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ال�صدق هو اإخبار احلقيقة بدون زيادة وال نق�صان ومن ح�صن اخللق ان يت�صف االن�صان بال�صدق 

فال يقول اال ال�صدق ولو على نف�صه، فال يكذب الن ال�صدق يدل على �صجاعة االن�صان و�صدقة مع نف�صه 

ومع االآخرين.

الثقة بالنف�ص، وال�صخ�ص الذي يكذب يكذب  الكذب الذي يدل على اجلنب وعدم  وعك�ص ال�صدق هو 

ليخفي عيوبا اأو اأخطاء يخجل منها وال يريد احدا ان يعرفها فيلجاأ للكذب.

البال  ففيه راحة  النا�ص  اأنف�صنا ومع  اأن نكون �صادقني مع  دائما  ال�صدق منجاة وعلينا  ان  اأعزائي: 

والبعد عن امل�صاكل واحرتام النا�ص.

واىل لقاء

ماما شيخة
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يحاول ر�شم ال�شخ�شيات التاريخية....الربعم م�شعل:

�أحلم �أن �كون ر�ساما كبري� و�أ�سارك يف م�سابقات خارج 

كتب- حمرر ملحق براعم:

ابتدائي  اخلام�س  ال�شف  يف  طالب  الري�س  عادل  م�شعل 

مبدر�شة خالد بن الوليد يبلغ من العمر 11 �شنة.

لر�شومه  ابتكر �شخو�شاً  له خيال وا�شع  الر�شم،  فتى يحب 

كما حاول ر�شم ال�شخ�شيات التاريخية، وهبه الرحمن يداً فنية 

تبدع يف الر�شم، فرغم �شغر �شنة اإال اأنه ا�شتطاع ر�شم 50 لوحة 

فنية خمتلفة، فخياله اخل�شب ا�شهم يف تنوع ر�شماته.

طموحاته كبرية، فهو يتطلع ليكون ر�شاما كبريا ومعروفا 

من  متنعه  مل  فموهبته  البالد،  خارج  م�شابقات  يف  وي�شارك 

التفوق يف الدرا�شة.

[ منذ متى بداأت موهبتك يف الر�صم؟.

ا�شتطعت  ال�شنوات  هذه  فخالل  �شنوات،  االأربع  قرابة  منذ 

العدد  بال�شبط  اتذكر  ال  انني  اإال  اللوحات  من  كبري  عدد  ر�شم 

االإجمايل للوحات ولكن فاق 50 لوحة.

[ من اكت�صف موهبتك؟.

اأمي.

ومن �شجعك بعد ذلك على اال�شتمرار يف هذه املوهبة؟.

اأمي واأبي ومعلمات الر�شم يف مدر�شتي.

[ ماذا حتب اأن تر�صم؟.

و�شخ�شيات  التاريخية  ال�شخ�شيات  اأر�شم  اأن  اأحب 

الكارتون.

[ ماهو دور مدر�صتك يف ابراز موهبتك؟.

مدر�شتي �شاعدتني يف تنمية موهبتي، فكانت لدي م�شاركات 

فريدة  الر�شم  ا�شتاذتي  قبل  من  تكرميي  فتم  ومدر�شية،  �شفية 

ورمي، فلهما الف�شل يف تطور ر�شمي.

بني  توفق  ان  ميكنك  وكيف  درا�صتك؟،  يف  متفوق  انت  هل 

موهبتك ودرا�صتك؟.

نعم، فاأنا وهلل احلمد طالب متفوق، فموهبتي ال متنعني من 

موا�شلة درا�شتي امنا امار�س هذه الهواية يف وقت فراغي.

[ ماذا تتمنى اأن ت�صبح يف امل�صتقبل؟.

اتنمى اأن اأ�شبح ر�شاما كبريا ومعروفا وا�شارك يف م�شابقات 

خارج البالد.

[ هل �صتوا�صل موهبتك عندما تكرب؟.

بالتاأكيد، �شاأوا�شل موهبتي حتى اتطور وتكون يل خطوطي 

اخلا�شة.
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تعرف باأنها حترك اأو انتقال الكتل الهوائية يف االجتاه االأفقي، وتتحرك الرياح نتيجة فروق 

ال�صغط اجلوي، فالرياح تتحرك حركة ت�صارعية من مناطق ال�صغط املرتفع اإىل مناطق ال�صغط 

املنخف�ص.  

