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عندما نكون و�صط جمموعة من الأ�صدقاء اأو الأهل هناك اأ�صول وقواعد يجب اتباعها دائماً 

وان ل نن�صاها، منها حركات الوجه وتعبرياته تنم عن اأخالقنا وطباعنا جتاه الآخرين فال نرتك 

وجهنا حتت رحمة املوؤثرات النف�صية لي�صبح تارة مك�صراً وتارة مقطباً وتارة مفتوح العينني من 

الده�صة اأو ممدود ال�صفتني.

ان هذه احلركات ت�صوه جمال الوجه وت�صفي علينا ماً لي�س فنيا وتظهرنا مبظهر اخلفة وعدم 

التزان.

لذا علينا يا اأحبائي اأن نتحكم يف حركاتنا املعربة بقدر المكان واأن نكون طبيعيني حتى ل 

ي�صخر منا اأحد وُيكون فكرة خاطئة عنا نحن ل�صنا يف حاجة لها..

و�إىل لقاء

ماما شيخة
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يف جو ي�سوده �لفرح و�ل�سرور

ماليني امل�سلمني يحيون  ذكرى املولد النبوي ال�سريف اليوم

ق�سة الر�سول )�ص(:
�لإثنني 12  يوم  �ملكرمة يف  �هلل عليه و�سلم مبكة  �سيدنا حممد �سلى  ولد 

بنت وهب،  �آمنه  و�أمه  عبد�ملطلب،  بن  عبد�هلل  �أبوه  �لفيل،  عام  من  �لأول  ربيع 

عا�ش يتيما لأن �أباه مات وهو يف بطن �أمه، �أر�سعته �ل�سيدة حليمة �ل�سعدية، 

فبارك �هلل لها ورزقها خري�ً كثري�ً، ثم ماتت �أمه عندما �أ�سبح عمره �ست 

�سنو�ت فرعاه جده عبد�ملطلب، وبعد موت جده قام 

برعايته عمه �أبو طالب.

وقد �ساعد عمه يف �لعمل بالتجارة، و�سحبه 

�ل�سام، وكان  �سلى �هلل عليه  �إىل بالد  يف رحلته 

مكان  ويف  عمره،  من  ع�سرة  �لثانية  يف  و�سلم  

ر�هباً  قابال  و�حلجاز-  �ل�سام  بني  رى-  ُب�سْ ي�سمى 

ُيْدعى ُبَحرْيَ� �لذي عرف حممد�ً  �سلى �هلل عليه و�سلم  

بخامت �لنبوة بني كتفيه، و�أنه يتيم و�أمر عمَّه �أن يرجعه 

�إىل مكة خوفاً عليه من �ليهود.

 عرفت خديجة ر�سي �هللهّ عنها عن حممد �سلى �هلل عليه 

لها، فو�فق  �أن يتاجر  �ل�سدق و�لأمانة فطلبت منه  و�سلم 

�ل�سام  بالد  �إىل  لها  بتجارة  فذهب  و�سلم   عليه  �هلل  �سلى 

من  هذه �لرحلة بربح كبري، وحكى لها َمْي�َسَرُة غالمها ما ر�آه من وعاد 

ُح�ْسِن ُخلُق �لنبي  �سلى �هلل عليه و�سلم �إذ كان معه يف هذه �لرحلة فاأعجبت به 

فخطبها �إليه عمه �أبو طالب وزوجه �إياها، وكان �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم  

حينذ�ك يف �خلام�سة و�لع�سرين من عمره، بينما هي يف �لأربعني من عمرها، 

�لبنني-  له من  �هلل عليه و�سلم  وقد ولدت  �لر�سول �سلى  �أُْوىَل زوجات  وهي 

�لبنات  و�لطاهر( ومن  )بالطيب  يلقب  �لذي  �هلل  يكنى، وعبد  كان  �لقا�سم وبه 

زينب ورقية وفاطمة و�أم كلثوم.

ُعِرَف �لر�سول )�ش( يف مكة بالأمانة و�ل�سدق و�لر�أي �ل�سديد  و�ن�سرف 

عن حياة �جلاهلية، فلم ي�سرب �خلمر، ومل ي�سجد ل�سنم ومل يحلف بالآلهة، وملا 

بلغ �لأربعني من عمره �أُوِحَي �إليه.

