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يكون  االّ  هو  ولكن  املال  فقر  لي�س  احلقيقي  الفقر 

لالن�صان �صديق فا�صل خمل�س ين�صحه باخلري.

ويقول  االإن�صان  على  اهلل  نعم  من  ال�صدق  اإخوان  ان 

النبي »�س« »املرء كثري باأخيه وال خري يف �صحبة من ال 

يرى لك عن احلق مثل ما ترى له«.

جالء  االإخوان  »لقاء  اخلطاب.  بن  عمر  �صيدنا  ويقول 

االأحزان« ويقول �صيدنا علي كرم اهلل وجهه البنه احل�صن 

»يا بني الغريب من لي�س له حبيب«.

اأعواناً«..  له  كانوا  اإخواناً  اتخذ  »من  املعتز  ابن  وقال 

ويقول احلكماء  »كم من �صديق اأقرب من �صقيق«!!

اأعزائي. 

اأن يكون له رفيق  يف هذه احلياة يحتاج االن�صان منا 

يحبه ويرتاح له يق�صي معه اوقاتا جميلة يقف معه كذلك 

يف االيام ال�صعبة.

وال�صداقة لي�صت بكرثة اال�صدقاء فبع�س اال�صدقاء ال 

يعدون ا�صدقاء، اأحياناً تكون �صداقتهم عابرة حلاجة ما ثم 

ان يكون لنا عدد قليل من اال�صدقاء  تختفي. ولي�س عيباً 

نرتاح لهم ويكونون نعم ال�صداقة املخل�صة الوفية من ان 

اأحدا  نرى  ال  العوزة  عند  ولكن  اال�صدقاء  كثريي  نكون 

منهم معنا؟

واعلموا اإن ال�صداقة لي�صت بالكم.. ولكن ال�صداقة هي 

املحبة والتعاون وامل�صاعدة حتى وان كان عدد اال�صدقاء 

يعدون على االأ�صابع!!

و�إلى لقاء

ماما شيخة
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اأثبت جدارته يف الفعاليات املدر�سية... حممد املهزع:

اأطمح اأن اأ�شارك يف م�شابقة �شاعر املليون
كتب- حمرر ملحق براعم:

يف مدر�سة خالد بن الوليد التقت »براعم« بالطفل املبدع حممد خالد املهزع الطالب يف ال�سف الثاين الذي متيز باإبداع اإ�ستثنائي يف اإلقاء ال�سعر اإذ منحه اهلل عزوجل 

�سوتاً جوهرياً ي�ساعده يف اإلقاء ال�سعر.

فزرع والد حممد حب اإلقاء ال�سعر منذ ال�سغر يف ابنه، فهو يقوم مب�ساعدته يف حفظ اأبيات ال�سعر وتدريبه على طريقة اإلقائه، وكيفية التعبري اأثناء الإلقاء.

فرغم �سغر �سن حممد اإل اأنه اأثبت جدارته وجراأته يف العديد من الفعاليات املدر�سية، فب�سوت جريء يلقي اأبياتا �سعرية جميلة متمكن من خمارج احلروف.

[ منذ متى بداأت موهبتك يف اإلقاء ال�صعر؟.

الأول  ال�سف  يف  طالباً  كنت  عندما  تقريباً،  عام  منذ   -

الإبتدائي.

[ هل لك م�صاركات يف اإلقاء ال�صعر؟.

يف  مرات  عدة  �ساركت  حيث  مدر�سية،  م�ساركات  يل   -

اإلقاء ال�سعر من خالل الطابور ال�سباحي، فم�ساركاتي تكون 

يف املنا�سبات اجلميلة التي متر فيها بالدنا احلبيبة.

[ من �صاعدك على تطوير هذه املوهبة؟.

- والدي العزيز له الف�سل الكبري يف تدريبي على طريقة 

الأحيان  ال�سعر، وبع�ض  اأبيات  الإلقاء وم�ساعدتي يف حفظ 

اأقوم بالتدرب لوحدي.

