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لتالوة القراآن الكرمي اآداب يجب ان يتحلى بها القارئ اجالالً لكتاب اهلل عز وجل.

يقراأ  ان  يقراأ يف خ�شوع هلل تعاىل. وقبل  القبلة وان  القارئ على و�شوء وم�شتقبالً  كاأن يكون 

ِ ِمَن  َت الُْقْراآَن َفا�ْشتَِعْذ ِباهللهّ
ْ
عليه ان ي�شتعيذ من ال�شيطان الرجيم ا�شتجابة لقول اهلل تعاىل: »َفاإَِذا َقَراأ

يَْطاِن الَرهِّجيِم«. ال�َشهّ

ُقِرَئ  »َواإَِذا  يا اعزائي علينا ان نن�شت تلبية المر اهلل يف قوله تعاىل  القراآن  واإذا �شمعنا تالوة 

تُوا لََعلَهُّكْم ُتْرَحُموَن«. ْن�شِ
َ
الُْقْراآُن َفا�ْشتَِمُعوا لَُه َواأ

املعا�شي  عن  فيبعده  اهلل  كالم  يقراأ  النه  القارئ  يجدها  نف�شية  راحة  القراآن  قراءة  ان  اعزائي 

واالآثام.. فاأكرثوا من قراءة القراآن الكرمي ولو باآية كل يوم ففيها بركة لكم.

ماما شيخة
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ماذا تعرف عن جلد االنسان

المكتبة الوطنية

كرة الريشة

عصير الليمون بالنعناع

من هو ابن رشد؟

»البيادر« تزور مركز الدفاع المدني
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بطاقة تعريفية:

         را�شد رائد حاجي عبدالرحمن

العمر 12 �شنة

ال�شف اأول اعدادي

طالب يف مدر�شة الإميان

ع�شو يف نادي �شريفة العو�شي للأطفال والنا�شئة

[ ماهي موهبتك؟.

- كتابة واإلقاء ال�سعر، لعب كرة القدم، وال�سباحة.

[ منذ متى بداأت لديك موهبة كتابة ال�شعر؟.

- بدايتي يف عامل ال�سعر والإلقاء كانت يف الف�سل الدرا�سي الأول من العام )2012-2011(. 

[ هل تتذكر اأول ق�شدية كتبتها؟.

- اأول ق�سيدة كتبتها لأمي احلبيبة، ولكن اهديها جلميع المهات يف العامل.

[ كم عدد الق�شائد التي كتبتها حتى االآن؟.

- 4 ق�سائد.

[ اي من ال�شعراء تاأثرت بهم؟.

- ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة، وال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويلقب بـ »فزاع«. 

[ ماهو نوع ال�شعر الذي تكتبه؟.

- احب كتابة ال�سعر ال�سعبي.

[ هل لديك طقو�س معينة عند كتابة ال�شعر، مبعنى هل حتب مثالً العزلة و�شرب ال�شاي عند الكتابة؟.

- احب ان اكتب ال�سعر يف الفرتة امل�سائية، كما احب العزلة.

[ ماهو دور والديك يف تطوير موهبتك؟.

- اأمي هي الن�سانة التي اأكن لها كل احرتام وتقدير فهي من �ساعدتني على تطوير موهبتي ال�سعرية.

[ هل اثرت موهبتك على درا�شتك، خا�شة وانك متعدد املواهب؟.

- ابداً، مل توؤثر موهبتي على درا�ستي، فانا امار�س يف وقت فراغي هواية لعب كرة القدم وال�سباحة، اذ 

التحقت بنادي متخ�س�س لتدريب ال�سباحة.

[ ماهي اأمنيتك يف امل�شتقبل؟.

- �ساأوا�سل موهبتي يف كتابة ال�سعر، واأمتنى ان اأكون مهند�ساً معمارياً.

