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�أو�سانا �لر�سول عليه �ل�سالة و�ل�سالم يف �كرث من حديث بان نح�سن معاملة �جلار و�أال نكون 

�سبباً يف �إيذ�ئه، و�ن نحرتمه ونوؤدي و�جب �لزيارة له �سو�ء يف فرحه �أو حزنه ولقد بلغ يا �عز�ئي 

من �هتمام �لنبي »�ص« باجلار بان يجعله يف منزلة �لو�رث يف حديثه »ماز�ل جربيل يو�سيني باجلار 

حتى ظننت �نه �سيورثه«.

وقال �سيدنا علي كرم �هلل وجهه وهو ين�سح �بنه »�سل على �جلار قبل �لد�ر«.

َ َوالَ ُت�ْسِرُكو�ْ ِبِه �َسيْئاً َوِبالَْو�ِلَدْيِن  ويقول �هلل �سبحانه وتعاىل: ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم »َو�ْعبُُدو�ْ �هللهّ

نُِب« �سدق �هلل �لعظيم. اِر �جْلُ اِر ِذي �لُْقْرَبى َو�جْلَ �إِْح�َساناً َوِبِذي �لُْقْرَبى َو�لْيَتَاَمى َو�ْلَ�َساِكنِي َو�جْلَ

�حبائي: �إذ� ما �ح�سنا معاملة �جلار �سلمنا من �إيذ�ئه وقد تربطنا �سد�قة قوية به قد ت�ستمر حتى 

�إذ� �فرتقنا، و�إذ� ما �ر�د �الن�سان �ن يعي�ص ب�سالم عليه �ن يبادر هو بال�سالم.

و�إىل لقاء

ماما شيخة
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اأنامل مبدعة تر�سم خطوط احلا�سر وامل�ستقبل..

[ منذ متى بداأت موهبتك يف الر�سم؟.

ال�سخ�سيات  اأر�سم  فكنت  �سنوات،   6 عمري  كان  اأن  منذ  للر�سم  و�سغفي  وحبي  موهبتي  بداأت   -

الكارتونية واأحاول ر�سم ال�س�سيات احلقيقية واملناظر الطبيعية.

من اأكت�سف موهبتك؟.

اأخي  املهارة، واي�ساً  اكت�ساف موهبتي وهي من �ساعدتني لتطوير هذه  الف�سل يف  لها  الكبرية  اأختي 

الكبري له الدور يف م�ساندتي خا�سة انهما يحبان الر�سم.

 [ ماهو دور مدر�ستك يف ابراز موهبتك؟.

تنمية  البارز يف  الدور  لها  فهي  اإميان  املعلمة  التقانة  مادة  ملدر�سة  خا�ساً  �سكراً  اوجه  البداية  - يف 

موهبتي وتطويرها، كما اأ�سكر مديرة املدر�سة واال�ستاذة ابت�سام على اإبراز موهبتي يف ال�سحافة.

[ ماذا حتب اأن تر�سم؟.

الطيور  ار�سم  ان  احب  والطائرات وال�سواريخ واملناظر الطبيعية. - 

[ كيف ميكنك اأن توفق بني موهبتك ودرا�ستك؟.

هذه  امار�س  فاأنا  درا�ستي،  تعار�س  ال  موهبتي   -

املوهبة يف وقت الفراغ يف املدر�سة اأو يف البيت.

[ ماذا تتمنى اأن ت�سبح يف امل�ستقبل؟.

- اريد ان اأعمل يف ال�سلك الع�سكري.

عندما  موهبتك  �ستوا�سل  هل   ]

تكرب؟.

- نعم، �ساأ�ستمر يف الر�سم، 

منذ  اأحببتها  التي  املوهبة  الأنها 

�سغري.

