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اعجبتني بع�ض اخلواطر عن العمل والعلم والعقل فاأحببت ان تطلعوا عليها وتعرفوا معناها وقد تكون نربا�ساً لكم 

ومنها:

1 – راأ�ض اأمور العباد العقل ودليلهم العلم و�سائقهم العمل ومقويهم على ذلك ال�سرب.. »من مو�سوعة ابن ابي الدنيا«.

2 – العلم و�سيلة والعمل ثمرة، العلم ا�سا�ض البناء، والعمل ثمرة الغرا�ض والبناء من غري اأ�س�ض ال يبني والثمر من غري 

غر�ض ال يجني.. »من اإ�سارات على الطريق« للقرين.

3 – قال بع�ض احلكما لو �سور العلم ال�ساء معه الليل ولو �سور اجلهل الأظلم معه النهار.

وقال ال�ساعر:

العلم للنف�ض نور ي�ستدل به على احلقائق مثل النور للعني

»جمال اخلواطر« للحموي احل�سيني

4 – احللم هو �سبط النف�ض عند الغ�سب والنزوع اإىل العقل عند ثورة االنفعال وهو من اعظم ثارات القوة والبطولة 

�سفات املتقني اهل اجلنة كظم الغيظ وهو من ابرز �سور احللم »حديث النف�ض« للطيار.

و�إىل لقاء

ماما شيخة
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الطفل عي�سى �سادق موهبة فنية فذة يف الر�سم

ر�سم �أكرث من 12 لوحة 

لوحاته �لتي تثري �الندها�ش ال توحي باأنه بعمر 

�سادق  عي�سى  �لطفل  كذلك،  لكنه  �سنو�ت،  �ل�سبع 

�لتي  فاأنامله  ده�ستك  تثري  فذه  مبكرة  موهبة  �حمد 

�أمامها  مذهوالً  تقف  جتعلك  �للوحة  لت�سكل  تتحرك 

لرب�عتها و�تقانها للر�سم.

�أمام  �أنك  تقول  جتعلك  �لر�ئعة  �لفنية  لوحاته 

�ملوهبة  هذه  �أن  �ملوؤكد  من  لكن  �لفن  متر�ش  فنان 

�لر�ئعة �ملبكرة �ستنتج فناناً حقيقيا.

[ ماهي موهبتك؟

- �أحب �لر�سم. 

[ منذ متى بداأت لديك هذه املوهبة؟

كنت يف  ما�أتذكر  على  عندها  �سنو�ت،   ٣ منذ   -

�ل�سف �الأول.

[ هل تتذكر مو�سوع اأول ر�سمة ر�سمتها؟

فر�سمت  ذهني  يف  عالقة  ر�سمة  �أول  -التز�ل 

م�سهد �حلجاج عند �لوقوف بعرفة.

[من اأكت�سف موهبتك؟

وتنمية  �كت�ساف  يف  �لكبري  �لف�سل  له  -و�لدي 

و�نا  �لر�سم  على  ي�سجعني  د�ئماً  فو�لدي  موهبتي، 

��ستفيد من �إر�ساد�ته يل. 

[ هل ن�ستطيع القول، بانك ورثت هذه الهواية من 

والدك؟

- نعم، بال�سك فاإن و�لدي له �لف�سل يف �كت�ساف 

�أمامي  ير�سم  د�ئماً  ��ستفدت منه النه  موهبتي، و�نا 

�رى  ود�ئما  بالفوتو�سوب  �إعالنات  يعمل  فهو 

ت�ساميمه يف �ل�سو�رع  و�متنى �ن �كون مثله.

[ ما الذي حتب ان تر�سمه؟

يخطر  �سيء  كل  �منا  �سيء معني،  لدي  لي�ش   -

ببايل �ر�سمه، و�حيانا �أخذ ر�أي و�لدي يف مو�سوع 

�لر�سم.

[ كم لوحة فنية ر�سمت حلد االآن؟.

- �أكرث من 12 لوحة.

[ هل ت�سارك يف م�سابقات للر�سم؟

فد�ئما  »�الأيام«  بر�عم  مللحق  د�ئم  �سديق  �أنا   -

يف  ��سارك  مل  ولكن  للملحق،  بر�سوماتي  �بعث 

م�سابقات للر�سم.