طفولته  ن�سيم  من  يخط  البحر،  امواج  فوق  تبحر  اأ�سرعه،  الق�سائد  ير�سم حروف  يحلق،  الإبداع  جناح  على 

موؤانئ، انه الطالب را�سد رائد حاجي عبدالرحمن، الذي يكتب القوايف �سعرا وين�سج من حروف الطفولة اأدبا، كتب 

فاأبدع وخط فجعل حروفه الرائعة فناً.

ولدت موهبة كتابة ال�سعر لدى را�سد، منذ الف�سل الأول من العام الدرا�سي )2012-2013(، فقد بدا وا�سحاً 

بانه ميلك خيال وا�سعا وقدرة على كتابة ال�سعر، فهذه املوهبة تنمي مايف داخله من اإح�سا�س حباه اهلل به.

نتعرف اكرث على هواية الطالب را�سد رائد حاجي يف اللقاء التايل..

حمررة ملحق براعم:

�شاأوا�شل كتابة ال�شعر واأمتنى اأن اأكون مهند�شًا معماريًا

تاأثر ب�سعر ال�سيخ نا�سر وال�سيخ حمدان اآل مكتوم.. الطالب را�سد حاجي:
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علوم06

[ - بعد اربعة ا�سابيع من اعداد الفكرة ال�سابقة تكون النباتات املكب�سة جافة وم�سطحة، نق�س 

اجلزء املطلوب لعمل الفكرة. 

- نل�سق هذه النباتات والزهور با�ستخدام ال�سمغ على الورق املقوى الكارتوين. 

- ميكن عمل اأفكار مبتكرة للأزهار مثل �سور، فا�سة كتاب، بطاقة اهداء.

خطوات العمل:الأدوات اللزمة:

 من كتاب اأفكار زراعية، اإعداد الأ�شتاذة: كرمية حممد �شالح - باإ�شراف وزارة التنمية الأجتماعية

أزهار باقية
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جافة  واأوراق  اأزهار   -

وم�سغوطة. 

- ورق �سميك اأو ورق كارتوين. 

- مق�س. 

- �سمغ. 

مبثوثة  عطور  وهي  الربتقال«  »روح  لها  يقال  مادة  الربتقال  بق�سرة  توجد 

بالق�سرة وهي من فحميات الهيدروجني ال�سريعة التبخر والحرتاق.

فاإذا ما ا�ستعلت فاح منها عطر تلك العطور ينترث منها قطريات دقيقة جداً �سهلة 

اللتهاب وهذه العطور مرغوبة يف كثري من �سناعة العطور.

جلد اإلنسان 
الب�سري، واأج�سام كثري من احليوانات الأخرى. ويقوم اجللد يف  هو الع�سو الذي يغطي اجل�سم 

الإن�سان بحماية اجل�سم من خلل عدة طرق: يكون مقاوما للبلل متاما، كما اأنه مينع نفاذ ال�سوائل التي 

اأن اجللد مينع البكترييا واملواد الكيميائية من دخول معظم اأجزاء اجل�سم،  اأن�سجة اجل�سم، كما  تغمر 

ويقي الأن�سجة التي تقع حتته من اأ�سعة ال�سم�س ال�سارة.

بالإ�سافة اإىل ذلك، ي�ساعد اجللد يف املحافظة على درجة احلرارة الداخلية للج�سم عند امل�ستويات 

العادية، وذلك باأن تقوم الغدد املوجودة يف اجللد باإفراز العرق عندما يتعر�س الإن�سان حلرارة �سديدة، 

ا عندما ي�ستد الربد فاإن اجل�سم يحتفظ باحلرارة عن طريق ت�سييق  حيث يتبخر العرق، فيربد اجل�سم، اأَمّ

اإىل �سطح اجل�سم، وبذلك يفقد اجل�سم  الدم  لذلك، مرور  التي يف اجللد، فيقل نتيجة  الدموية  الأوعية 

اإن�سان ذكر يبلغ وزنه 68كجم لغطى  اأع�ساء ج�سم الإن�سان، فلو ن�سرنا جلد  اأكرب  اأقل. اجللد  حرارة 

م�ساحة قدرها نحو مرتين مربعني، ويعرف اجللد يف الت�سريح، هو الغطاء اخلارجي الواقي للـج�سم،  

يعترب اكرب ع�سو يف ج�سم الإن�سان، يتكون من 3 طبقات رئي�سية وهي:

الب�سرة: طبقه اجللد اخلارجية. وحتتوي هذه الطبقة على خليا امليلنني امل�سوؤلة عن لون الب�سرة.

