
Thursday 14th - March 2013 - No.8739الخميس 2 جمادي األولى 1434 - العدد 8739



اإن يف اأعماق كل ان�شان كبرياً كان او �شغرياً عظيما كان او ب�شيطا �شوقا اىل كلمة مديح من دون 

متلق، كلمة ثناء تن�شينا متاعبنا ونظل نذكرها بارتياح.. كلمة قد تكون رابطا ل�شداقة قوية وحمبة 

�شداقة.. فلماذا ال نطبق ذلك؟ ملاذا ال نثني على من قام بعمل متقن او بخدمة مفيدة.. هي كلمة لن 

تنق�ص من عمرنا �شيئا بل تزيد حياتنا حبا واألفة.

اأعزائي ان ال�شكر والثناء كلمة �شفاء يرق�ص لها القلب فرحا ويزدهر حبا و�شعادة.

وت�شود االألفة والود بني اجلميع.

وفقكم اهلل يا اأحبائي

ماما شيخةو�إلى لقاء

داخل العدد02
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أعزائي البراعم

حاسة السمع

الفتوش التركي

المالكمة

كيف تزرع في البيض؟

أبو الطيب المتنبي

أطفال نادي شريفة العوضي يزورون بيت الجسرة

 استمرار حظك هذا الصباح بالخميس االبتدائية

»النهضة« و»الغرس المثمر« تحتفالن بـ »يوم الشجرة«
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يبدو اأن لعبة كرة القدم مرتبعة يف قلب كل فرد يهوى هذه الكرة املدورة �صغريا ام كبريا، فربعمنا متابع جيد 

التي  القدم  كرة  لعبة  مهاراته يف  تنمية  ا�صتطاع  اال�صباين،  بر�صلونة  لفريق  القدم وم�صجع متحيز  كرة  ملباريات 

يع�صقها من خالل امل�صاركة يف املباريات واللعب مع زمالئه وا�صدقائه يف املدر�صة، واحلي.

حممد عبدالرحمن البنكي، طالب يف ال�صف ال�صاد�س ابتدائي مبدر�صة مالك بن ان�س، ع�صو يف نادي �صريفة 

�صن  يف  كان  اأن  منذ  اللعبة  هذه  مبمار�صة  وبداأ  القدم  كرة  يهوى  والنا�صئة،  لالأطفال  العو�صي 

التا�صعة...نتعرف اأكرث على بدايات الالعب حممد البنكي يف اللقاء التايل..

يلعب يف مركز »الدفاع والو�صط«.. حممد البنكي:  

أشجع »برشلونه األسباني« 
                           وأتمنى أن أصبح العبًا محترفًا

[ ماهي هوايتك؟.

هوايتي املحببة كرة القدم، وقراءة القراآن.

[ منذ متى بداأت موهبتك؟.

عندما كنت يف �صن التا�صعة �صاركت يف نادي األبا.

[ واالآن، اأين تلعب كرة القدم؟

حالياً اأمار�س هذه الهواية يف املدر�صة واحلي مع االأوالد، ويف نادي �صريفة العو�صي.

[ ومن �صجعك؟.

والدي العزيز.

[ ماهو دور والدك يف تعزيز هذه املوهبة؟.

معه  ي�صطحبني  كما  هوايتي،  ملمار�صة  وقت  تخ�صي�س  يف  مب�صاعدتي  يقوم  والدي 

ل�صراء امل�صتلزمات الريا�صية.

[ ت�صجع اي منتخب؟.

املف�صل  فريقي  وا�صجع  ب�صغف  االأ�صباين  الدوري  واتابع  الوطني،  منتخب  ا�صجع 

»بر�صلونة«.

[ يف اأي مركز جتيد األلعب؟.

اجيد اللعب يف مركز الدفاع، واأحياناً يف مركز و�صط ارتكاز.

[ ماهي خططك الكروية امل�صتقبلية؟.

امتنى اأن ا�صبح العب كرة قدم يف نادي الرفاع ال�صرقي.