[ كيف ميكنك ان توفق بني موهبتك ودرا�ستك؟

�لر�سم  ممار�سة  من  �قلل  �لدر��سة  فرتة  يف   -

و�جعل وقتي ين�سب للدر��سة.

[ هل �ستوا�سل موهبتك عندما تكرب؟

�أ�سارك  �أن  �أمتنى  كما  �هلل،  باإذن   -

بر�سوماتي يف معار�ش عاملية.

[ ماذا تتمنى ان ت�سبح يف امل�ستقبل؟

- �متنى �أن �أكون طبيباً.

[ ماذا تن�سح اقرانك؟

�ن يهتمو� بدر��ستهم و�ن ال ي�سيعو� 

�أوقاتهم باأ�سياء غري مفيدة.

[ هل من كلمة اأخرية تود اإ�سافتها؟

- ��سكر �إد�رة ملحق �لرب�عم الإتاحة 

فلو  �لفنية،  لوحاتي  بن�سر  يل  �لفر�سة 

الها ملا ��ستطعت ن�سر لوحاتي. 

[ �ال�سم: عي�سى �سادق �أحمد

[ �لعمر: ٧ �سنو�ت 

[ �ل�سف: ٣ �بتد�ئي

[ �ملدر�سة: �أبو �لفر��ش �حلمد�ين
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اأنظمة الري الفعالة

يعترب �لري بالر�سا�ش و�لتنقيط من و�سائل �لري �حلديث ويجب �ن يتم �لتحكم به بو��سطة �ملوؤقت، مميز�ته:

1 – حف�ش ��ستهالك �ملاء و�القت�ساد يف ��ستعماله.

2 – توزيع �ملاء على �لنباتات يكون مت�ساويا.

٣ – �نتظام �لري عند ��ستخد�م �ملوؤقت.

5 – تقليل �جلد �لب�سري و�لنفقات.

6 – �العتماد عليه �أثناء عدم تو�جدنا يف �ملكان.

مالحظة مهمة:

1 – �ملاء نعمة حافظ عليها لالأجيال �لقادمة.

2 – ال ت�سرف ولو كنت على نهر جار.

٣ – �ملاء ثروة.. و�جبنا �حلفاظ عليها.

دورة حــيــــاة الـــضـفـــدع

1 – الأم ت�سع البي�ض على حافة 
امل�ستنقع.

2 – يخرج ال�سرغوف »فرخ ال�سفدع 
من البي�سة«.

3 – ي�سبح ال�سرغوف باحثًا عن 
طعامه.

4 – ظهور الطراف المامية.

5 – ظهور الطراف اخللفية.

1
2

3
4

5

�سفدع بالغ�سفدع غري بالغ

�سر�ش �لعجوز �و ما يعرف �ي�ساً باحلمي�ش من �لنباتات �لع�سبية �حلولية �لتي ت�ستوطن �سمال �فريقيا، 

�ملتحدة  �لواليات  ��سرت�ليا،  �ع�سابا دخيلة على  �آ�سيا. كما تعترب  �لعربية، جنوب �وروبا، وغرب  �سبه �جلزيرة 

من  �لعديد  عالج  يف  ي�ستخدم  حيث  عديدة  �سعبية  ��ستعماالت  �لنبات  لهذ�  �لعامل،  حول  �ملناطق  من  و�لعديد 

�الأمر��ش وذلك بتناول جذور �لنبات يف �لبحرين و�سبه �جلزيرة �لعربية. كذلك ي�ستخدم لعالج م�ساكل �لكبد 

وع�سر �له�سم هذ� �إىل جانب ��ستخد�مه كدو�ء م�سهل، مدر للبول وحمفز للوالدة، يحتوي نبات �سر�ش �لعجوز 

على ن�سب مرتفعة من �الحما�ش �لدهنية �لفا لينوليك، ود�يهومو جاما لينوليك.

يعترب �حلام�ش �لدهني �ألفا لينوليك من �الحما�ش �لدهنية �ال�سا�سية �لتي ال ي�سنعها ج�سم �الن�سان لذلك 

يجب �حل�سول عليها من �لطعام، كما يعترب هذ� �حلام�ش �لدهني من �النو�ع �ملدرجة �سمن ما يعرف باأوميغا ٣ 

و�لتي ت�ساعد على �لوقاية من �مر��ش �لقلب و�ل�سر�يني. �ي�ساً ي�ستخدم �حلام�ش �لدهني د�يهومو جاما لينوليك 

كم�ساد لاللتهابات وخاف�ش ل�سغط �لدم.

