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اعلم ان بع�س� منكم ال يتن�ول وجبة االفط�ر �سب�ح�ً قبل الذه�ب للمدر�سة وهذا خط�أ 

كبري ي� اأحب�ئي يف حق بدنكم و�سحتكم، فوجبة االفط�ر مهمة جداً للج�سم الأن اجل�سم يبذل 

معظم ن�س�طه يف ال�سب�ح كم� انه يحفظ ن�سبة ال�سكري�ت يف الدم والذي هو اأمر ا�س��سي يف 

حي�ة االن�س�ن، كم� ان وجبة االفط�ر ت�س�عد على االنتب�ه والرتكيز ب�ملدر�سة وتن�سيط الذاكرة 

وتبعد اخلمول والك�سل، فال تهملوا هذه الوجبة وح�فظوا على تن�وله�.

وال�سكري�ت  والن�سوي�ت  الربوتين�ت  ت�سمل  منوعة  الوجبة  هذه  تكون  ان  ويجب 

والفيت�مين�ت حتى تكون وجبة متك�ملة.

اأمتنى لكم افط�را �سهي�ً.. و�سحة ون�س�ط�ً.

ماما شيخة
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حمررة ملحق براعم:

باأنامل رقيقة يخط ر�شومه فتبدو ر�شيقة وكاأنها تتوثب بحما�س طفولته، 

الكاريكاتري  ير�شم  ربيعاً   11 ابن  حمادة  ابراهيم  عبداهلل  ال�شغري  الفتى 

كالكبار، فكاأنه يقارعهم بخفة ومهارة متفوقاً على طفولته.

من الطبيعي اأن يربع الطفل يف مهارة معينة لكن من ال�شعب اأن يقارع 

الكبار يف هذا الفن املتقدم ويبحر فيه مبدعاً.

[ م�هي موهبتك؟.

- الر�شم وال�شباحة.

[ منذ متى بداأت لديك هذه املوهبة؟.

- منذ ان كنت يف عمر الت�شع �شنوات.

[ هل تتذكر مو�سوع اول ر�سمة ر�سمته�؟.

- على ما اعتقد ان اول ر�شمة كانت للعني.

[ من اكت�سف موهبتك، وم�دور اهلك يف هذه املوهبة؟.

من  والرفع  الت�شجيع  دور  لأبي  ولكن  موهبتي،  اكت�شفت  من  اأمي   -

معنوياتي دائما لتح�شني ر�شمي، فوالدي ووالدتي يوفران يل كل ما احتاجه 

الوان ودفاتر واقالم لر�شم لوحاتي، كما يوفران يل بيئة هادئة حتى  من 

ا�شتطيع ان اركز وابدع يف ر�شم لوحاتي.

م�ذا حتب ان تر�سم؟.

- اأحب ر�شم ال�شخ�شيات الكارتونية.

[ كم لوحة فنية ر�سمت حلد االآن ؟.

- عدد لوحاتي فاقت الثالثني لوحة.

[ هل لك م�س�رك�ت يف الر�سم؟.

نظمتها  م�شابقة  يف  �شاركت  فقد  نعم،   -

مدر�شة رابعة العدوية وح�شلت على املركز الأول، 

كما �شاركت يف املر�شم احل�شيني لالأطفال يف منطقة 

النعيم وح�شلت على �شهادة �شكر.

موهبتك  بني  توفق  ان  ميكنك  كيف   ]

ودرا�ستك؟.

فراغي،  امار�س هويتي يف وقت  انا   -

اي بعد ان انتهي من كتابة واجباتي.

عندم�  موهبتك  �ستوا�سل  هل   ]

تكرب؟.

موهبتي  �شاأوا�شل  بالتاأكيد،   -

ولن اتوقف فهذه امنيتي وموهبتي.

يف  ت�شبح  ان  تتمنى  ماذا 

امل�شتقبل؟.

امتنى اأن ا�شبح فنانا م�شهورا 

ر�شام  باربريا  جوزف  كالفنان 

�شخ�شيتي توم وجريي.