 فكان �أول من �آمن به من �لن�ساء خديجة ر�سي �هللهّ عنها. ومن �لرجال �أبو 

بكر �ل�سديق ر�سي �هللهّ عنه ومن �ل�سبيان علي بن �أبي طالب ر�سي �هللهّ 

�آمن من �ملو�يل زيد بن حارثة ر�سي �هللهّ عنه. وممن  عنه. و�أول من 

�أ�سلم يف وقت مبكر �أهل بيت �أبي بكر، و�سعد بن �أبي وقا�ش، وعثمان 

بن عفان، وطلحة بن عبيد �هللهّ و�لزبري بن �لعو�م وخالد بن �سعيد 

بن �لعا�ش.

يوم  �سحى  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  توفى 

للهجرة   11 عام  �لأول  ربيع   12 �لثنني 

حجرة  يف  ودفن  �ملنورة  �ملدينة  يف  وذلك 

عائ�سة ر�سي �هلل عنها،جنوب �سرق �مل�سجد 

�لنبوي. 

كتب - حمرر ملحق بر�عم:

يف  امل�صلمني  ماليني  يحيي  وال�صرور،  الفرح  من  بجو 

املولد  ذكرى  اخلمي�س  اليوم  الإ�صالمي  العامل  اأرجاء  خمتلف 

الأول،  ربيع  �صهر  من  ي�صادف 12  والذي  ال�صريف  النبوي 

فهذه الذكرى متثل بزوغ �صم�س احلق واإ�صراق نور احلقيقة 

اإىل خلقه متمماً  للعاملني وبعثه  الـله رحمة  اأر�صله  مبولد من 

ملكارم الأخالق.
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األــــــوان فـــــــــي كـــــــــل مــــكــــــــان

الــــجــــمــــــل

من�سجمة  �ألو�نا  فيه  وجعل  وح�سنه  فاأبدعه  �لكون  �هلل  خلق 

و�ل�سكينة،  �لر�حة  �لنف�ش  يف  وتبعث  �لناظرين  ت�سر  متنا�سقة 

مثل  �لطبيعية:  �للو�ن  منها  ومتنوعة،  كثرية  �لكون  و�للو�ن يف 

�لتي  �ل�سناعية  �للو�ن  ومنها  و�جلبال،  و�ل�سجار  �لزهار  �لو�ن 

ي�ستخدمها �لفنان يف ر�سم لوحته فتظهر يف �سورة جميلة ر�ئعة، 

يف  ت�ستخدم  �لتي  �لل��و�ن  ومنها 

و�ل�سناعات  و�ملن�سوجات  �لطباعة 

ل  هذ�  كل  و�م��ام  �ملختلفة، 

�هلل  قول  نردد  �ن  �ل  منلك 

�هلل  »فتبارك  وج��ل  عز 

�ح�سن �خلالقني«.

جذب  فباإ�ستطاعتنا  عجيبة،  �أ�سياء  �ملغناطي�ش  يفعل 

�أو مغناطي�ش من بعد،  �أو جذب م�سامري  باآخر،  مغناطي�ش 

�إذ�  �آخر  مغناطي�ساً  يقود  �أن  �أي�ساً  �ملغناطي�ش  وي�ستطيع 

و�سعنا بني �لثنني لوحاً من �لزجاج. فكلما حركت �أحدهما، 

تقوى  خا�سة،  �سحب  قوة  للمغناطي�ش  �لأخ��ر.   تبعه 

“�لقطبني”. ولكل  ن�سميهما  �للذين   بارز عند طرفيه  ب�سكل 

قطب  كل  يجذب  وقطب جنوبي.   �سمايل،  قطب  مغناطي�ش 

�إليه �لأ�سياء �حلديدية و�لفولذية. كما ينجذب �لقطب نف�سه 

�إىل قطب مغناطي�ش �آخر، لكن يجب 

�سمالياً،  قطباً  �أحدهما  يكون  �أن 

و�لآخر قطباً جنوبياً. عند ذلك 

�أما  متاماً،  �لأثنان  يلت�سق 

�سماليني  قطبني  و�سعت  �إذ� 

بع�سهما  مع  جنوبيني  �أو 

قطب  كل  دف��ع  بع�ساً، 

�لآخر بعيد�ً عنه.

�أ���س��ك��ال  ت��ت��ع��دد   

يكون  فقد  �ملغناطي�ش، 

ق�سيب  �سكل  ع��ل��ى 

ح��دودة  حتى  �أو  �أوح��ل��ق 

ح�سان، لكن مهما تعددت �أ�سكاله، فاإنه يتبع نف�ش �لقاعدة، 

�ملت�سابهة  و�لأقطاب  تتجاذب،  �ملختلفة  �لأقطاب  �أن  وهي 

ب�سفنهم  ي�سافرون  �لبحارة  كان  �ل�سنني  مئات  قبل  تتنافر. 

