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بسوم
والطفـل 

المـزعـج



   

   ي�سطر اأحيانا كل منا ال�سري يف الطريق . وهناك يا اعزائي بع�ض ال�سلوكيات يجب علينا اتباعها حتى ن�سلم من 

اذى هذا الطريق:

اأوال: احرتام ا�سارة املرور.

ثانيا: نغ�ض الب�سر عن عورات ومراقبة النا�ض يف ت�سرفاتهم اأو لبا�سهم.

ثالثا: جتنب اجللو�ض يف الطرقات اأو الوقوف اال حلاجة �سرورية.

رابعاً: نلقي ال�سالم على من نعرفهم ونرد ال�سالم على من ي�سلم علينا.

خام�ساً: املحافظة علي نظافة الطريق فال نلقي فيه النفايات واالو�ساخ �سواء حمارم ورقية اأو علبة ماء اأو ع�سري.

�ساد�ساً: وعلينا اذا ما ا�ستطعنا اأن نبعد كل موؤذ عن الطريق وبحذر ولكن من دون اأن نوؤذي انف�سنا.

�سابعاً: م�ساعدة كل حمتاج كال�سال عن طريق اأو االعمى ومن يحتاج امل�ساعدة بارك اهلل فيكم ودلكم لعمل اخلري.

واىل لقاء

ماما شيخة
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أعزائي البراعم

لماذا تذبل الزهور؟

مارتن كوبر مخترع »الموبايل«

ماذا تعرف عن كرة المضرب

األمراض، أعداء الجسادنا

مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثفافة والبحوث

»الكلمة الطيبة« تنظم برنامجًا دينيًا أسبوعيًا

نادي مدينة حمد لألطفال والناشئة ينظم » اسبوع الصحة«

أطفال الروضة العالمية في زيارة للمركز العلمي
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منحه الباري صوتًا شجيًا لتالوة القرآن

أعشق التصوير 
وأشجع ريال مدريد

تنوعت املواهب يف قلبه، ف�سع نور 

القراآن يف �سدره، واأتقن التجويد ليكون كتاب اهلل يف 

مل  �سرور  حممد  حممد  املوهوب  الطالب  لكن  ل�سانه، 

يتوقف عند هذا احلد فقد اأتقن موهبة الت�سوير اأي�سا 

فكاأنه يجمع الدرر ليجعلها اأو�سمة لطفولته.

امل�ستمعني  يجذب  �سجي  �سوتا  تعاىل  اهلل  ومنحه 

اليه عند تالوته القراآن الكرمي، فخامته ال�سوتيه رائعة، 

فقد بداأ حممد �سرور م�سواره يف التجويد منذ قرابة 

عام، فقد التحق مبركز عبداهلل بن �سامل لتعليم القراآن 

حلفظ وجتويد القراآن.

حممد  الطالب  موهبة  على  اأكرث  نتعرف 

حممد �سرور يف هذا اللقاء:

   
[ ماهي موهبتك؟.

الكرمي،  القراآن  من  متفرقة  اجزاء  وحفظ  تالوة   -

لعب كرة القدم، والت�صوير.

[ منذ متى بداأت يف تالوة وجتويد وحفظ القراآن؟.

العام  متكنت  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  من  بتوفيق 

ال�صابق من االلتحاق مبركز عبداهلل بن �صامل لتعليم 

القراآن، فكان االأمر بالن�صبة يل �صهل، خا�صة وانني 

اتلو القراآن ب�صكل جيد ولكن ما كنت امتناه ان اقوم 

بالتجويد وهذا ما ح�صلته يف مركز عبداهلل بن 

وليدة  لي�صت  القراآن  تالوة  موهبة  �صامل، 

ال�صف  يف  كنت  اأن  منذ  ولكن  اللحظة 

فطمحت  �صنتني،  من  اي  االعدادي  االأول 

يف تطويرها.

[ هل لك م�ساركات يف االذاعة املدر�سية؟.

لال�صف، مل تكن لدي م�صاركات فكان اخلجل ي�صيطر 

علي يف تلك الفرتة، ولكن بعد اختالطي بطلبة مركز عبداهلل 

بن �صامل ا�صبحت اكرث �صجاعة للوقوف خلف امليكرفون لتالوة. 

[ مادور اأهلك يف ت�سجيعك ملوا�سلة موهبتك؟.