[ ماذا تتمنى اأن ت�صبح يف امل�صتقبل؟.

وا�سارك  وم�سهوراً،  معروفاً  �ساعراً  اأكون  اأن  اتنمى   -

يف م�سابقات خارج البالد، كما اأطمح اأن اأ�سارك يف م�سابقة 

�ساعر املليون.

[ هل موهبتك تعار�س درا�صتك؟.

- على العك�ض متاما، فموهبتي يف الإلقاء �ساعدتني يف 

التعبري الكتابي.

[ ماهو دور مدر�صتك يف اإبراز موهبتك؟.

ومدر�ساتي  مرمي  الأ�ستاذه  مدر�ستي  مديرة  بف�سل   -

من  فهن  الإعالم  و�سائل  يف  الظهور  من  متكنت  الفا�سالت 

الإذاعة والتلفزيون، والإلتقاء  امل�ساركة يف  احتن يل فر�سة 

بال�سحافة، من خالل هذه املقابلة  التي �ست�سيف يل ال�سيء 

الكثري، خا�سة واأنني من متابعي ملحق براعم الأيام.
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العين 

داخل  حممية  اجلمجمة،  مقدمة  يف  تقع  كروية،  �سبكة  هي 

حمجر العظمي وهي قادرة على التحرك داخل املحجر ب�سورة 

والعر�سية  الطولية  الع�سالت  من  معقد  جهاز  مب�ساعدة  حرة 

عني  قطر  وي�سل  املحجر،  داخل  بالعني  املحيطة 

الإن�سان البالغ اإىل 2.5 �سم.

اجلمجمة  عظم  يربز  احلاجبني  منطقة  ويف 

حلماية العني من ال�سابات اخلارجية ومعروف ان 

للعني 6 ع�سالت خا�سة حتركها.

 

وهو  االأرنبية  الف�صيلة  من  ثديي  حيواين 

النا�س  يربيها  التي  امل�صتاأن�صة  الثدييات  من 

من  وهي  الناعم،  وفرائها  حلومها  اأجل  من 

احليوانات االأليفة، وتوجد يف جميع اأجزاء العامل 

وحتى يف القطب املتجمد ويكون لونها اأبي�س.

االأع�صاب  على  يقتات  عا�صب  حيوان  االأرن��ب 

فهو  للجزر،  باأكله  ي�صتهر  و  واحل�صائ�س 

ت�صمحان  كرويتان  وعيناه  الب�صر،  ح��اد 

حاجة  دون  من  االجتاهات  جميع  بروؤية 

قوية،  ال�صمع  وحا�صة  الراأ�س،  لتحريك 

واأذنه مزودة ب�صيوان قابل للتوجه نحو 

م�صدر ال�صوت. كما يقوم بتحذير اأقرانه 

ي�صدر  وال  باأرجله.  االأر���س  على  بالنقر 

حاالت  يف  اإِالّ  العادة  يف  االأ���ص��وات  االأرن��ب 

اإِ�صابته  عند  اأو  التقاطه  لدى  خوفه  عند  ن��ادرة، 

باالأذى

احلمل  العام، ومدة  مرات خالل  عدة  االأنثى  تلد 

الذين  ال�صغار  ع��دد  ومتو�صط  تقريباً،  يوماً   40

خم�صة،  اإىل  ثالثة  من  االأنثى  ت�صعهم 

وقد يزيد العدد اإىل �صبعة واأحياناً 

ت�صعة، وكثرياً ما ت�صع مولوداً 

واحداً اأو مولودين فقط .

هي اأجرام �صماوية ت�صبه النجوم، وهي 

نراها  اأن  وميكن  الكون،  يف  االأجرام  اأبعد 

من االأر�س.

1963م  �صنة  الزائفة  النجوم  اكت�صفت 

�صانداج  »اآجن  الفلكيني  العاملني  قبل  من 

النجوم   هذه  تتمتع  ثيوز«،  ما  وتوما�س 

بلمعان �صديد، وهي اأ�صد ملعاناً من ال�صم�س 

برتليون مرة. 