كتب- حمرر ملحق براعم:

باأنامل �سغرية واأفكار تنطق بلغة ال يعرفها غري االأطفال، بداأ الطفل عمار عادل احلديث عن موهبة 

الفن التي ابدى �سغفه وحبه اإليها، هو طفل مل يتجاوز العا�سرة ربيعاً يهوى الر�سم منذ اأن كان يف 

�سن ال�ساد�سة من العمر، فالفن له دور فعال يف اإحالل ال�سعور باملتعة والراحة النف�سية التي تنبثق 

عن التعبري الذاتي الداخلي احلر لدى االأطفال والكبار على حد �سواء.

فالبد من وجود �سخ�س ينمي وي�سقي هذه املوهبة حتى تكرب وت�سبح ثمرة، فاأخت واأخ الربعم 

عمار لهما الف�سل يف تنمية موهبته، حتى اأ�سبح يجيد م�سك القلم والر�سم ب�سكل اأف�سل.

عمار جنيد... يتوقد فناً  وهو ابن الـ 10 �سنوات

حممد 
اال�سم: عمار عادل 

جنيد

ت
العمر: 9 �سنوا

ت ابتدائي
ف: الثال

ال�س

خالد بن الوليد
املدر�سة: 

املوهبة: الر�سم
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مما تتكون الرتبة؟
طمي،  رمل،  معدنية:  عنا�سر  من  �لرتبة  تتكون 

طني، مو�د ع�سوية وكائنات دقيقة، وتختلف حبيبات 

�لرتبة يف حجومها كثري�ً، فحبيبات �لرمل �أكرب حجماً 

من �لطمي و�لطمي �أكرب حجماً من �لطني، بينما �لطني 

�أ�سغر حبيبات �لرتبة على �الإطالق. وحلبيبات �لطني 

فاإن  لذ�  �لغذ�ئية  و�لعنا�سر  �لاء  �إمتز�ز  على  قدرة 

�لرتبة  ن�سبة يف مكونات  باأي  �لطينية  �لرتبة  وجود 

�أنو�ع  على  ت�سميات  وتطلق  كبرية،  �أهمية  يك�سبها 

و�لطمى  �لرمل  من  مكوناتها  لن�سب  تبعاً  �لرتبة 

و�لطني و�أهم هذه �النو�ع هي:

�لرتبة  »�لرتبة �خلفيفة«: وهذه  �لرملية  �لرتبة  ـ   

وزنها طمي وطني  من  من %20  �أقل  على  حتتوي 

وهي جيدة �ل�سرف و�لتهوية.

على  حتتوي  �لثقيلة«:  »�لرتبة  �لطينية  �لرتبة  ـ   

يف  فقرية  وهي  طني  وزنها  من   %30 على  �الأقل 

�حلقلية  �سعتها  ولكن  �لتهوية  ورديئة  �ل�سرف 

توفر  جهة  من  �أ�سلح  وهي  جد�ً،  عالية  و�لغذ�ئية 

�الحتياجات �لغذ�ئية للنباتات.

�أف�سل  من  �لرتبة  وتعد هذه  �ل�سفر�ء:  �لرتبة  ـ   

�الأنو�ع �ل�ستخدمة وترتكب من ن�سب مت�ساوية من 

كمية  علي  �أحتوت  ما  فاإذ�  و�لطني،  و�لطمي  �لرمل 

�أكرب من �لطني عرفت باأنها تربة �سفر�ء طينية، �ما 

�إذ� كانت كمية �لطمي هي �لغالبة عرفت باأنها تربة 

�سفر�ء طميية.

االأع�ساء  اأول  هو  اجلذر  النبات،  موجودة يف  مهمة  اأع�ساء  من خم�سة  واحد  هو 

تنمو حتت  النهائي  فوقها وقمة اجلذر  وا�ستثنائياً  الرتبة  مثالياً حتت  وينمو  ظهوراً 

االأ�سفل وال يت�سكل عليه اأوراق وال براعم.

من اأهم وظائف اجلذر: النقل، االمت�سا�س ،ا�سطناع املواد الع�سوية، خزن الغذاء، 

اإيجاد �سلة بني النباتات، التكاثر.