كتبت - محررة ملحق براعم:
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علوم06

نح�صر عدة بي�صات ونثقبها من اأ�صفل 

الزائد  املاء  لت�صريف  وذلك  �صغريا  ثقبا 

لتجنب تلف البذور.

ولكن  جذابة  بالوان  البي�س  نلون   

بحر�س �صديد كي ال يتك�صر ق�صر البي�س.

الرتبة  من  �صغرية  كمية  ن�صع   

الزراعية يف ق�صر البي�س.

ونغطيها  البذور  بو�صع  نقوم  ثم   

بطبقة اأخرى من الرتبة الزراعية.

يوميا  املاء  من  بقليل  البذور  نر�س   

بوا�صطة الر�صا�س.

وتظهر  البذور  تنبت  اأيام  عدة  بعد 

اأوراقها اخل�صراء.

الأدوات الالزمة:

خطوات العمل:

 جمموعة من ق�صور البي�س.

»يف�صل  املو�صم  لهذا  منا�صبة  بذور   

بذور الر�صاد اأو ال�صعري«.

 تربة زراعية.

 األوان لتزيني البي�س.

 عيون.

ر�صا�س ماء.

من كتاب اأفكار زراعية، اإعداد الأ�صتاذة: كرمية حممد �صالح

الزراعة في البيض
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هي قدرة االأذن على التقاط ترددات املوجات ال�شوتية 

املنتقله عرب الهواء واإدراكها، فاالأذن متيز االأ�شوات لتعرف 

�شوت ال�شديق عن غريه ولتميز اأي�شاً بني اأ�شوات 

الطبيعية كخرير املاء وَحفيف ال�شجر واأ�شوات 

االأ�شد  وزئري  اخليل  ك�شهيل  احليوانات 

وفحيح االأفعى وزقزقة الع�شافري وكذلك 

واالآالت  املكائن  اأ�شوات  بني  متيز 

الطائرات  اأ�شوات  وبني  امليكانيكية 

احلربية عن الطائرات املدنية وبني 

اأزير الر�شا�ص و�شوت القذائف 

هي  ال�شمع  فحا�شة  لذا  وهكذا، 

متييز  على  القدرة  بني  املعيار 

االأ�شوات وبني ال�شمم. 

االإن�شان،  ومع  الرباري  يعي�ص يف  القوية،  ال�شم  وحا�شة  بالذكاء  ويتمتع  بالوفاء  ي�شتهر  األيف،  حيوان 

يتغذى على اللحم، يوجد يف العامل نحو اأكرث من 400 �شاللة، وي�شمى �شوت الكلب نباحاً.

 وت�شع الكالب من 2-10 من اجلراء بعد كل حمل وترتاوح فرتة احلمل عند الكلبة ما بني 60 – 68 

يوماً وال�شبب يف هذا االختالف هي عدة عوامل: املناخ والتغذية والنوع.

العر�ص،  كالب  حربية،  كالب  للحرا�شة،  كالب  فهناك  االأغرا�ص،  من  كثري  ت�شتخدم يف  الكالب 

الكالب التي تقود مكفويف الب�شر، الكالب املنزلية، الكالب البولي�شية، كالب الرعي.

الكلبالكلب

حاسة السمعحاسة السمع



07 عيادة وتغذية

املقادير:

- ف�س ثوم مفروم – فنجان زيت زيتون 

ون�صف  علبة   – يونيز  ما  كبرية  ملعقة   –
زعرت   – �صماق  ملعقة   – كبري  زبادي  العلبة 

بري – فلفل – ملح.

يف  و�صعيها  ال�صابقة  املقادير  اأخلطي 

الثالجة

كبرية  حزمة   – اخ�صر  ب�صل  حزمة   -

بقدون�س – ن�صف حزمة نعناع ح�صب الرغبة 

خبز مقلي – باذجنان مقلي.