املجرات،  داخل  الزائفة  النجوم  جند 

ويف مركزها الثقوب ال�صوداء، وهي ت�صدر 

يتغري  األف جمرة،  اأكرث مما ت�صدره  �صوءا 

عدة  كل  و�صطوعها  الزائفة  النجوم  ملعان 

اأ�صهر، اأو اأ�صابيع، اأو اأيام، اأو �صاعات.

الأرنــــــــب
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املقادير:

علبتا فطر

ب�سلة مفرومة

حبتا ثوم مب�سورتان

ملعقتا دقيق

كوبا حليب

4 كوب مرقة الدجاج

ملح و فلفل

قليل من الزبدة

الطريقة:

رقيقة،  �سرائح  اإىل  الفطر  قطعي   

حتى  بالزبدة  وال��ث��وم  الب�سل  اقلي 

من  وقليل  الفطر،  ا�سيفي  ثم  يذبال 

ا�سيفي  قليال،  وحركيهم  والفلفل  امللح 

ل  حتى  امل�ستمر  التحريك  مع  الدقيق 

يتكتل وا�سيفي احلليب واملرق تدريجيا 

خففي  بعدها  الغليان،  حتى  و�سخني 

النار واتركي ال�سوربة تغلي 15 دقيقة 

الأطباق  يف  �سبيها  ثم  التحريك،  مع 

وزينيها بالبقدون�ض.

مطبخ الصغار

شوربة كريمة الفطر

الــكــــــركـــــديـــــــهالــكــــــركـــــديـــــــه
زهوره  ت�صتخل�س  حيث  اأحمر،  لون  ذو  نبات 

�صاخناً  ويقدم  ومنع�س،  لذيذ  �صراب  حت�صري  يف 

بهذا  وال�صودان  م�صر  ا�صتهرت  وقد  بارداً،  اأو 

ال�صراب، ثم اأ�صبح هذا ال�صراب منت�صراً يف معظم 

دول العامل العربي واالإ�صالمي لفوائده الكثرية.

�صغط  خف�س  يف  ي�صاعد  فوائده:  اأبرز  ومن 

ال�صعال، ويهدىء  املرتفع، وي�صاعد يف عالج  الدم 

االأع�صاب، وين�صط حركَة املعدة، وي�صاعد على اإدار 

البول.
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اإعــــــــــالن

يعلن نادي الأطفال والنا�شئة مبركز املحرق 

الإجتماعي عن بدء تفعيل الن�شاط امل�شائي بالنادي 

يف الفرتة من 13 فرباير اإىل 25 اإبريل 2013 

للت�شجيل احل�شور اإىل النادي يف الفرتة 

ال�شباحية اأو بالأت�شال على الرقم 

 230 – 17101888

يف الربامج التالية: 

1 - امل�شلم ال�شغري. 
2 - احلا�شوب. 

3 -الأ�شغال اليدوية »بنات«.
4 - حرق اخل�شب »اأولد«. 

االإ�صالحية  احلركة  رواد  ومن  التعليم  رواد  من  رائد  �صوري  وعالمة  مفكر 

العربية وكاتب وموؤلف وحمام وفقيه �صهري، ولد عام 1849 يف مدينة حلب 

لعائلة لها �صاأن كبري.

بداأ الكواكبي حياته بالكتابة اإىل ال�صحافة وعني حمرراً يف جريدة الفرات 

فاأ�صدر يف حلب  ال�صحيفة  تلك  التي كانت ت�صدر يف حلب، فلم ي�صتمر يف 

العربية،  باللغة  ت�صدر  �صحيفة  اأول  وكانت   ،1877 عام  »ال�صهباء«  �صحيفة 

تابع  والكتابة  لل�صحافة  حبه  وب�صبب  طويالً،  ال�صحيفة  هذه  ت�صتمر  مل  ولكن 

جهاده ال�صحفي فاأ�صدر جريدة اخرى عام 1879 با�صم »االعتدال«، لكنها مل 

ت�صتمر طويالً فتوقفت عن ال�صدور.

