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طبعا كلنا تابعنا ب�شغف دورة �خلليج 21 يف بالدنا �لبحرين وكلنا �أمل �ن يفوز منتخبنا بالكاأ�س. ولكن �آمالنا مل تتحقق. 

ولي�س معنى هذ� نهاية كاأ�س �خلليج فالدور�ت �خلليجية �آتية و�لفوز باذن �هلل قادم لنا.. وال نعرت�س على م�شيئة �هلل وعلينا �ن ال 

نياأ�س و�ن تكون �الر�دة و�لعزمية هدفنا لتحقيق �لن�شر ومها كان �الن�شان �شعيفا يا �حبائي �ذ� ما كانت لديه �لرغبة و�الر�دة 

و�لعزمية ي�شل باذن �هلل �ىل حتقيق �هد�فه.. �ن خروج منتخبنا لي�س نهاية دور�ت كاأ�س �خلليج. ولكنهم رفعو� ر�ية �لوطن 

وروؤو�س �أهل �لبحرين مبا قدموه من �نطباع عال بالروح �لريا�شية �ملتمثلة باالأخالق �حلميدة، فهنيئا لنا بهذ� �لفريق وحتية 

حارة لهم فقد بهرونا بروحهم ودماثة �خالقهم يف د�خل وخارج �مللعب، الأنهم مثلو� �لوطن خري متثيل.. وحتية حارة لالإد�ريني 

و�جلهاز �لفني وكل من �شاهم يف خدمة هذه �لدورة وعلى ح�شن �لقيادة وكذلك الأهل �لبحرين على ح�شن ��شت�شافتهم الأحبائنا 

�خللجيني �لذين �شعرو� �نهم يف وطنهم �لثاين.

ومربوك �لف مربوك لدولة �المار�ت �حلبيبة �لغالية لفوزهم بكاأ�س �خلليج 21 فلقد فرحنا من �عماق قلوبنا لهم الأنهم حقا 

ي�شتحقون �لفوز لدماثه �خالقهم ونيتهم �لطيبة و�لذين بقدومهم باالألوف �نع�شو� �حلياة يف �لبحرين �حلبيبة وع�شاها �ن تدوم 

�ملحبة بيننا وبينهم، و�ن يحفظ �هلل �أهل �خلليج جميعا وتكون د�ئمة ر�يتهم بي�شاء يف �لعامل �أجمع.. �للهم �آمني.

�ىل لقاء

ماما شيخة
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 كتب - حمرر ملحق براعم:

ي�صعب  الإت�صال  و�صائل  تطور 

ب�صبب  مالحقتها  الكبار  على 

وم�صئوليات  العمل  م�صاغل 

من  الأبناء  يتمكن  بينما  الأ�صرة، 

فبعد  التطورات  اأح��دث  مالحقة 

ج��اءت  والتويرت  ب��وك  الفي�س 

�صرعة الن�صتغرام والتمبلر، حيث 

اأ�صبح الأبناء يتباهون باأنهم تركوا 

اآباءهم بعيداً يف هذا الف�صاء الرائع.

الذي  الن�صتغرام  ف�صاء  ويبدو 

لكونه  اأكرث  وال�صغار  ال�صباب  يجذب 

ف�صاء  يبدو  اأك��رث،  ال�صورة  على  يعتمد 

بال  التوا�صل  عن  يبحثون  ملن  ورائعاً  جذاباً 

التويرت  اأثقلت  والتي  ال�صيا�صة  ولهموم  جدل 

والفي�س بوك بهذه الهموم واملتاعب.

مبهورين  الن�صتغرام  بت�صفح  ال�صباب  ال�صغار  يتمتع 

بهذا العامل، اإذ تقول مرمي عبداهلل 10 �صنوات ل�صديقتها �صارة معلقة 

لن  والدتي  اأن  يبدو  تقول:  التطبيق  هذا  واجهة  التي و�صعتها يف  على �صورتها 

الفي�س بوك وتوؤكد: حاملا  اأظنها تعبت من مالحقتي يف  الربنامج  ت�صجل يف هذا 

ت�صجل هنا �صوف اأذهب للتمبلر، اإنني اأدخره لهذا اليوم.

