بني 18 اىل 20 �صم اما الطرموق وهو 

نوع من اخلفافي�ض يتميز باإذنيه الكبريتني فيكون اكرب حجماً من اخلفافي�ض 

الأخرى. وهو ي�صبه الفار، جناحاه يتكونان من جلد اأمل�ض ل يك�صوهما الوبر 

بل حيوان  لي�ض طائراً  ولكنه  قوائمه وج�صمه، وهو يطري  بني  ما  يربطان 

يتغذى  املتو�صط  واخلفا�ض  طبيعي  راداٍر  بف�صل  احلواجز  يتجنب  ثديي 

باحل�صرات الطائرة. والبع�ض منه مييل اىل اكل الفاكهة. وتعترب اخلفافي�ض 

من ذوات الدم احلار يغطي اج�صادها ال�صعر. وهي حيوان لبون يلد ويغذي 

�صغاره باللنب الذي يفرزه.

اجلـــهـــــــــاز الــعـــ�صــــبــــــي

الـخـــفـــــــا�ش »الـــــــوطـــــواط«

زهــــــــرة الــتــــــــــولـــــيـــــــــــب



املقادير:

ــ ملح ــ فلفل ــ ربع كيلو خل 

ــ خ�صة مفرية ــ ثلث كيلو زيتون 

فلفل  كيلو  ن�صف  ــ  مفري  اأ�صود 

رومي ا�صود ــ بي�صتان م�صلوقتان 

ثوم مهرو�ض  ــ 2 ف�ض  مفريتان. 

ربع  ــ  اخلردل  معجون  مكيال  ــ 

كيلو زيت زيتون.

طريقة التح�صري:

ال�صتة  املقادير  اخفقي  ــ 

الخرية جيدا.

ــ اخلطي باقي املقادير وتبليها 

وقدميها يف احلال.

�صلطة البي�ش والزيتون

مطبخ الصغار
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اأ�صنان ملدى احلياة

كان النا�ض، منذ وقت طويل، ي�صتخدمون ا�صنانهم اكرث منا.

ياأكلون  يكونوا  ومل  نيئا  اللحم  يلتهمون  كانوا  جدا،  �صلبة  ا�صنانهم  كانت 

ال�صكر.

كيف كان النا�ض قدميا يعتنون باأ�صنانهم؟

مل يكن عندهم طبيب ا�صنان بل كان فيهم من ينتزع الن�صان امل�صو�صة، يتخذ 

ال�صوق مكانا لعمله، يقتلع ال�صن على ا�صوات املو�صيقى لإخفاء ا�صوات املر�صى. 

لكنك تذهب الآن عند طبيب ال�صنان ليعتني باأ�صنانك بهدوء ولطف.

كيف يعالج الطبيب الت�صو�ض: يحدد موقعه )1(، يخدر ال�صر�ض بحقنة يف 

كل  هذا   .)4( الثقب  يح�صو  ثم   ،)3( بالدولب  املري�ض  الق�صم  ينتزع   ،)2( اللثة 

�صيء )5(.

متى يجب الذهاب اىل طبيب الأ�صنان؟

مرتان يف ال�صنة للتاأكد من اأن كل �صيء على خري ما يرام، او عندما تكون ال�صن 

اللب  ا�صيب  اذا  يتكون.  بداأ  ت�صو�صا  ان  ذلك  فمعنى  بالربودة  او  باحلرارة  تتاأثر 

حتدث الم مربحة.

كي ل ت�صعر بامل

يخز طبيب

ال�صنان لثتك مبخدر.

ماذا تف�صل؟

كوب حليب ثالثني غراما من جبنة الغرويار او كيلو ملفوف. يحتوي الثالثة 

على الكمية نف�صها من الكل�صيوم.

كيف تنظف ا�صنانك بالفر�صاة؟

افرك ا�صنانك ابتداء من اللثة باجتاه اطرافها، من المام ومن الوراء، ملدة ثالث 

بالفر�صاة �صباحا  ال�صنان  تنظيف  باملاء عدة مرات. ي�صتح�صن  دقائق. مت�صم�ض 

وم�صاء، والف�صل بعد كل وجبة طعام. بهذا نتحا�صى تراكم اجلراثيم على العاج 

وتفتيته. الن�صان كالعظام تظل تنمو حتى �صن الثامنة ع�صرة. ولهذا يجب ان نوفر 

لها غذاء ح�صنا.

ل تفعل كال�صنجاب، لي�صت ا�صنانك بهذه ال�صالبة.

قطع اخليوط بال�صنان واكل الآي�صكرمي ي�صيء اإليها جدا.