طريقة التح�صري:

- تقطع البقدون�س قطعا كبرية نوعا ما، 

ثم  �صغرية  قطعا  والنعناع  الب�صل  ويقطع 

تنتهي  حتى  بالتدريج  عليها  اخللطة  ت�صب 

والباذجنان  املقلي  اخلبز  ا�صيفي  ثم  الكمية، 

وبالهناء والعافية.

الفتوش التركي
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األوانه،  ومتعدد  الطعم  حلو  اجلزر 

نيئا  ويوؤكل  والبنف�شجي،  الربتقايل  منه 

يدخل  كما  الع�شري،  منه  وي�شنع  مطبوخاً،  اأو 

للنظر  مفيد  وهو  كالكيك  احللويات  �شنع  يف 

واال�شنان واجللد.

Carrot الجـزرBanana الموز
يزرع يف املناطق احلارة وهو فاكهه �شفراء اللون 

عناقيد،  ب�شكل  ينمو  عري�شة،  اأوراقه  الن�شج،  عند 

يقطف وهو ما زال اأخ�شر اللون وين�شج اأثناء التخزين 

او النقل، واملوز لذيذ الطعم و�شهل اله�شم وذو قيمة غذائية 

واحلركة  بالطاقة  الأنه ميد  للريا�شيني  ومفيدة خا�شة  عالية 

ي�شنع منه الع�شري واملربى ويدخل يف عمل احللوى.

عــيــنــان لــتــــرىعــيــنــان لــتــــرى
االجتاهات  جميع  ويف  وب�صرعة  كثريا  العني  تتحرك 

املحجر. يف  تثبتها  التي  الع�صالت  بف�صل 

نظارات؟ اأت�صع 

�صكل  يف  �صذوذ  �صببها  عاهة  نظرك  يف  كان  اذا  اأجل، 

العني اذا كانت كرة العني طويلة لديك فاأنت ق�صري النظر. 

م�صطربة  البعيدة  واال�صياء  بو�صوح  القريبة  اال�صياء  ترى 

اي  الب�صر،  مديد  فاأنت  ق�صرية،  ذلك،  عك�س  كانت  واذا 

م�صو�صة.  والقريبة  وا�صحة  البعيدة  االج�صام  ترى  انك 

�صعوبة يف  ترى  بوؤري:  ال  فاأنت  �صوهاء  الكرة  كانت  واذا 

النوتات املو�صيقية على  روؤية اجتاه االخاديد او يف قراءة 

على  اال�صتدارة.  كاملة  عينه  احد  ال  ان  الواقع  لكن  ال�صلم. 

البلورية  العد�صة  الن  نظارات  ي�صعوا  ان  امل�صنني  النا�س 

عندهم مل تعد مرنة وال تقوم بوظيفتها جيدا.. فهم بعيدو 

النظر.

ممكنة  كمية  الأكرب  لت�صمح  الظالم  يف  القزحية  تت�صع 

من النور بالدخول. يت�صع البوؤبوؤ. عندما تقرتب من النور. 

�صيقا. البوؤبوؤ  وي�صبح  القزحية  تتقل�س 

عني   40  000 من  يقرب  ما  لليعا�صيب 

�صغرية منت�صرة على راأ�صها بكامله تقريبا.

منحرفتني:  احيانا  العينان  تكون 

من  قليل  اح���ول.  االن�صان  فيكون 

هذه  احيانا  ي�صوي  العينني  ريا�صة 

جراحية  عملية  تكون  وقد  العاهة. 

لت�صحيح  ���ص��روري��ة  �صغرية 

النظر.



ثقافات08

مبنطقة  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  االأمري  متنزه  يقع 