الرياح  بني  العالقة  وتعرف   - الكوكب  دوران  نتيجة  الرياح  انحراف يف حركة  ويحدث 

با�صم  العالقة  هذه  تعرف  اال�صتواء، حيث  عند خط  اإال  كوريولي�ص،  بتاأثري  اجلوي  وال�صغط 

املعادلة اجليو�صرتوفية للرياح وبتو�صيل خطوط بني نقط ت�صاوي ال�صغط، يتم احل�صول على 

فاإذا كانت متقاربة،  ال�صغط،  ت�صاوي  للرياح. وت�صمى هذه اخلطوط بخطوط  �صورة �صريعة 

كان ذلك داللة على �صدة الرياح، ويدل تباعدها على انخفا�ص ال�صدة، ويتنا�صب اجتاه الرياح 

مع موا�صع ال�صغط املرتفع واملنخف�ص. وتهب الرياح يف ن�صف الكرة االأر�صي ال�صمايل يف اجتاه 

عقارب  دوران  الجتاه  معاك�ص  اجتاه  ويف  املرتفع،  ال�صغط  مناطق  حول  ال�صاعة،  عقارب  دوران 

ال�صاعة، حول مناطق ال�صغط املنخف�ص.

�لــــنــــــمـــــــــــــــــر
على  يتغذى  ماهر  مت�صلق  وهو  بالقوة  يتميز  جمموعة،  �صمن  الغابات  يف  يعي�ص  مفرت�ص  حيوان 

احليوانات االخرى مثل الغزال واجلوامي�ص يك�صو جلده فراء ي�صنع منه مالب�ص فراء ت�صتعمله ال�صيدات 

وهو غايل الثمن.

وتنت�صر النمور اليوم ب�صكل رئي�صي تقريبا يف اأفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى، وبع�ص املناطق يف 

اآ�صيا اجلنوبية وال�صرقية حيث توجد منها جمهرات متجزئة يف باك�صتان، الهند، اإندوني�صيا، ماليزيا، 

ال�صني، وجنوب �صبه اجلزيرة العربية، بعد اأن كان موطنها يف ال�صابق ي�صمل جميع الدول املمتدة 

من �صبه اجلزيرة الكورّية حتى جنوب اأفريقيا، اأي مناطق اآ�صيا ال�صرقية، اجلنوبية، الو�صطى، ال�صرق 

االأو�صط، تركيا، وجميع اأنحاء اأفريقيا. يعود ال�صبب وراء تراجع اأعداد النمور ب�صكل �صريع اإىل 

ال�صيد وفقدان امل�صكن كنتيجة للتمدن املتواتر يف موائله ذات الكثافة ال�صكانية العالية بالغالب. 

ُي�صنف النمر من قبل االحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة على اأنه قريب من خطر االنقرا�ص 

اأنواع  باقي  اأكرث عددا من  يزال  الرغم من ذلك ال  اأنه على  اإال  ال�صالف ذكرها،  املخاطر  ب�صبب 

ال�صنوريات املنتمية جلن�ص النمر والتي تواجه جميعها خماطر اأكرب من تلك التي تواجهها النمور.

اكت�شافه عام 1846م، وهو ثامن كواكب  كوكب مت 

املجموعة ال�شم�شية، ويتميز بلون اأخ�شر ممزوج بزرقة، 

اجلوي.  غالفه  يف  املوجود  امليثان  غاز  لتاأثري  وذلك 

ويطلق الفلكيون على نبتون تواأم اأورانو�س، لت�شابههما 

اإله البحر عند  با�شم  كثرياً. وقد �شمي الكوكب “نبتون” 

الرومان.

 يبلغ قطر نبتون 49 األف كم، اأي حوايل 4 مرات قدر 

اأر�شية، ويومه  الفلكية 165�شنة  االأر�س، و�شنته  قطر 

16�شاعة اأر�شية.