ال�صكر: الد اعداء ال�صنان

يتحول ال�صكر يف اللعاب اىل حم�ض يوؤثر يف مينا ال�صنان وي�صبب الت�صو�ض. 

ل متت�ض امللب�ض، يف امل�صاء، بعد ان تنظف ا�صنانك بالفر�صاة!

الـــربتـــقـــال 

ــذة  ــذي ــة ل ــه ــاك ف

يف  تن�صج  الطعم 

لها  ال�صتاء  ف�صل 

منها  طيب  مــذاق 

واحلام�ض  احللو 

ــل طــازجــة  ــوؤك ت

منها  ويــ�ــصــنــع 

واملربى  الع�صري 

على  حتـــتـــوي 

فيتامني2.

البـــــــــرتقـــــــــــال 
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�صارع  على  ال�صعبي  اأو  القدمي  املحرق  �صوق  يقع 

الكرث  املحرق ويعترب اجلزء  مدينة  التجار يف و�صط 

كبرياً  ــدداً  ع ويحوي  املدينة،  يف  وحركة  ن�صاطا 

املنتجات  خمتلف  تبيع  التي  التجارية  املحالت  من 

بالتجزئة. ال�صتهالكية 

التي ميلكها جتار  بتنوع حمالته  ال�صوق  ي�صتهر   

اأباً  التجارة  مهنة  ورثــوا  ال�صوق  يف  وقدماء  كبار 

فروع  مثل  متكاملة  خدمات  به  يوجد  كما  جد،  عن 

الهاتف ل�صركة  البنوك ومكاتب الربيد ومركز خدمات 

و�صركات  العام،  النقل  وحمطة  لالت�صالت  البحرين 

املواد الغذائية التي متد ال�صوق باحتياجاته من املواد 

امل�صتوردة.

متميزة  حمطة  ال�صعبي  املحرق  �صوق  يعترب   

ال�صوارع  وزحمة  اجلو  حــرارة  رغم  على  للت�صوق 

وانعدام املرافق به، ولكنه يحظى باإقبال كبري.

على  داأبت  املحرق  حمافظة  باأن  بالذكر  اجلدير 

تنظيم احتفالت متنوعة تقام على اأر�ض �صوق املحرق.

وطني حبيبي

�ســـــوق الـمـحـــــــرق

انه اول رئي�ض للوليات املتحدة المريكية يف الفرتة من 

1789 – 1797م كان قائداً جليو�ض امل�صتعمرين يف امريكا 

العامل  الربيطانية يف  ثار �صد احلكومة  الذي  ال�صمالية، وهو 

1774م. 

للحكومة  باهظة  �صرائب  دفع  يعار�صون  كانوا  لقد 

برملان  يف  متثيل  اأي  لهم  يكن  مل  حني  يف  الربيطانية 

و�صتمن�صرت الذي فر�ض ال�صرائب، ويف حرب دمت ت�صع 

�صنوات جنح يف حتطيم قوات احلكومة الربيطانية واجربها على 

يف  اعلنت  قد  كانت  التي  املتحدة،  الوليات  با�صتقالل  العرتاف 

الرابع من يوليو عام 1776م. 

ان  حتى  حا�صماً،  وجناحه  نقية  وا�صنطن  حياة  �صرية  كانت 

المريكيني عندما جاوؤوا لنتخاب اول رئي�ض جمهورية لهم مل يكن 

من ال�صعب عليهم تخمني من يجب ان يكون. ت�صلم وا�صنطن رئا�صة 

اجلمهورية لفرتتني متتاليني.

مــن هـــو هــيــرودوتــــــ�ش؟
كان  لقد  التاريخ.  بابي  هريودوت�ض  لقب  ما  وكثريا  امليالد.  قبل  اخلام�ض  القرن  يف  ا�ستهر  يوناين  موؤرخ  هو 

ذلك احلني.  املعروف يف  العامل  كثريا حول  �سافر  اآ�سيويا  يونانيا 

رحلته  ويف  هناك.  اليونانية  ثوري  م�ستعمرة  يف  ايطاليا  يف  اخريا  ا�ستقر  ثم  اثينا  يف  الوقت  من  فرتة  عا�ض 

من  ال�سنوات  عرب  والفر�ض  اليونانيني  بني  احلروب  من  �سل�سلة  �سهدت  التي  املعارك  مواقع  انواع  كل  بزيارة  قام 

املعارك مثل ماراثوان او �سالمي�ض. انه كان يف بع�ض  ــ 470ق. م.، ومن املحتمل   500

وعندما ا�ستقر هريودوت�ض كتب تاريخا طويال ومف�سال مليئا باو�ساف الرجال العظام واملدن والمرباطوريات، 

اجلدي  املوؤرخ  يكون  بان  �سهرة  اك�سبته  قد  الدقيقة  تفا�سيله  مع  العظيم  الكتابة  وا�سلوب  البياين  حمتواه  كان 

الول.