بعد اأن تعّطلت �صحيفتاه »ال�صهباء« و»االعتدال«، انكّب على درا�صة احلقوق 

حتى برع فيها، وعنّي ع�صواً يف جلنتي املالية واملعارف العمومية يف حلب، ثم 

ع�صواً فخرياً يف جلنة امتحان املحامني للمدينة، وعني رئي�صاً لبلدية حلب. 

تويف يف القاهرة متاأثراً ب�صم د�س له يف فنجان القهوة يوم اجلمعة 

6 ربيع االأول لعام 1320 ه� املوافق 13 يونيو 1902 ودفن 

عند جبل املقطم.

وطني حبيبي

والعيادات  امل�ست�سفيات  اإن�ساء  بداية  ان  التقارير  ت�سري 

بعثة  خالل  من  1892م  عام  يف  كانت  البحرين  يف  ال�سحية 

تب�سريية كانت تزاول مهنة العالج للمر�سى يف بيت ا�ستاأجرته 

يف املنامة.

فكتوريا  م�ست�سفى  بني  فقد  1901/1900م  عام  يف  اأما 

التذكاري، وافتتح عام 1905م وهو يعترب اأول م�ست�سفى يبنى 

يف دول اخلليج العربي، وكان يف بداية اإن�ساءه تابعا للحكومة 

الربيطانية يف الهند اآنذاك، ثم مع مرور ب�سعة اأعوام احلق هذا 

امل�ست�سفى بدار العتماد الربيطاين، ومن مهام هذا امل�ست�سفى ذلك 

الوقت انه كان يقوم بعالج املر�سى من الأمرا�ض املعدية وغريها، 

جدا،  ب�سورة حمدودة  اإمنا  للمواطنني  الروتيني  العالج  بجانب 

على  ال�سحي  بالتفتي�ض  القيام  مثل  تت�سع  م�سوؤولياته  بداأت  ثم 

البواخر واإ�سدار ال�سهادات ال�سحية والتطعيم �سد اجلدري، وقد 

ا�ستمر ذلك حتى اإن�ساء دائرة ال�سحة العامة عام 1952 عندما 

انتقلت تلك امل�سوؤوليات اإىل هذه الدائرة.

هذا  على  الإ�سراف  م�سوؤولية  انتقلت  اخلم�سينات  بداية  يف 

للحكومة  خا�سعة  كانت  بعدما  البحرين  حكومة  اإىل  امل�ست�سفى 

الربيطانية يف الهند ثم ومع مرور الوقت بني على ار�ض البحرين 

م�ست�سفى اآخر وهو امل�ست�سفى الأمريكي عام 1902، الذي لعب 

حيث  وخارجها،  البحرين  من  املر�سى  عالج  يف  كبريا  دورا 

اإىل  بالإ�سافة  املجاورة،  البلدان  مر�سى  من  العديد  ي�سله  كان 

البلدان  تلك  اإىل  بزيارات متكررة  امل�سهورين  اأطباءه  قيام بع�ض 

وبالأخ�ض اململكة العربية ال�سعودية.

»فكتوريا« اأول م�شت�شفى يف البحرين واخلليج العربي

عــبـــد الــرحــمـــن الـكــــواكـبـــي
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   نادي الأطفال والنا�شئة )مدينة حمد( احتفالية يوم ال�شجرة 24\2\2012م

عمل جم�سم نخلة �سعف – ليف                                                             ا�سطوانة بال�ستيكية  - اأوراق ملونة                               الحتياجات من البيئة 

الر�سم  على الزجاج بر�سومات خا�سة   باملنا�سبة                 قناين فارقة – األوان زجاج       مت جمع القناين

اوراق جمفف من ال�سجار           الحتياجات من البيئة عمل بطاقات اأو مناظر من الأوراق  و الأزهار املجففة            