جتيبها �صديقتها التي و�صعت ا�صماً م�صتعاراً للتعريف بنف�صها، جتيب وردة 

واأريحي نف�صك فرتد مرمي، امل�صاألة لي�صت خوفاً من  الأيام: �صعي ا�صماً م�صتعاراً 

والدتي لأنني ل اأقوم باأي خطاأ امل�صاألة اإنني اأريد اأ�صعر اأنني ل�صت مالحقة لي�س 

اإل، وتوؤكد: لو كنت اأرغب يف و�صع “ نك نيم م�صتعار “ لفعلت منذ البداية لكنني 

اأف�صل اأن اأكون اأنا فقط.

فيما ترى مارية جليل الق�صري 

متقدمة  تكنلوجيا  الأن�صتقرام  ان 

النا�س  بني  و�صل  كحلقة  تعمل 

ال�صعادة  بلحظات  وت�صعرنا 

بداأت  اأنها  وتقول  والنتعا�س، 

منذ  الن�صتغرام  با�صتخدام 

خم�صة ا�صهر تقريبا، وان اأمها ل 

متانع من ا�صتخدامه بل العك�س 

على  “ليكات”  بو�صع  تقوم 

ال�صور التي ت�صعها دائماً.

�صنة،   12 فا�صل  م��رمي  اأم��ا 

الن�صتقرام جداً  تكنلوجيا  اأن  فتقول: 

وال�صديقات،  الأهل  مع  للتوا�صل  مفيدة 

منذ  بي  خا�س  ح�صاب  بت�صجيل  بداأت  اذ 

اربعة �صهور.

هذا  دخويل  على  تعرت�س  مل  ماما  وتابعت: 

العامل ولكن لديها قوانني يجب اأن احرتمها ومنها يجب 

اأن ل اأ�صع يل �صورة ول اأ�صع ا�صياء عن حياتنا ال�صخ�صية ولكن 

ولكن  للطبيعة،  �صور  و�صع  كما ميكنني  ال�صغرية  لأختي  �صور  و�صع  ميكنني 

حر�صا مني اقوم ب�صوؤال امي قبل و�صع اأي �صورة على الن�صتقرام.

وت�صيف مرمي: امي تتابع ح�صابي اأولً باأول، اأما ب�صاأن ا�صم ح�صابي فهو با�صمي 

ومل اأقم بو�صع نيك نيم.

�صهور   6 منذ  الن�صتقرام  عامل  دخلت  فتقول:  �صنوات   10 عقيل  حوراء  اأما 

عليها  اأول  ال�صور  اأعر�س  واأنني  خا�صة  اأمي،  من  تعليق  اأي  اتلق  ومل  تقريباً، 

لتعطيني املوافقة، ولكن ب�صراحة اأمي تتدخل يف اإ�صافة الأ�صخا�س على ح�صابي.

عقولهم ا�صبحت ت�صاهي عقول العباقرة وتتخطى الكبار بدرجات ..

»االآيباد« مينح االأطفال التفوق و»االن�ستغرام« ي�سحب الب�ساط من الوالدين

مارية �لق�شري

حور�ء عقيل مرمي فا�شل
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�أور�قها  �بي�شت  �ل�شوء  �لنباتات  فقدت  �إذ� 

ولذلك ترى قلب �خل�شة �بي�س النه حمجوب عن 

�ل�شوء وكذلك جزء �شاق �لب�شل �ملحجوب يف 

�بي�س  فيبقى  �ل�شوء  �إليه  ي�شل  ال  �لرتبة 

طرياً بينما تكون بقية �لكر�ت �ملعرو�شة 

لل�شوء خ�شر�ء يانعة.

الــــــــــدبالــــــــــدب
يف  يعي�س  �جل�شم،  �شخم  مفرت�س،  حيو�ن 

�لغابات وياأكل �ور�ق �ال�شجار و�ال�شماك ويحب 

�لع�شل وله خمالب و�نياب حادة.

عائلة  من  �ملفرت�شة  �لثدّيات  من  يعترب  و�لدب 

�لدبيّات �ملنت�شرة يف �أماكن كثرية من بقاع �لعامل. 