من هو جورج وا�سنطون؟
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تق�صيم اليوم

وعليه  به.  املحدقة  لالخطار  ت�صديه  يف  هجومية  او  دفاعية  ك�صرورة  ال�صباحة  الن�صان  مار�ض  لقد 

فال�صباحة قدمية قدم التاريخ نف�صه. مار�صها الفراعنة وتدل ملحمه اللياذة لهومريو�ض ان الغريق عرفوا 

ال�صباحة وا�صتعملوها يف معاركهم احلربية.

اما يف املجتمع ال�صبارطي فكانت مادة اجبارية يتعلمها النا�ض.

اأما الرومان فكانوا يدربون جيو�صهم علي اجتياز الأنهار مع كامل املعدات احلربية �صباحة.

اما يف فرن�صا فقد بنى امللك �صارملان حو�صاً لل�صباحة ليت�صنى له ال�صباحة فيه وكذلك ثابعه لوي�ض 14 

الذي كان يقيم مباريات ال�صباحة يف نهر ال�صني وي�صرتك فيها �صخ�صياً.

وقد ظهر الكتاب الول عن ال�صباحة 1538 وا�صمه الغطا�ض ثم كتاب يف 1816م عن �صباحة ال�صدر.

وحتولت ال�صباحة من البحار والنهار اىل احوا�ض ال�صباحة وتكونت لها جمعيات واأندية.

تطور وانت�صار ال�صباحة

1ــ ال�صباحة العادية.

2ــ �صباحة ال�صدر.

3ــ �صباحة الزحف على البطن.

4ــ �صباحة الفرا�صة او الدولفني وقد ظهرت عام 1948م.

واجلدير بالذكر ان ال�صباقات الطويلة يف ال�صباحة �صبقت ال�صباقات الق�صرية تاريخياً. واهم �صباق قدمي 

كان �صباق املان�ض. وال�صباقات الطويلة تختلف عن ال�صباقات الق�صرية لي�ض يف امل�صافة فح�صب وامنا بطرق 

التدريب والتنفيذ ولهذا النوع من ال�صباحة تنظيماته وقانونه وطرقه التحكيمية اخلا�صة.

فالطويلة تكون يف البحار والأنهار والبحريات ولها خط �صري حمدد.

اما الق�صرية فتكون يف احوا�ض ال�صباحة وتعد احدى الألعاب الأ �صا�صية التي دخلت املنهاج الأوملبي يف 

الوملبياد الول الذي عقد يف اأثينا عام 1896م.

فبع�ض  اليوم،  تق�صيم  عدة يف  طرقا  املختلفة  احل�صارات  ا�صتخدمت 

احل�صارات القدمية كانت حت�صب اليوم من الفجر اإىل الفجر وبع�صها من 

الظهر اإىل الظهر، بينما النظام املتبع حاليا يح�صب اليوم من منت�صف الليل 

حتى منت�صف الليل. 

وقد بداأ نظام تق�صيم اليوم اإىل 24 �صاعة، منها 12 �صاعة يف اليوم 

و12 �صاعة يف الليل يف م�صر القدمية. وكان طول ال�صاعات يختلف ح�صب 

ق�صرية  تكون  ال�صتاء  و�صاعات  طويلة  تكون  ال�صيف  ف�صاعات  الف�صول 

يف النهار، ولكن مع اخرتاع ال�صاعات الآلية يف نهاية القرن الثالث ع�صر 

اأ�صبح طول ال�صاعات موحدا يف الليل والنهار.

ا�صتخدم يف كثري  الأبي�ض  الألوان، والرخام  الرخام نوع من احلجر اجلريي له عديد من 

من املن�صاآت منذ قدمي الزمان، فقد    ا�صتخدمه الإغريق وامل�صريون القدماء يف بناء معابدهم، 

فالرخام ل يتاأثر باحلرارة ول الرطوبة اأو املطر. 

ويوجد الرخام يف الطبيعة يف �صكل �صخور، وقد تكونت هذه ال�صخور من احلجر اجلريي 

الذي تعر�ض ل�صغط وحرارة �صديدين حتت الأر�ض. 