توزيع التمر على الأطفال                         -                       -

عر�ض الأعمال            -             بعد اكتمال الأعمال

فاطمة �سالح العطاوي نادي الأطفال والنا�سئة  »مدينة حمد«من املقرر الحتفال يوم اخلمي�ض املوافق 21\2\2013م   12\2\2013ممكان الحتفالية : حديقة املركز 

املالحظاتالحتياجاتالن�شاطالرقم

الدار البي�ساء اأو كازابالنكا هي اأكرب مدينة يف املغرب واأكرب مدينة من حيث عدد ال�سكان 

يف بلدان املغرب الكبري. تقع على بعد حوايل 95 كم جنوب العا�سمة املغربية الرباط على 

�ساحل املحيط الطل�سي. يبلغ عدد �سكان الدار البي�ساء 8 ماليني ن�سمة ح�سب تقديرات 2012.

يتميز مناخ الدار البي�ساء بالعتدال، وهناك اماكن عديدة للزيارة يف هذه املنطقة، ومنها: 

حديقة اجلامعة العربية، �ساحة حممد اخلام�ض، غولف الدار البي�ساء، حديقة يا�سمينة، متحف 

اأو املدينة اجلديدة وحمالت ال�سناعة التقليدية،  الفيال والفنون، حي الحبا�ض 

م�سجد احل�سن الثاين املبني ما بني �سنة 1986 و 1993. الذي يحتوي 

على اأعلى مئذنة يف العامل بعلو 170 مرت وثالث اأكرب م�سجد يف 

القدمية  املدينة  النبوي،  وامل�سجد  احلرام  امل�سجد  بعد  العامل 

الدياب،  بعني  الكورني�ض  املركزي،  ال�سوق  مراك�ض،  وباب 

البي�ساء، ميكا  الدار  زاوية �سيدي عبد الرحمان، مهرجان 

راما اأرقى مركب �سنمائي يف املغرب.

الكــــاراتــيـــه

الـدار البـيـ�ضــاء

 5 منذ  الهند  النف�سي. عرفته  والدفاع عن  القتال  فنون  فن من 

بطريقة  هندياً  مهراجاً  وكان  اأغنيائها  اأحد  فكر  عندما  عام  اآلف 

و�سائل  اإل  الن�سان  فيها  لي�ستخدم  مميزة..  النف�ض  عن  للدفاع 

وكيف  احليوانات  يراقب  فاأخذ  الطبيعة.  بها  وهبته  طبيعية 

اأعدائها وركز  اأو مهاجمة  الدفاع عن نف�سها  اأع�ساءها يف  ت�ستعمل 

الطيور اجلارحة  النمر وهو يفرت�ض فري�سته.. وعلى  على مراقبة 

وهي تنق�ض على بع�سها وكانت مراقبته ترتكز كثرياً على حركة 

الرجل والجنحة. 

فبداأ  نف�سه  عن  الن�سان  لدفاع  احلركات  هذه  منها  فاقتب�ض 

بدرا�سة مواقع ال�سعف والقوة من اأع�ساء واجزاء اجل�سم الب�سري. 

ومن الهند انتقل هذا الفن اىل ال�سني يف القرن الرابع امليالدي حيث 

تطورت وتعددت فنونه وا�سماوؤه وطرق ممار �سته.

ال�سني.  يف  ممار�سة  القتال  فنون  اعرق  فو  كونغ  فن  ويعترب 

ا�سماء  م��ن  م�ستمدة  ان���واع  خم�سة  ويت�سمن 

احليوانات والطيور التي اقتب�ست منها تلك احلركات 

وهي: احلية � النمر �� القرد �� القطة الربية �� والكركي 

اللعبة عن طريق  انتقلت هذه  ثم  الطيور.  وهو نوع من 

ل  الدول حيث  باقي  اىل  واملحاربني  والتجار  الدين  رجال 

قى هذا الفن كل اهتمام وحتول اىل و�سيلة من و�سائل الدفاع 

الوطنية.. مما �سمي بال�سالح املختفي او اليد اخلالية.