اأو ن�سف  اأو ثلث  الرتبة :وزن اجلذر ي�سكل ربع  طبيعة منو وتعمق اجلذور يف 

وزن املجموع اخل�سري. اأما امل�ساحة فاإنها ت�سل اإىل 20-30  �سعف م�ساحة امل�سطح 

الورقي.  واأما معرفة منط ودرجة تعمق اجلذر فاإنها حتدد يف كثري من االأحيان طريقة 

الرتبة  وظروف  الوراثية  بالعوامل  غالباً  متعلقة  وهي  الت�سميد  طريقة  و  ال�سقاية 

الرطوبية. 

م�ستوى  الوراثية،  العوامل  :االنتحاء،  اجلذور  منو  على  املوؤثرة  العوامل  ومن 

الرتبة  تهوية  الرتبة،  طبيعة  الرتبة،  خ�سوبة  احلرارة،  درجة  االأر�سية،  الرطوبة 

ووجود االأوك�سجني.

 تعرف با�سم �ل�ُسقار �الإكليلي فهي زهرة 

برية حمر�ء جميلة �رتبطت باالأدب �لعربي، 

قيل نبتت على قرب �لنعمان بن �لنذر �أ�سهر 

ملوك �حلرية عندما د��سته �لفيلة �إذ رف�ص 

�خل�سوع للك �لفر�ص بت�سليم ن�ساء �لعرب 

فكانت معركة ذي قار، ولهذ� ن�سبت �إليه. 

�أوروبا و�سمال  للنبات  �الأ�سلي  �لوطن 

�أفريقيا و�لناطق �لعتدلة يف �آ�سيا. ويزدهر 

عادة يف �الأر��سي �لزروعة، وعلى جو�نب 

�جلميلة  باأزهاره  عادة  ويعرف  �لطرقات 

�سقائق  نبات  ينت�سر  �لميز.  وب�سكله 

مناطق  معظم  يف  �ل�سام  بالد  يف  �لنعمان 

وخا�سة  وفل�سطني  و�ــســوريــا  �الأردن 

�لناطق �جلبلية يف �الأردن و�سوريا وجبال 

وللزهرة  �ل�سرقية،  و�ل�سفوح  �لقد�ص 

و�لزهري  �لبنف�سجي  بينها  �ألـــو�ن  عــدة 

و�لقرنفلي  و�لقرمزي  و�الأبي�ص  و�الأحمر 

و�الأرجو�ين.

لها  �لتي  �لنباتات  كاإحدى  و�ُسجلت 

جذورها �لتاريخية و�لثقافية يف بالد �ل�سام، 

�لعربية  �حل�سارة  يف  خا�سة  مكانة  ولها 

وت�سمنتها  �لعربي  و�الأدب  و�الإ�سالمية 

و�حلكايات  و�لق�س�ص  �الأ�سعار  من  �لكثري 

�ل�سعبية يف بالد �ل�سام.

�سقائق النعمان

جذور النباتات

حيو�ن �أليف، �سكله جميل ميتاز بال�سرعة 

يف  �الن�سان  ي�ستخدمه  عديدة  �أنو�ع  وله 

يتغذى  الآخر  مكان  من  و�لتنقل  �لعربات  جر 

�حل�سان على �الع�ساب و�حلبوب.

الــحـــ�ســـان



املقادير:

مقطع  مق�سر  طازج  بنجر  حبات   3  -

�سرائح  ومقطعة  مق�سرة  خيارة   – دوائر 

رفيعة.

- ملعقة �سغرية م�سرتدة.

- ملعقة كبرية ع�سري ليمون.

- ملعقة كبرية اع�ساب طازجة مفرية 

)بقدون�س، �سبنت، كرف�س(.

زيت  اأو  زيتون  زيت  كبرية  ملعقة   -

ذرة.

طريقة التح�سري:

ع�سري  مع  الزيتون  زيت  يخلط   -

الليمون وامل�سرتدة، وي�سب فوق البنجر.

طبق  حول  اخليار  �سرائح  تر�س   -

الو�سط،  يف  البنجر  ويو�سع  التقدمي، 

وير�س فوقه االع�ساب املفرية ويقدم.