مثل  الأخرى  واملعادن  الأمالح  بع�ض  وجود  اإىل  الرخام  األوان  تعدد  يف  ال�صبب  ويرجع 

املاغني�صيوم والألومنيوم وغريها، اأما الرخام النقي فهو نا�صع البيا�ض.

اإيطاليا، ويقطع الرخام اإىل قطع كبرية من هذه املحاجر  واأ�صهر حماجر الرخام توجد يف 

ثم حتمل هذه القطع اإىل امل�صانع التي تقطعها ح�صب الأحجام املرغوبة، ويتم �صقله وتلميعه.

مـــاهــــــو الــــــرخـــــــــــــــــام؟

ال�صبــــاحـــــة
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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 06 يناير 2013   للفئة العمرية ما 

دون 12 سنة.

م�سابقة: ما ا�سم هذا 

امل�سل�سل الكارتوين؟

اجلوائز مقدمة من 

موؤ�س�سة الأيام للن�سر

اإجابة العدد ال�صابق:

1- زينة ونحول    2-   لوي�ش بريل

الفائزان هما:

ن�صرين جميل - غدير عقيل مهدي 

تعلم الر�سم

م�سابقة: من داخل العدد

3-  بوبي2-  الرغيف العجيب1- �صنبل

2 -  ثالث مرات يف ال�صنة 1 -   مرتني يف ال�صنة 

متى يجب الذهاب اإىل طبيب الأ�صنان؟

1

43

2
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اكت�سف الفوارق ال�سبعة 

1ــ اأن ق�صر احلمراء يوجد يف غرناطة.

2ــ اأن ق�صر الزهراء يوجد يف قرطبة.

3ــ اأن ق�صر الأ�صكور بال يوجد يف فرن�صا.

4ــ اأن تاج حمل يعترب اأهم معامل احل�صارة يف 

الهند.

5ــ اأن عن�صر الهيدروجني الكرث وجوداً يف 

ال�صم�ض.

6ــ ان ال�صلطان حممد الفاحت �صمى مدينة ا�صتانبول بهذا 

ال�صم.

طرائف

يف امل�صتقبل

منلة

الطبيب: هل تنتابك نوبة من الربد؟

املري�ض امل�صن: نعم

الطبيب: وهل ت�صطك لها اأ�صنانك؟

طقم  عليها  اأ�صع  التي  الطاولة  لأن  ذلك  من  متاأكداً  ل�صت  املري�ض: 

اأ�صناين بعيدة عن الفرا�ض!

طقم اأ�صناين

طفلتان تتحدثان عن اآمالهما يف امل�صتقبل فقالت الكربى: 

اأنا اأحب اأ�صري كبرية مثل اأمي ع�صان األب�ض الف�صاتني واأروح الأفراح. 

فقالت ال�صغرى: اأنا اأحب اأ�صري مثل اأبوي ع�صان ما اأخليك تطلعني للعر�ض

اأ�صتاذ .  التلميذ : منله يا  .. فقال  اأحد تالميذه عن ا�صم ح�صرة  �صاأل املعلم 

فطلب منه ا�صم ح�صرة اأخرى .. فقال التلميذ : منله اأخرى يا اأ�صتاذ !!

معلومات على ال�صريع:

1ــ اأرى كل النا�ض ول ا�صتطيع روؤية 

نف�صي فمن اأنا؟

2ــ اأوله يف بريوت واآخره يف حلب؟

3ــ له اوراق ولي�ض له جذور؟

األغــــــــــــــــــــاز:

الأجوبة

1ــ املراأة

2ــ حرف ب

3ــ الكتاب
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ال�صمكة الذهبية

عام �صعيد

ق�صة وحكمة

ق�صة  م�صاهمة من الطفلة: دلل حممد اإبراهيم 

بقلم: الطالبة: عقيلة عبداهلل �صلمان

baraem@alayam.com :ل�صتقبال م�صاهماتكم، الرجاء املرا�صلة عرب الربيد الإلكرتوين

كانت ال�صمكة الذهبية تعوم ببطء وحزن �صديدين داخل حو�ض الأ�صماك الفاخر ، 

اقرتبت منها �صديقتها ال�صمكة الأخرى وحدثتها قائلة : 

- ما بالك حزينة هكذا يا عزيزتي ؟!

اأجابت ال�صمكة الذهبية واحلزن يعت�صر قلبها : 

- اإنني اأفكر كثرياً يف العودة اإىل الوطن .. 

اإىل اأعماق البحر الأحمر . 

قالت ال�صمكة وقد اأخذتها الده�صة : 

- العودة !! .. ولكننا هنا يف اأمان تام .. بعيداً عن الأ�صماك املتوح�صة . 