�مل�سدر – كلية �لعلوم، جامعة �لبحرين

نبات ضرس العجوز »الحميض«

مميزات أنظمة الري الفعالة
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كوكتيل الفواكه
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املقادير:

�سر�ئح  �الجا�ش،  حبة   2 موزة،   2

من �النانا�ش �لطازج �أو معلب، 2 تفاح، 

2 در�ق »خوخ«، �سكر ح�سب �لرغبة.

طريقة التح�سري:

تق�سر �لفو�كه وتقطع قطعاً منا�سبة بعد �إز�لة �للب و�لبذور.

2 – تخلط �لفو�كه باخلالط �لكهربائي حتى ت�سبح ناعمة.

٣ – حتلى بال�سكر وميكن تخفيفها باملاء ح�سب �لرغبة.

4 – تقدم مع مكعبات �لثلج يف �أكو�ب زجاجية وتوؤكل بامللعقة �أو ت�سرب �إذ� 

ما خلطناها باملاء �لبارد.

�الم�ساك حالة نعانيها جميعاً من وقت �إىل �آخر، وترتجم 

للتخل�ش من  مر�ت دخول �حلمام  تر�جع يف عدد  �سكل  على 

�جل�سم..  من  �خر�جه  ق�ساوته وجفافه و�سعوبة  �لرب�ز ويف 

��ستمر�ر  حالة  يف  �ما  �سببها.  مبعاجلة  تختفي  ما  وغالباً 

�إىل �ال�سابة  �الم�ساك فيجب ��ست�سارة �لطبيب الأنه قد يوؤدي 

بالبو��سري �أو باأمر��ش �أخرى قد تكون خطرة.

�لغذ�ئي،  �لنظام  يف  �حلا�سلة  �لتغيري�ت  ت�سهم  ��سبابه: 

�ل�سفر �لتوتر �أو �لتغيبهات يف �ساعات �لعمل، �أو تناول بع�ش 

�أنو�ع �الدوية �أو من بع�ش �المر��ش كالغدة �لدرقية.

�لطريقة ملكافحة �الم�ساك

1 – �حت�ساء كمية و�فرة من �ملاء يومياً.

مثل  �لغذ�ئي  �لنظام  �إىل  �لغذ�ئية  �الألياف  ��سافة   –  2

ي�سهل  مما  �لكاملة  و�حلبوب  و�لبقوليات  و�لفو�كه  �خل�سار 

حركة �المعاء.

٣ – �ال�سرتخاء، �ن حالة �لر�حة توؤثر ب�سكل �يجابي يف 

�له�سم. كما ين�سح مبمار�سة مترين �لتنف�ش فهو �سهل ومهدئ 

ثم ن�سع  �عيننا  �الأر�ش ونغم�ش  ن�ستلقي على  �ن  وطريقته 

�أيدينا على ��سفل �لبطن حتت �ل�سرة ونتنف�ش بعمق 

�أيدينا  بحيث منالأ �لبطن بالهو�ء ونتح�س�سه برفع 

ونتح�س�ش  نزفر  ثم  بالهو�ء  �نتفاخه  مع  بطلف 

بطننا ينخف�ش حتت �أيدنا ونكرر 12 مرة هذه 

�لعملية.

4 – �لتدليك، ميكن تدليك �لبطن وقوفاً حتت ماء �لدو�ش 

�لبطن  وندلك  ن�ستلقي  �ن  �أو  �سائل  �سابون  با�ستخد�م 

على  ن�ستلقي  بحيث  �للوز  كزيت  �لتدليك  زيت  با�ستخد�م 

ر�حة  على  �لزيت  من  قليالً  ون�سع  ركبتينا  ونحني  �لظهر 

�ليد ونبد�أ بالتدليك من �جلانب �المين من �لبطن حول منطقة 

�إىل �جلانب  نتجه  ثم  د�ئرية  �لدودية وبحركة  �لز�ئدة 

�الي�سر مع عدم �ل�سغط ب�سدة على �ملعدة، لبع�ش 

دقائق ي�ساعد على تخفيف �الم�ساك.