برع يف ر�شم ال�شخ�شيات الكارتونية.. عبداهلل حمادة:

اأطمح ان اأكون ر�ساماً   كالفنان »جوزف باربريا«
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طويلة  فهي  خا�س  نوع  من  اأنها خاليا  اإل  من خاليا  تتكون  املختلفة،  اجل�شم  اأع�شاء  �شائر  مثل 

الع�شلية. الليفة  ت�شمى  التي  الع�شلة  وحدة  لتكوين  منها  كبري  عدد  جتمع  املعتاد  ومن  ورفيعة، 

ومن اأغرب �شفات الألياف الع�شلية قدرتها على النقبا�س اأو الق�شر والنب�شاط.

الألياف  على  حتتوي  التي  احلزم  من  كبري  عدد  من  الع�شلة  وتتكون 

الطبيعي   و�شعها  يف  الألياف  تكون  وعندما  الرفيعة،  الطويلة  الع�شلية 

الع�شلية،  الألياف  تنقب�س  وعندما  منب�شطة،  الع�شلة  تكون  منب�شطة  اأي 

بعظمتني،  عادة  الع�شلة  وتت�شل  الطول  يف  تقل  وبذلك  الع�شلة  تنقب�س 

تنقب�س  اإن  ما  ولكنها  فيهما  �شيء  يحدث  ل  الع�شلة  تنب�شط  فعندما 

العظمتان. تتحرك  حتى 

واإن ثني ال�شاعد عملية مزدوجة، تنقب�س فيها الع�شلة ذات الراأ�شني 

الوقت. نف�س  روؤو�س يف  الثالثة  ذات  الع�شلة  وتنب�شط 

ذات  الع�شلة  فيها  فتنقب�س  اأي�شاً،  مزدوجة  عملية  ال�شاعد  وب�شط 

معظم  �شر  هو  ذلك  الراأ�شني  ذات  الع�شلة  وتنب�شط  روؤو�س  الثالثة 

ع�شالت اجل�شم فهي تعمل مثنى اأو يف جمموعات �شواء يف ذلك ع�شالت 

العني  مقلة  حترك  التي  ال�شت  الع�شالت  اأو  الأ�شابع  ع�شالت  اأو  ال�شاقني 

اأخرى تعمل  فال توجد ع�شلة تعمل على انفراد، فمهما كان العمل الذي توؤديه الع�شلة فهناك ع�شلة 

العمل. ذلك  عك�س 

وهو  رفيعة  جذور  ذو  ع�شبي  نبات  اجلفنة 

يوؤكل ويعي�س على مد ار العام يف منطقة �شمال 

العربية،  اجلزيرة  �شبه  الكناري،  جزر  افريقيا، 

منطقة  املتو�شط،  الأبي�س  البحر  حو�س  منطقة 

ي�شتخدم  وباك�شتان.  وافغان�شتان  اي��ران  جنوب 

ال�شلطة  اأنواع  كاأحد  البحرين  اجلفنة يف مملكة  نبات 

كما ان له ا�شتخدامات طبية عديدة حيث ي�شتخدم يف 

اله�شم والنتفاخ  املعوية كع�شر  ال�شطرابات  عالج 

النبات  هذا  يحتوي  املرتفع،  الدم  �شغط  وخلف�س 

األفا  الدهنية  الحما�س  من  مرتفعة  ن�شب  على 

ودايهومو  لينوليك،  جاما  �شتريادونك،  لينوليك، 

جاما لينوليك.

الحما�س  من  لينوليك  الفا  الدهني  احلام�س  يعترب 

الدهنية ال�شا�شية التي ل ي�شنعها ج�شم الن�شان لذلك يجب 

احل�شول عليها من الطعام، كما يعترب هذا احلام�س الدهني 

ت�شاعد  والتي   3 اوميغا  ا�شم  عليها  يطلق  التي  النواع  من 

احلام�س  اما  وال�شرايني.  القلب  امرا�س  من  الوقاية  على 

الدهني �شتريادونك فيدخل يف �شناعة الكرميات املو�شعية 

عن  الناجتة  اجللدية  اللتهابات  عالج  يف  ت�شتخدم  التي 

التعر�س لالإ�شاعات، يعرف احلام�س الدهني جاما لينوليك 

ان له منافع طبية عديدة حيث ي�شتخدم يف عالج العديد من 

امل�شتح�شرات  من  الكثري  �شناعة  يف  يدخل  كما  الأمرا�س، 

جاما  دايهومو  الدهني  احلام�س  وي�شتخدم  التجميلية، 

لينوليك كم�شاد لاللتهابات وخاف�س ل�شغط الدم.