- والوطن ؟! واأمي .. واأبي .. واإخوتي .. و�صديقاتي .. ومدر�صتي .. ومعلمتي ؟! 

- يا �صديقتي املاء .. هو املاء . 

- ل يعلم قيمة الوطن اإلّ من ولد فيه .

قالت ال�صمكة الذهبية ذلك ثم اأ�صاحت بوجهها احلزين عن �صديقتها واأخذت تنظر 

اأمها وهي حتذرها من اخلروج  تذكر جيداً  اإنها  دامعتني  البعيد وحتدق بعينني  اإىل 

اأمر  فخالفت  جداً  جاحمة  كانت  املجهول  اكت�صاف  يف  رغبتها  لكن  املنزل  عن  بعيداً 

اأمها وذهبت بعيداً .. بعيداً حتى اختفت عن القرية و�صقطت يف �صبكة اأحد ال�صيادين 

وبقيت حبي�صة هذا الإناء ال�صلب جداً .. 

اقرتب الأب من احلو�ض واأخذ يتفح�صه يف اهتمام بالغ ثم نادى على ابنه قائالً 

: - حممد .. هيا �صاعدين على تغيري ماء احلو�ض يا بني..

ت�صرق  ال�صم�ض  وها هي  كالربق،  ب�صرعة  الأيام جتري  ها هي 

اأيام  باآخر  الطيور تهاجر من بلد اىل بلد مب�صرة  كعادتها، وها هي 

هذا العام اجلميل الذي ق�صيته مع احلى ال�صديقات واأح�صنهن خلقاً 

وها هي الغيوم تطل علينا تارة واأخرى ترحل لتنبهنا يقرب جمئ 

ال�صتاء الرائع.

يف هذا العام اجلديد، اأمتنى ان اكون فتاة رائعة مرحة جمتهدة، 

ت�صعى لنيل الدرجات الرائعة مبحبة املدر�صات والتعاون معهن ول 

المتحانات....  برائحة  ن�صتقبلها  ف�صوف  ال�صنة،  هذه  بداية  �صيما 

التي ل تفارقنا اأين كنا فلنقل ال�صرب ولندعو اهلل التوفيق.

من  املنزل  يف  جال�صون  انهم  اأخوتي،  م�صاعدة  ا�صتطيع  ليتني 

عمل  يف  يتعجلون  وهم  يوم  كل  ا�صاهدهم  لو  اودو  عمل،  دون 

ال�صياء ّكتناول الفطور قبل الذهاب، كم هو رائع ذلك امل�صهد! ماذا 

عن والداي؟ اود لو اأراهما مي�صيان جيداً دون احلاجة اىل الكر�صي 

املتحرك، اما �صديقاتي فكل امنيتي ان ل يتغرين علّي، كم هو قبيح 

عندما اأرى اقرب �صديقاتي ت�صتمني او تفارقني.

للكره  جمال  ول  ودوراً ،  ي�صبح  املجتمع  وهذا  المة  هذه  ليت 

ولغة  م�صرتك  وتاريخ  ال�صالم  وهو  واحد  ديننا  وي�صبح  واحلقد، 

واحدة ال وهي لغة القراآن.

ها اأنا �صبحت يف خيال وا�صع، ول ادري اىل اأين �صي�صل، فلرنجع 

لالمنيات قليال، وازيد هن هذه: امتنى ان تكون هذه ال�صنة اجلديدة 

وال�صغرى،  الكربى  امنياتهم  النا�ض  يحقق  وفيها  تكون  ما  اروع 

وامتنى ان يعم علينا هذا العام باخلري والربكات.

م�صاهمة من الطالبة 

نوراء ال�صيد طالب ها�صم 
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 جمعية رعاية الطفل والأمومة تنظم مهرجان »فداك بابا حمد«
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عزنا يف   « الوطني  الرتاثي  املهرجان  للبنني يف  البتدائية  اخلمي�ض  مدر�صة  �صاركت 

تراثنا «  والذي اأقامته اإدارة اخلدمات الطالبية بوزارة الرتبية والتعليم وذلك مبنا�صبة 

احتفالت مملكة البحرين بالعيد الوطني املجيد وعيد اجللو�ض الثالث ع�صر جلاللة امللك 

املفدى .

مدر�صة اخلمي�ش ت�صارك يف مهرجان »عزنا يف تراثنا«

رو�صة الربيع يف زيارة يف ملركز اجل�صرة
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الرباعم يف زيارة ملعر�ش »            « للكتاب
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