5 – ممار�سة �لريا�سة كممار�سة �مل�سي �ل�سريع 

�لرك�ش،  �لهرولة،  كذلك  �ساعة  ن�سف  مل��دة 

�ل�سباحة، ركوب �لدر�جات �لهو�ئية و�لرق�ش.

اإلمساك

لونه اأخ�سر وله ا�سكال منوعة يوؤكل نيئاً يف ال�سلطات ويدخل يف بع�ض املاأكوالت 

املطبوخة وهو مفيد ال�ستدرار البول خا�سة للم�سابني باحل�سى يف الكليتني واملجاري 

البولية.

وهو مثري لل�سهية وله مفعول م�سكن للأمل، وكذلك للم�سابني بالتهاب قرنية العني 

وكذلك ي�ستخدم للتجميل.

البقدونس



مطار  من  بالقرب  �ملحرق  مدينة  يف  عر�د  دوحة  منتزه  يقع 

 10 بكلفة   ،2010 �لعام  يف  �فتتاحه  مت  و�لذي  �لدويل،  �لبحرين 

ماليني دينار.

وي�سم �ملنتزه م�سمار� للم�سي بطول ٣،٣00 كيلومرت، وبعر�ش 

٣ �أمتار، كما ترتبط �لدوحة باأربعة ج�سور، 2 منها لعبور �مل�ساة، 

�الأول ي�سل جنوب �لدوحة بعر�د، و�لثاين ي�سل غرب �لدوحة بقرب 

حديقة �ملحرق �لكربى، وج�سر د�خلي ي�سل طريف �مل�سمار مو�زيا 

جل�سر عر�د - �ملحرق، وج�سر د�خلي �آخر بقرب فندق موفنبيك.

و�أ�سجار،  ونخيل  خ�سر�ء  م�سطحات  على  �لدوحة  وحتتوي 

�لبحرية، ونافورة كبرية،  لالأطفال، وكر��سي مظللة حول  و�ألعاب 

فح�ش  وعيادة  �سغرية،  و�سالالت  ونو�فري  رئي�سية،  و�ساحة 

للت�سوق،  وحمالت  ومطاعم  �إ�سعاف،  و�سيارة  و�ل�سكري  لل�سغط 

�سيار�ت  ومو�قف  مياه،  ودور�ت  للن�ساء،  و�آخر  رجال  وم�سلى 

يت�سع ل� 600 �سيارة مق�سمة على موقفني �أحدهما يقع غرب �لدوحة 

و�الآخر يقع �سرقها.

ويعترب هذ� �مل�سروع منوذجا فريد� ممتزج �الأهد�ف و�الأغر��ش 

طبيعة  لها  �لتي  و�جلزر  �ملد  بيئات  من  بحرية  من حممية  يتكون 

خا�سة وكائنات حية مهمة، ت�ساهم ب�سورة فعالة يف �لنظام �لبيئي 

�لبحري، وتبلغ �مل�ساحة �الإجمالية للمحمية ن�سف كيلومرت مربع.

ثقافات08

وطني حبيبي
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منتزه دوحة عراد

بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت
وليام هرني غيت�ش �لثالث، �مل�سهور ببيل غيت�ش، وبيل 

هو �خت�سار ال�سم وليام يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية وهو 

رجل �أعمال ومربمج �أمريكي وحم�سن، وثاين �أغنى �سخ�ش 

يف �لعامل. �أ�س�ش عام 19٧5 �سركة مايكرو�سوفت مع بول 

�آالن وقد �سنع ثروته بنف�سه، وميلك �أكرب ن�سيب فردي من 

�أ�سهمها �ملقدر بت�سعة باملائة من �الأ�سهم �ملطروحة.