 4479 ال�شم�س  عن  وتظهر يبعد  ك��م،  مليون 

�شطح  على  من  ال�شم�س 

نراها  اأ�شغر مما  نبتون 

مرة،  بثالثني  االأر���س  يف 

عن  الكبري  لبعده  وذل���ك 

ال�شم�س.

ال��ربودة،  �شديد  كوكب  وهو 

 220 الكوكب  هذا  يف  احلرارة  تبلغ  اإذ 

حتت ال�شفر، حيث تتحول الغازات اإىل احلالة 

ال�شلبة »الثلج«.

من  اأ�شا�شاً  يرتكب  نبتون  اأن  العلماء  يعتقد 

الهيدروجني واملاء وال�شليكات، وال�شليكات هي 

اخلارجية  الق�شرة  منها  تتكون  التي  املعادن 

ل�شخور االأر�س، لكن هذا الكوكب لي�س له 

�شطح �شلب مثل االأر�س، بل يغطى هذا 

ال�شطح ب�شحب كثيفة.

�لــــريــــــــــــاح

نـــبـــــتــــــــــون



�ملقادير:

1/2 1 كوب فراولة

1 كوب ثلج جمرد�س

من  حبة   2  – �شكر  اك��ل  مالعق   3

املاجنو � ا حبة جوافة.

�لطريقة: 

خالط  يف  الفراولة  حبات  تو�شع 

كهربائي مع 1/3 كمية من الثلج وال�شكر 

وتخفق جيدا.

ي�شب ع�شري الفراولة كطبقة اوىل يف 

كاأ�س التقدمي.

2 – يق�شر املاجنو ويقطع ويو�شع يف 

الثلج  كمية   1/3 مع  الكهربائي  اخلالط 

وال�شكر ويخفق جيدا

ثم ي�شب كطبقة ثانية فوق الفراولة

3 – تقطع اجلوافة وتو�شع يف اخلالط 

مع ما تبقى

ثم  جيدا  وتخفق  وال�شكر  الثلج  مع 

يف  اأخرية  كطبقة  اجلوافة  ع�شري  ي�شب 

الكاأ�س ويقدم بارداً.

مطبخ الصغار
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عصير كوكتيل

�لعقل �ل�سليم يف �جل�سم �ل�سليم

يجب �ن ناأكل من جميع �لأ�سناف

وال  االكل  من  نكرث  اال  يجب 

ناأكل اقل مما نحتاج اليه، وذلك كل 

الفيتامينات  نن�صى  اأن  ودون  يوم، 

ان  اال�صف  �صديد  له  يوؤ�صف  ومما 

االف اال�صخا�ص ميوتون �صنويا يف 

العامل، لنق�ص يف التغذية يف بلدانهم. 

عاجزا  ج�صمهم  وي�صبح  فيهزلون 

عن مقاومة اجلراثيم.

نهارك  تبداأ  ان  ال�صروري  من 

ج�صمك  الإعطاء  ال�صباح،  بفطور 

منذ  �صيئا  يتناول  مل  فهو  طاقة، 

امل�صاء.

من نوما كافيا

ينمو  لكي  جل�صدك  الراحة  وفر 

�صاعات  الن  متاأخرا  تنم  ال  جيدا. 

هي  الليل  منت�صف  قبل  النوم 

االف�صل.

معاينات منتظمة

يحتاج  ال�صيارة  كمحرك  ج�صمنا 

يتاأكد  ان  يجب  معاينات.  اىل  دائما 

الطبيب من ان كل �صيء على ما يرام 

وعلينا مراجعته كلما اأح�ص�صنا بتعب.

مثمرة  �صجرة   - الباحثني  درا�صات  ح�صب   - اخلرما 

تعود باأ�صلها لبالد ال�صني واليابان ومنها انتقلت اإىل 

اأو يف  الب�صاتني  العامل وتزرع حاليا يف  اأنحاء  بقية 

الثمار يف  املنزلية ك�صجرة تزيينية وتعطي  احلدائق 

ف�صل اخلريف وحتى اأوا�صط ف�صل ال�صتاء، وحتتاج 

اأ�صجار اخلرما اإىل �صيف معتدل احلرارة ولرطوبة 

جوية عالية ن�صبيا، لذا تنت�صر االأ�صجار يف املناطق 

باملواد  الغنية  الطينية  االأرا�صي  ويف  ال�صاحلية 

الع�صوية وهناك اأنواع عديدة 

�خلرمــــــــــــــا
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اجلزء  يف  الوطني  امليثاق  �شرح  يقع 

ال�شمايل من مقر ال�شخري واملطل على �شارع 

قدرها  اإجمالية  مب�شاحة  الرئي�شي،  الزالق 

72.418 مرت مربع.