دّبة،  و�الأنثى  دب،  �لعربيّة  يف  �لذكر  ي�شّمى 

و�ل�شغار جر�ء �أو ديا�شم.

ومتنوعة  خمتلفة  م�شاكن  يف  �لدببة  تعي�س 

ترت�وح من �ملناطق �ال�شتو�ئيّة �إىل �لقطب �ل�شمايّل، 

قارتة  حيو�نات  �حلقول.�لدببة  �إىل  �لغابات  ومن 

�لف�شائل  بع�س  �أن  رغم  و�لنبات(،  للحوم  )�آكلة 

�لقطبّي،  �لدب  تتخ�ش�س بحميٍة معينة فقط مثل 

�ل�شغرية،  �لثدّيات  �لعادة على  �لدببة يف  وتقتات 

�جلذور، �لبندق، �لتوت، كما قد تق�شد جمرًى مائيّاً 

ال�شطياد �الأ�شماك و�أ�شهر �الأ�شماك �ل�شلمون.

االحـــتـــــبــــــا�س الــحـــــراري
الطاقة  �صيالن  يف  تغيري  نتيجة  ما،  بيئة  يف  احلرارة  درجة  ارتفاع  ظاهرة  هي 

احلرارية من البيئة واإليها.  وعادة ما يطلق هذا ال�صم على ظاهرة ارتفاع درجات حرارة 

الأر�س عن معدلها الطبيعي، وقد ازداد املعدل العاملي لدرجة حرارة الهواء عند �صطح 

الأر�س خالل املائة عام املنتهية �صنة 2005.  

امللحوظة يف معدل درجة  الزيادة  اأغلب  فان  املناخ  لتغري  الدولية  اللجنة  وح�صب 

لزيادة غازات  ب�صكل كبري نتيجة  تبدو  الع�صرين  القرن  العاملية منذ منت�صف  احلرارة 

بها  يقوم  التي  الن�صاطات  تبعثها  التي  الزجاجي”  البيت  “غازات  احلراري  الحتبا�س 

الب�صر.

من  ينطلق  اذ  الر�س  �صطح  على  للطاقة  الرئي�س  امل�صدر  ال�صم�صي  ال�صعاع  يعد   

ال�صم�س باجتاه الر�س فينفذ من خالل غازات الغالف اجلوي على �صكل ا�صعة مرئية 

ق�صرية املوجات واأ�صعة حرارية طويلة املوجات “حتت احلمراء” وبع�س ال�صعة فوق 

التي ل ميكن امت�صا�صها بوا�صطة الوزون فيمت�س �صطح الر�س ال�صعة  البنف�صجية 

الوا�صلة اليه في�صخن عندها ويبث حرارته نحو الغالف اجلوي على �صكل ا�صعة حرارية 

طويلة املوجات “حتت احلمراء” فيمت�صها هواء الغالف اجلوي القريب من �صطح الأر�س 

فيحتب�س احلرارة ولي�صمح لها بالنفاذ اأو الفالت اإىل اأعلى ويعيد بثها نحو الأر�س مما 

يوؤدي اإىل زيادة درجة �صطح الأر�س.

كيف ي�ستخل�س العطر من الزهور؟

تغم�س �لزهور يف مو�د �شحمية فتمت�س هذه �الأخرية 

�لزهور كاليا�شمني و�لفل و�لرنج�س و�لورد  عطر تلك 

�لت�شخني  يكفي  به وبعد ذلك  �آخره، وحتتفظ  �إىل 

تربيد  �آلة  �ملعطرة يف  �ل�شحمية  �ملو�د  لتلك  �لقليل 

لت�شييله وجتميعه، ومبا �ن �لعطر �شريع �لتبخر كان 

�لعنرب  �و  �مل�شك  من  �شيء  باإ�شافة  )تركيزه(  من  البد 

�لطبيعية  �لعطور  �رو�ح  من  مزيج  د�ئماً  هو  �ملمتاز  و�لعطر 

ومن مو�د كيمياوية م�شنوعة يبقى تركيبها من ��شر�ر �ملهنة.