�لذي  �لباهر  �لنجاح  وبعد  19٧5م،  عام  منت�سف  يف 

ميت�ش،  �سركة  مع  �آالن  وبول  غايت�ش  بيل  من  كل  حققه 

�لرب�مج،  لتطوير  بينهما  خا�سة  �سر�كة  �إن�ساء  �الثنان  قرر 

�لكلمتني  من  �ال�سم  هذ�  وت�سكل   »Micro-Soft« �أ�سمياها 

غايت�ش  بيل  �متلك   .»Software«و  »Microcomputer«

على  �آالن  بول  ح�سل  بينما  �ل�سركة  حجم  من   %60 ن�سبة 

�الأكرب  للح�سول على �حل�سة  بيل  �لباقية، و�حتّج  �ل�%40 

لتفرغه للعمل يف �ل�سركة، بينما كان بول ما اليز�ل موظفاً 

�ملرتجم  برنامج  تعّر�ش  ميت�ش،  �سركة  لدى  كامل  بدو�م 

)BASIC-interpreter( �لذي طّورته �سركة مايكرو�سوفت 

قبل  من  �مل�سروع  غري  و�لن�سخ  لل�سرقة  �لفرتة  هذه  خالل 

ودفعه  غايت�ش  بيل  غ�سب  �أثار  مما  �حلا�سوب،  قر��سنة 

لكتابة ر�سالة للقر��سنة يف جريدة �سركة ميت�ش �لدورية، 

تدين عمليات �ل�سرقة و�لقر�سنة وتوؤّكد على حّق �ملربمج يف 

�حل�سول على ثمن نتاجه من خالل بيع �لرب�مج، ونتج 

عن هذه �لر�سالة ردود فعل عد�ئية يف �أو�ساط �لقر�سنة. 

�لتي  �لر�سائل  من  �لعديد  على  بيل  ح�سل  �ملقابل  ويف 

�أحدها  �لقر�سنة، ت�سمن  �قرت�حات حلّل م�سكلة  حتمل 

فقط  �لقر�ءة  »ذ�كرة  رقاقة  د�خل  �لربنامج  و�سع 

)ROM(«، وبالتايل ت�سبح �سطور �لربنامج حمفورة 

�إىل  تدخل  �أن  من  بدالً  �ل�سيليكون  من  رقاقة  د�خل 

�حلا�سوب من خالل �سريط ورقي، مّما يجعل عملية 

�ل�سرقة �سبه م�ستحيلة، وكان هذ� �حلل �الأمثل يف نظر 

وبالفعل  �لقادمة.  �ملر�ّت  يف  تطبيقه  وقّرر�  و�آلن،  بيل 

ل�سركة  مرتجم  برنامج  مايكرو�سوفت  طّورت  فقد 

كومودور �لعاملية، ومّت ت�سمني �لربنامج الأول مرة د�خل 

رقاقة ROM حل�ا�سوب كومودور بت.

مايكرو�سوفت  ت�س�ج�يل  مّت  19٧6م،  عام  نهاية  مع 

يقارب  ما  �أرباحها  وبلغت  م�ستقلة،  ك�سركة  ر�سمياً 

�أمريكياً. و��ستقال  �ألفاً و216 دوالر�ً   104

بدو�م  للعمل  ميت�ش  �سركة  من  �آلن  بول 

و��ستمرت  مايكرو�سوفت،  لدى  كامل 

لالأنظمة  �لرب�مج  تطوير  يف  مايكرو�سوفت 

�ملختلفة.
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يت�سمن موقع KidsPsych على 

�الأطفال،  الألعاب  خم�س�سني  ق�سمني 

وعلى ق�سم خم�س�ش لالآباء لتعريفهم 

مبحتوى �ملوقع وكيفية ��ستخد�مه.

من  �الأطفال  ميكن  �ملوقع  هذ� 

�ال�ستمتاع باالألعاب �مل�سلية و�ملمتعة، 

�ملوقع مق�سم �إىل ق�سمني �لق�سم �الأول 

�ملخ�س�ش لالأعمار من 1 �ىل 5 �سنو�ت 

فيمكن لالأطفال يف هذ� �لق�سم �ختيار 

فهو  �أعمارهم،  تنا�سب  �لتي  �اللعاب 

ت�ساعدهم  ذهنية  �لعاب  على  يحوي 

يف حتفيز قدر�تهم �لعقلية من خالل 

و�لتعرف  �ملتاهة،  لعبة  يف  �للعب 

على �الأدو�ت، و�لتعرف على �الأ�سكال 

�لهند�سية وتركيب �ل�سور، باال�سافة 

�إىل �لتلوين.

و�ملخ�س�ش  �لثاين  �لق�سم  �ما يف 

�سنو�ت،   9 �ىل   6 �سن  من  لالأعمار 

يقدم لالأطفال �لعابا تنا�سب �عمارهم 

�للون  �ختيار  مثل:  تفكريهم  وحتفز 

تكوين  �ل�سور،  تركيب  �ملنا�سب، 

�لكلمات من �حلروف �ملعطاة، تركيب 

�حليو�نات،  على  �لتعرف  �لوجوه، 

تركيب �ال�سكال.