الــعـــضــــــــالتالــعـــضــــــــالت

نــبــات الـجـفــــنــــــة

1 – التقليل من ا�شتخدام املبيدات.

2 – انخفا�س المرا�س الزراعية بن�شبة 80% تقريباً.

3 – زيادة النتاج مع امكانية زراعة منتجات غري متوفرة.

الزاهية  اللوان  من حيث  للمزروعات  العالية  اجلودة   –  4

والطعم املميز.

النظر عن طبيعة  الزراعة يف اي مكان بغ�س  امكانية   –  5

الرتبة املوجودة.

6 – التوفري يف ا�شتخدام املاء وال�شمدة.

تلد اأنثى حيوان املدرع جمموع�ت 

ومن  االفراد  املت�س�بهة  الفرق  من 

تلد  حني  يف  فقط،  واحد  جن�س 

غري  �سغ�راً  االأخرى  الثديي�ت 

مت�س�بهة وهي من كال اجلن�سني.

الـمــدرع بع�ض مميزات الزراعة بدون تربة
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شراب الليمون األسود
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املقادير:

ا�شود  ليمون  حبات   10

جاف

6 اأكواب ماء

3 اكواب �شكر

طريقة التح�سري:

وينزل  ويك�شر  الليمون  يغ�شل   –  1

النوى

2 – ينقع الليمون تقريباً 4 �شاعات

يو�شع يف وعاء على نار هادئة   – 3

حتى يغلي ملدة 5 دقائق

وي�شاف  ي�شفى  ثم  يربد   –  4

له ال�شكر ح�شب الرغبة ثم يعباأ يف 

جاك »ابريق زجاجي« ويو�شع يف 

الثالجة حلني تناوله

5 – يخفف عند ال�شتعمال مباء بارد 

ويقدم يف كا�شات مع مكعبات الثلج.

يزرع الب�شل يف جميع اأنحاء العامل ويف جميع 

األوانه  مطبوخاً..  اأو  نيئاً  يوؤكل  ال�شنة،  اوقات 

اأبي�س واأحمر وله فوائد �شحية جمة ي�شفي 

والقلب  والع�شالت  والدماغ  العظام  اأمرا�س  من 

والتهاب  وال�شكري  والربو  الع�شبي  واجلهاز 

الدم  وفقر  اللوزتني  والتهاب  الهوائية  الق�شبات 

وع�شر اله�شم والزكام.

 – دهنية   – بروتينيه  مواد  على  الب�شل  يحتوي 

بوتا�شيوم – �شوديوم – كال�شيوم.

الهتمام بنظافة الفم واللثة ل ي�شمن لنا ابت�شامة اآ�شرة 

من  العديد  يقينا  بل  فح�شب..  لمعة  قوية  بي�شاء  وا�شناناً 

المرا�س اخلطرية التي تهددنا نتيجة ال�شابة مبر�س اللثة 

والتهابها.

بقايا  مع  اجلراثيم  ترتاكم  عندما  يبداأ  اللثة  مر�س  ان 

ت�شمى  واللثة  ال�شنان  على  طبقة  وت�شكل  واللعاب  الطعام 

وعندما  اجلري  عليها  يطلق  �شماكتها  تزداد  وعندما  البالك 

انتفاخاً  وي�شبب  اللثة  حافة  حتت  يزحف  اجلري  يكرث 

تلحق  تفاقمت  واإذا  فيها  ونزفاً  والتهابات  واأملاً..  واحمراراً 

وفقدانها..  ال�شنان  تخلخل  اإىل  فتوؤدي  الفم  بعظام  ال�شرر 

كما قد توؤثر يف ال�شابة باأمرا�س خطرية مثل مر�س القلب 

وال�شكري والوقاية من مر�س اللثة هي:

1 – تنظيف ال�شنان بالفر�شاة مرتني يف اليوم.