والدهنية  العرقية  والغدد  الع�سبية  النهايات  على  حتتوي  الب�سرة  حتت  اجللد  باطن  الأدمة: 

والوعية الدموية والليمفاوية. ن�سيج حتت جلدي: حتتوي على اخلليا الدهنية.

لماذا يشتعل عصيـر قشرة البرتقال؟



07 عيادة وتغذية

املقادير: 

½ كوب ع�سري ليمون طازج
 4 اكواب و ½ كوب ماء بارد 

¼ كوب اأوراق نعناع طازج
4 ملعق طعام �سكر.

طريقة التح�شري: 

اخلفاق  يف  بع�سها  مع  املقادير  تخلط 

الكهربائي ثم يقدم بارداً.

عصير الليمون بالنعناع
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امل�شي، الرك�ض، القفز.. هي عمُل الع�شلت

ان ع�سلة القلب هي ك�سائر الع�سلت تتلقى الأوامر من الع�ساب 

ولكنها، علوة على ذلك، ت�ستمل على اآلية �سبيهة بالبطارية تتيح لها 

النب�س وحدها.

ان  ال�سغرية،  احليوانات  كبع�س  ولدتك،  يوم  منذ  ت�ستطيع،  ل 

تنه�س واقفاً وت�سري.

تعمل الع�سلت عادة اثنتني اثنتني، 

تتمدد وتتقل�س كل واحدة بدورها.

حتى  اجلديد  املولود  ي�ستطيع  ل 

تق�سو  ف�سيئاً  �سيئاً  راأ�سه.  يحمل  ان 

ولكنها  الع�سلت.  وتقوى  العظام 

حتتاج اإىل تدريب طويل.

ع�سلتك بحاجة اإىل طاقة لكي تعمل.

بعد  الطاقة.  هذه  م�سدر  الغذاء 

اله�سم تنتقل الطعمة التي حتولت اإىل 

جزيئات �سغرية بوا�سطة الدم وحتمل 

الطاقة اإىل جميع خليا الع�سلت.

تتيح لك الع�سلت الم�ساك بال�سياء. عندما يكون الن�سان 

�سغرياً يوؤمله ان مي�سك خيطاً رفيعاً بني ا�سبعني.

بالتمارين  يقوم  ان  قبل  جيداً  الن�سان  ياأكل  ان  يجب 

الريا�سية وان ي�سرب كثرياً بعد ان يقوم بجهد كبري.

اآلم �شغرية ت�شيب الع�شلت

درجة،  اأق�سى  اإىل  م�سدودة  متقل�سة  �ساقك  ربلة  اذا ظلت 

ت�سعر عند ذاك بت�سنج. اإذا مار�ست الريا�سة كثرياً ت�سعر باأمل يف 

جميع انحاء ج�سمك. مل ت�ستطع ع�سلتك ان تفرز جميع الف�سلت 

او  اأوجاع التيب�س والتك�سر. واإذا �سددت، عر�ساً، رباطاً  اإنها  فتتاأمل: 

وتر عرقوبك اأو ركبتك يحدث لك التواء باملفا�سل.

العناية بالع�شلت

ميار�سوا  ان  قبل  يتدفاأون  الذين  الريا�سيون  يفعله  ما  هذا 

فت�ستجيب  اجلهد.  لتحمل  ع�سلتهم  هكذا  فيح�سرون  الريا�سة: 

للتمارين ب�سكل اف�سل.