البحرين افتتح يف 26 دي�شمرب  احلد، وهو احدث منتزة يف 

امتداد  على  دينار،  األ��ف  و680  ماليني   5 بكلفة   ،2011

األف مرت مربع.  78 م�شاحة قدرها 

ون�شف  هكتارات  �شبعة  م�شاحة  على  يقام  امل�شروع 

وا�شرتاحات  بحرية  وواجهات  خ�شراء  م�شطحات  ويت�شمن 

مع  ا�شطناعية  وبحرية  ترفيهية،  وحديقة  ومرافق  عائلية 

برج بطول 45 مرتا كمقهى ومطعم، و�شاحة لعب لالأطفال، 

مائّي،  ومرفاأ  ومم�شى،  مطاعم،  وقرية  واألعاب،  ومقاهي، 

خم�ش�شة  واأم��اك��ن  لل�شالة،  وغ��رف  مائية،  وم�شطحات 

 3 املنتزه مم�شى مب�شاحة كلية  االأمن، كما يوجد يف  لرجال 

تقريبا. كيلومرتات 

وطني حبيبي

متنزه األمير خليفة 
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أبو الطيب المتنبي
بن  احل�شن  بن  احل�شني  بن  اأحمد  هو 

الكندي  الطيب  اأبو  اجلعفي  عبدال�شمد 

ن�شب  ه�،   303 �شنة  ولد  املولد،  الكويف 

تلك  بحي  لوالدته  نتيجة  كندة  قبيلة  اإىل 

عا�ص  لهم.  النتمائه  ال  الكوفة  يف  القبيلة 

بالط  يف  عطاء  واكرثها  حياته  ايام  اأف�شل 

اأحد  وكان  حلب  احلمداين يف  الدولة  �شيف 

باللغة  متكناً  واأكرثهم  العرب،  �شعراء  اأعظم 

وله  ومفرداتها،  بقواعدها  واأعلمهم  العربية 

�شعراء  من  لغريه  مثلها  تتح  مل  �شامية  مكانة 

العربية.

باأنه نادرة زمانه، واأعجوبة  املتنبي   ويو�شف 

اإلهام  م�شدر  اليوم  اإىل  �شعره  وظل  ع�شره، 

ووحي لل�شعراء واالأدباء، وهو �شاعرحكيم، واأحد 

حول  ق�شائده  معظم  وتدور  العربي،  االأدب  مفاخر 

امللوك. مدح 

�شنوات،   9 وعمره  ا�شعاره  اأول  فنظم  �شبياً،  ال�شعر  قال 

باكراً،  ال�شعرية  موهبته  وظهرت  واجتهاده  الذكاء  بحدة  ا�شتهر 

للمغامرات. وحمب  وطموح  و�شجاع  كربياء  �شاحب  فهو 

اعالنأبو الطيب المتنبي

يعلن نــادي �صــريفة العـو�صي لالأطفال والنا�صئة 

عن بدء الت�صجيل لربنامج

  »هيــا ن�صلـي«
 

الـفـئـة العمـريـة : 7 – 10 �صنوات

لالأولد فقط

وبـرنـامـج الـو�صـوء �صيكـون يف الـم�صـجد 

و�صـوف يـعـلـن عنـه م�صبـقـًا.

لال�صتف�صــار الت�صال على الأرقام: 17008416 



الـمــالكــمـــــةالـمــالكــمـــــة
09 معلومات

براعم . نت
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اأعزائي الرباعم، اخرتنا لكم هذا االأ�صبوع موقعا خمتلفا نوعاً ما، اذ يحتوي على اللغتني 

العربية واالجنليزية فهو موقع »حروف لالأطفال«.

يحتوي هذا املوقع على زاوية تخ�س حتفيظ القراآن، ومن خاللها يتعلم براعمنا طرق 

التجويد، وزاوية اأخرى وهي ق�ص�س االأنبياء فهي حتتوي على �صجرة بها ا�صماء االأنبياء 

وميكن الدخول على ا�صم اأي نبي للح�صول على معلومات عن حياته ور�صالته ومعجزاته.

اال�صتمتاع  لرباعمنا  وميكن  الكارتونية  الق�ص�س  تخ�س  زاوية  على  املوقع  وي�صمل 

مب�صاهدة هذه الق�ص�س، ومل يغفل هذا املوقع عن ت�صلية االأطفال فقد وفر زاوية خا�صة 

تتيح للطفل اال�صتمتاع بعدد من االلعاب ومنها التلوين، الفروق، املكعبات املت�صابهة.