2 – املواظبة على الغرغرة.

باخليوط  ال�شنان  تنظيف   –  3

اخلا�شة للفم.

ال�شنان  طبيب  زيارة   –  4

بانتظام.

5 – اختيار الفر�شاة املنا�شبة.

ال�شكر  تناول  من  التخفيف   –  6

وامل�شروبات  ال�شكاكر  يف  املوجود 

الغازية واملنتوجات امل�شنعة.

التوتر  لن  التوتر،  من  التخفيف   -  7

يدفعنا اإىل ان ن�شر باأ�شناننا اثناء النوم ليالً وهي عادة 

�شيئة توؤثر �شلباً يف ال�شنان واللثة وعظام احلنك.

8 – احلر�س على تناول الفاكهة واخل�شار.

اللثة السليمة

الباذنجان
انواعه عديدة خمتلفة 

اال���س��ك���ل واالح���ج����م 

يوؤكل مطبوخ�ً او مقلي�ً او 

حم�سي�ً او خملالً، لونه ا�سود 

مييل للبنف�سجي.

البصل



يقع مرفاأ البحرين املايل يف و�شط العا�شمة البحرينية، 

وهو م�شروع تطوير عقاري متكامل بكلفة 1،5 مليار دولر 

اأمريكي ليكون مدينة مالية متكاملة على الواجهة البحرية 

و�شع  تعزيز  بهدف  اإن�شاوؤه  مت  وقد  هذا  املنامة،  للعا�شمة 

مملكة البحرين كعا�شمة ال�شرق الأو�شط املالية.

ويتميز  املنطقة،  يف  نوعه  من  الأول  امل�شروع  ويعترب 

األف   380 اإىل  ت�شل  مب�شاحة  البحر  �شاطئ  على  باإطاللة 

مرت مربع، وي�شم عنا�شر املال والتجارة والرتفيه واحلياة 

الع�شرية و الفنون يقع على بعد 20 دقيقة من ج�شر امللك 

فهد ، ويقع على بعد 10- 15 دقيقة من مطار البحرين.

مكانة  وتعزيز  ملواكبة  البحرين  مرفاأ  وا�شتحدث 

البحرين »العا�شمة املالية لل�شرق الأو�شط« من خالل اإيجاد 

بيئة تعك�س التقنية والحتياجات الع�شرية لرجال الأعمال 

و�شركات اخلدمات املالية الإقليمية و العاملية.  

تطوير  وحدة   30 البحرية  الواجهة  تطوير  وي�شمل 

م�شتقلة ت�شم املركز املايل »برجان يتاألف كل منهما من 53 

طابقاً، املجمع املايل، بيت املرفاأ«. 

ويعترب برجا املرفاأ املايل اأعلى برجني يف البحرين، اإىل 

جانب جممع املرفاأ التجاري. 

ثقافات08

وطني حبيبي
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مــرفـــاأ الـبــحـــريـــن الــمـــالـــــــي

هو هرني بور�شيل من املو�شيقيني الكبار الذين ظهروا بعد عام 1660م، يف اعقاب فرتة من النكما�س الذي ا�شاب 

املو�شيقى يف اأوروبا.

ولد عام 1659م من عائلة مو�شيقية معروفة تويف 1695م تلقى علومه املو�شيقية مبكراً وا�شبح موؤلفاً ملو�شيقى 

اآلة الكمان وهو يف �شن العا�شرة، ُعني مديراً لالآلت املو�شيقية يف الق�شر امللكي وكتب »فانتازيا« لالآلت الوترية األف 

بالوعظ  املو�شيقي  ا�شلوبه  للكورال واوبرا �شهرية بعنوان »ديدو واينا�س« متيز  اغان لالمريات وامللكة واعمالً  عدة 

الديني كتب لآلة الكمان اأربعة اعمال تعترب حتولً جديداً للمو�شيقى والف عدداً من الغاين الدينية اهم اعماله »اوبرا 

ديدو واينا�س«.