الرئي�شي لل�شرح  املبنى  وقد مت ت�شييد 

وم�شاحتها   لل�شارع  الغربية  اجلهة  على 

ن�شب  ت�شييد  ومت  مربع  مرت   44.578

الفداء على اجلهة  ال�شعلة اخلالدة و�شاحة 

ال�شرقية لل�شارع وم�شاحتها  27.840 مرت 

مربع.

ب�شكل  الرئي�شي  ال�شرح  مبنى  �شمم 

�شالة  عند  يلتقيان  مب�شتويني  دائري  �شبه 

املنحنى  ينطلق  حيث  الرئي�شي  املدخل 

حوايل  انحدارية  وبن�شبة  االأعلى  اإىل  االأول 

للمعر�س  الرئي�شي  الف�شاء  لت�شكل   %6

لي�شل  مربع  مرت   2200 قدرها  ومب�شاحة 

املدخل  ارتفاع 7،20 مرت فوق م�شتوى  اإىل 

االجتاه  بنف�س  االنحدار  تعاود  ثم  الرئي�شي 

حيث  الرئي�شي،  املدخل  �شالة  اإىل  لت�شل 

تكتمل الرحلة خالل ف�شاءات قاعات العر�س 

الرئي�شية.

اما املنحنى الداخلي فهو ي�شكل الف�شاءات 

على  وي�شمل  احل�شاري  للمعلم  املختلفة 

مكاتب االإدارة وقاعة املحا�شرات التي تت�شع 

ل� 200 �شخ�س ومركز تعليم عائلي ومكتبة 

ال�شمالية  الناحية  اإىل  وميتد  الكرتونية 

و�شالة  وكافترييا  ترفيهية  �شالة  لي�شمل 

التذكارية  الهدايا  لبيع  وحمال  فنية  عر�س 

وباقي اخلدمات.

دائري  مبدرج  ال�شرح  مبنى  ويحيط 

مك�شوف لالحتفاالت الوطنية ب�شعة 2000 

�شخ�س يطل على بركة ماء يتو�شطها م�شرح 

واملبنى  مرتا،   65 بارتفاع  �شم�شية  و�شاعة 

بكامله مك�شو باحلجر الطبيعي حيث حفرت 

على  �شوتوا  الذين  املواطنني  اأ�شماء  عليه 

ميثاق العمل الوطني 220 األف ا�شم.

وطني 
حبيبي

�صرح امليثاق الوطني

دبلوما�شي و�شاعر �شوري معا�شر، ولد يف 21 مار�س 1923  القباين  توفيق  بن  نزار  هو 

من اأ�شرة دم�شقية عريقة اإذ يعترب جده اأبو خليل القباين رائد امل�شرح العربي، در�س احلقوق يف 

اجلامعة ال�شورية وفور تخرجه منها عام 1945 انخرط يف ال�شلك الدبلوما�شي متنقالً بني عوا�شم 

اأول دواوينه عام 1944 بعنوان “قالت يل  خمتلفة حتى قّدم ا�شتقالته عام 1966، اأ�شدر 

ال�شمراء” وتابع عملية التاأليف والن�شر التي بلغت خالل ن�شف قرن 35 ديواًنا، وقد 

اأ�ش�س دار ن�شر الأعماله يف بريوت با�شم “من�شورات نزار قباين”.