من  الحمدود  وت�صجيع  دعم  على  اح�صل  فانا  احلمد،  وهلل 

االقرباء، وا�صتاذ الرتبية اال�صالمية، وا�صتاذ الرتبية الفنية، فهم 

ي�صجعونني دائما للموا�صلة يف تالوة القراآن.

[ اخربتنا يف بداية حديثنا معك باأنك تهوى لعب كرة القدم، اوالً 

اي فريق انت ت�سجع؟.

اأنا اأ�صجع نادي ريال مدريد اال�صباين

[ اأين تزاول لعبة كرة القدم؟.

يف  اأو  احلي،  مالعب  احد  يف  القدم  كرة  العب  العادة،  يف 

املدر�صة.

[ مادور عائلتك، يف هذه الهواية؟.

عائلتي ريا�صية، ويحبون م�صاهدة و لعب كرة القدم.

هل تخ�ص�ص لك وقت معني ملمار�صة كرة القدم.

نعم، فانا العب يف ايام حمددة حتى ال تتعار�ص مع درا�صتي.

[ وماذا ب�ساأن هواية الت�سوير؟.

احببت هواية الت�صوير من والدي، فهو م�صور �صابق يف هيئة 

�صئوون االإعالم، من اال�صياء التي اأحب ت�صويرها املناظر الطبيعية.

[ ماهي امنيتك يف امل�ستقبل؟.

امتنى اأن اكون مهند�صاً معمارياً يف امل�صتقبل القريب.

محمد محمد سرور:

حممد حممد �سرور

العمر 14 �سنة

ال�سف الثالث اإعدادي

طالب يف مدر�سة الرفاع 

الإعدادية

ع�سو يف نادي �سريفة العو�سي 

للأطفال والنا�سئة.

محررة ملحق براعم
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علوم06

[ ن�صب املاء على بذور الفا�صوليا ونرتكه فيه ملدة من الوقت حتى يلني.

[ نق�ص ورق املحارم على ح�صب مقا�ص الوعاء الزجاجي.

[ نلف حمارم الورق على �صكل ا�صطوانة وندخلها يف الوعاء الزجاجي كما يف ال�صورة.

[ ندخل حبة الفا�صوليا بني ورق املحارم وزجاج الوعاء.

[ نر�ص املحارم بقليل من املاء بوا�صطة الر�صا�ص ون�صب قليل من املاء يف قاع الوعاء.

[ بعد عدة ايام تنبت حبة الفا�صوليا ويظهر لها جذر �صغري.

[ وبعد عدة ايام جند اأن حبة الفا�صوليا قد انتفخت وامتد اجلذر ال�صغري اإىل اأ�صفل والربعم اإىل اأعلى.

الأدوات اللزمة:
خطوات العمل:

 من كتاب اأفكار زراعية، اإعداد الأ�ستاذة: كرمية حممد �سالح - باإ�سراف وزارة التنمية الأجتماعية

الفاصوليا المتبرعمة 
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وعاء زجاجي �صفاف.

حمارم ورق متينة »كالتي ت�صتخدم 

يف املطبخ«.

اأنواع من حبوب الفا�صوليا خمتلفة 

االلوان واالحجام.

مق�ص.

ر�صا�ص ماء.

احلالة ال�سلبة: 

يكون فيها املاء على �صكل جليد اأو 

البيا�ص، ويوجد على هذه  نا�صع  ثلج 

املاء  حرارة  درجة  تكون  عندما  احلالة 

اأقل من ال�صفر املئوي.

احلالة ال�سائلة: 

يكون فيها املاء �صائال بال لون، وهي 

ويوجد  للماء،  �صيوعا  االأكرث  احلالة 

درجات  يف  ال�صائلة  �صورته  على  املاء 

احلرارة ما بني ال�صفر املئوي، ودرجة 

يف  مئوية  درجة   100 وهي  الغليان، 

ال�صروط القيا�صية.

 احلالة الغازية: 

بخار،  �صكل  على  املاء  فيها  يكون 

بدرجات  الغازية  باحلالة  املاء  ويكون 

حرارة خمتلفة.

