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لقد جعل اهلل من املاء كل �شيء حي فاملاء يفيد االر�ض ومن دونه تبور وتن�شف فال ت�شح للزراعة واإذا ن�شفت العيون 

واالآبار اأو حتى االنهار والبحار مات االن�شان من العط�ض فاملاء هو كل �شيء يف احلياة ي�شتطيع االن�شان ان ي�شرب على 

اجلوع ولكن ال ي�شتطيع ان ي�شرب عن �شرب املاء ولو قطرة فهي ترد الروح.

لذا يا اأحبائي علينا واجب املحافظة على هذه الرثوة التي ال تقدر بثمن، فاملاء ثروة وواجبنا احلفاظ عليها ولكل قطرة 

منه قيمتها ال يعرفها اال الذي يفقدها.

اعزائي علينا ا�شتخدام املاء بقدر احلاجة اثناء اال�شتحمام ولفرتة ق�شرية الأنها ت�شمن توفري املاء واملال يف نف�ض الوقت 

كما علينا ان ال نرتك احلنفية مفتوحة عند غ�شل اال�شنان والوجه واليدين الن بهذا يُهظدر عددا كبريا من بالونات املاء التي 

ميكن توفريها للم�شتقبل.

وايذاء  املاء  انقطاع  او  ي�شبب �شعف  قد  فهذا  كنا يف احلديقة  اإذا  املاء واحلنفية خا�شة  نلعب بخرطوم  ان ال  وعلينا 

اجلريان اإىل جانب موت الزرع او الع�شب.

واعلموا يا اأحبائي ان الزائد كالناق�ض ال يفيد �شيئاً بل ي�شر، واعود واكرر ان املاء ثروة، وواجبنا احلفاظ عليها.

واإىل لقاء
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اأمنيتها اأن ت�شبح طبيبة و�شتوا�شل تنمية موهبتها يف الت�شوير االحرتايف..

طاهرة »م�صورة«  فوتغرافية تلتقط �صوراً  للطبيعة اخلالبة

حمررة ملحق براعم:

انه  موهبة  اإنه  زر،  �شغطة  فقط  لي�ض  الت�شوير 

حلظات لن تتكرر جمدداً فعليكم اختيار املكان والزاوية 

�شوراً  تنتج  حتى  الزر  ل�شغطة  املنا�شبة  واللحظة 

موهبة  خليل  عبا�ض  طاهرة  الطالبة  واإبداعية،  رائعة 

بحرينية واعدة تتمتع بح�ض فطري يف جمال الت�شوير.

لقطاتها،  اختيار  يف  جميالً   حد�شاً   طاهرة  متتلك 

عليه  ولكن  مكنونة  موهبة  منا  �شخ�ض  كل  فلدى 

وي�شع  منها  وي�شتفيد  ليجدها  بداخله  عنها  التفتي�ض 

ب�شمة له يف هذه الدنيا. 

فيما يلي ن�ض اللقاء مع الفنانة الت�شويرية طاهرة 

عبا�ض خليل:

[ ماهي موهبتك؟ 

الت�صوير.

[ منذ متى بداأت موهبتك ؟

ال  عمري  كان  حيث  ال�شغر،  منذ  موهبتي  بداأت 

النقال حينها  بهاتفي  اأ�شور  بداأت  �شنوات،   9 يتجاوز 

حتى منت وتطورت لدي هذه املوهبة تدريجياً. 

[ هل تتذكرين مو�صوع اأول �صورة �صورتها؟

يف  لنعامة  كانت  التقطتها  �شورة  اأول  اأن  اأتذكر 

حممية العرين. 

[ من اكت�صف موهبتك؟

عائلتي، واأخ�ض بالذكر خايل الذي كان ي�شجعني 

دائماً على �شقل هذه املوهبة. 