هي عبارة عن ثمار فواكه طازجة متت اإزالة حمتواها من املاء عن طريق التجفيف �سواء اأكان طبيعياً من خلل ا�سعة 

على  لحتوائها  العالية  الغذائية  بالقيمة  املجففة  الفواكه  وتتميز  خا�سة.  وافران  عن طريق جمففات  �سناعياً  ام  ال�سم�س 

واكرث  ا�سهر  ومن  العام،  مدار  على  وتوافرها  احلفظ  مدة  وكذلك طول  الك�سدة،  وم�سادات  والألياف  والفيتامينات  املعادن 

الفواكه املجففة الزبيب وبعده التمر والتني والربقوق وامل�سم�س. كذلك ميكن جتفيف التفاح والكمرثي واملوز واخلوخ والكرز وغريها.. 

وكذلك اخل�سار مثل الباميا امللوخية الطماطم، والتجفيف عبارة عن اإزالة املاء املوجود يف الطعام فت�سبح بيئته غري �ساحلة لنمو البكترييا.

الفواكه المجففة



ثقافات08

وطني حبيبي
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الثقايف  عي�سى  مركز  يف  الوطنية  املكتبة  تقع 

افتتاحها يف 18 من دي�سمرب  يف اجلفري، والتي مت 

البلد،  يف  القانوين  الإيداع  مهمة  وتتوىل   ،2008

وحتتوي على م�سادر متنوعة وتقدم خدمات عديدة.

وتعمل املكتبة الوطنية البحرينية على ت�سجيع 

املكتبية  القراءة والبحث والإطلع وتقدمي اخلدمات 

جمع  اىل  بال�سافة  امل�ستفيدين،  جلميع  املتطورة 

اأ�سكاله  مبختلف  الوطني  الفكري  النتاج  وحفظ 

الببليوغرافيات  اإ�سدار  خلل  من  عنه  والإعلم 

وكذلك  باملكتبة،  اإيداعه  على  والعمل  الوطنية، 

النادرة  والكتب  والوثائق  املخطوطات  جمع وحفظ 

وتوفري  اأ�سكالها،  مبختلف  احلكومية  واملطبوعات 

املطبوعات  تبادل  وتنمية  املختلفة،  املعرفة  م�سادر 

مع املكتبات الوطنية ومراكز املعلومات الأخرى.

املكتبة:  تقدمها  التي  اخلدمات  ابرز  ومن 

امل�ستفيدين  جلميع  واخلارجية  الداخلية  الإعارة 

املرجعية  بالبلد، اخلدمة  واملقيمني  البحرينيني  من 

وامل�سادر  املراجع  توفري  يف  اخلدمة  هذه  وتتمثل 

الإحاطة اجلارية:  للم�ستفيدين،  املطلوبة  واملعلومة 

وتتمثل يف ا�ستعرا�س الوثائق وم�سادر املعرفة 

املختلفة التي ت�سل اإىل املكتبة، واختيار املواد 

بها،  واإعلمهم  امل�ستفيدين  احتياجات  تنا�سب  التي 

البحث الآيل يف قواعد ونظم املعلومات: وهي خدمة 

فوري  ب�سكل  والبيانات  املعلومات  ا�سرتجاع  نظام 

الطرفية،  واملحطات  احلا�سوب  طريق  عن  ومبا�سر 

مبختلف  للأطفال  موجهة  وهي  الطفل:  مكتبة 

واإلكرتونية،  ورقية  كتب  لهم  تقدم  حيث  اأعمارهم 

توفر  حيث  اخلا�سة:  الحتياجات  ذوي  خدمات 

املكتبة املطبوعات الورقية ال�سادرة بطريقة )برايل( 

لل�ستفادة  بهم  اخلا�سة  احلوا�سيب  توفري  وكذلك 

اخلا�سة  البيانات  قواعد  يف  املخزنة  املعلومات  من 

م�سادر  ت�سوير  الإنرتنت،  �سبكة  عرب  اأو  باملكتبة 

املعلومات

وت�سم املكتبة عند افتتاحها على: 75 األف جملد، مت 

نقل 50 األفا منها من مكتبة املنامة العامة التي اأغلقت 

ودكتـوراه  ماج�ستري  ر�سالة  و2200   ،2006 عام 

جامعات  يف  نـوق�ست  بحـرينيـون،  بـاحثـون  قدمهـا 

الر�سائل  هذه  من  املئة  باخلارج، 70 يف  اأو  بحرينية 

بالإجنليزية والباقي بالعربية، و4400 موؤلف بحريني 

تغطي حقول معرفية خمتلفة، واأكرث 

توثق  خمطوطة   2000 من 

تاريخ البحرين.