بعيد�ً جد�ً عن �لرب، وغالباً على بحار مل يعرفها �أحد، من قبل 

مل يكن لديهم يف ذلك �لوقت خر�ئط حديثة �أو �أجهزة ر�د�ر 

د�ئماً،  �لإجتاهات  كانو� يعرفون  ذلك  بها ومع  ي�سرت�سدون 

�سمالً وجنوباً و�سرق وغرباً. ولكن كيف �أمكنهم ذلك؟

“�لبو�سلة”.  ��سمه  �سينياً،  كانو� ي�ستخدمون �خرت�عاً   

لكي تعمل �لبو�سلة يجب �ن يكون هناك مغناطي�ساً يجذب 

هذ�  �جلنوب.  و�جتاه  �ل�سمال  �جتاه  لنا  لتو�سح  �إبرتها، 

تر�ها  �لتي  �ل�سغرية  �ملعدن  قطعة  هو  لي�ش  �ملغناطي�ش 

عن  عبارة  �لأر���ش  نعم.  باأكملها.  �لأر���ش  و�إمنا  �أحياناً، 

مغناطي�ش كبري، وهي مثل كل مغناطي�ش، لها قطب �سمايل 

�إبرة  عن  عبارة  �لبو�سلة  د�خل  �ملوؤ�سر  جنوبي.   وقطب 

ممغنطة، قطبها �ل�سمايل يجذبه قطب �لأر�ش �ل�سمايل. لذلك 

توؤ�سر �لبو�سلة �إىل جهتني �ل�سمال و�جلنوب د�ئماً.

قـــــوة الـمــغـــنــــاطـــيـــــ�ص

يتغذى على  والعط�س،  يتحمل اجلوع  لأنه  ال�صحراء  �صفينة  ي�صمى  األيف  حيوان 

الع�صاب وميكن من اأن ن�صتفيد من لبنه وحلمه.



العنب

املقادير:

بطاطا   ���� ملح   ����

كاأ�ش   �� �لكمية  ح�سب 

 �� مفروم  بقدون�ش 

حلقات  ب�سل  ف�ش 

 �� طماطم  حبة   ����

زيت زيتون �� ع�سري 

ليمون.

طريقة التح�سري:

تقطع  ثم  �لبطاطا  ت�سلق   ��

بال�سل�سة  تتبل  ث��م  حلقات 

�لفرن�سية.

�� يفر�ش �لبقدون�ش يف �لطبق 

و�لب�سل  �لبطاطا  حلقات  ون�سع 

ثم تر�ش بالزيت و�مللح و�لليمون 

وتزين بقطع �لطماطم.

مطبخ الصغار
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سلطة البطاطا

اجللد واق ولكنه ح�سا�ص

يحتاج وجهك �ملعر�ش د�ئما للهو�ء �ىل �ن تغ�سله كل يوم.

يجب �ن تغت�سل جيد�.

��ستحم كل يوم لن �لو�ساخ و�لغبار تعلق باملادة �لدهنية.

ينزع �لفرك �لطبقة �لدهنية �لقدمية �لتي تتجدد ب�سرعة.

جراح، تورمات، اآثار لطمات

جلدك متني، يحميك. لكن �حد�ثا جتري �حيانا: يجب 

�سدمة  ر�أ�سك  تلقى  �ذ�  �جلر�ح.  تطهري  د�ئما 

تتحطم  قا�سيا.  كان  ولو  حتى  يتورم 

و�للمفوية  �لدموية  �لدورة  �وعية 

ويتفجر �ل�سائالن �لدم و�للمفا. 

يتورم مكان �ل�سدمة! وتاأتي 

لن�سجة  خا�سة  خاليا 

ل�سالح  د�عمة  جماورة 

�يام  ب�سعة  ويف  �ل�سر�ر. 

يرب�أ �جلرح.

�نت  فان  لك  �سدمة  حتدث 

متورم �جلبني �و خمدو�سه �و مزرقه و�حيانا تظهر �حلالت �لثالث معا. و�ذ� �زرق 

جبينك، فال�سباب هي ذ�تها: ي�سكل حتطم �لوعية �لدموية بقعة من �لدم �لر�كد 

حتت �جللد. وحل�سن �حلظ تلتئم �لوعية �سريعا ويتوقف �لدم عن �ل�سيالن. يتبدل 

�للون �لزرق �ىل خمتلف �للو�ن يف �ليام �لتية ثم يختفي.

حذار احلروق!