ملاذا كان الن�سف اال�سفل من 

�ساق الكرات اأبي�س اللون؟؟



املقادير:

ب�صلة   – 2 مكيال خل   – �صكر   – ملح 

كيلو   2  – زيت  مكيالت  ثالثة   – مفرية 

 – باخلردل  معجون   – م�صلوق  دجاج 

ن�صف   – م�صلوقة  فا�صوليا  كيلو  ن�صف 

كيلوبازليا م�صلوقة.

طريقة التح�سري:

الدجاج  مع  املفرية  الب�صلة  اخلطي   -

امل�صلوقة  والبازليا  والفا�صوليا  امل�صلوق 

وا�صيفي لهم الزيت.

�صغرية  قطعا  الدجاج  قطعي   -

واخلطيه مع باقي املقادير.

دقيقة   30 ملدة  بالثالجة  برديها   -

وقدميها على فر�صة من اخل�س.

مطبخ الصغار
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سلطة الدجاج بالخضار

اعـــتــــن بــجـــ�ســـــــدك

ثماره �شبه كروية 

�شفر�ء  �أو  خ�شر�ء 

�ملذ�ق  حلو  �للون 

�أي�شا  وت�شمى  متطاول  و�شكلها 

طازجة  وتوؤكل  �الجا�س. 

وهي  �ملربي  منها  وي�شنع 

مفيدة لالإن�شان الحتو�ئها 

على �لفيتامينات.

�ور�ق  من  يتكون 

تلتف  وعري�شة  �شميكة 

�شكل  يف  بع�شها  حول 

كروي لها عدة �لو�ن منها 

�الخ�شر و�الحمر ويوؤكل 

�ملحا�شي  خا�شة  مطبوخا 

ويو�شع يف �ل�شلطة. يكرث 

�ل�شتاء.وهو  ف�شل  يف 

مفيد لالإن�شان.

الــكــمـــثــــــــــــرىالــمــلـــفــــــــــوف

ج�صدك اآلة جميلة رائعة التنظيم، ولكن يجب العتناء 

بها!

فيتحتم  ج�صيمة  او  طفيفة  باأعطال  ت�صاب  واحيانا 

ا�صالح  اىل  وتو�صل  كثريا  الطب  تطور  لقد  ا�صالحها، 

الكثري من العطال! وكل ذلك يعني حياة جديدة.

لكي نعي�س يجب الهتمام بج�صدنا مبراعاتنا 

عددا من القواعد وال�صروط: الكل اجليد، النوم، 

الغت�صال.

ي�صتح�صن القيام ببع�س اجلهود وحماولة 

التقدم وتدريب اجل�صم والذاكرة.

ملزاجه  تبعا  بذلك  يقوم  ان  اإن�صان  كل  على 

وامكاناته وعلى طريقته اخلا�صة.

احيانا ل ت�صعر برغبة يف التمارين قبل ان تبداأ 

ولكن من املوؤكد انك �صتكون م�صرورا فيما بعد.

العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم

ل �صيء كامل، ولكن هذا يجب ال يحول دون ان نثق 

باأنف�صنا. نحن متميزون بع�صنا عن بع�س، كلنا وحيد يف 

هذا العامل.

يقومون  الذين  هم  عمرا  النا�س  اطول  ان  تعلم  هل 

بن�صاط دائم؟ يجب ان نطمح دائما اىل الف�صل!

نظافة اجل�صم هي اأمر هام جدا

لتحقيق اف�صل منو، يجب الغت�صال. فال�صابون يطرد 

ا�صنانك  يخل�س  ال�صنان  ومعجون  جلدك،  عن  اجلراثيم 

منها، واملركوروكروم والكحول عيار 90 يطهران اخلدو�س 

الطفيفة.

كل ج�صم هو بحاجة اىل متارين ريا�صية.