املكتبة الوطنية

�شخ�شيات

هو اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن حممد بن اأحمد بن اأحمد بن ر�سد، ولد يف قرطبة 

فيل�سوف،  فهو  الأندل�س،  يف  وجاهة  الأ�سر  اأكرث  من  اأ�سرة  يف  ن�ساأ  1126م،  عام 

وديوان  مالك،  موطاأ  حفظ  م�سلم.   وفيزيائي  وفلكي،  وقا�سي،  وفقيه،  وطبيب، 

املتنبي، ودر�س الفقه على املذهب املالكي والعقيدة على املذهب الأ�سعري يعد 

ابن ر�سد من اأهم فل�سفة الإ�سلم، دافع عن الفل�سفة و�سحح علماء وفل�سفة 

�سابقني له كابن �سينا والفارابي يف فهم بع�س نظريات اأفلطون 

واأر�سطو، وقدمه ابن طفيل لأبي يعقوب خليفة املوحدين فعينه 

طبيباً له ثم قا�سياً يف قرطبة، توىّل ابن ر�سد من�سب الق�ساء يف 

اخلليفة  لرغبة  تلبية  اأر�سطو،  اآثار  تف�سري  على  واأقبل  اأ�سبيلية، 

املوحدي اأبي يعقوب يو�سف.

وعرف ابن ر�سد باهتماماته الكثرية يف طب اإ�سلمي، فلك، فل�سفة، 

جغرافيا، ريا�سيات، فيزياء، علوم اإ�سلمية، علم الكلم، وله موؤلفات عدة 

يف اأربعة اأق�سام: �سروح وم�سنفات فل�سفية وعملية، �سروح وم�سنفات 

طبية، كتب فقهية وكلمية، كتب اأدبية ولغوية، لكنه اخت�س ب�سرح كل 

الرتاث الأر�سطي. 

وتعر�س ابن ر�سد يف اآخر حياته ملحنة حيث اتهمه علماء الأندل�س واملعار�سني 

له بالكفر و الإحلاد ثم اأبعده اأبو يعقوب يو�سف اإىل مراك�س وتويف فيها عام 1198 م.

ابـن رشـــد
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براعم . نت

العزاء،  لإبنائنا  مفيدة  متنوعة  وزاويا  مواد  للأطفال  زمزم  عامل  موقع  يعر�س 

ومنها، كتب واإ�سدارات، علوم، ترفيه، خدمات، منكم واليكم، ركن الآباء.

كتب  قائمة  حتميل  من  الطلبة  ابنائنا  يتمكن  واإ�سدارات  كتب  زاوية  خلل  فمن 

الأطفال للعام 2010، و ميكن لبنائنا من م�ساهدة ال�سدارات والكتب التي تنا�سب 

اعمارهم، فالكتب وال�سدارات املتاحة ت�سلح من �سن اخلام�سة، ومن 5 – 10 �سنوات، 

اآخر  وباب  ال�سوتيات  اإىل  بال�سافة  ع�سرة،  اخلام�سة  وفوق  �سنة،   15  -10 ومن 

اأي  عن  البحث  اإمكانية  اإىل  بال�سافة  لك،  وقراأت  ال�ساد،  مدينة  وزاوية يف  للمربني 

مو�سوع بوا�سطة حمرك البحث.