[ ما دور اأهلك يف هذه املوهبة؟

حبي  مبدى  يعلمون  اأهلي  كان 

للت�شوير،  وع�شقي  وتعلقي 

ي�شجعونني  دائماً   فكانوا 

ال�شور  راأيهم يف  ويبدون 

بالتقاطها  اأقوم  التي 

بع�ض  وتوجيه 

البناء  النقد 

�شاهم  الذي 

وبالتايل  ال�شعف  ومكامن  �شلبيات  ال  جتاوز  يف 

ال�شور من زوايا  الت�شوير والتقاط  االرتقاء مب�شتوى 

اأكرث احرتافية.

[ هل ورثت هذه الهواية من احد اأفراد اأ�صرتك؟ 

منه  فتعلمت  الت�شوير،  يهوى  الذي  خايل   ، نعم 

وماذا  ي�شور  اأتابع كيف  املجال، وكنت  هذا  الكثري يف 

ي�شور والوقت الذي ي�شور فيه والزاوية التي يلتقط 

منها ال�شور حتى بداأت اأتقن هذه الهواية بكل اقتدار.

[ ما الذي حتبني ت�صويره؟

واالأ�شجار  كالزهور  الطبيعة  ت�شوير  اأع�شق  غالباً  

االأطفال  ت�شوير  وكذلك  والقمر،  وال�شم�ض  والبحر 

وكافة املنا�شبات العائلية.

[ كم �صورة التقطت حلد الآن؟

ال اأعلم ، فهي كثرية جداً وال ا�شتطيع اأن اح�شيها.

م�صتوى  على  الت�صوير  يف  م�صاركات  لك  هل   ]

املدر�صة؟

الفر�شة للم�شاركة يف  االآن مل ت�شنح يل  ال، فحتى 

يل  �شنحت  ولو  املدر�شي،  امل�شتوى  على  الت�شوير  فن 

الفر�شة �شاأكون من اأول امل�شاركات.

[ كيف ميكنك اأن توفقي بني موهبتك ودرا�صتك؟

�شريعة  فاملوهبة  كثرياً،  ي�شغلني  ال  الت�شوير 

ال  فالت�شوير  لذا  زر،  و�شغطة  نظرة  اإىل  فقط  حتتاج 

يوؤثر اأبداً على وقت درا�شتي. 

[ هل �صتوا�صلني موهبتك عندما تكربين؟

خالل  من  املوهبة  هذه  تنمية  على  و�شاأعمل  نعم، 

التقنيات يف هذا  االطالع والقراءة عن الت�شوير واآخر 

املجال وم�شاركة املوهبني والدخول يف م�شابقات على 

امل�شتوى املحلي والدويل.

[ هل لديك هوايات اأخرى؟

ال ، هوايتي الوحيدة هي الت�شوير.

[ ماذا تتمنني اأن ت�صبحني يف امل�صتقبل؟

اأطفال، ولكن �شتبقى هواية الت�شوير معي  طبيبة 

حتى عندما اأكرب.

البطاقة التعريفية

اال�شم: طاهره عبا�ض خليل 

العمر:  14 �شنة

ال�شف: ثالث اعدادي

املدر�شة: مدينة عي�شى االإعدادية للبنات 
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هي جمموعة نظم للزراعة بوا�شطة طرق واأنظمة خمتلفة لنمو النبات بدون تربة، وقد اهتم 

العلماء بالزراعة بدون تربة بعد ظهور العديد من امل�شاكل املتعلقة بالرتبة.

التقنيات الزراعية بدون تربة:

1 – الزراعة املائية: ي�شند اجلزء اخل�شري من النبات بو�شائل خمتلفة كاالأ�شالك او االلواح 

يف حني تغمر اجلذور يف املحلول املغذي.

2 – الزراعة الرملية: الو�شط امل�شتخدم عبارة عن مواد غري ع�شوية م�شامية او غري م�شامية 

مثل الرمل، البرياليت، مواد بال�شتيكية وغريها.

امل�شتخدم  الو�شط  الزراعة  من  النوع  لهذا  امل�شاند  الو�شط  ي�شبه  احل�شوية،  الزراعة   –  3

للزراعة الرملية با�شتثناء قطر هذه املواد والتي تزيد عن 3 ملمرتات، كالبازلت او احل�شى اأو 

املواد الربكانية وغريها.