�ملاء �لغايل، �ملكو�ة، �لكهرباء، مو�د �لتنظيف، كلها باإمكانها �ن حترق جلدك. 

فهو ل يحتمل حر�رة مرتفعة جد�. تكون �حلروق، تبعا خلطورتها، من �لدرجة 

�لوىل �و من �لدرجة �لثانية �و من �لدرجة �لثالثة.

ففي �لدرجة �لوىل يحمر �جللد، ويف �لدرجة �لثانية تظهر فقاعات على �جللد. 

ويف �لثالثة ي�ساب �جللد يف �لعمق وي�سود.

ال�سم�ص حترق

كن �سديد �حلذر من لفحات �ل�سم�ش. يحمي �جللد نف�سه، عادة، من �ل�سم�ش 

ب�سنعه �مليالنني. في�سمر وي�سبح ��سد مقاومة. لكن �ذ� مل نكن حذرين و�ذ� مل ندهن 

ج�سمنا مبر�هم و�قية يف �ليام �لوىل �لتي نتعر�ش فيها لل�سم�ش، ن�ساب بحروق 

بالغة. يجب �ن يعتاد �جل�سم، تدريجا، حر�رة �ل�سم�ش. يحتفظ �جل�سم �ملحروق 

باآثار �حلرق مدى �حلياة.

الــــــــذرةالــــــــذرة
ثمرة فيها ف�صو�س �صغرية �صفراء اللون 

رائع  هند�صي  برتتيب  بع�صها  قرب  جتتمع 

»�صبحان اللـه«.

وي�صتخرج  م�صوية  اأو  م�صلوقة  تاأكل 

يعمل  كما  لل�صحة  املفيد  الذرة  زيت  منها 

ال�صغري  تناوله  يحب  الذي  الف�صار  منها 

يف  او  التلفاز  م�صاهدة  عند  خا�صة  والكبري 

�صالت ال�صينما فهو الأكل املف�صل للمتفرجني.

العنب
تظهر  الطعم.  لذيذة  فاكهة  العنب 

األوان  ولها  ال�صيف  ف�صل  يف  بكرثة 

والأخ�صر  الأ�صفر  منها  عديدة 

منه  وي�صنع  طازجاً  يوؤكل  والأحمر، 

وت�صتخدم  واملربى،  والزبيب  الع�صري 

املح�صي  الطبخ  يف  اأوراقه 

على  لحتوائه  مفيد  وهو 

الفيتامينات.
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اأبو متام الطائي

هو حبيب بن �أو�ش بن �حلارث �لطائي �ملعروف باإ�سم �أَبو 

مَتهّام عا�ش ما بني عاميهّ 843 - 796 م. ولد بقرية )جا�سم( 

من قرى حور�ن ب� �سورية، فهو �ساعر عربي كبري.

متتمة  فيه  �لكالم،  حلو  ف�سيحاً،  طويالً،  �أ�سمر،  كان   

�لعرب  �أر�جيز  �أرجوزة من  �ألف  �أربعة ع�سر  ي�سرية، يحفظ 

غري �لق�سائد و�ملقاطيع. ويف �أخبار �أبي متام لل�سويل: “�أنه 

كان �أج�ش �ل�سوت ي�سطحب ر�وية له ح�سن �ل�سوت فين�سد 

�سعره بني يدي �خللفاء و�لأمر�ء”.

بينه  �لتف�سيل  يف  و�ختلف  وجز�لة،  قوة  �سعره  يف   

وبني �ملتنبي و�لبحرتي، له ت�سانيف، منها فحول �ل�سعر�ء، 

خمتار�ت �حلما�سة، وخمتار �أ�سعار �لقبائل، ونقائ�ش جرير 

و�لأخطل.

اأول من كتب ل اإله اإلّ اهلل حممد ر�صول 

اهلل على العملة.

هو احلجاج بن يو�صف الثقفي 

ميالدية   714 عام  تويف  الذي 

بالد  على  ــاً  ــي وال ــان  ك ــد  وق

على  والــيــاً  ــان  وك احلجاز 

اجليو�س  واأر�صل  العراق 

وبلخ  بخاري  فتحت  التي 

بنى  ــذي  ال وهــو  وال�صند 

الكوفة  بني  وا�صط  مدينة 

خطيباً  وكـــان  والــبــ�ــصــرة 

�صهرياً.

عام  بالطائف  ون�صاأ  ولــد 

660م.