بلوتو الكوكب املتجمد
هو كوكب �صغري، بارد ووحيد، وهو تا�صع كواكب 

تقريباً.  عاماً  دام 75  بعد بحث  ال�صم�صية  جمموعتنا 

وهو اأ�صغرها جميعاً حتى �صكك البع�ص باأنه كوكب 

اأ�صالً يبلغ قطره 2285كم، وهو الكوكب الوحيد الذي 

مل يتمكن م�صبار ف�صائي من زيارته، واملعلومات القليلة 

التي كونها العلماء عن هذا الكوكب اأنه بارد جداً ومظلم 

للغاية، مما يوحي باأنه قد يكون كرة جليدية �صخرية 

املتجمدين.  والنرتوجني  امليتان  من  جوي  غالف  مع 

الغازية، مما  العمالقة  من  كثافة  اأعلى  فهو  هذا  ومع 

يرجح اأن يكون له لب �صخري �صخم مغطى بو�صاح 

جليدي يتجمد كلما حترك بلوتو بعيداً عن ال�صم�ص. 

لكوكب بلوتو قمر واحد يف ن�صف حجمه متاماً، 

ونظراً لتماثلهما يف احلجم اإىل هذا احلد، فهما يتخذان 

�صلوك “كوكب مزدوج” كاالأر�ص والقمر، وهما قريبان 

جداً كل من االآخر لدرجة اأن قوة جاذبية كل منهما ترفع 

النتوءات  وهذه  االآخر،  على  جزرية”  “مدية  نتوءات 

دورانهما  يف  االثنني  فتبطئ  الكابحات،  عمل  تعمل 

منهما  كل  مت�صابكان  االآن  وهما  حموريهما،  حول 

االآخر. بلوتو يدور حول حموره مرة يف 64  مواجه 

يوم اأر�صي واملالحظ اأن اجتاه دورانهما عك�ص اجتاه 

دوران الكواكب االأخرى. 

حـــاالت الــمـــاء

لـــــمــــــــاذا تــــــذبـــــــــــل الـــــــــزهــــــــــــــور؟

تن�سج مت  تزال نكرب حتى  ثمرة ال  فتزل مكانها  ت�سيخ  الزهور عندما  تذبل 

ت�سقط وتنت�سر حبوبها يف الرتاب فتبنت من تلك احلبوب نباتات اأخرى جديد.
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املقادير:

كيلو  ربع   – ليمون  �صل�صلة   -

فا�صوليا خ�صراء – اأربع حبات طماطم 

كبرية مق�صرة – معلقة كرية ريحان او 

نعناع اأخ�صر مفروم – فرن فلفل رومي 

�صرائح  رفيعة.اأحمر 

طريقة التح�سري:

- تغلى كمية من املاء وامللح وت�صلق فيها الفا�صوليا من 

10 – 15 دقيقة، ثم تن�صل وت�صفى وترتك لتربد.

اىل  الفا�صوليا  وتقطع  �صرائح،  ايل  الطماطم  تقطع   -

ن�صفني، وتخلط مع الطماطم والفلفل.

- ير�ص النعناع او الريحان و�صل�صة الليمون وتقدم.

فاكهة ا�صتوائية غالفها ذو لون اخ�صر ولبها اأ�صفر ومذاقها بني املاجنو وال�صمام، تتوفر اأ�صجار البابايا 

يف منطقة اأمريكا اجلنوبيه و�صاللة واالأح�صاء والبحرين يف �صبه اجلزيرة العربية ومنطقة اآيت �صتوكة 

باملغرب.

البابايا غنية بالفيتامينات C و A و E وكذلك فيتامني ب1 وب6 والبوتا�صيوم والكال�صيوم واحلديد 

وهي غنية باالألياف مما جعلها �صاحلة ملر�صى القولون وهي فعالة جداآ يف مكافحة اخلاليا ال�صرطانية، 

وت�صاعد على اله�صم، تن�صط املعدة، تطرد الديدان وت�صاعد على �صفاء اجلروح، وحتتوي على مادة البابايني 

التي ت�صاف اإىل اللحمة املعلبة لتاأمني طراوتها، طاردة للغازات ومطهرة للجهاز اله�صمي وحت�صن و�صع 

الب�صرة، ال�صعر، االأظافر والعيون.

الــبــــابــايـــا

ت�صمع اأحيانا كالم عن اجلراثيم. اإنها بالن�صبة اليك م�صدر 

العدد  كثرية  حية  كائنات  هي  اجلراثيم  االزعاج  من  الكثري 

و�صغرية جدا ال ميكن روؤيتها اال بوا�صطة املجهر. ويجد ثالثة 

انواع من اجلراثيم: البكترييات، القريو�صات والفطريات.