مطبخ الصغار
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سلطة البنجر

اجلهاز الع�سبي والدماغ

دماغ  »دماغك  ُيقال:  تفكري  بال  تعمل  عندما 

من  اقل تطوراً  ع�سفور« وذلك الن للحيوانات دماغا 

دماغنا بكثري.

كيلومرتات من الأع�ساب

االع�ساب  تكون  للهاتف  مبركز  دماغك  قابلت  اإذا 

هي اال�سالك التي تنقل الر�سائل. ت�سل املعلومات اإىل 

االوامر من  اع�ساب احل�س. وتنطلق  الدماغ بوا�سطة 

الدماغ بوا�سطة اع�ساب احلركة.

األوف الر�سائل »ال�سائل الع�سبي«، تدور يف اجل�سم 

با�ستمرار

ال�سوكي  للنخاع  الع�سبية  اخلاليا  بف�سل  انه 

يتلقى الدماغ الر�سائل. وبف�سلها اي�ساً يبلغ اوامره.

بع�ض الر�سائل تخ�سع ملراقبتك

�سوء ال�سيارة احمر، اإذاً باإمكانك ان تعرب الطريق. 

�سماعة  فرتفع  الر�سالة  الدماغ  يتلقى  يرن:  الهاتف 

الهاتف.

الكثري منها م�ستقل عن اإرادتك

قلبك،  دقات  بتنظيم  تهتم  دماغك  من  منطقة  ان 

بنومك،  غددك،  بوظيفة  اله�سم،  بعملية  بتنف�سك، 

اي  دون  وذلك  توقف  دون  يحدث  ما  وبكل  بجوعك 

يدق  مثالً  عظيم،  بخوف  ت�سعر  وعندما  منك.  تفكري 

قلبك دقاٍت مت�سارعة، ويتطقع تنف�سك... �سواء �سئت 

ذلك اأم بيت.

بتدريب  دماغك  اجنازات  حت�سن  ان  ت�ستطيع 

حوا�سك وذاكرتك على العمل.

اجلهة  من  الر�سائل  يتلقى  الدماغ  من  ق�سم  كل 

املقابلة ويوجه حركات تلك اجلهة اي�سا

تالم�س النار يدك اليمنى ت�سل الر�سالة اإىل الق�سم 

االأي�سر ومن هذا الق�سم اي�ساً يوجه االمر بح�سب يدك.

الــخــــيـــــــــــــــــار
النباتات  اقدم  من  يعترب 

الزراعية لونه اخ�سر ويوؤكل 

طازجاً او خملالً ي�ستخدم 

لذيذ  وهو  ال�سلطات  يف 

من  ويحتوي  الطعم 

امالح معدنية وحوام�س 

على  ت�ساعد  وفيتامينات 

اله�سم.

وهو من النباتات التي 

مل�ساعدته  ال�سوء  تتحمل 

يف االنبات.

الـــتـــفــــاح
لذيذ  طعمها  فاكهة  �لتفاح 

�الأحمر  منها  كثرية  �لو�ن  ولها 

وتوكل  و�ال�ــســفــر  ــر  و�الأخــ�ــس

�لع�سري  منها  ويــ�ــســنــع  ــة  ــازج ط

ين�سج  فيتامنيات.  على  وحتتوي  و�لربى، 

�لتفاح يف ف�سل �ل�سيف.
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اأول  اإن�ساء  مت  احلكومي،  امل�ستوى  على 

وكانت  1925م،  عام  البحرين  يف  عيادة 

عبارة عن دكان يف �سوق املحرق طوله 12 

- 25 قدما، وكان يقوم بعالج املر�سى فيه 

حكومي  طبيب  اأول  وهو  بندركار،  الدكتور 

يعني يف تلك ال�سنة، وا�ستمر بالعمل يف تلك 

ال�سوق  يف  اآخر  بيتاً  ا�ستاأجر  حتى  العيادة 

وات�ساع  الوقت  ومبرور  ثم  1937م،  عام 

بنيت  العيادة  هذه  يف  ال�سحية  اخلدمات 

عيادة جديدة يف عام 1952م.