يحفر  بئر  �أول  مبحاذ�ه  �لنفط  د�ر  تقع 

�لدخان،  جبل  �سفح  عند  �لنفط  ل�ستخر�ج 

�فتتاح  مت  فقد  �إد�رته،  بابكو  �سركة  وتتوىل 

�ل�سيخ  �هلل  باإذن  له  �ملغفور  عهد  يف  �لد�ر 

يونيه   2 خليفة،  �آل  �سلمان  بن  عي�سى 

عاماً   60 مرور  �فتتاحها  ليتز�من   ،1992

على  �كت�ساف �لنفط يف �لبحرين.

 وعلى مر �ل�سنني، تطورت �لد�ر لت�سبح 

يرتادها  �سياحيا  ومعلماً  تعليمياً  مركز�ً 

يف  �لنفط  ب�سناعة  و�ملهتمون  �ل�سياح 

�لنفط  �سناعة  لتاريخ  ومرجعاً  �لبحرين، 

معرو�سات  من  ت�سمه  ملا  نظر�ً  �لبالد،  يف 

�أهد�فها  لتحقيق  خالله  من  ت�سعى  نادرة، 

�لتاريخية،  �ملقتنيات  �ملحافظة على هذه  يف 

�أ�سبح  �لذي  �لنفط  عن  �ملعرفة  ن�سر  وعلى 

مادة هامة لي�ش للبحرين فح�سب، بل ملنطقة 

�خلليج �لعربي �لغنية به �أي�ساً.

وت�سرد د�ر �لنفط من خالل معرو�ساتها، 

ق�سة �نتقال �لبحرين من بلد �رتبطت �سهرته 

�لطبيعي  باللوؤلوؤ  �لقدمية  �لع�سور  منذ 

نفطية،  دولة  �إىل  و�سناعته،  و��ستخر�جه 

وتروي كيف �أن �لبحث عن �ملياه �جلوفية يف 

�أدى  �لبحرين 

�إىل �لبحث عن �لنفط.

لل�سور  معر�ساً  �لنفط  د�ر  وت�سم 

�لفريدة  و�خلر�ئط  و�لوثائق  �لتذكارية 

يف  بالرغبة  �لتاريخي  �لهتمام  تظهر  �لتي 

�جليولوجية  و�خل�سائ�ش  �لنفط،  �كت�ساف 

ل�سخور �لبحرين وعينات من �لنفط و�ملو�د 

�سجالت  من  ومناذج  �لأخرى  �ملعدنية 

عمليات حفر �لآبار وتطويرها.

�لإغريقية  �لكلمة  تعني  ما  وبقدر 

�لأر�ش  فاإن  �ل�سخور(،  )نفط  “برتوليوم” 
�لنفط  موطن  هي  �ل�سخور  من  ومكوناتها 

من  �لنفط ت�سم كثري�ً  د�ر  فاإن  فعال، ولذلك 

وتاريخ  بال�سخور  �ملت�سلة  �ملعرو�سات 

كونها  بحكم  �لنفط  د�ر  وتعترب  �لأر�ش، 

من  طر�أ  ملا  و�قعية  مر�آة  متجدد�ً،  متحفاً 

متغري�ت يف عامل �لنفط.

وطني 
حبيبي

دار النفط »متحف النفط«

ال اإلــــــه اإاّل الــــلـــــه
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من الألعاب الريا�صة القدمية التي مرت مبراحل عديدة حتى اتخذت ا�صمها وموا�صفاتها 

التعديالت  بع�س  عليها  ادخلوا  الذين  الملان  هم  تطورها  على  عمل  من  واأول  احلالية، 

يف  وقوف  وهم  الالعبون  يتداولها  كان  اأن  بعد  بالكرة  يجري  اأن  لالعب  ف�صمحوا 

اأماكنهم.

الأملاين »هيزر« عندما درب تالميذه  اأحد معلمي اجلمباز  ابتكرها  اليد  وكرة 

عليها ثم تطورت عندما تعاون هيزر مع اأحد مدر�صي الرتبية البدنية الأملاين 

من  ال�صا�صية  مبادئها  بع�س  اأخذت  التي  للعبة  جديدة  قوانني  لو�صع  �صلذ 

بع�س األعاب اأخرى ككرة القدم وال�صلة. وانت�صرت هذه اللعبة يف املانيا والدول 

املجاورة. وكانت بطولتها الدولية الأوىل عام 1915م بني النم�صا واملانيا اأما اأول بطولة 

عاملية للرجال فقد جرت 1938م فازت بها املانيا، ملعب كرة اليد م�صتطيل ال�صكل طوله 

40 مرتاً وعر�صه 20 مرتاً.

وينق�صم اىل ق�صمني منطقة املرمى ومنطقة اللعب.