لأنه  الفيزياء،  اإثارة..علم  اأكرثها  وممتعة..لكن  مثرية  العلوم  كل  علوم،  زاوية 

ت�سري  كلها  فرتاها  خملوقاته  يف  اخلالق  اأودعها  قوانني  عن  الغطاء  لك  يك�سف  علم 

بنظام وترتيب، فهذه الزاوية العلمية امل�سلية ت�ستعر�س لنا عدد من التجارب امل�سلية، 

بال�سافة اإىل اأوائل املكت�سفني واملخرتعني، وت�ستعر�س هذه الزاوية اي�سا طرائف من 

الريا�سيات، طرائف من الفيزياء، حا�سوب، عجائب املخلوقات.

مناذج  بها  الزاوية  فهذه  املوهوبني  ا�سماء  ت�ستعر�س  واإليكم،  منكم  زاوية  اما 

وا�ستدت  قويت  حتى  فا�ستثمروها  اإبداعهم  ومواطن  قوتهم  منابع  عرفوا  لأطفال 

وي�ستفيذ  حولهم،  من  واأمتعوا  بها  وا�ستمتعوا  حولهم  من  واأفادوا  منها  فا�ستفادوا 

اأ�سدقاء موقع عامل زمزم من زاوية نادي القراء، اذ تتنوع اأبوابه بتنوع م�ساهماتكم 

واإبداعاتكم اخلا�سة املتمّيزة.

بلدان  بلد من  ليحط كل مرة يف  العامل،  بالطفال يف جولة حول  املوقع  ويبحر 

العامل ال�سلمي ال�سا�سع، نزوره ونتعرف على معلومات عن �سعب هذه البلده كيف 

يعي�سون، وماذا يزرعون واي لغة يتحدثون، ومعلومات اخرى كثرية �ست�ستفيدون 

منها. هذا املوقع غري مقت�سر على الطفال امنا ميكن للباء امل�ساركة وال�ستفادة منه، 

عقل  اإىل  بالو�سول  ترغب  األ  كلمتها:”  يف  تبداأ  بالآباء،  خا�سة  زاوية  اتاح  فاملوقع 

وتدخله  اخلا�س  عامله  على  تتعرف  اأن  حقاً  اأيهمك  الطرق؟  اأق�سر  عرب  وقلبه  طفلك 

معلومات  يوفر  املوقع  اهلل...  �ساء  اإن  ذلك  ت�ستطيع  مكنوناته؟  وتفهم  طاقاته  لتثّمر 

واح�ساءات ودرا�سات ت�ساعدك يف فهم ابنك لكل”.

واألعاب  بريدية،  وبطاقات  الكمبيوتر،  جهاز  ل�سا�سة  خلفيات  املوقع  يوفر  كما 

وت�سال، وزاوية اأطبع وا�سنع، و�سورة طريفة، يف بيتنا.

http://www.zamzamworld.com

عـــالـــم زمــزم

كـــرة الـــريـــشــــة 
للهند،  املجاورة  البلدان  انت�سرت يف  ثم  الهنود  الأ�سل، عرفها  لعبة هندية 

وعرفتها بريطانيا عام 1873م عن طريق دوق بوفور ثم انت�سرت يف الدول 

والوطنية عام 1934م،  املحلية  الحتادات  لها  وان�سئت  ال�سكندنافية  والبلد 

وتكون الحتاد الدويل للعبة وي�سم حاليا 48 احتادا دوليا وينظم بطولة دولية 

مت�سى كاأ�س توما�س تعادل بطولة العامل يف الألعاب الأخرى، وهي لعبة �سريعة 

ميار�سها الرجال و الن�ساء على �سكل فردي اأو ثنائي.

م�سرب كرة الري�سة، م�سرب خفيف وزنة 175 غرام، وكرة الري�سة تتكون من 14 ري�سة 

اإىل 16 ري�سة مثبته يف ن�سف كرة الفلني اأو املطاط، ووزنها يرتاوح بني 4.7 غرام و5.5 غرام.