ا�ستعمل  فقد  1947م،  عام  خالل  اأما 

بيت حرم ال�سيخ حمد بن عي�سى اآل خليفة 

القدمي يف املحرق كم�ست�سفى للوالدة ليحل 

مكان بيت قدمي كان ي�ستعمل قبل هذا البيت 

امل�ست�سفى  هذا  هدم  مت  وقد  الغر�س،  لهذا 

فيما بعد وبني مكانه مركز ال�سيخ �سلمان 

ال�سحي عام 1976م، بعدئذ نقل م�ست�سفى 

القدمي  ال�سحي  املحرق  مركز  اإىل  الوالدة 

عام 1961م. 

وطني 
حبيبي

اأول عيادة طبية يف املحرق

هو �سليمان خان االأول بن �سليم خان االأول بن بايزيد خان الثاين بن حممد الفاحت بن مراد الثاين بن حممد االأول جلبي 

بن بايزيد االأول بن مراد االأول بن اأورخان غازي بن عثمان بن اأرطغل، عا�سر �سالطني الدولة العثمانية و�ساحب اأطول 

فرتة حكم من 6 نوفمرب 1520 حتى وفاته يف �سنة 1566 خلفا البيه ال�سلطان �سليم خان االأول وخلفه ابنه ال�سلطان 

�سليم الثاين. 

عرف عند الغرب با�سم �سليمان العظيم، ويف ال�سرق با�سم �سليمان القانوين، ملا قام به من اإ�سالح يف النظام الق�سائي 

ال�ساد�س ع�سر، يتزعم قمة �سلطة االإمرباطورية العثمانية  القرن  اأوروبا يف  اأ�سبح �سليمان حاكًما بارًزا يف  العثماين. 

الع�سكرية وال�سيا�سية واالقت�سادية. 

قاد �سليمان اجليو�س العثمانية لغزو املعاقل واحل�سون امل�سيحية يف بلغراد ورودو�س واأغلب اأرا�سي مملكة املجر 

قبل اأن يتوقف يف ح�سار فيينا يف 1529. �سم اأغلب مناطق ال�سرق االأو�سط يف �سراعه مع ال�سفويني ومناطق �سا�سعة من 

�سمال اأفريقيا حتى اجلزائر. حتت حكمه، �سيطرت االأ�ساطيل العثمانية على بحار املنطقة من البحر املتو�سط اإىل البحر االأحمر 

حتى اخلليج.

اإ�سالحات ق�سائية تهم املجتمع والتعليم واجلباية والقانون اجلنائي. حدد  اأدخل �سليمان  يف خ�سم تو�سيع االإمرباطورية، 

قانونه �سكل االإمرباطورية لقرون عدة بعد وفاته. مل يكن �سليمان �ساعرا و�سائغا فقط بل اأ�سبح اأي�سا راعيا كبريا للثقافة 

اأربع  اخلليفة  تكلم  العثمانية.   لالإمرباطورية  الذهبي  الع�سر  يف  والعمارة  واالأدب  الفنون  تطور  على  وم�سرفا 

باالأوزبكية  مرتبطة  الرتكية  اللغات  جمموعة  من  )لغة  اجلغائية  وال�سربية  والفار�سية  العربية  لغات: 

واالأويغورية(.

 بعد خرقه لتقليد عثماين، تزوج �سليمان فتاة حرمي وهي روك�سالنا والتي حققت �سهرة تاريخية 

وفاته  بعد  �سليمان  الثاين خالفة  �سليم  ابنهما  توىل  عليه،  البالغ  وتاأثريها  بها  ال�سلطان  افتتان  نظري 

امللوك الأن نطاق  اأعظم  اأحد  ال�سلطان  املوؤرخني هذا  يف 1566 بعد 46 �سنة من احلكم. يعترب بع�س 

حكمه �سم الكثري من عوا�سم احل�سارات االأخرى كاأثينا و�سوفيا وبغداد ودم�سق واإ�سطنبول وبوداب�ست 

وبلغراد والقاهرة وبوخار�ست وتربيز وغريها.