4 – الزراعة الهوائية: تعر�ض جذور النبات لبيئة م�شبعة برذاذ املحلول املغذي.

فوائد الزراعة بدون تربة

ت�شتهلك  التي  املياه  ا�شتهالك  اهمها خف�ض  فوائد متعددة  لها  تربة  بدون  الزراعة  تقنية  ان 

يف حالة الزراعة التقليدية، باالإ�شافة اإىل امكانية الزراعة يف اأي مكان بغ�ض النظر عن طبيعة 

الرتبة والتقليل عن ا�شتخدام املبيدات احل�شرية ملكافحة االآفات التي ت�شتوطن الرتبة.

الزراعة بدون تربة

لالأر�ض قمر وحيد يدور حولها من م�شافة تبلغ  384403 كيلومرتات ويقرب بحجمه من ربع حجم االأر�ض على خالف 

معظم االأقمار مقارنة باالأجرام التي تدور هذه االأقمار حولها.

وب�شبب اجلاذبية االأر�شية فاإن جانباً بذاته من القمر يبقى موجهاً لالأر�ض خالل دورانه حوله، اأما اجلانب االآخر منه 

املعروف باجلانب البعيد اأو املظلم، فلم ي�شاهد اأبداً اإال من خالل امل�شابري ورواد الف�شاء، وهو يدور حول حموره يف زمن 

ي�شاوي متاماً زمن دورته يف مداره حول االأر�ض، ويبلغ 27يوماً و7�شاعات و43دقيقة و11ثانية.

ال ي�شع القمر �شوءاً من نف�شه، لكنه يعك�ض اأ�شعة ال�شم�ض ال�شاقطة عليه، مما يجعله يبدو يف �شماء الليل �شغرياً 

جداً، وخالل دورانه حول االأر�ض، يختلف مقدار ما ي�شاهد من جانب ال�شم�ض من يوم الآخر، مما يجعل القمر يبدو وكاأن 

�شكله يتغري كل ليلة، ت�شمى هذه االأ�شكال املختلفة اأوجه القمر.

تعر�ض القمر يف ال�شنوات االأوىل من عمر املجموعة ال�شم�شية الآالف القذائف النيزيكية، و�شطح القمر مغطى بفوهات 

بركانية متناثرة معظمها م�شون متاماً ال تغريها عوامل الطق�ض اأو الرباكني والزالزل.

القمر رفيق األرض

اط��ول  امل��ن��ق��ار  ذو  ال��ب��رد  ح��وت  يعي�ش 

ي�صل  ان  ميكن  اإذ  عمراً  املائية  الثديات 

اأق�صى. كحد  �صنة   70 اإىل  عمره 

الحــــــوت الـخــفـــــاش
اإىل 20  يعي�ش اخلفا�ش عادة من 10 

الهندي  الطائر  الثعلب  خفا�ش  ويعد  �صنة 

اقدم خفا�ش معروف وقد تويف يف حديقة 

وخم�صة  �صنة   31 وعمره  لندن  حيوان 

اأ�صهر!!.
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املقادير:

كوبان من ع�شري الطماطم

ملعقة �شغرية من ال�شكر

مب�شور ن�شف ليمونة

ربع ملعقة �شغرية من امللح

ع�شري ن�شف ليمونة

ربع ملعقة �شغرية من الفلفل

قليل من مب�شور جوزة الطيب 

)ح�شب الرغبة(

طريقة التح�صر:

كوب طريقة التح�شري

- امزجي املقادير كلها مع بع�شها 

بع�شا.

قبل  الثالجة  الع�شري يف  - �شعي 

التقدمي.