الفن وهو فوناكو�سي  ا�سم جديد لهذا  ويف عام 1917م برز 

�سنة.   11 وعمره  الفن  هذا  مبمار�سة  بداأ  الأ�سل،  الياباين  جي�ض 

لليابان عام 1915م وعمل على تطويره ون�سره  الفن  وحمل هذا 

ياباين  م�سطلح  اىل  �سيني  م�سطلح  من  يغريه  ان  ا�ستطاع  حتى 

العاملي  الحتاد  ا�س�ض  كاراتيه«  او  اخلالية  »اليد  ا�سمه  مكان 

ملنظمات الكاراتيه 1974م.
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ما دون 12 سنة.

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

الفائزون:

نواره حممد الع�شم - زينب فا�شل جعفر - بدرية يو�شف ال�شندي

م�سابقة: من داخل العدد

3-   بوليانا2-  ن�شاء �شغريات1- الب�شتان الأخ�شر

1905 - 2 1900  - 1

متى بني م�شت�شفى فكتوريا التذكاري؟

 

1- ما هي التي تاأكل ول ت�سبع؟

الذي يوجد يف  ال�سيء  2- ما هو 

و�سط باري�ض؟

3- ما هو البيت الذي لي�ض فيه اأبواب 

ول نوافذ؟

األغــــــــــــــــــــاز:

الأجوبة

1- النار

2- حرف الراء

3- بيت ال�سعر

اإجابة العدد ال�شابق:طرائف

1- الهداف   2-   220 الف مواطن

اجلوائز مقدمة من 

وزارة التنمية االجتماعية

اأن  العزيزة  جدتي  يا  ت�ستطيعني  هل  احلفيد: 

تاأكلي اللوز؟

اجلدة: ل يا عزيزي.. لي�ض لدي اأ�سنان.

احلفيد: اإذن فاحتفظي بهذا الكي�ض حتى اأنتهي من 

لعب الكرة.

اأعطيني  ماما  لها:  وقال  اأمه  اإىل  الأطفال  اأحد  ذهب 

ال�سارع.  )ي�سيح( يف  م�سكني  لرجل  اأعطيها  حتى  نقوداً 

فرحت الأم لقلب طفلها الطيب واأعطته النقود، ثم �ساألته: 

وملاذا يزعق هذا الرجل يا ولدي... قال الطفل: اإنه ي�سيح 

... اآي�سكرمي ... اآي�سكرمي. 

اأ�شنان

اآي�شكرمي
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اكت�شف الفوارق 

املتاهة

اأقـــــــوال..

اأعواد  من  املاليني  ت�سنع  واحدة  �سجرة  من   ��1

الثقاب. ويعود ثقاب واحد نحرق ماليني ال�سجار.

 »برنارد�سو«.

2�� اأن�سف اأذنيك من فيك.. فقد خلق اهلل لك اأذنني 

وفماً واحداً وذلك حتى ت�سمع اأكرث مما تتكلم.

»اأبو الدرداء«

تعلم الر�شم
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اأن�شطة متنوعة لنادي الأطفال والنا�شئة يف مركز مدينة حمد الجتماعي
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طلبة المدرسة األهلية يتعرفون على معالم الثقافة الفرنسية

الأطفال ي�شاركون يف اأن�شطة متنوعة باملركز العلمي البحريني
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مدر�شة خالد بن الوليد حتتفل بذكرى امليثاق الوطني

براعم رو�شة الأجنال يحتفلون بذكرى امليثاق
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مرمي جا�شم حممد

دانيا فا�شل

زين م�شطفى اخلان

ح�شني علي عبداهلل

حممد علي عبداهلل

حممد جا�شم حممد
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At the Doctor

طبيب

ال�شتقبال

 �شندوق 

ال�شعافات الأولية

ر�شم فح�ص النظر

مطرقة مطاط

ل�شق اجلروح

ثريمومرت

اأريكة

اآلة قيا�ص الوزن

كتب طبية

�شماعة الأذن

دواء

م�شباح �شغري

�شمادات