اأقدم املت�حف الع�ملية واأ�سهره�.  اأحد  ان�س�أ ع�م 1753، وهو متحف يف لندن يعترب 

مكتبة  على  وي�ستمل  الع�ملية،  الفنية  والروائع  االآث�ر  اأنف�س  من  ن�درة  جمموع�ت  ي�سم 

�سخمة تت�ألف من حوايل ت�سعة ماليني كت�ب مطبوع وم� يزيد على مئة وخم�سني األف 

خمطوطة.

بورسيل.. من عباقرة الموسيقى

المتحف البريطاني
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براعم . نت
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قيمتها  واأن  التعلُّم،  على  الأطفال  حتفز  الكمبيوترية  الألعاب  اأن  باحثون  ك�شف 

يف  اأجريت  التي  الدرا�شة  وت�شري  املدر�شية،  املناهج  �شمن  اإدخالها  تربر  التعليمية 

بريطانيا اإىل اأن األعاب املغامرات والت�شبيه مثل �شيم �شيتي ورولر كو�شرت، وتايكون، 

الأطفال  مهارات  تطور  ومتنزهات،  عامة  حدائق  ببناء  فيها  الالعبون  يقوم  التي 

وقدراتهم على التخطيط والتفكري.

كما اأظهرت الدرا�شة اأن املدر�شني والآباء �شعروا باأن قدرات اأبنائهم يف الريا�شيات 

والقراءة والهجاء قد حت�شنت كنتيجة لهذه الألعاب، كما اأظهرت الدرا�شة، التي اأجريت 

على 700 تلميذ بني �شن ال�شابعة وال�شاد�شة ع�شرة، اأن الألعاب الكمبيوترية لي�شت 

اأو جمموعات  اأزواج  اللعب على �شكل  الأطفال يحبذون  اإن  بل  العزلة  ن�شاطا ي�شجع 

�شغرية.

وتدر�س وزارة التعليم يف بريطانيا نتائج هذه الدرا�شة التي قامت بها جمموعة 

الإعالمية  التقنية  ا�شتثمار  اإمكانية  يدر�شون  الذين  املعلمني  من  مكونة  »تيم«  تدعى 

القدرات  تنمي  الألعاب  بع�س  اأن  يجدون  فالباحثون  التعليم،  مناهج  يف  احلديثة 

واتخاذ  ال�شرتاتيجي  والتفكري  والتخطيط  التفاو�س  على  يتدربون  ال�شرتاتيجية، 

القرار.

ألعاب الكمبيوتر تنمي القدرات

ب�شمات الأ�شابع

هل جميع بصمات األصابع متشابهة؟
البد اأنك راأيت يف التلف�ز بع�س االأو�س�ع التي يرتك فيه� اأحدهم ب�سم�ت 

اأ�س�بعه على �سيئ م� وبعد ذلك يقب�س على ذلك ال�سخ�س كنتيجة لوجود 

تلك الب�سم�ت، اإذ اأن ب�سم�ت االأ�س�بع تعترب بره�ن�ً ق�طع�ً، الجم�ل لل�سك 

فيه اإذا ترك ال�سخ�س ب�سم�ت اأ�س�بعه يف مك�ن م� لكن كيف ك�ن ذلك ؟

وهذه  ال�سال�سل،  من  �سبكة  ترى  اأ�س�بعك  روؤو�س  اإىل  نظرت  اإذا 

ال�سال�سل تكون على مت��س مع اأع�س�ء احل�س يف اجللد، وتختلف هذه 

ال�سال�سل التي توؤلف ب�سم�ت االأ�س�بع من �سخ�س الآخر، اأم� هي  فال 

ميكن اأن تتغري، ف�إذا حدث واحرتق جلد االأ�س�بع مرات متت�لية تظهر 

نف�س الب�سم�ت يف كل مرة بعد اأن يلتئم اجلرح. 

وهن�ك نف�س اخل�س�ئ�س يف الب�سم�ت خ�سو�س�ً يف الو�سط، وعلى 

من  فرد  لكل  ب�لن�سبة  ولكن  االأ�س�بع،  اأطراف  ويف  ال�سال�سل  طول 

اأفراد املجتمع هن�ك ترتيب�ت خمتلفة لهذه اخل�س�ئ�س، واالآن اأ�سبح 

من ال�سهل على اأي خبي راإيج�د حوايل مئة من هذه اخل�س�ئ�س 

املختلفة يف ب�سمة اال�سبع.