تنشيط الذهن
لتقوية ذاكرتنا ال تتطلب جهداً كبرياً فبع�ض التعديالت الب�شيطة التي ندخلها على ا�شلوب حياتنا اليومية كفيلة بتحقيق ذلك مثل:

1 – اأخذ قيلولة: فالدماغ بحاجة اإىل القيلولة وهي فرتة الظهر واخلرباء ين�شحون باأخذها تقريباً من 30 دقيقة اإىل 54 دقيقة يوؤدي 

اإىل حت�شني م�شتويات االداء الذهني والقدرة على التعلم.

2 – ممار�شة ن�شاط بدين: ان الذين ميار�شون الريا�شة يحرزون يف اختبارات الذاكرة طويلة االمد والتفكري اال�شتنتاجي وحل امل�شاكل 

لها نتائج اف�شل من تلك التي ي�شجلها اخلاملون.

تفادي القيام مبهمات عدة يف الوقت نف�شه: فهو لي�ض امراً  االيجابياً  واال�شخا�ض الذي يقومون مبهمات عدة يف الوقت نف�شه   – 3

يفاخرون باأنف�شهم ويتوقعون املديح اإال انهم يكونون يف احلقيقة اقل انتاجاً من غريهم ويرتكبون عدداً كبرياً من االخطاء.

4 – احلر�ض على تناول م�شادات االك�شدة والكربوهيدرات وهو تناول اخل�شار والفواكه واحت�شاء ال�شاي االخ�شر 

فهي تقي اال�شرار التي تلحقها اجلزئيات احلرة بخاليا اجل�شم مبا يف ذلك خاليا الدماغ.

اال�شتعانة باحلوا�ض: ان تدوين مالحظات تتعلق مبو�شوع ما ي�شاعدنا على تذكر املعلومات املتعلقة به   – 5

والنظر هو اكرث احلوا�ض قدرة على امل�شاعدة يف التذكر تليه حا�شة ال�شم.

6 – اال�شرتخاء.

7 – تعزيز العالقات االجتماعية.

8 – النوم.

القرنبيطالقرنبيط
نبتة قليلة الورق تنمو على ال�صفاف املتو�صطية والأطل�صية وهو الأخ�صر 

او  اجلذور  او  اجلذع  دون  الزهرة  منه  الن�صان  ي�صتهلك  الذي  الوحيد  �صبه 

الورق، يوؤكل مطبوخاً او طازجاً يف ال�صلطات.

يحتوي على مواد كربوهدرائية وبروتينية ودهنية وبوتا�صيوم، فو�صفور، 

.E، K، B، C، A زنك، حديد، �صوديوم وفيتامني

وهو مفيد لالأمرا�ش الع�صبية و�صعف الع�صالت خا�صة ع�صالت القلب.



التابعة  الرتاثية  والبيوت  القدمية  املحرق  اأحياء  و�شط 

ملركز ال�شيخ ابراهيم للثقافة والبحوث يكتمل امل�شهد الثقايف 

للمكان بافتتاح بيت القهوة الذي ي�شكل ا�شرتاحة لزوار هذه 

االأحياء والبيوت اذ اأنه ال ميكن اأن تكون موجودا بني البيوت 

القدمية دون اأن ت�شتطعم كزائر مزاج هذه البيوت ومزاجها 

هو القهوة.

بيت القهوة ياأتي ليكمل امل�شهد الثقايف للمحرق العتيقة 

العربي واالأجنبي واأبناء  اأ�شبحت حمل جذب لل�شائح  التي 

البلد اأنف�شه، اأن الزائر بامكانه اأن يتجول يف اأحياء املحرق 

القدمية وزيارة البيوت الرتاثية وح�شور اأم�شية �شعرية اأو 

حما�شرة ثقافية يف مركز ال�شيخ ابراهيم بن حممد اآل خليفة 

الزايد  عبداهلل  بيت  يف  اجلرائد  وت�شفح  والبحوث  للثقافة 

ميكن  كما  الكورار  بيت  يف  اليدوية  احلرف  على  واالطالع 

للطفل اأن ي�شتمتع بقراءة ق�شة واال�شتماع اىل قراءة لبع�ض 

ب�شرب  التمتع  ثم  اقراأ ومن  الهادفة يف مكتبة  االأطفال  كتب 

القهوة يف بيت القهوة وذلك �شمن هذا امل�شرح الثقايف.