الكرة كروية ال�صكل ت�صنع من اجللد الطبيعي اأو اجللد ال�صناعي.

املرمي يثبت على الأر�س يف منت�صف كل من خطي املرمى بات�صاع ثالثة اأمتار وارتفاع مرتين 

ويجب ان تكون العار�صة والقائمان من اخل�صب اأو اي مادة �صناعية مماثلة.

يزود املرمى ب�صبكة بحيث ل ت�صمح بارتداد الكرة مبا�صرة عند الت�صويب. وتتاألف املباراة 

من �صوطني مدة كل منهما 30 دقيقة ويف�صل بينهما ا�صرتاحة مدة 10 دقائق.

كــــــــــــرة الـــــــــــــيــــــــــــــــد

الـبــــحـــــر االأ�ســـفــــــــــر
وبني  جهة  من  و�ل�سمالية  �جلنوبية  كوريا  بني  �لأ�سفر  �لبحر  يقع 

�لتي تلون  �لرمال  �ل�سم وجود حبيبات من  �ل�سني، و�سبب ت�سميته بهذ� 

مياهه.

كوريا  �لغرب يف  ببحر  �أي�سا  �لأ�سفر  �لبحر  ويعرف 

�ل�سمايل من بحر  �جلنوبية و�ل�سمالية، وهو �جلزء 

�ملحيط  �ل�سرقي و�لذي يكون جزء� من  �ل�سني 

�لأر��سي  بني  �لبحر  هذ�  ويقع  �لهادي، 

�ل�سينية و�سبه �جلزيرة �لكورية.

ومن �أهم مز�يا �لبحر �لأ�سفر: 

ُف مناَخ �ملناطِق �ملحيطة،   يلطِّ

�لبحريَّة،  �ملالحَة  ُط  ين�سِّ

و�سيَد �لأ�سماك، ي�ساعُد 

�لزر�عة  �زدهاِر  على 

�ملناطق  يف 

�ملحيطة.

مدينة �أبا

هذه املدينة الإ�صالمية الرائعة 

التي تقع يف اأق�صى جنوب �صرق 

ال�صرقي  �صمالها  واإىل  نيجرييا، 

مدينة  تقع  50كم  م�صافة  وعلى 

عا�صمة  هاركوت”  “بورت 
ت�صتهر  التي  ريفرز”  “ولية 

العاملية. ال�صياحية  بفنادقها 

يربطها  )اأبا(  مدينة 

�صبكة  النيجريية  املدن  بباقي 

جيدة  وحديديَّة  يَّة  برِّ موا�صالت 

العمل  من  املدينة  �صكان  مكَّنْت 

فتميَّزوا  وال�صناعة،  بالتجارة 

والكاكاو  الزيوت  �صناعة  يف 

اخلفيفة  ال�صناعات  وبع�س 

واملن�صوجات.

اإىل  الإ�صالم  َل  َو�صَ وقد 

مدينة )اأبا( وكذلك باقي املناطق 

زمن  منذ  عامة  ب�صفة  النيجريية 

الثاين  القرن  اإىل  يرجع  بعيد 

)ال�صاد�س  اأي  امليالدي  ع�صر 

الهجري(.

كــــــــــــرة الـــــــــــــيــــــــــــــــد
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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 20 يناير 2013   للفئة العمرية 

ما دون 12 سنة.

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

الفائزان هما:

مرمي العبار -  نور فا�سل جعفر

م�سابقة: من داخل العدد

3-    توم �سوير2-   توم اند جريي1- هاك وجاك

   1994  - 2 1992  - 1

   متى مت افتتاح دار النفط ؟

 

1�� ما هو �جلرح �لذي ل ينزف دماً؟؟

2�� ما هي �لدولة �لإ�سالمية �لتي تبد�أ 

مت�سابني  بحرفني  وتنتهي  بحرفني  حروفها 

ويف و�سط �ل�سم ��سم ركن من �أركان �لإ�سالم؟؟

يوم  قبل  �جلمعة  يوم  ياأتي  �أين   ��3

�خلمي�ش؟

األغــــــــــــــــــــاز:

االأجوبة

1�� جرح �ل�سعور

2�� �ل�سومال

3�� يف �لقامو�ش

طر�ئف

البحر االأحمر

حافظ.. �سّمع

التمدد واالنكما�ص

منله �سافت كاأ�ش ع�سري فر�ولة، قالت :�أخري� و�سلت 

�لبحر �لأحمر.

قال  �سيخ،  على  �لباب  دق  حافظ،  ��سمه  و�حد  مرة 

�ل�سيخ: مني؟

 قال له: �نا حافظ.