�سرحاً   موقع  كل  يت�سمن  كما 

للعبة عن كيفية ��ستخد�مها، فيمكنك 

�لتعرف على حمتوى هذ� �ملوقع على 

�لعنو�ن �لتايل:

http://www.kidspsych.

org/index1.html

KidsPsych إعالن
يعلن

 

نــادي �ســريفة العـو�سي

 للأطفال والنا�سئة

 عن بدء الت�سجيل لربنامج

  »كرة الطائرة« 

الـفـئـة العمـريـة : 12 – 15 �سنة 

للأولد والبنات

الفرتة من 4 – 5:30 م�ساًء

لل�ستف�سار الت�سال على: 

17008416

�لتي مار�سها �الن�سان يف خمتلف �لع�سور وهي ��ستعر��ش للقوة �جل�سدية بد�أت  �لتاريخية  �لريا�سات  �أهم  من 

برفع بع�ش �ل�سخور �لطبيعية ثم �ملنحوتة وثم تطورت حتى �خذت �سكلها �ملعروف عاملياً يف �لع�سور �حلديثة.

�أدرجت هذه �للعبة يف برنامج �اللعاب �الوملبية يف �الوملبياد �الول يف �ثينا ثم تاألف �الحتاد �لدويل لرفع �الثقال 

1920 ثم ��سبح لها قانون ونظام خا�ش وطرق فنية لرفع �الثقال ولو�ئح حتدد �الوز�ن �خلا�سة بكل فئة من 

�ملتناف�سني.

�ما بطولتها �لعاملية �الأوىل فقد �قيمت يف باري�ش عام 19٣5م.

�حللبة هي �ملن�سة �لتي جتري فوقها �مل�سابقة ت�سنع غالباً من �خل�سب �أو �لبال�ستيك �أو �أي مادة 

�سلبة مغطاة مبادة غري قابلة لالنزالق، مطلية حافتها باأحد �الألو�ن، وهي من�سة مربعة �ل�سكل 

طول �سلعها 4 �متار و�رتفاعها بني 50 ملم و150 ملم.

�ملالب�ش، يرتدي �لرباع ثوباً خا�ساً ي�سبه �ملايوه يغطي كامل �جلذع. �أما �حلذ�ء يكون كعبه 

عادياً وممكن �رتد�ء حز�م على �ن ال يزيد عر�سه عن 120 ملم وي�سمح له بارتد�ء �ربطة على 

�لر�سخ وعلى �لركبة.

رفــع االثـــــقـــــال

Au وعدده �لذري ٧9 يف �جلدول �لدوري، وي�سمى  هو فلز ثمني جد�ً وعن�سر كيميائي يرمز له بالرمز 

من  �لعديد  عند  نقد  كوحدة  ��ستخدم  �للون،  �أ�سفر  والمع  لني  وهو  ب�»�لترب«  �ل�سرب  قبل  �لطبيعية  بحالته 

�ل�سعوب و�حل�سار�ت و�لدول، كما �إنه ي�ستخدم يف �سناعة �حللي و�جلو�هر.

يتو�جد �لذهب يف �لطبيعة على هيئة حبيبات د�خل �ل�سخور ويف قيعان �الأنهار، �أو على �سكل عروق يف 

باطن �الأر�ش، وغالباً ما يوجد �لذهب مع معادن �أخرى كالنحا�ش و�لر�سا�ش، و�كت�سفت �أكرب كتلة من �لذهب 

يف �أ�سرت�ليا عام 1896 م وكان وزنه 2.280 �أون�سة، وميتاز �لذهب بقلة �لتاأكل و�لنعومة كما �إنه من �أكرث 

�لعنا�سر �لكيميائية كثافة.

وقد تو�جد �لذهب بكرثة عند �لفر�عنة فكانو� ي�سنعون منه تو�بيت ملوكهم وعرباتهم كما �إنهم �سنعو� منه قناعاً 

من �أجمل �الأقنعة �لتي عرفتها �لب�سرية فكان م�سنوعا من �لذهب �لنقي للفرعون توت عنخ �أمون.