يجب ان ت�صغل ج�صمك بالريا�صة واإل ت�صداأ الآلة.
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مت اإن�صاء ميناء املنامة »فر�صة املنامة« 

ال�صمايل  ال�صاحل  على  1917م  عام  يف 

الآخذة  العا�صمة  للمنامة،  كبوابة  للجزيرة 

يف النمو. ومع وقوع طرفها املائي على بعد 

اأمتار قليلة من مدخل باب البحرين التاريخي 

اإىل �صوق البحرين القدمية، اأ�صبحت فر�صة 

من  القادمة  للب�صائع  هاما  مق�صدا  املنامة 

للمبادرات  ومركزا  اخلليج  ودول  فار�س 

املبكرة للت�صدير وال�صترياد يف البحرين. 

اأواخر  اإىل  الع�صرينيات  حقبة  ومنذ 

املقيدة  والبواخر  ال�صفن  كانت  الثالثينيات 

ت�صطر  ال�صحلة  ال�صمالية  البحرين  مبياه 

اإىل الر�صو على بعد 7 اأميال من الفر�صة يف 

حمولتها  حمولة  »�صالي�صل«  ت�صمى  منطقة 

املبحرة  ال�صاحلية  القوارب  اإىل  والركاب 

التي تنقلهم يف رحلة ت�صتغرق �صاعة واحدة 

اإىل ال�صاطئ. ونظراً اىل عدم وجود ر�صيف 

اإىل  مقدماتها  تدير  القوارب  هذه  فاإن  بحري 

معرب  اإنزال  مع  املنامة  فر�صة  يف  ال�صاحل 

الرب  اإىل  عليه  الب�صائع  نقل  يتم  خ�صبي 

وب�صبب  املفتوحة.  امل�صاحة  يف  وتخزينها 

تلحق  التي  والأ�صرار  الكبرية  اخل�صائر 

اآنذاك  احلكومة  و�صعت  ال�صحن،  بب�صائع 

خطة لبناء ر�صيف بحري، وقد اأدى هذا اإىل 

واحدة  برافعة  الغربي  املنامة  ر�صيف  بناء 

وزيادة  والزوارق  القوارب  هذه  ل�صتيعاب 

كفاءة مناولة حمولة ال�صحن ب�صورة كبرية. 

ونتيجة لذلك ت�صاعفت كميات احلمولت 

الب�صائع  اأجل حماية  ومن  ق�صري،  وقت  يف 

اأول  وهما  م�صتودعني  بناء  اأكرب مت  ب�صورة 

 5 وبعد  اخلليج.  يف  م�صيج  تخزين  مرفق 

ال�صرقي  املنامة  ر�صيف  بناء  مت  �صنوات 

من  الدوام  على  املتزايدة  الأحجام  ل�صتقبال 

حمولت الب�صائع. 

وطني 
حبيبي

فر�ضة املنامة

جـــــــران خـــلـــيـــل جــــران

فيل�شوف و�شاعر وكاتب ور�شام لبناين �أمريكي، ولد يف 6 يناير 1883 يف بلدة ب�شري 

�شمال لبنان حني كانت تابعة ملت�شرفية جبل لبنان �لعثمانية. تويف يف نيويورك 10 �بريل 

1931 بد�ء �ل�شل، ويعرف �أي�شاً بخليل جرب�ن وهو من �أحفاد يو�شف جرب�ن �ملاروين �لب�شعالين.

هاجر وهو �شغري مع �أمه و�إخوته �إىل �أمريكا عام 1895 حيث در�س �لفن وبد�أ م�شو�ره �الأدبي، 

�أي�شاً جرب�ن هو  �لنبي،  �شنة 1923 وهو كتاب  ن�شره  �لذي مت  بكتابه  �لغربي  �لعامل  ��شتهر عند 

�ل�شاعر �الأكرث مبيًعا، بعد �شك�شبري والوزي.

تفاعل جرب�ن مع ق�شايا ع�شره، وكان من �أهمها �لتبعية �لعربية للدولة �لعثمانية و�لتي حاربها يف 

كتبه ور�شائله، وبالنظر �إىل خلفيته �مل�شيحية، فقد حر�س جرب�ن على تو�شيح موقفه بكونه لي�س 

ًد� لالإ�شالم �لذي يحرتمه ويتمنى عودة جمده، بل هو �شد ت�شيي�س �لدين �شو�ء �الإ�شالمي  �شِ

�أو �مل�شيحي.