ويحتوي املوقع على زاوية خم�ص�صة لالنا�صيد، ومنتدى لالطفال.

التعليمي  الركن  املوقع من خالل  الطفل يوفر هذا  وب�صكل لطيف وخفيف على قلب 

العب  ال�صمائر،  مع  العب  وبها:  وتعلم  العب  وزاوية  الكمبيوتر،  لتعلم  خا�صة  زاوية 

مع االأفعال، املا�صي وامل�صارع، فعل االأمر، متاهة االأرقام، اأنواع اجلمل، األعب مع التاء، 

باال�صافة اإىل زاوبة تعلم اللغة العربية.

http://www.harfkids.com/index.aspx

موقع حروف األطفال

املالكمة لعبة ريا�صية قدمية عرفها االغريق ومار�صوها يف العابهم قدميا جدا.

مار�صها املالكمون بقب�صة عادية يف البداية ثم ارتدوا القفازات الحقا.

االنكليز  طورها  عندما  ع�صر  الثامن  القرن  بداية  اىل  فيعود  احلديث  تاريخها  اما 

واعطوها وجهها اجلديد واحلديث، يعترب »توم فيكز« اأول بطل يف تاريخها ولكن و�صع 

قوانينها االوىل »جاك براوتن«. تاأ�ص�س االحتاد االنكليزي لهذه الريا�صة �صنة 1884م 

وكذلك االحتاد االمريكي عام 1888م.

�صنفت يف  حيث  اوروبياً  اللعبة  هذه  انت�صار  بداية  الع�صرين  القرن  بداية  وتعترب 

لوي�س..  �صانت  واقيمت يف  �صنة 1904م  الثالثة  الدورة  االوملبية يف  االلعاب  برنامج 

اما  1923م  للهواة  الدويل  االحتاد  تاأ�ص�س  1911م  االوىل  االوربية  بطولتها  واقيمت 

املحرتفون فلهم احتادهم اخلا�س.. ولهذه الريا�صة اليوم �صعبية كبرية ميار�صها الهواة 

واملحرتفون ومنت�صرة كريا�صة �صعبية. وتعترب مباريات التناف�س على القاب البطوالت 

يف االوزان املختلفة احداث ريا�صة هامة.

ويتوزع املالكمون اىل فئات ح�صب اوزانهم فهناك.

1 – خفيف الذبابة للمالكمني الذين ال تزيد اوزانهم عن 48 كيلوغراما.

 51 تتجاوز  وال  كيلوغراما   48 عن  اوزانهم  تزيد  الذين  للمالكمني  الذبابة   –  2

كيلوغراما.

اوزانهم عن 51 كيلوغراما وال تتجاوز 54  الذين تزيد  للمالكمني  الديك   –  3

كيلوغراما.

4 – الري�صية للمالكمني الذي تزيد اوزانهم عن 54 كيلوغراما وال تتجاوز 

57 كيلوغراما.

 9  – الو�صط  8 خفيف   – 7 و�صط   – الو�صط  6 خفيف   – خفيف   –  5

متو�صط – 10 خفيف الثقيل – 11 الثقيل – 12 فوق الثقيل للمالكمني الذين 

من عدة جوالت  املباراة  وتتاألف  فوق..  فما  كيلوغراما  اوزانهم عن 91  تزيد 

يرتاوح عددها بني 6 جوالت و10 جوالت.. مدة كل منها 3 دقائق.. وفرتة لراحة بني 

اجلولة واالخرى مدتها دقيقة واحدة.

هيئة التحكيم تتاألف من حكم واحد وخم�صة ق�صاة.

االخطاء يف مباريات املالكمة هي:

1 – ال�صرب اأو امل�صك حتت احلزام.

2 – الدو�س على قدم اخل�صم.

3 – ال�صرب بالقدم اأو الركبة.

4 – ال�صرب بالقفاز املفتوح اأو باملع�صم اأو بجانب اليد اأو بظهر القفاز.



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 10 مارس 2013   للفئة العمرية ما دون 12 سنة.