الـــــذهـــــــــب



مسابقات10
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 5 مايو 2013   للفئة العمرية ما دون 12 سنة.

مسابقة: ما اسم هذا المسلسل الكارتوني؟

مسابقة: من داخل العدد

Ben-10 -1Ben-20 -2Ben-30 -3

1975  - 2 1957 - 1
متى تأسست شركة مايكروسوفت؟

المسابقة

�الأ�ستاذ: متى يقع �لزلز�ل؟

�لطالب: يف �ل�ستاء يا ��ستاذ. 

�الأ�ستاذ: ملاذ�؟

�الأر�ش ت�ساب بريد �سديد فتعط�ش ويحدث  �لطالب: الن 

�لزلز�ل..!!

�الأ�ستاذ: ملاذ� �سمي �لبحر �الأ�سود بهذ� �ال�سم؟

�لطالب: النه حزن على �لبحر �مليت. 

زالزال

البحر حزين
�بي�ست  �إذ�   -1

�ت�سخت؟.

وال  يلد  طائر   -2

يبي�ش؟.

٣- �إننا �أربعة �إخوة لنا 

ر�أ�ش و�حد فمن نحن؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

- عقلة االصبع

- 1965م

حسين حسن يعقوب
محمد حمد عيسى

بتول حميد الخباز

1- �ل�سبورة.

2- �لوطو�ط.

٣- �أرجل �ملن�سدة.
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11 تسالي

[ �أن �لقطط ال ت�ستطيع تذوق �لطعم �حللو.

�لرب�زيل، وي�سل وزنها  �لعناكب تعي�ش يف  �أنو�ع  �أ�سخم  �أن   ]

�إىل 85 جر�ما.

[ �أن �لزر�فة تنظف �أذنها بو��سطة ل�سانها �لذي ي�سل طوله �إىل 

50 �سنتمرت�ً.

[ �أن خمرتع علبة �لكربيت هو جون ووكر.

تعلم الرسم

هل تعلم؟!

الفوارق

المتاهة
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طالب وطالبات المدارس الحكومية في زيارة للمركز العلمي

نادي شريفة العوضي ينظم فعالية معرض الكتاب للجميع



13 مجتمع
الخميس 29 جمادى اآلخر 1434 - العدد 8795

Thursday 9th - May 2013 - No.8795

»الكلمة الطيبة« تنظم برنامجًا تربويًا للطالب

بهيج  حفل  يف  وذلك  عمرهما  من  �لثانية  �ل�سمعة  وح�سني«  »ح�سن  �لتو�أم  �أطفاأ 

وتهنئة   .. مديد�  عمر�  لهم  ومتنو�  �لهد�يا  لهم  قدمو�  �لذين  و�ال�سدقاء  �الهل  ح�سره 

خا�سة لهما من و�لدتهما �لزميلة يا�سمني �ساهني �لتي متنت لهما حياة �سعيدة.. »عقبال 

مائة عام«. 

التوأم »حسن وحسين« 
يحتفالن بعيد ميالهما الثاني

مبروك

مدينة حمد االبتدائية تحتفل بعيد العمال 
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م�ساهمة الطفل:عبدالـله ابراهيم حمادةم�ساهمة الطفلة: نور بوجندل

- نقطع �لفوم �ىل مربعات مت�ساوية وبالو�ن خمتلفة.

- ل�سق قطع �لفوم فوق بع�سها من جهة و�حده. 

- و�سع �للماع �لال�سق على كل قطعتني من �لد�خل.

- و�سع ملاع ال�سق من �خلارج يف جهة و�حدة.

- تل�سق �ل�سور يف د�خل �اللبوم.

الأدوات اللزمة:
خطوات العمل:

م�ساهمة من نادي الأطفال والنا�سئة يف مركز املحرق الجتماعي 

كيف تصنع البوم الصور

1234

[ فوم

[ م�سطرة 

[ مق�ش

[ قلم 

[ ملاع ال�سق

[ �سمغ
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زهراء ح�سني

حممد فا�سل عبا�ض �سوفيا زهري

يو�سف اأحمد حممد

رقية حممد
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

SEASONS & WEATHER ف�سول وطق�ض

بـــــــــــــرق

ال�ستاءالربيعم�سم�ض

ال�سيف اخلريف عا�سفة

مطر

قو�ض قزح

ثلج

الربدجليد