وقد عا�س ال�شنوات االأخرية من حياته يف لندن يكتب ال�شعر ال�شيا�شي، وقد 

وافته املنية يف 30 اأبريل 1998 ودفن يف م�شقط راأ�شه، دم�شق.
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�لتزلج على �جلليد�لتزلج على �جلليد
�شعبية  ريا�شة  وهي  امليالد  قبل  �شنة  اآالف  ثمانية  اىل  ن�شاأتها  تعود 

التزلج على  مباريات  اقيمت  ال�شتاء،  الثلج وخا�شة يف ف�شل  متار�س على 

الثلج يف الرنويج ابتداء من عام 1830م ومنها انت�شرت يف البلدان املجاورة 

حتى الواليات املتحدة االمريكية حيث اقيمت مباريات متعددة يف كاليفورنيا 

1870م، يف عام 1883م تكونت اندية للتزلج. اما االحتاد الدويل للتزلج 

فقد ت�شكل عام 1924.

هناك نوعان من ال�شباقات

م�شابقة التزلج ال�شمايل.. ويعود ت�شميتها اىل البلدان التي ن�شاأت   –  1

فيها هذه االلعاب يف �شمايل اوروبا فا�شتق اال�شم من لغاتها.

هذه  مور�شت  االلب حيث  جبال  اىل  ن�شبة  �شميت  االألبي..  التزلج   –  2

التي ميار�شها  ال�شعبية  امل�شابقات  من  وتعترب حاليا  مرة..  الأول  امل�شابقات 

كثري من الالعبني وت�شم م�شابقاتها ما يلي:

1 – االنحدار 2 – �شباق التعرج اخلا�س 3 – التعرج الكبري.

�لــبــــحــــــــر �لأحــمـــــــــر

ت�شفي  التي  والطحالب  املرجانيات  بع�س  ب�شبب وجود  اال�شم  بهذا  �شمي  عربي،  بحر  االأحمر  البحر 

على املاء اللون االأحمر، يف�شل البحر االأحمر اآ�شيا عن اأفريقية، ويت�شل بالبحر العربي واملحيط الهندي يف 

اجلنوب عرب م�شيق باب املندب، اأما يف ال�شمال فاإنه يتفرع اإىل فرعني االأول ي�شكل خليج العقبة، والثاين 

ي�شكل قناة ال�شوي�س.

 يعد البحر االأحمر حلقة االت�شال بني البحار ال�شرقية والبحار الغربية، ونقطة التقاء القارات الثالث، 

وطريقا مهما للتجارة العاملية بني الغرب وال�شرق، يبلغ طول البحر 1932كم، ومتو�شط عر�شه 280كم.

 ويوجد يف البحر االأحمر حوايل 41 جزيرة اأهمها جزيرة فر�شان يف اململكة العربية ال�شعودية، وميثل 

البحر اأهمية اقت�شادية كبرية، الأنه ميثل الطريق االأقرب بني املحيطني االأطل�شي والهندي، وهو اأقرب طريق 

ما بني اآ�شيا واأوروبا، لذا قامت على �شواطئ البحر االأحمر  الكثري من املرافئ واملراكز العمرانية، اأبرزها 

ميناء ال�شوي�س يف م�شر، وميناء بور�شودان يف ال�شودان، وميناء جدة يف ال�شعودية، وميناء احلديدة يف 

اليمن، ويتميز البحر االأحمر بوجود ثروة �شمكية كبرية وبع�س االأنواع من االإ�شفنج واملرجان.
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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 17 فبراير 2013   للفئة العمرية 

ما دون 12 سنة.

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

�لفائز�ن هما:

مرمي �أحمد بومطري - عبد�لرحمن حممد ح�سن

م�سابقة: من داخل العدد

3-   كابنت ماجد2-  كابنت ر�مي1- �لهد�ف

2 - 225 �لف مو�طن 1 -  220 �لف مو�طن

كم عدد �ملو�طنني �لذين �سوتو� على ميثاق �لعمل �لوطني؟

 

اإذا  كبري  وعمله  �شغري  �شيء   –  1

�شرب �شربة جرى الف ميل! يخلع قبعته 

قبل امل�شري ويلب�شها عندما ي�شرتيح؟

2 – ما ال�شيء الذي اإذا �شرب مات واذا اأكل 

عا�س؟

�ألغــــــــــــــــــــاز:

�لأجوبة

1 قلم احلرب

2 النار

طرائف

�ســــــــــوكـــــــــــة

مــفــــ�ســـــــول

�إجابة �لعدد �ل�سابق:

1- ميمونة وم�سعود   2-   5 �سنو�ت

اجلوائز مقدمة من 

وزارة التنمية االجتماعية

�شوكة  رجله  يف  فدخلت  طريق،  يف  جحا  م�شى 

احلمد هلل،  وقال:  اأخرجها  بيته  اإىل  ذهب  فلما  فاآملته، 

فقالت زوجته: على اأي �شيء حتمد اهلل؟ قال: اأحمده 

خرقته  واإال  اجلديد  حذائي  الب�شا  اأكن  مل  اأين  على 

ال�شوكة.