موقعها  حتتل  التي  بوخلف  قهوة  مع  امل�شهد  ويتداخل 

ادارة  حر�شت  فمثلما  الرتاثية  للبيوت  املوؤدي  املدخل  عند 

بيت  افتتاح  على  والبحوث  للثقافة  ابراهيم  ال�شيخ  مركز 

مقهى  افتتاح  مت  فقد  املكان  لزوار  ا�شرتاحة  لي�شكل  القهوة 

ال�شعبية  وامل�شروبات  القهوة  املنطقة  لزوار  يقدم  �شعبي 

حتت م�شمى »قهوة بوخلف« مبا مينح �شورة بليغة للمقاهي 

ال�شعبية القدمية.

ويعود تاريخ هذا املقهى ال�شعبي اىل بدايات القرن املا�شي 

حيث احتل مكانة هامة لدى اأهل املحرق الذين ارتبطوا بقهوة 

بوخلف ل�شنوات طويلة فقد عرفوها كمكان للقاء والنقا�ض 

و�شرب القهوة وغريها من امل�شروبات ال�شعبية وبقيت منذ 

ادارة  دفع  مما  املنطقة  هذه  اأذهان  يف  حا�شرة  الوقت  ذلك 

مركز ال�شيخ ابراهيم العادة احلياة وبث الروح فيها.

وقد ا�شتهرت القهوة العربية االأ�شلية لدى اأهل اجلزيرة 

يف  تقدم  ما  وعادة  وم�شر  والعراق  ال�شام  وبالد  العربية 

املجال�ض �شواء الرجالية اأو الن�شائية ويزداد �شربها وتناولها 

يف املنا�شبات الر�شمية واالأفراح والزيارات االجتماعية كما 

اأن القهوة العربية انت�شرت يف املقاهي ال�شعبية التي كانت 

املكان املف�شل لكبار ال�شن والعمال حيث يق�شون فيها اأوقاتا 

هادئة بعد عناء العمل.

وتعترب املقاهي ال�شعبية �شابقا مراكز ثقافية ملا ي�شتفاد 

من خربات املوجودين يف املقهى من كبار ال�شن واال�شتماع 

اىل الق�ش�ض واالأمثال ال�شعبية ناهيك عن خربتهم احلياتية 

فاعلية  وتطورت  ال�شعبية  املقاهي  وازدهرت  والعملية 

اجللو�ض فيها اىل منطيات ان�شانية يف جماالت متعددة منها 

وما  املقامات  مطربو  اتخذ  حيث  والغناء  املو�شيقية  الفنون 

دونهم من املقاهي مالذا لفعالياتهم الفنية فيما اتخذ االأدباء 

وال�شحفيون املقهى مالذا لنقا�شاتهم وقراءاتهم.

ثقافات08

وطني حبيبي
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خليل مطران

بيت القهوة

بريوت  يف  وتعلم   1872 عام  بلبنان  بعلبك  يف  ولد  قدير  و�صحفي  كبري  عربي  كاتب  هو 

وانتقل بني فرن�صا وم�صر وطالع بنهم كل ما و�صلت اإليه يده من اعمال كبار الكتاب وال�صعراء 

الدقيقة  واملعاين  اجلميلة  وال�صور  ال�صعري  باخليال  يتميز  جديد  باأ�صلوب  مبكراً  ال�صعر  ونظم 

واكتفى  الو�صف  موا�صيعه  على  وغلب  والت�صويري  الق�ص�صي  ال�صعر  العربي  ال�صعر  ادخل يف 

والوطن. الأهل  عن  والبعد  للظلم  وتاأمل  العميقة  م�صاعره  تفجرت  باحلرية، 

ترجم  فيها  وتوفى  م�صر  حياته يف  معظم  وق�صى  لبنان  ولد يف  لأنه  القطرين  ب�صاعر  لقب 