من  خمتلف  نوع  مئة  االإ�سبع  لب�سمة  اأن  يعني  وهذا 

اإ�سبع ل�سخ�س م�  الرتتيب�ت،  لذلك الميكن الأي ب�سمة 

اأن تت�س�به مع ب�سمة اإ�سبع ل�سخ�س اآخر، اإنه� اإحدى 

املعجزات االإلهية اأن ميتلك كل من� ب�سم�ت اأ�س�بع 

تبقى  وهي  اآخر،  �سخ�س  اأي  ت�سبه  ال  خ��سة 

هكذا طيلة حي�ة االإن�س�ن دون اأن تتغري م�دام 

االإن�س�ن على قيد احلي�ة. 



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 26 مايو 2013   للفئة العمرية ما دون 12 سنة.

مسابقة: ما اسم هذا المسلسل الكارتوني؟

مسابقة: من داخل العدد

3-  لحن الحياة  2-   الوميض األزرق1-   ميمون

2 -  1659 م 1 - 1569م
متى ولد بورسيل؟

المسابقة

ال�شتاذ للطالب: عرف الرياح؟

الطالب: هواء م�شتعجل.

م�ستعجل

ا�سرتاك �سنوي

رقبة  لها   -1

راأ�س..  لها  ولي�س 

فماهي؟

التي  الكلمة  ماهي   -2

يبطل معناها اإذا نطقنا بها؟

الذي  ال�شيء  ماهو   -3

نف�س  يف  وحتمله  يحملك 

الوقت؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

- فا فا

6.875 -

عيسى صادق
مظاهر محمد باقر

سارة بدر ناجي

1- الزجاجة.

2- ال�شمت.

3-البحر.
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ال�شتاذ للطالب: من يرتكب غلط �شيدفع درهمني، ومن 

يرتكب غلطتني �شيدفع خم�شة دراهم؟

احد الطالب: اأ�شتاذ.. األ يوجد ا�شرتاك �شنوي.



11 تسالي

[ اأن اأق�سر �سورة يف القراآن الكرين �سورة الكوثر.

[ اأن �سوء ال�سم�ض ي�سل اإىل الأر�ض يف 8 دقائق.

[ اأن اأ�سعة الليزر اأقوى من اأ�سعة ال�سم�ض باأربع مرات.

[ اأن الفرا�سات تتذوق من اأرجلها.

هل تعلم؟!

الفوارق

المتاهة

تعلم الرسم
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عيد ميالد سعيد

فاطمة عي�سى حتتفل بعيد ميالدها

احتفلت عائلة الطفلة فاطمة عي�شى مو�شى بعيد ميالد 

الأهل  فرحة  و�شط  �شنة،   12 ال�  اأكملت  اأن  بعد  ابنتهم، 

والأ�شدقاء. وتتمنى ا�شرة ملحق براعم ل� “فاطمة” العمر 

املديد وعقبال »مائة �شنة«.

اللقاء التربوي المطور الثاني لمدرسة خالد بن الوليد االبتدائية للبنين

طلبة بن حيان يشاركون في الحملة التوعوية »توقف«
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روضة الربيع تنظم فعالية 
يوم الزراعة لبراعمها

مسابقة فن اإللقاء والخطابة 
بمدرسة الخميس للمدارس المتعاونة

م�ساهمة الطفل:حممد عبداجلليل

م�ساهمة الطفل:خالد عبداجلليل
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نادي شريفة العوضي يقيم فعالية »فرحة فريج«
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زينب عي�سى

حور حممد مهدي

كوثر خليل

هادي عبا�ض

عي�سى علي عي�سى

فاطمة حممود

�سيد هادي �سيد ح�سني

مرمي جا�سم

ح�سن علي من�سور
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

THE PLANES طائرات 

طائرة بحرية

م�ضيفة

طائرة ركاب

طائرة خفيفة

طائرة جامبو

ذيل 

طائرة �ضراعية

عجالت الهبوط

جناح

رفرف

مق�ضورة الطائرة

الـمـروحة