البكترييات �صغرية جدا.

عددها،  ويت�صاعف  ق�صوى  ب�صرعة  وتتكاثر  تنت�صر 

م�صتطيلة  كانت  اذا  با�صيليات  اأو  ع�صيات  البكترييات  تدعى 

وقوقعيات اذا كانت م�صتديرة.

الفريو�سات هي كذلك اأ�سغر

م�صطرة  فهي  وحدها،  تتكاثر  ان  الفريو�صات  ت�صتطيع  ال 

اىل احلياة كطفيليات يف خاليا حية الأج�صام اخرى. ان ج�صدا 

ت�صكنه الفريو�صات ي�صاب باملر�ص. كلمة »فريو�ص« تعني �صما.

الفطريات هي اأي�صا جمهرية

ت�صبب احيانا امرا�صا جلدية.

هل من جراثيم نافعة؟

بع�ص اجلراثيم تعترب ا�صدقاء لالإن�صان. فمنذ زمن طويل 

ي�صتخدم االن�صان اجلراثيم دون ان يدري.

يف  اللنب.  وتخرث  العجني  تخمر  التي  هي  البكترييات 

وهي  اله�صم،  على  ت�صاعد  التي  البكترييات  مليارات  امعائك 

ت�صكل النباتات املعدية. ولكن بع�صها ، ل�صوء احلظ، اعداء.

عربت  ان  �صدف  فاذا  احلياة.  ت�صميم  على  احيانا  تعمل 

واللوزتان  واالنف  وال�صعر  اجللد  التي هي  االمنية  احلواجز 

فاإنها ت�صبب تعفنا والتهابا.

تنطلق �سرارة احلرب حالً  بني اجل�سم واجلراثيم

ترتفع حرارة ج�صمك وت�صاب باحلمى.. وذلك 

كرد فعل اجل�صم الدفاعي لقتل اجلراثيم بوا�صطة 

احلرارة. ثم ان الغدد التي هي عقد �صغرية يف 

مركز  فهي  وتق�صو:  تنتفخ  اللمفاوي  اجلهاز 

حروب طاحنة بني اجلراثيم. حتطم الكريات 

العظمي  النخاع  ويزيد  اجلراثيم.  الب�ص 

الذي ينتج هذه الكريات، من انتاجه.

األمراض، أعداء إلجسادنا



والفنية  الثقافية  ال�صروح  اهم  من  هو 

جزيرة  يف  يقع  اذ  البحرين،  مملكة  يف 

املحرق، والذي مت افتتاحه يف 12 من يناير 

ال�صيخ  جمل�ص  عاد  وبافتتاحه  2002م، 

و�صوؤونها،  للثقافة  ملتقى  ليكون  اإبراهيم 

حوار  يف  احل�صاري  لالت�صال  وموقعاً 

احل�صارات.

لقد مت بناء هذا املركز يف املوقع االأ�صلي 

الطراز  اإبقاء  حماولة  مع  االأول،  للمجل�ص 

اأول  ومنذ  املحرق،  ملدينة  املميز  املعماري 

من  اأكرث  املركز  ا�صت�صاف  لالفتتاح  يوم 

وال�صيا�صية  االأدبية  ال�صخ�صيات  مائتني من 

احل�صور  لي�صاركوا  جميعاً  جاءوا  والفنية 

ونظرياتهم  باأفكارهم  واملهتمني  واالأع�صاء 

ا�صتدعى  الذي  االأم��ر  الفنية،  واإبداعاتهم 

يقارب  ما  ال�صتقبال  جديدة  قاعة  اإ�صافة 

ثالثمائة من احل�صور يف كل منا�صبة.

خا�صه  قدمية  كتبا  امل��رك��ز  وي�صم 

القراآن  وتف�صري  ووالده  اإبراهيم  بال�صيخ 

ودرا�صات  اإبراهيم  بال�صيخ  اخلا�ص  الكرمي 

والفل�صفه  وال��ف��ن  وال��ف��ك��ر  االأدب  ف��ى 

ومرا�صالت خا�صه بال�صيخ اإبراهيم وبع�صا 

من مالب�صه.