 قال له �ل�سيخ: �سمع.

باحلر�رة  �ل�سياء  على متدد  مثال  �أذكر يل  �لتلميذ.  �ملدر�ش  �ساأل 

و�نكما�سها بالربودة؟

�لتلميذ: �لنهار يف �ل�سيف طويل ويف �ل�ستاء ق�سري.

اإجابة العدد ال�سابق:

1- نيلز   2-   1986

اجلوائز مقدمة من 

مــوؤ�ســ�ســـة الأيــــام لـلـنـ�سـر
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�كت�شف �لفو�رق 
هل تعلم؟؟!

[ �أن �ل�سمك �ل�سديف ي�ستطيع �بتالع �إن�سان كامل؟

�لغثيان، كما  �لزجنبيل يبعد  �أن �سرب منقوع   ]

�أنه مفيد للتهاب �حللق؟

[ �أن �ملخ م�سوؤول عن �لتحكم بالعينني، وهو �لذي 

نرى من خالله، و�لعني جمرد كامري� تلتقط له �ل�سور؟.

[ �أن �لقند�ش ي�ستطيع �ن يكتم �نفا�سه حتت �ملاء 

ملدة تزيد عن 15دقيقة.

تعلم �لر�شم
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baraem@alayam.com :ال�ستقبال م�ساهماتكم، الرجاء املرا�سلة عرب الربيد االإلكرتوين

كانت �ل�سمكة �ل�سغرية ت�سبح باأمان يف �لبحرية �لكبرية، فقد 

كان جميع �ل�سمك متحابني متعاونني، يحب بع�سهم بع�ساً. 

لها  طعام  عن  تبحث  �لقر�ش،  �سمكة  جاءت  �لأيام  �أحد  ويف 

جموع  فرحت  عينيها،  يف  و�لنك�سار  �لطيبة  ونظر�ت  وماأوى، 

�ل�سمك بهذه �ل�سمكة �لكبرية ورحبت بها، و�نتخبوها رئي�سة لهم 

كي حتميهم من وحو�ش �لبحر �ملفرت�سة.. 

فرحت �سمكة �لقر�ش بهذ� �ملن�سب، وُده�ست لغباء هذ� �ل�سمك 

�ل�سغري �لذي �نتخبها رئي�ساً عليها، �سعرت �سمكة �لقر�ش باجلوع، 

�لكثري،  �ل�سمك  هذ�  من  �سمكة  �أي  �لتهام  �ست�ستطيع  كيف  ففكرت 

و�جلميع يحيط بها ويخف�سون روؤو�سهم �حرت�ماً لها.. 

جلاأت �سمكة �لقر�ش �إىل �حليلة، حتى �نفردت ب�سمكة �سغرية 

بلهاء و�أكلتها ب�سرعة كبرية، قبل �أن ي�سعر بها بقية �ل�سمك.  ظلت 

�سمكة �لقر�ش على هذ� �حلال زمناً، تاأكل �سغار �ل�سمك بعيد�ً عن 

�لأعني.. 

يوماً  �ل�سمك  �ختفاء  يرون  وهم  باخلوف  ي�سعر  �ل�سمك  بد�أ 

بعد يوم، لكن �سمكة �سغرية كانت تر�قب �سمكة �لقر�ش من بعيد، 

�ل�سمكة  هذه  �أخربت  �ل�سمك،  �ختفاء  يف  �ل�سبب  هي  �أنها  وعرفت 

�ل�سمكة  �ل�سمكات �سديقتهن  �لأمر، مل ت�سدق هذه  بهذ�  �سديقاتها 

�لقر�ش  �سمكة  تغ�سب  ل  حتى  �ل�سكوت  منها  وطلبو�  �ل�سغرية، 

منهم، �إل بع�ش �ل�سمكات �ل�سغري�ت �لتي �تفقت مع هذه �ل�سمكة، 

على �لهجرة خارج �لبحرية كي ت�ستعني ب�سمك �آخر، حتى ُيخل�ش 

هذ� �ل�سمك من بط�ش �سمكة �لقر�ش. 

غادرت �ل�سمكة �لبحرية ودموعها تنفر من عينيها، فحب �لوطن 

مزروع يف عقلها، وما هي �إل �أيام قالئل، حتى عادت �ل�سمكة ومعها 

�سمكة  حول  �ل�سغري  �ل�سمك  �لتفهّ  �ملجاورة،  �لبحرية  من  �سمك 

�ل�سغرية،  بالأ�سماك  �ل�سنيعة  فعلتها  ب�سبب  وطردوها  �لقر�ش 

وخل�سو� �لبحرية من �سرهّ �سمكة �لقر�ش ومكرها.