ال�سلطان �سليمان �سلطان الدولة العثمانية
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كــــــــــــرة الـــــطائــــــرةكــــــــــــرة الـــــطائــــــرة

هو رابع اأكرب حميط يف العامل، وتبلغ م�ساحته )20 

الربودة،  �سدة  ب�سبب  باملتجمد  و�سمي  كلم2(.  مليون 

وجتمد مياهه يف ف�سل ال�ستاء.

العوا�سف  اجلنوبي  املتجمد  باملحيط  تع�سف 

ال�سديدة، واالأمواج ال�سخمة، وي�سل عمق قاع املحيط اإىل 

4500 مرت تقريباً.  ويعد خندق »�ساندويت�س اجلنوبي« 

بحرا  يعد  كما  مرتاً«،   7235« وتبلغ  فيه  نقطة  اأعمق 

»اآمند�سن، وبلينغهو�سن« اأهم بحرين يف املحيط املتجمد 

اجلنوبي.

كما ي�سم املحيط املحيط املتجمد اجلنوبي جزءاً من 

وبحر  اأ�سكوتلندة  وبحر  الرو�س  وبحر  درايك  م�سيق 

»ويدل«.

لعبة ريا�سية حديثة اوروبية املولد امريكية الن�ساأة 

با�سم   19 القرن  نهاية  يف  ُعرفت  والتطور..  والنمو 

)فاو�ست بال(.

ال�سبان  جمعيات  بوا�سطة  اللعبة  هذه  انت�سرت 

لها  و�سعت  وقد  ال�سمالية  امريكا  انحاء  يف  امل�سيحية 

فروعها  جميع  على  وعممتها  االأوىل..  املوحدة  قوانينها 

يف انحاء العامل.. ثم تطورت هذه القوانني خالل االأعوام 

1912 – 1917م.

اإىل  االمريكية  بوا�سطة اجليو�س  اللعبة  انتقلت هذه 

احتادها  وتاأ�س�س  واوروبا  الو�سطى  امريكا  ودول  كندا 

الدويل �سنة 1947م وو�سع القانون الدويل لهذه اللعبة 

التعديالت  بع�س  مع  حالياً  به  املعمول  وهو  واقره 

الفنية.

اول بطولة اقيمت لكرة الطائرة 1948م وهي بطولة 

اأوروبية �سنفت يف مناهج االلعاب االوملبية ال�سيفية يف 

دورة طوكيو 1964م فكان انطالقة قوية للعبة.

ملعب كرة الطائرة م�ستطيل طوله 18 مرتاً وعر�سه 

 5 عر�سها  وا�سحة  بخطوط  ار�سه  وتخطط  امتار   9

�سنتمرت.

بينهما  يف�سل  مربعني  ق�سمني  اإىل  امللعب  ونق�سم 

املرت،  ون�س  امتار   9 فطولها  ال�سبكة  اما  منت�سف  خط 

اجللد  من  م�سنوعة  الطائرة  كرة  واحداً  مرتاً  وعر�سها 

ووزنها بني 260 غراماً و280 غراماً.

الفريق  فيها  يفوز  ا�سواط  من خم�سة  املباراة  تتاألف 

اللعبة  هذه  االآخر..  الفريق  قبل  ا�سواط   3 يحرز  الذي 

مباراتها  تنتهي  ان  يجوز  ال  التي  اجلماعية  االلعاب  من 

بالتعادل.

وهي لعبة جماعية ميار�سها الرجال والن�ساء بنف�س 

�سنتمرت   243 فتكون  ال�سبكة  ارتفاع  عدا  ما  ال�سروط.. 

للرجال و224 �سنتمرت للن�ساء.