املعربة. امل�صهورة  ق�صائده  فيه  جمعت  الذي  )اخلليل(  ديوان  وله  م�صرحيات  عدة 



09 معلومات

براعم . نت
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واحة العلوم هذا اال�شم الذي انتقته ادارة املوقع، الأنه يحتوي على كنوز علمية ثمينة ويت�شمن 

فيه معلومات عن ج�شم االإن�شان وعامل احليوان ومعلومات عامة والتي ت�شمل موا�شيع خمتلفة واألعاباَ  

من اأجل الرتفيه.

فمن خالل زاوية درو�ض تعليمية يتمكن ابناوؤنا الطلبة من اال�شتفادة من هذه الدرو�ض يف املنهج 

الطبيعية  العوامل  يف  تتمثل  رائعة  معلومات  لنا  تعر�ض  فهي  املعلومات  بنك  زاوية  اما  الدرا�شي، 

املختلفة  الريا�شات  ا�شتعرا�ض  اىل  باال�شافة  الدول،  اثار ومعامل  لنا عن  وتتحدث  والزمن  والف�شاء 

وادباء ال�شعر واالخرتاعات وا�شماء لعلماء ومكت�شفني ومفاهيم يف الكيمياء وعلم احلا�شوب باال�شافة 

اإىل فرد زاوية خا�شة باللعاب امل�شلية واملمتعة البنائنا االطفال.

اإىل  باال�شافة  والعجيبة  الغريبة  النباتات  بع�ض  حول  ق�ش�شاً   النبات  عامل  زاوية  لنا  وتروي 

فوائدها.

الدوري والهيكل  الع�شلي واجلهاز  الع�شبي واجلهاز  وتتحدث زاوية ج�شم االن�شان عن اجلهاز 

العظمي واجلهاز الع�شبي واجلهاز التنف�شي.

وال�شفادع  واال�شماك  احل�شرات  اجلميلة عن  باملعلومات  عامرة  فانها  احليوانات  عامل  زاوية  اما 

والتما�شيح وال�شالحف واملف�شليات وال�شرطان وخ�شائ�ض وطرق عي�ض احليوان باال�شافة اإىل معرفة 

كيفية ت�شرفه يف احلاالت اخلطرة. 

 

http://www.qattanfoundation.org/waha/index.htm

واحة العلوم

المالكمة
مار�شها  االغريق  عرفها  قدمية  ريا�شية  لعبة 

ارتدوا  ثم  البداية  عادية يف  بقب�شة  املالكون 

القفازات الحقاً واحياناً ي�شيفون امل�شامري 

احلديدية للقفازات مما حول هذه اللعبة 

املوت  اإىل  توؤدي  قد  عنيفة  ريا�شة  اإىل 

وجهاً  واعطوها  االجنليز  طورها 

حديثاً.

بطل  اول  فيكز  توم  ويعترب 

قوانينها  و�شع  وقد  تاريخها  يف 

وتاأ�ش�ض  براوتن  جاك  االأوىل 

الريا�شة  لهذه  االجنليزي  االحتاد 

االمريكي  واالحتاد  1884م 

1888م.

الثالثة  الدورة  االوملبية  االلعاب  برنامج  يف  �شنفت  وقد 

بطولتها  وكانت  باأمريكا  لوي�ض  �شانت  يف  واقيمت  1904م 

االولية عام 1911م.

ويتوزع املالكمون اإىل فئات وهي:

1 – خفيف الذبابة للمالكمني الذين ال تزيد اوزانهم عن 48 

كلغ.

اوزانهم عن 48 كلغ وال  الذين تزيد  للمالكمني  الذبابة   –  2

تتجاوز 51 كلغ.

3 – الديك للمالكمني الذين ال يتجاوز اوزانهم عن 54 كلغ.

4 – الري�شة للمالكمني الذين ال تتجاوز اوزانهم عن 57 كلغ.