خرج املوظف غا�شبا من مكتب املدير وقال لل�شكرترية: 

اذا مل ي�شحب املدير كالمه ف�شوف اأترك العمل!

ال�شكرتري: وماذا قال لك املدير.

املوظف: قال يل انك مف�شول!!
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اكت�شف الفوارق 
هل تعلم؟؟!

[ اأن االأذن اليمنى اقوى �شمعا من االأذن الي�شرى؟

[ اأن كاوبوي البحر لي�س �شمكة واإمنا هو حيوان 

ثديي، وهو ما يعرف لدينا بالدرفيل؟

حوايل  من  تتكون  اإ�شالمية  دولة  اإندون�شيا  اأن   ]

17000 جزيرة؟

تعلم الر�شم
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baraem@alayam.com :ل�ستقبال م�ساهماتكم، �لرجاء �ملر��سلة عرب �لربيد �لإلكرتوين ق�سة 
�لدجاجة �ل�سغرية وحبات �لقمحوحكمة

يحكى انه يف قدمي الزمان كان هناك دجاجة �شغرية حمراء تعي�س مع بع�س احليوانات يف احد املزارع، 

وذات يوم كانت الدجاجة ت�شري فوجدت حبات من القمح، اأخذتها وذهبت بها اىل املزرعة وقالت للحيوانات: 

من منكم يريد م�شاعدتي يف زرع حبات القمح هذه �شحك منها اجلميع ورف�شوا م�شاعدتها.  قالت الدجاجة: 

ح�شنا �شوف ازرعها لوحدي. 

قامت الدجاجة واخذت حبات القمح وزرعتها وكانت تذهب اإىل احلقل وتعتني بالزرع حتى حان 

ح�شاده، وبعد ان كرب الزرع قالت للحيوانات: من منكم يريد م�شاعدتي يف ح�شاد القمح، رف�شت 

احليوانات م�شاعدتها فح�شدت القمح بنف�شها، ثم قالت: من منكم يريد ان ي�شاعدين يف حمل القمح 

اإىل الطاحونة لكي ي�شبح دقيقا.

�شاحمله  اأنا  احلمراء:  ال�شغرية  الدجاجة  فقالت  م�شاعدتها  رف�شت  كلها  احليوانات  ولكن 

لوحدي ثم حملته وذهبت به اإىل الطاحون، وبعد ذلك طلبت من احليوانات ان ي�شاعدوها يف حمله 

اإىل اخلباز ولكنهم رف�شو م�شاعدتها، فحملته وذهبت به اإىل اخلباز ف�شريه خبزا. 

اإىل املزرعة ثم وقفت وقالت للحيوانات: من منكم  فذهبت الدجاجة ال�شغرية احلمراء باخلبز 

يريد م�شاعدتي يف اأكل اخلبز فت�شارعت احليوانات اإليها وكلهم قالوا: نحن جميعا نود م�شاعدتك ولكن 

الدجاجة رف�شت، وقالت: االآن تريدون م�شاعدتي الالالالال لن ياأكل اخلبز غريي ولن ي�شاعدين اأحد يف 

اأكله فاجلزاء من جن�س العمل. 

م�شاهمة من الطفلة: عبري اإبراهيم علي

م�ساهمة 

من �لطفلة:

 �إميان 

�إبر�هيم
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»خالد بن �لوليد« حتتفى بعودة طالبها يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين
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�لأطفال ي�ساركون يف ملتقى �لربيع �لثالث »باللعب نتعلم �حلياة«
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بر�عم نو�دي �لنا�سئة يف رحلة ترفيهية للمخيم �ل�سنوي �لربيعي
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طماطم

ملفوف
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�ليقطني
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ب�سل

قرنبيط
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فطر
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