متتاز وهران عا�سمة الغرب اجلزائري مبعامل �سياحية واآثار تاريخية جذابة ت�ستهوي 

ال�سياح ومن بني هذه املعامل واالآثار جند قلعة �سلتاكروز التي تقع يف اأعلى جبل يف املدينة 

وهو جبل املرجاجو وتتو�سط غابة جميلة ومبجرد الو�سول اإليها عرب التلفريك تواجهنا كتل 

هوائية كثيفة ومتدحرجة ت�سعرك بروعة املكان يعود تاريخ هذه القلعة اإىل 1700م بناها 

اال�سبان باحلجارة امل�سفحة حلماية املدينة كما قاموا بربطها باملر�سى عرب انفاق ومتاهات 

اثرياً رائع اجلمال ومعبداً  ي�سعب جتاوزها لتخزين اال�سلحة يوجد يف هذه القلعة ق�سراً 

للعذراء مرمي ومن هذا املكان ت�ستطيع روؤية مدينة وهران بكاملها براً وجواً يف  او متثاالً 

م�سهد رائع.

قـــلــــــعـــــــــة وهـــــــــــــران

املحيط املتجمد اجلنوبي
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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 3 فبراير 2013   للفئة العمرية 

ما دون 12 سنة.

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

الفائزان هما:

جنان حميد علي - علي خليل اإبراهيم

م�سابقة: من داخل العدد

3-   الطائرة الذهبية2-  مدينة الذهب1- الأحالم الذهبية

1976     - 2 1967  - 1

متى بني مركز ال�سيخ �سلمان ال�سحي؟

 

بال  ومت�سي  دموع  بال  تبكي   –  1

اأرجل؟

يخرج  ومل  مطراً  ي�سقط  مل  ماء   –  2

ينابيع؟

ذلك  ومع  حيواناً  وال  اإن�ساناً  لي�س   –  3

يحر�س املكان فما هو؟

األغــــــــــــــــــــاز:

الأجوبة

1 – الغيوم

2 – الدموع

3 – القفل

طرائف

جحا الواعظ

اإجابة العدد ال�سابق:

1- توم �سوير   2-   1992

اجلوائز مقدمة من 

مــوؤ�ســ�ســـة الأيــــام لـلـنـ�سـر

وقف جحا ليعظ �لنا�ص ولكن مل يقل لهم �سيئاً 

بل �ساألهم. هل تعلمون؟ فقالو� ال . فقال كيف �حتدث 

مع نا�ص ال يعلمون!!

ويف �ليوم �لثاين �ساألهم هل تعلمون؟ فقالو� نعم. 

قال ما دمتم تعلمون فال د�عي �أن �أعلمكم.

ويف �ليوم �لثالث �تفق �لنا�ص �أن يقول بع�سهم 

نعم و�لبع�ص �الآخر ال.

ف�ساألهم جحا هل تعلمون؟ فاأجاب بع�سهم بنعم 

و�الآخر بال.

رد جحا عليهم قائالً ح�سناً فليعلم من يعلم من 

ال يعلم!!!
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اكت�شف الفوارق 
هل تعلم؟؟!

[ احل�سان و الفاأر ال يتقيوؤون.

[ احل�سان اإذا قطعت ذيله مات.

[ اأن �سوء ال�سم�س ي�سل اإىل االأر�س يف 8 دقائق.

اإنتاج  حيث  من  دول��ة  اأك��رب  هي  تون�س  اأن   ]

الزيتون.

هو  العملة  على  �سورة  و�سع  من  اأول  اأن   ]

االإ�سكندر املقدوين.