“امل�صتقبل  الرقمي  الكتاب  املركز  وي�صم 

على  يحتوى  وال���ذى  بعيد”  م��ن  ي��اأت��ى 

والذي  البحرين  مملكة  عن  هامه  معلومات 

يعترب اأ�صافة رائعة للمركز.

ويعد مركز ال�صيخ اإبراهيم مركزاً ثقافياً 

ح�صارياً يق�صده الدار�صون والباحثون عن 

العلم والثقافة واملعرفة والتاريخ مما جعله 

البحرين  مملكة  يف  رائدة  ثقافية  موؤ�ص�صه 

جماالت  فى  متحدثا   335 ا�صتقبل  حيث 

وال�صعر  والفن  والتاريخ  كال�صيا�صة  �صتى 

�صمن برنامج املحا�صرات اال�صبوعية 

مت  الذي  املركز  �صهد   2002 عام  ومنذ 

االول  للمجل�ص  اال�صلي  املوقع  يف  بناوؤه 

بطرازه املعماري املميز �صهد تو�صعات ومن 

مدينة  فى  تراثية  بيوت  ترميم  اأجنازاته 

املحرق .

2008عامل  عام  املركز  اأ�صت�صاف  وقد 

الف�صاء  الباز ورائد  العربى فاروق  الف�صاء 

�صلمان  بن  �صلطان  االأم��ري  االأول  العربى 

غازى  الراحل  ال�صاعر  واالأديب  �صعود  اآل 

امل�صرى  وال�صاعر  الق�صيبي،  عبدالرحمن 

اللبنانى  وال�صحفى  �صو�صه  فاروق  الكبري 

معر�صا  املركز  نظم  كما  اخل��ازن،  جهاد 

كلثوم  اأم  العربى  الغناء  �صيدة  ملقتنيات 

من  كلثوم  اأم  متحف  من  نقلها  مت  حيث 

القاهرة اإىل امل نامة.

بن  اإبراهيم  ال�صيخ  اأن  بالذكر  اجلدير 

حممد ال خليفة قد اأ�صتقبل فى جمل�صه عام 

1922م الرحالة والفيل�صوف اللبنانى اأمني 

حيث  العرب  ملوك  كتاب  موؤلف  الريحاين 

لقب  اإبراهيم  ال�صيخ  على  الريحاين  اأطلق 

�صيخ ال�صعراء واالأدباء يف البحرين .

ثقافات08

وطني حبيبي
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مركز ال�سيخ اإبراهيم بن حممد اآل خليفة للثقافة والبحوث

مارتن كوبر خمرتع »املوبايل«

ولد مارتن لوران�ص كوبر يف 26 دي�صمرب 1928م، ب�صيكاغو والية اإلينوي، منح �صهادة بكالوريو�ص يف الهند�صة 

الكهربائية من معهد اإلينوي للتكنولوجيا عام 1950م، وح�صل على درجة املاج�صتري من املعهد ذاته عام 1957م.

ن�صاأت فكرة ابتكار الهاتف النقال لدى كوبر يف اأوائل ال�صبعينيات، يف الوقت الذي كانت فيه الهواتف اخللوية 

املعدات مبنزلة جهاز  �صندوق  تو�صيلها يف  ويقوم  ال�صيارات،  عدادات  لوحات  مدجمة يف  عملية،  اأجهزة غري 

اإر�صال وا�صتقبال ال�صلكي، وم�صدر اإمداد بالطاقة ب�صندوق ال�صيارة.

ومل يكد كوبر ي�صطلع مب�صئولية ق�صم هواتف ال�صيارات يف �صركة موتوروال حتى قرر على الفور اأال تقت�صر 

وظيفة هذه املنتجات على اال�صتخدام داخل ال�صيارات فقط، بل يتعني اأن تكون �صغرية وخفيفة ليت�صنى حملها 

طوال الوقت، ويقول: »متلكتني فكرة حتويل املنتجات اإىل اأ�صياء حممولة«.

منذ ميالد الفكرة يف مهدها وحتى ظهور النموذج االأويل اإىل النور ا�صتغرق االأمر 90 يوما، وقرر كوبر 

اإجراء مكاملة هاتفية م�صتخدما اجلهاز يف الثالث من اإبريل يف العام 1973 م، ومتخ�صت املحاوالت عن هاتف 

يحمل اال�صم )DynaTAC( يحوي 35 دقيقة من زمن التحدث، ويزن كيلو غراما واحدا، وبعد اأربع حماوالت 

الحقة، تو�صل فريق كوبر اإىل تخفي�ص وزن )DynaTAC( اإىل الن�صف.