من موؤلفاته باللغة �لعربية: دمعة و�بت�شامة، �الأرو�ح �ملتمردة، �الأجنحة �ملتك�شرة، 

�لعو��شف.   وله �لعديد من �ملوؤلفات باللغة �الإجنليزية منها: �ملجنون، رمل وزبد، 

ي�شوع �بن �الن�شان، حديقة �لنبي، �أرباب �الأر�س، �الأعالم للزركلي.
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كــــــــــــرة البي�سبول
ت�صمى كرة القاعدة او البي�صبول وهي لعبة ريا�صية حديثة عرفتها بريطانيا يف بداية القرن التا�صع 

انت�صارا  فانت�صرت  المريكية  املتحدة  الوليات  اىل  انتقلت  ثم  �صنة 1835  انت�صرت  ان  لبثت  وما  ع�صر 

وا�صعا وا�صبحت لعبة �صعبية وطينة وكذلك يف اليابان.

القاعدة على ملعب حمدد مبنطقة داخلية ومنطقة خارجية غري حمددة  ُتلعب كرة  امللعب: 

البعاد.

وخمططة كما يلي:

1 – منطقة خالية.. تت�صمن خطوط التما�س حيث يقف الالعبون للدخول اىل منطقة امللعب.

2 – منطقة داخلية وهي مربعة كل زاوية من زواياها الربع ت�صمى قاعدة اأو مركز.

3 – املنطقة اخلارجية.. وهي خارج خطي اجلانبني من مركز ال�صرب وغري حمددة الطول.

اأدوات ومالب�س اللعبة كما يلي:

1 – ع�صا ال�صرب: وهي ع�صا من اخل�صب م�صتديرة مل�صاء.

الفلني وهي حماطة بخيوط حتتها غالف  اأو  الكاوت�صوك  الكرة: وهي م�صنوعة من   –  2

م�صنوع من جلد احل�صان.

3 – قبه للرامي

4 – قناع الوجه

5 – واق لل�صدر )�صدريه(

6 – قفازات

7 – حافظة للركبة.

يتاألف الفريقان املتناف�صان كل فريق موؤلف من 9 لعبني مدة اللعب: ميكن للمباراة ان ت�صتمر �صاعتني. اما النتيجة فتح�صب 

على ا�صا�س عدد املرات التي قطعها كل فريق باجلري حول القواعد الربع.

الــبـــحـــــــــــــر االأ�ســـــــــــــــــــــــود
ب�  م�صاحته  وتقدر  العامل،  يف  املهمة  البحار  من 

ال�صباب  لكرثة  ال�صم  بهذا  و�صمي  كم2.   460000

�صمي  اإنه  اأي�صاً  وقيل  حوله،  تنت�صر  التي  وال�صحب 

الرمال يف �صواطئه ذات لون داكن.  الأ�صود لأن   بالبحر 

اأوربا واآ�صيا، و يت�صل  الأ�صود بني قارتي  البحر  يقع 

وبحر  البو�صفور  م�صيق  طريق  عن  املتو�صط  بالبحر 

كريت�س،  م�صيق  طريق  عن  اآزوف  ببحر  ويت�صل  مرمرة 

كميات  على  املياه  من  العليا  طبقاته  باحتواء  ويتميز 

الأوك�صجني. من  كبرية 

وتنوعها،  الأ�صماك  بوفرة  الأ�صود  البحر  يتميز  كما 

اأي�صاً  ومييز  املرتفع،  الثمن  ذي  »الكافيار«  �صمك  واأهمها 

من  باأكرث  العامل  بحار  م�صتوى  �صطح  عن  بارتفاعه 

100مرت.

اأما الدول التي تطل على البحر الأ�صود فهي: تركيا،   

جورجيا. بلغاريا،  اأوكرانيا،  رو�صيا، 

اإحدى عجائب الدنيا ال�صبع يف العامل القدمي، وهي العجيبة الوحيدة التي ُيظن باأنها اأ�صطورة، ُيزعم باأنها بنيت يف املدينة القدمية 

بابل وموقعها احلايل قريب من مدينة احللة مبحافظة بابل، العراق.