تعلم الر�شم
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baraem@alayam.com :ل�ستقبال م�ساهماتكم، الرجاء املرا�سلة عرب الربيد الإلكرتوين ق�سة 
رامـــــي والـــبــــرتـــقـــــالـــــــــةوحكمة

بكرته  ويجري  يلعب  وراح  ال�سباح  يف  رامي  ا�ستيقظ 

منزله،  يف  املن�سدة  على  برتقالة  وجد  ثم  وهناك،  هنا  احلمراء 

احلديقة،  الكرة يف  مثل  بها  واألعب  الربتقالة  اآخذ  �سوف  فقال 

ثم اأخذ الربتقالة وظل يلعب بها ويرميها هنا وهناك، ثم 

�سمع رامي �سوت يبكي تعجب رامي من هذا ال�سوت، 

عندما  املفاجاأة  وكانت  عليه  يتعرف  اأن  وحاول 

اإنه من الربتقالة. عرف 

ملاذا  لها  وقال  رامى،  ف�ساألها 

غاية  ف��ى  وه��ي  فقالت  تبكني، 

اأنا؟ الغ�سب هل تعرف من 

فقال رامي انِت طبعااٱً برتقالة، 

بي؟   تفعل  ماذا  تعرف  وهل  فقالت 

وهناك، ف���ق���ال ن��ع��م  هنا  واأقذفك  واأج��ري  العب 

اأنا  كرة،  ول�ست  برتقالة  فاأنا  تقول؟  ماذا  تبكي  وهي  فقالت 

خملوق مثلك متاماً، هل حتب اأن يلعب بك اأحد ويقذفك هنا 

الأ�سياء  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  خلقني  لقد  بى  تفعل  كما  وهناك 

اأن ت�سنع  اأن ت�ستفيد بكل جزء منى فيمكنك مثال   مهمة فيمكنك 

اأن ت�سنع مني مرية حلوة اأو تاأكلني  مني ع�سري وميكنك اأي�ساً 

يف  جميلة  رائحة  منه  وتعمل  ق�سري  تاأخذ  اأو  تق�سريي  بعد 

الطعام.

من  �سمع  ما  لها  وقال  والدته  ي�ساأل  حائراً  الولد  فذهب 

كبرية يف  فائدة  له  الربتقال  رامي  يا  فعالً  له  فقالت  الربتقالة، 

لتعطينا  الثمرة  هذه  لنا  خلق  وتعاىل  �سبحانه  فاهلل  حياتنا، 

ال�سحة  وتعطينا  الأج�سامنا  املهمة  والزيوت  الفيتامينات 

عرفت  هل  واالآن  والزكام،  الربد  نزالت  عنا  ومتنع  واحليوية 

اأنك اأخطاأت فى حق الربتقالة ويجب اأن تعتذر لها.

لن  �ساحميني  وقال:  لها  واعتذر  الربتقالة  اإىل  رامي  ذهب 

األعب بِك مرة ثانية، وامتنع رامي عن اللعب بالربتقالة واأ�سبح 

الربتقال مهم جداً  اأن  تاأكد  الأنه  الربتقال  كل يوم ي�سرب ع�سري 

لل�سحة واأن خلق لال�ستفادة منه ولي�س للعب به.

م�ساهمة من الطفل:  عبداللـه ابراهيم علي

عمار عادل
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رباب ح�سني احلمر

اإبراهيم اأحمد اإبراهيم زينب يون�ض
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نظمت �د�رة مدر�سة خالد 

مهرجان  فعالية  �لوليد  بن 

�الأمور  �أولياء  مع  �لتو��سل 

ت�سجري  بر�جمها  �أحد  و�لتي 

وزر�عة م�ساحات من �لدر�سة 

حتت  �لطلبة  �أمور  �أولياء  مع 

ــو�  �أزرع ــي  ــي..�أم )�أب م�سمى 

معي �سجرة(.

مدر�سة خالد بن الوليد تنظم فعالية »اأبي..اأمي اأزرعوا معي �سجرة«
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�سوفيا حممد عبدالـله

هند اكربي و�سوفيا حممد

دانة ودانيا خالد �سلمان

مرمي وعقيل اأحمد العو�سي
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معلمة اللوحة ال�سوداء

ا�سياء من املدر�سة

حامل

لوحة احلائط

دفرت املالحظات
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حقيبة مدر�سية

طبا�سري

�سنطة اقالم

كتابة

يوم النمذجة

ر�سوم