ويف النهاية بداأ بيعه يف العام 1983 م، ب�صعر يبلغ اأربعة اآالف دوالر، يقول كوبر: »لقد كانت التكلفة 

باهظة والرحلة طويلة”، لكنني مل اأ�صع ن�صب عيني �صوى روؤية تكنولوجية على املدى البعيد«.
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براعم . نت

عامل القمر ال�صغري 

دروب  لينري  بدراً  ال�صغري  القمر  والدة  مبثابة  هو  ال�صغري  القمر  عامل  موقع 

االأطفال، وين�صر ابت�صامته على �صفاه كل االأطفال االأبرياء..لي�ص ذلك فح�صب، بل يقدم 

اأي�صاً زهرة حمراء تعرب عن حبه وتوا�صله مع عقول كل النا�صئني.

عامل القمر ال�صغري يتوزع بني اإنتاج اأفالم الر�صوم املتحركة، وال�صال�صل الق�ص�صية 

املوجهة لالأطفال واليافعني والنا�صئة، والربامج التعليمية والثقافية با�صتخدام اأجهزة 

احلا�صوب وغريها من املنتجات املوجهة لالأطفال واليافعني.

يراعي  كما  واالأهداف،  املبادئ  من  جمموعة  على  ال�صغري  القمر  عامل  ويرتكز 

من  �صل�صلة  املوقع  فيعر�ص  واملراهقة«،  »الطفولة  العمرية   املراحل  جميع  خماطبة 

الكتب التي تنا�صب الفئات العمرية من عمر الثالث �صنوات وحتى ال�18 �صنة، و يوفر 

املوقع ارقام توا�صل ل�صراء الكتب املنا�صبة لعمرهم.

http://www.littlemoonworld.com/h.html

عالم القمر الصغير

بتي ني�صميث جراهام، �صكرترية تنفيذية يف اأحد م�صارف مدينة داال�ص، وكانت م�صكلتها يف 

اأخطائها العديدة عند الكتابة على االآلة الكاتبة، اإذ كان عملها م�صوباً دائماً بالبقع والتلطيخ من 

كرثة الك�صط واملحو. اكت�صفت يف يوم من اأيام عام 1951 حالً مل�صكلتها عندما تذكرت اأن 

الر�صامني على الزجاج يف امل�صرف عندهم ميحون اأخطاءهم بالكتابة فوقها وال ي�صطرون 

لت�صحيحها ..!!

ا�صتخدمت  ثم  زجاجة،  يف  املائية  االألوان  بع�ص  بخلط  »جراهام«  ال�صيدة  قامت 

الفر�صاة يف تغطية االأخطاء التي وقعت فيها بتلك االألوان، و جنحت احليلة.  تطور عملها 

باأن �صارت تقوم بت�صنيع اخلليط يف منزلها وتعبئه يف زجاجات ثم تبيعه لزمالئها يف 

املكاتب االأخرى.

يف  باأ�صتاذ  فا�صتعانت  وتطويرها  اأعمالها  يف  التو�صع  قررت   1956 عام  ويف 

املائية، حتى متكنت  االألوان  درا�صة عن  واأجرت  الدهانات  الكيمياء وعامل يف م�صنع 

من �صنع �صائل �صريع اجلفاف، ي�صعب اكت�صافه، و �صجلت براءة االخرتاع حتت ا�صم 

ال�صناعي اخلا�ص. و بحلول عام 1975 كانت  ال�صائل« وافتتحت م�صروعها  »الورق 

�صركتها تنتج 25 مليون زجاجة �صنوياً.

املايجور  ابتكرها  )التفاحة(  لعبه  من  ا�صا�صا  ا�صتقت  لعبه 

واتخذت  ومنت  تطورت  ثم  الربيطاين.  اجلي�ص  من  وينكفيلد 

اجنلرتا. يف  وقوانينها  �صكلها 

وو�صحالها  �صقالها  اللذان  دورتي  االخوان  لها  قي�ص  ثم 

حاليا. بها  يلعب  التي  واالنظمة  القوانني 

االوملبية  الدورة  منذ  االوملبية  االلعاب  منهاج  يف  �صنفت 

واقليمية. عاملية  بدورات  ا�صتبدلت  ثم   1896 عام  االوىل 

ب�صكل  وتلعب  والن�صاء  الرجال  مبار�صها  ريا�صة  وهي 

الهواة  اميار�صها  خمتلط  او  واحد  جن�ص  من  زوجي  او  فردي 

كبرية. مالية  جوائز  ولها  واملحرتفون.. 