ق�سة 
وحكمة

ق�سة 
وحكمة

ق�سة  م�ساهمة من الطفلة: 

عبري اإبراهيم علي

ال�سمكة املهاجرة

م�ساهمة من الطفل: 

عبدالـله ابراهيم علي

الفرا�سة ال�سغرية

مل تتخيل �لفر��سة �ل�سغرية �أنها �ستبتعد عن 

ل�ساحبتها، يجب  هم�ست  �مل�سافة،  هذه  منزلها 

�ملزرعة،  من  نخرج  �أل  نبهتني  �أمي  نعود،  �أن 

�نك  �علم  جبانة،  �لرفيقة:  �سحكات  تعالت 

عذبة  زهرة  �ساأريِك  تعايل  جبانة..هيا.. 

�لعطر.

حاولت �أل ت�ستجيب لند�ء رفيقتها لكنها ل 

رفيقتها  مع  �نطلقت  جبانة،  عنها  يقال  �أن  حتب 

حتى و�سلتا لزهرة تفوح منها ر�ئحة طيبة.

�جلميلة  �لألو�ن  وتلك  �لزهرة،  بر�ئحة  �إعجابا  �لفر��سة  متايلت 

�لتي تزين �سفحاتها، نعم يبدو ع�سلها طيب �لطعم، نظرت �لفر��ستان لبع�سهما و�نطلقتا ك�ساروخ موجه لقلب �لنبتة، و�نغم�ستا بني 

ثناياها تلتهمان قطع �لع�سل �ملتناثرة بني زو�يا حبيبات �لطلع بنهم و�سره. ن�سيت �لفر��سة �ل�سغرية ن�سيحة �أمها: �إياك �لبتعاد عن 

حدود �ملنزل، �إياك �لقرت�ب مما ل تعرفني �أ�سله، ن�سيت كل �سئ �إل طعم حبيبات �لع�سل. 

قرون  �نباأتها  �أن  بعد  ر�أ�سها  �ل�سغرية  �لفر��سة  رفعت  غريبة،  ظلمة  �ل�سماء  �سادت  �ملف�سل  طعامهما  بالتهام  ��ستغرقتا  بينما 

�ل�ست�سعار بخطر قريب، ور�أت �لكارثة، �أور�ق �لزهرة ترتفع بهدوء، هدوء �سديد يف حماولة ل�سم فر��ستني ح�سناوين �كت�سفتا �نهما 

�سحية فخ ن�سبته �لزهرة لهما لتكونا وليمة د�سمة ملعدة جائعة!! 

حاولتا �لتمل�ش لكن �لأور�ق ت�سيهّق �خلناق عليهما حتى بات �ملوت و�سيكا، بد�أ �ل�ست�سالم يدب فيهما �إىل �أن ُمدهّت ورقة �سغرية 

يف قلب �لزهرة مت�سكتا بها جيد� لتنقلهما جلانب بعيد عن �خلطر، بتعب نظرت �لفر��سة �ل�سغرية ملنقذها، كانت �أمها، �بت�سمت بتعب 

�ساكرة، كان �آخر ما �سمعته من �أمها: خربتني جار�تي �لفر��سات �أنكما ذهبتما باجتاه �آكلة �حل�سر�ت، فلحقتكما، باتت ت�ست�سلم للنوم 

ول�سانها يردد بثقل: �أخر مرة يا �أمي، �آخر مرة.
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رنا عبدالـله

ا�سمهان �سلمان علي قا�سم يون�ص

نور حممد بو جندل
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 �سهد يو�سف، مرمي �سالح وعبدالرحمن �سالح اأحفاد 

الوطني العيد  احتفاالت  يف  ي�ساركون  باقر  عبداللـه 

ا�سدقاء براعم االيام

�سهد، جود وحممد عبدالـله لوري

فعالية الينون مبدر�سة خالد بن الوليد
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ح�سن عبداهلل ح�سنحمد وخالد حممد خالد

فاطمة جمال حممد عبداهلل

نور ونوف علي ح�سن الدوي  فاطمة مبارك علي

حمد وحممد جا�سم احلدي



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

براعمبراعم
Thursday 24th - January 2013 - No.8690

Things in the house
م�سباح 

الطاولة

�ساعة اجلد

طاولة القهوة

�سجادة

�سمعدان طاولة منظرة

طاولة الفطور

خزانة جانبية

خزانة كتب