اما امللعب فهو م�سابه مللعب كرة التن�س، طوله 13.40 مرت، وعر�سه 5.20 مرت ويف منت�سفه 

�سبكة طولها 5.20 مرت وعر�سها 7.20 مرت ح�سب عر�س امللعب.

ويعترب امللعب املقفل اأف�سل لنه بعيد عن تيارات الهواء التي ميكن ان يوؤثر على اللعب نظرا خلفة 

الري�سة.



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 14 ابريل 2013   للفئة العمرية ما دون 12 سنة.

مسابقة: ما اسم هذا المسلسل الكارتوني؟

مسابقة: من داخل العدد

3-    اصدقاء الغابة2-   زهرة البراري 1-   الصياد

2008  - 2 2007  - 1
في أي عام افتتحت المكتبة الوطنية؟

المسابقة

زوجة البخيل لزوجها: حلمت اأنك ا�سرتيت يل معطفاً.

اجابها البخيل: هذا كابو�س ولي�س حلماً.

القا�سي لأحد املتهمني: اأمل اأقل لك اأنني ل اأريد 

روؤية وجهك مرة اأخرى؟

املتهم: قلت ذلك يا�سيدي لل�سرطي الذي قب�س 

علي لكنه مل ي�سدقني.

البخيل

القا�شي واملتهم
 

ي�سعد  ل  �سلم   ]

عليه اأحد، فما هو؟

[ ت�سرب بل �سبب 

 .. جناح  بل  وتطري   ..

 .. والغ�سب  الفرح  وت�سبب 

فما هي؟

[ يف ال�ستاء خم�س .. ويف 

ال�سيف ثلث .. فما هي؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

- ماوكلي

- 2007م

جواهر الرميحي
مريم عبداهلل متروك

عبداهلل يعقوب القالف

�سلم الرواتب. 

الكرة.

النقاط.
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11 تسالي

[ ان حا�سة التذوق عند الفرا�سة يف اقدامها.

[ ان ال�سكيمو ي�ستخدمون الثلجات حلفظ الطعام من التجمد.

[ ان يف وليه كليفلند وحتديدا يف مدينة اوهايو..ل ت�ستطيع �سيد 

الفئران ال بت�سريح!

[ ان املحار يبداأ حياته ذكراً ثم يتحول اإىل اأنثى وفيما بعد يعود 

اإىل ذكوريته؟

تعلم الرسم

هل تعلم؟!

الفوارق

المتاهة

الخميس غرة جمادى اآلخر 1434 - العدد 8767

Thursday 11th - April 2013 - No.8767

1

3

2

4



مجتمع12
الخميس غرة جمادى اآلخر 1434 - العدد 8767

Thursday 11th - April 2013 - No.8767

روضة البيادر تزور مركز الدفاع المدني بمدينة حمد 

مدرسة خالد بن الوليد تحتضن لجنة تقييم األعمال المتميزة لمشروع الحقيبة المدرسية
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»سار سنترال« يستضيف معرضا    لألطفال بحضور قاطني المجمع وعائالتهم وأصدقائهم

طلبة »عقبة بن نافع« يزورون نادي شريفة العوضي

الطالبة: ريحان بنت را�شد اخلالدي

مدر�سة رابعة العدوية الإبتدائية للبنات - رابع الإبتدائي 

اأهدي تفوقي وجناحي اىل والدي ووالدتي   

و�سكرا لـ جريدة اليام وحملق براعم
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روضه سدرة العصافير  تشارك في ورشة  فن الكوالج 

روضه نادي البحرين تشارك في »فن صناعة العرائس« 

روضة جزيرة االطفال في ورشة فن صناعة العرائس
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�شهري وزين حممود اجلودر

خالد واأحمد خليفة  اأحمدنعيمة خالد �شم�شان

مرمي خليفة اأحمد

�شارة عبدالرزاق القباط

حممد �شادق اأحمد
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

SPORTS ريـــــا�شـــــــات

ريا�شة بدنية

تزلج

تن�ض طاولة

كرة قدم

ركوب اخليل

اجلري

بي�شبول

�شباحة

كريكيت