وعر�صه  قدماً   78 طوله  ال�صكل  م�صتطيل  التن�ص  وملعب 

نف�صحه  قدما   27

م������ن و����ص���ط���ة 

معلقة  �صبكة  بالعر�ص 

معدين  ك��ل  اأو����ص  بحبل 

�صغرية  خروم  اأو  فوهات  ذات  وتكون 

اما  خاللها.  من  باملرور  للكرة  ت�صمح  ال 

اخلارجي  �صكلها  يكون  ان  يجب  الكرة 

وان  �صفراء  او  بي�صاء  تكون  وان  منتظم 

امل�صرب.  اما  خياطة  بدون منرزات  مت�صلة  اق�صاطها  تكون 

وزنه يرتاوح بني ثالث ع�صرة اوقيه ون�صف واربع ع�صرة 

انكليزية. اوقيه 

كـــرة الــمــضــرب

سائل تصويب األخطاء
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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-   عمو شنبو2-  بن بن  1-   اصدقاء الغابة

87 قدماً   -  2 78 قدماً   -  1
كم يبلغ طول ملعب التنس؟

المسابقة

املعلم: ملاذا ي�صقط ورق ال�صجر يف اخلريف؟

التلميذ: الأنه يلعب طوال الربيع وال�صيف وال مي�صك 

كتاباً. 

اية  منكم  يعرف  من  تالميذه:  املعلم  �صاأل 

معلومات عن البحر امليت؟

قال التلميذ: كل ما اأعرفه اأنه كان مري�صاً قبل 

اأن ميوت.

اخلريف

البحر امليت

ا�صم  هو  ما   ]

الذي  امليالدي  ال�صهر 

حتول  اأوله،  حذفت  اذا 

اإىل ا�صم فاكهه؟.

لها  ولي�ص  رقبة  لها   ]

راأ�ص، فماهو؟.

اهلل  خلق  مباذا   ]

احليوانات؟.

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

- زهرة البراري

- 2008م

- سجاد الساري
- عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن

- شهد عزيز حسن

متوز.

الزجاجة.

من ماء.

الخميس 8 جمادى اآلخر 1434 - العدد 8774

Thursday 18th - April 2013 - No.8774



11 تسالي

[ اأول دولة ا�صتخدمت الن�صاء يف م�صلحة الربيد، هي فرن�صا. 

[ اأول من ان�صاأ م�صرفا ال�صدار االأوراق املالية، رجل  �صويدى يدعى بلم�صرتوك.

[ اأول من اكت�صف املطاط، هم االأ�صبان منذ اأكرث من 450 عاما يف 

اأمريكا اجلنوبية.

[ اأول من ركب اخليل، هو النبي اإ�صماعيل.

تعلم الرسم

هل تعلم؟!

الفوارق

المتاهة
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جمعية الكلمة الطيبة تنظم برنامجًا دينيًا تربويًا أسبوعيًا

أطفال نادي شريفة العوضي في زيارة للمركز العلمي البحريني
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متفوقون

ال�سم: ندى علي يحيى

ال�سف: الثالث ابتدائي 

مدر�سة الروابي

 ال�سم:جواهر ح�سن الرميحي

ال�سف: الثاين اعدادي

مدر�سة جو البتدائية العدادية للبنات

اطفال الروضة العالمية في زيارة للمركز العلمي

نادي مدينة حمد للأطفال والنا�سئة ينظم فعالية اأ�سبوع ال�سحة
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م�ساهمة الطفلة: غفران جعفر

م�ساهمة الطفلة: نور بوجندل
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حممد ح�سن ابل

را�سد رائد حاجي

ن�سرين جميل

اروى ح�سن عبداهلل

غدير خليل ابراهيم



Thursday 18th - April 2013 - No.8774الخميس 8 جمادى اآلخر 1434 - العدد 8774

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

PEOPLE AT WORK مـــــهــــــن

مطرب

ر�سام

خباز

م�سفف �سعر

�ساعي بريد

مزارع

جزار

جنار