حدائق بابل املعلقة لي�صت العجيبة الوحيدة التي كانت موجودة يف بابل، كانت اأ�صوار املدينة وامل�صلة التي ن�صبت 

اإىل امللكة �صمريامي�س اأي�صاً من عجائب املدينة.

و  العامني 562  بني  الذي حكم  الثاين،  نبوخذن�صر  البابلي  امللك  اإىل  املعلقة  بابل  حدائق  ن�صبت 

605 قبل امليالد. وذكر باأن �صبب بنائها هو اإر�صاء زوجته ملكة بابل والتي كانت ابنة اأحد قادة 

اجليو�س التي حتالفت مع اأبيه والذي بذل اجلهد الكبري يف قهر الآ�صوريني. وكانت تدعى اميت�س 

امليدونية والتي افتقدت املعي�صة يف تالل فار�س وكانت تكره العي�س يف م�صطحات بابل. لذلك 

قرر نبوخذن�صر اأن ي�صكنها يف بناء فوق تالل م�صنوعة باأيدي الرجال، وعلى �صكل حدائق 

بها ترا�صات. ويبلغ ارتفاع حدائق بابل100  مرت، واأحيطت ب�صور قوي حم�صن يبلغ �صمكه 

23 قدماً وات�صلت “الرتا�صات” بع�صها ببع�س بوا�صطة �صالمل رخامية ي�صاندها �صفوف من 

الأقوا�س الرخامية اأي�صاً. كما �صنعت اأحوا�س حجرية للزهور مبطنة مبعدن الر�صا�س، 

و�صعت على جانبي كل ترا�س وملئت باأ�صكال عديدة من الأ�صجار والزهور ونباتات الزينة 

وحدائقها،  الرتا�صات  باقي  باملاء  متد  ف�صقيات  على  العلوي  الرتا�س  ويحتوي  املختلفة. 

وياأتي هذا املاء من نهر الفرات بوا�صطة م�صخات تدار ب�صواعد العبيد.

حــــــدائـــــــق بـــــابـــــــــل الـمــــعـــــلــــــقــــــــة
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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 10 فبراير 2013   للفئة العمرية 

ما دون 12 سنة.

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

الفائزان هما:

مرمي حممد حم�سن - هادي عبداالأمري اأحمد

م�سابقة: من داخل العدد

3-   ميمونة وم�سعود2-  موكا موكا1- التنني الوردي

2 - 7�سنوات 1 -  5 �سنوات

بعد كم �سنة مت بناء ر�سيف املنامة ال�سرقي؟

 

1- اأبو حممد لديه ثالثة اأولد..واحد 

ا�صمه رعد والثاين برق....ما ا�صم الثالث؟

يف  اأخ�صر  يكون  الذي  ال�صيء  ما   -2

املزرعة واأ�صود عند البائع واأحمر يف البيت؟

اأن  اأردت  اإذا  الذي  ال�صيء  هو  ما   -3

ت�صتعمله رميته؟

األغــــــــــــــــــــاز:

االأجوبة

1- حممد

2- ال�صاي

3- �صبكة ال�صيد

طرائف

تخفي�سات

واجــــــــــــــب

اإجابة العدد ال�سابق:

1- االأحالم الذهبية   2-   1976

الأطفال  نادي  مع  وبالتعاون  للن�صر  اليام  موؤ�ص�صة  تبداأ 

براعم  م�صابقة  بن�صر  الجتماعية،  التنمية  بوزارة  والنا�صئة 

الأيام ب�صكل ا�صبوعي برعاية الوزارة ابتداًء من اليوم اخلمي�س 

اأ�صبوع متنح للم�صاركني  7 فرباير 2013 ومبعدل 3 جوائز كل 

اجلوائز مقدمة من 

وزارة التنمية االجتماعية

قال البخيل ل�صديقه: حظي �صيئ.

فرد �صديقه: ملاذا؟

عمل  عن  اعلنت  بجوارنا  التي  ال�صيدلية  لن  قال: 

تخفي�س ولي�س فينا اأحد مري�س.