 8/ و�شط   7/ الو�شط  خفيف   6/ اخلفيف  اأ�شياً  هناك  ثم 

خفيف الو�شط /9 متو�شط/ 10 خفيف/ 11 الثقيل /12 فوق 

الثقيل.

يف داخل امل�شباح نوع من ال�شلك املعدين اللولبي ال�شكل ي�شمى �شلك 

ي�شّع  حتى  ب�شدة  ي�شّخنه  عربه  الكهربائي  التيار  مير  عندما  االإ�شاءة، 

ويتغرّي لونه اإىل االأحمر اأو االأ�شفر.

احمرار  نتيجة  �شوى  منه  وت�شتفيد  به  ت�شتمع  الذي  ال�شوء  هذا  وما 

ال�شلك و توّهجه، لذلك يتم اختيار معدن ال�شلك بحيث يكون �شديد و�شريع 

التوّهج ...

كيف يضيء المصباح الكهربائي؟



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 5 مايو 2013   للفئة العمرية ما دون 12 سنة.

مسابقة: ما اسم هذا المسلسل الكارتوني؟

مسابقة: من داخل العدد

3-  جورجي2-   فلونة1-   ساندي بل

1888م   - 2 1884م  - 1
متى تأسس االتحاد اإلنجليزي لرياضة المالكمة؟

المسابقة

�صباك ذهب اإىل فرح.. وقال: »مفي�ش حد ينقط«.

�صباك

مل ي�صدقني

1- ما هو ال�شيء 

ولكنه  يتكلم،  ال  الذي 

اذا اأكل �شدق واإذا جاع 

كذب؟

2- ما هو ال�شيء الذي 

اإذا مل�شته �شاح؟

3- حامل وحممول ن�شف 

فمن  مبلول  ون�شف  نا�شف 

اأكون؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

- الومي�ش الأزرق

- 1659م

ـ تقـوى أحمـد علـي
ـ علي السيد محمـد
ـ هناء منصور حسن

1- ال�شاعة.

2- اجلر�ض.

3- ال�شفينة.
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اأريد  ال  اأنني  لك  اأقل  اأمل  املتهمني:  الأحد  القا�شي 

روؤية وجهك مرة اأخرى؟

املتهم: قلت ذلك ي ا�شيدي لل�شرطي الذي قب�ض 

علي لكنه مل ي�شدقني.



11 تسالي

�شيئان اليدومان يف االأن�شان: �شبابه وقوته.

�شيئان ي�شران كل اإن�شان: احلقد واحل�شد.

�شيئان ينفعان كل ان�شان: ح�شن اخللق و�شماحة النف�ض.

�شيئان يكرههما كل ان�شان: الظلم والف�شاد.

قالوا؟!

الفوارق

المتاهة
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مدر�صة مدينة حمد البتدائية للبنني 

تقيم فعالية »مدر�صتي هويتي« 

نادي �صريفة العو�صي ي�صت�صيف طالبات املدار�ش ملحا�صرة حول »العدوان«
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رو�صة النا�صرية تنظم فعالية يوم الرمل لرباعمها

فعالية اأ�صبوع 

الفواكه برو�صة الفاروق

اأ�صبوع اللون ال�صفر يف رو�صة الربيع



مساهمات14
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�صور من معامل املحرق

 بيت ال�صيخ عي�صى بن علي اآل خليفة 

بعد�صة الطفل – حممد �صادق 



15 نادي البراعم
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عبداهلل عبداحلميد اأحمد

مرمي نا�صر علي

زهراء حيدر �صرب

جا�صم علي جا�صم

قا�صم ح�صن عبا�ش

حوارء حممد اإبراهيم

فاطمة ح�صني

علي مراد علي

اإبراهيم حبيب



Thursday 30th - May 2013 - No.8816الخميس 20 رجب 1434 - العدد 8816

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

 INSECTS ح�صرات

بيت العنكبوت
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تراكتور

فرا�صة

خادرة الرقانة

�صمعل
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حري�ش

دبور

نحلة

خلية نحل
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