مسابقة: ما اسم هذا المسلسل الكارتوني؟

مسابقة: من داخل العدد

3-   الفرقة المتجولة2-  ريمي1- العازف الصغير

2 - 1888م 1 -  1884م
متى تأسس االتحاد االمريكي للمالكمة؟

المسابقة

القا�صي: ملاذا �صرقت الطعام؟

الل�س. الأين كنت جائعا يا �صيادة القا�صي.

القا�صي: وملاذا �صرقت النقود اإذن؟

الل�س: حتى ادفع ما اأكلت!!

ال�صرطي: كيف �صرقت ال�صاعة مع انها كانت 

يف اجليب الداخلي لل�صرتة؟

الل�س: اأرجو اأن تعفيني من اجلواب الأنه �صر 

املهنة �صيدي!!

فاتورة

�صر املهنة

االن�صان  من   –  1

�صكان  ربع  قتل  الذي 

االر�س؟

الذي  ال�صيء  ما   –  2

كلما زاد نق�س؟

ال�صماء  بني  ماذا   -3

واالر�س؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

1- ن�صاء �صغريات
2- 65 كم

-  حمد حممد اأحمد �صفر

- حممد ح�صن الو�صطي

-  نور علي من�صور

1- قابيل

2- العمر

3 – حرف الواو
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11 تسالي

- الكالب ت�صعر بقدوم الزالزل والعوا�صف قبل حدوثها.

- تربد الكالب اأج�صامها باإخراج ل�صانها من فمها الأنها ال تعرق مثلنا. 

املنزلية  واالأواين  والن�صيج  الزجاج  �صناعة  يف  يدخل  امللح  اأن   -

وال�صابون.

- اأن ذكر البطريق يقوم باحت�صان البي�صة الوحيدة التي ت�صعها اأنثاه 

وت�صتمر فرتة احل�صانه �صهرين الياأكل الذكر خاللها �صيئا لذا يفقد %40 

من وزنه.

تعلم الرسم

هل تعلم؟!

الفوارق

المتاهة
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أطفال وناشئو  نادي شريفة العوضي يزورون بيت الجسرة
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أطفال وناشئو  نادي شريفة العوضي يزورون بيت الجسرة



13 مجتمع
الخميس 2 جمادي األولى 1434 - العدد 8739

Thursday 14th - March 2013 - No.8739

ا�صتمرت جلنة ال�صلوك من اأجل التعلم مبدر�صة اخلمي�س االبتدائية للبنني برئا�صة املر�صد 

لت�صجيع  منها  �صعياً  ال�صباح«  هذا  ال�صباحي »حظك  الربنامج  علي حبيب يف  االجتماعي 

التالميذ على االلتزام باحل�صور املبكر اإىل املدر�صة وخلق اأجواء مدر�صية جاذبة نحو العملية 

التعليمية، ومعاجلة ظاهرة التاأخر ال�صباحي واحلد منها وتقدمي احللول املنا�صبة من اأجل 

الق�صاء عليها، �صرح بذلك ع�صو اللجنة االإعالمية باملدر�صة اأحمد ح�صن خمي�س.

 استمرار حظك هذا الصباح بالخميس االبتدائية

روضتا النهضة والغرس المثمر تحتفالن بـ »يوم الشجرة« في نادي شريفة العوضي



مساهمات14

مساهمة الطفلة: أسمهان سلمان علي

مساهمة الطفلة: مساهمة الطفلة: عائشة محمد شريفمريم عبداهلل متروك
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نور علي من�صور

نورة عبداللـه اخلنة

يو�صف علي من�صور

جود خالد �صفيع

اآية �صيد �صادق �صيد �صعيد

دانة خالد �صفيع
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

Out in the street يف ال�صارع

عداد املوقف

موقف احلافلة

هاتف عمومي

زاوية

خطوط م�صاة

دّوار

اإ�صارة �صوئية

حفرة املجاري

ر�صيف

طريق

حفريات

اإ�صاءة 

ال�صارع