�صىء  على  الن�صان  يعاقب  هل  للمعلم  التلميذ  يقول 

مل يعمله؟ 

املعلم: ل. 

التلميذ:اذا انا مل اعمل الواجب.
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اكت�شف الفوارق 
هل تعلم؟؟!

[ اأن النعناع يعالج ا�صطرابات اله�صم؟

من  يقي  منتظمة  ب�صورة  امل�صم�س  تناول  اأن   ]

الإ�صابة بح�صى الكليتني؟

[ اأن العواميد الفرعونية ت�صمى َم�َصلًَّة؟

[ اأن اأ�صغر ع�صفور يف العامل هو الع�صفور الُذَّباَبُة؟

الثلج ت�صتغرق حوايل �صاعة لت�صقط  اأن بلورة   ]

من ال�صحابة اإىل الأر�س.

تعلم الر�شم
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baraem@alayam.com :ال�ستقبال م�ساهماتكم، الرجاء املرا�سلة عر الريد االإلكرتوين ق�سة 
وحكمة

الـــنــــمـــــلــــــة الـــ�ســــقـــــيـــــــة

�لنملة لولو ال ت�شمع كالم �مللكة، �أمرتها �مللكة �أن ال تتاأخر بالعودة �إىل �ململكة، لكن لولو مل تكن 

تهتم باأو�مرها.

يف يوم �شعرت �مللكة �أن �لليلة �شتكون عا�شفة، �أمرت �لنمل بالعودة قبل �لغروب، �لنملة لولو مل 

تهتم .. �أمرت �مللكة �حلر�س باإغالق باب �ململكة عند غروب �ل�شم�س، و�لنملة لولو مل ت�شل بعد.

لولو و�شلت متاأخرة، رف�س �حلر�س فتح �لباب، خافت لولو كيف تق�شي �لليل يف �لعر�ء، ل�شقت 

ج�شمها بالباب فاأح�شت بحر�رة �لد�خل، بد�أ �لريح ي�شتد و�لربودة تزد�د و�لغيوم تتكاثف، ر�أت �شعاع 

�لربق و�شمعت �شوت �لرعد، فكرت �أنها �شتموت من �لربد و�ملطر �شيحملها بعيد�، �شارت لولو تبكي.

�مللكة تر�قب ما يجري من مكان مرتفع دون �أن تر�ها لولو، بد�أ �ملطر ينهمر، تاأكدت �لنملة لولو �أنها �شتموت، 

�أمرت �مللكة �حلر�س بفتح �لباب، حملها �لهو�ء �إىل �لد�خل بقوة، وطماأنت �مللكة ولولو �شعرت بالدفء و�ل�شكينة.

تعلمت �لنملة لولو عاقبة �ل�شقاوة وعدم �ال�شتماع �إىل ما تقوله �مللكة، �لنملة لولو مل تعد �شقية، الأنها منلة 

ذكية تتعلم من �أخطائها فال تكررها.

م�ساهمة من الطفلة: عبري ابراهيم علي  

م�ساهمة من الطفلة: زهراء علي ح�سن م�ساهمة من الطفلة: نور حممد بوجندل
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نادي االأطفال والنا�سئة ملركز مدينة حمد يف زيارة اإىل مركز اجل�سرة للحرفيني

براعم مركز ابن خلدون يف زيارة اإىل املركز العلمي
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مزينة  �صيارة  اجمل  و�صنع  ت�صميم  م�صابقة  الوليد يف  بن  خالد  مدر�صة  �صاركت 

مبدر�صة �صعد ابي وقا�س البتدائية للبنني مبنا�صبة الحتفال بالعيد الوطني ومب�صاركة 

جمموعه من املدار�س.

مدر�سة خالد بن الوليد يف م�سابقة ت�سميم و�سنع اأجمل �سيارة مزينة
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براعم نوادي النا�سئة يف رحلة ترفيهية للمخيم ال�سنوي الربيعي
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حامل القبعات

كنبة طويلة

كر�سي ذو ذراعني

طاولة االأغرا�س

كي�س قما�س

كر�سي القدمني

كر�سي مرتفع
كر�سي هزاز

كر�سي بال م�سندة

�سجادة


