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الإفتتاحية
جمال الطفولة

بقلم مديرة التحرير
ربى يون�س فرح

�أحبائي،
يا روح الحياة و�أملها ،يا ن�سمة ال�صباح وعطرها ،يا �أ�صحاب
القلوب البي�ضاء والنفو�س النقية وال��ر�ؤي��ة الحلوة والأح�لام
الوردية ،يا ربيع الدنيا و�سحرها ،يا حاملي كل البراءة والعفوية
والطيبة ،ي��ا زارع���ي ال��ف��رح والب�سمة والمحبة ،ي��ا رم��ز الخير
وال�سالم والإيمان والطهارة ...يا �أطفال العالم و�أطفال بلدي
الأحباء� ،ألف قبلة م ّنا �إليكم يا فتيان وفتيات «الأمن».
�أع���زائ���ي ،م��ا �أج��م��ل ال��ط��ف��ول��ة وم���ا �أح��ل��ى الأط���ف���ال ،ن��ج��د في
تعاملهم الب�ساطة ،وف��ي ابت�سامتهم ال�����ص��دق ،وف��ي قلوبهم
المحبة ،وفي عقولهم العفوية ،وفي �أحا�سي�سهم الحنان ،وفي
عيونهم الأمل ،وفي �أحاديثهم الفرح� .إنهم �سعادة الكبار ،وبهذه
ال�سعادة ع ّلمونا معناها الحقيقي .كل لحظة معهم وبرفقتهم
هي نعمة من الخالق� ،ضحكاتهم و�أخبارهم وحركاتهم تن�سينا
حب
كل هموم الدنيا وم�شاكلها ووجعها .فكيف لنا � اّأل نقع في ّ
الأطفال؟! فيا �أيها الكبار �إحر�صوا وحافظوا على فرح الأطفال
و�أحالمهم لأنهم الم�ستقبل الواعد والمنتظر .فكل طفل هو
فنان ،لكن الم�شكلة هي كيف يبقى فنان ًا عندما يكبر...
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رحلة يف لبنان

بلدة بكا�سني

ت���ق���ع ب����ل����دة ب��ك��ا���س��ي��ن ف����ي م��ح��اف��ظ��ة
ال���ج���ن���وب ق�������ض���اء ج����زي����ن .ت��ب��ع��د ع��ن
العا�صمة ب��ي��روت  ٧٤كلم ،وع��ن مركز
ال���م���ح���اف���ظ���ة ����ص���ي���دا  ٣٠ك����ل����م ،وع���ن
م��رك��ز ال��ق�����ض��اء ج��زي��ن  ٣ك��ل��م .ترتفع
ع��ن �سطح البحر  ٩٠٠م ،ويبلغ عدد
�سكانها  7000ن�سمة.
ّ
تحدها من ال�شمال بنواتي والغباطية،
ومن ال�شرق نهر االولي ،ومن الجنوب
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وادي بعنقودين وجزين ،وم��ن الغرب
�صبّاح .ن�صل �إليها عن طريق بيروت
���ص��ي��دا ط��ري��ق ع���ام ج��زي��ن بكا�سين /
�أو ال�شوف باتر ج��زي��ن بكا�سين � /أو
النبطية الريحان عرمتى كفرحونة
جزين بكا�سين.
دوائرها الر�سمية
ت��ت��ب��ع ال��ب��ل��دة �أم��ن��يً��ا ل��م��خ��ف��ر ج��زي��ن
و�إداريً������ا ل��دائ��رة ن��ف��و���س ج��زي��ن ،فيها

م���ج���ل�������س ب����ل����دي و�آخ����������ر �إخ�����ت�����ي�����اري،
وم�ستو�صف طبّي تابع للبلدية ،ومركز
ل��ل��دف��اع ال���م���دن���ي ،وت��ع��اون��ي��ة زراع���ي���ة،
وملعب ريا�ضي.
�آثارها وثرواتها
ت�شتهر البلدة ب�أكبر محمية لأ�شجار
ال�صنوبر المثمر في ال�شرق الأو�سط،
بالإ�ضافة �إل���ى ً ٢٢
نفقا قديمً ا لج ّر
ال����م����ي����اه ،وع������دد ك��ب��ي��ر م����ن ال��ي��ن��اب��ي��ع
والأع�����يُ �����ن ال���ت���ي ت����رت����وي ال���ب���ل���دة م��ن
مياهها .كما ت�شتهر بكا�سين بزراعة
الأ����ش���ج���ار ال��م��ث��م��رة م���ن ت���ف���اح وج���وز
وعنب وخ�ضار ،وفيها م��زارع للأبقار
ومع�صرة زي��ت��ون وك ّ�����س��ارات لل�صنوبر.
ومن �أهم معالمها الأثرية كني�سة مار
تقال التي دخلت �ضمن قائمة الأبنية
ال��ت��راث��ي��ة ف��ي وزارة ال�����س��ي��اح��ة ،ن��ظ�� ًرا
لأهميّتها التاريخية.
الم�ؤهل م .ف�ؤاد رم�ضان
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�صحتني

حلوى الب�سكويت
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المقادير:
 علبة ب�سكويت حلو ومطحون. ربع كوب جوز الهند.  ١٠٠غ زبدة ،بحرارة الغرفة. ن�صف كوب حليب مر ّكز ّمحلى.
 -كوب حبوب �شوكوال �صغيرة.
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طريقة التح�ضير:
 في وعاء ن�ضع الب�سكويت المطحونوجوز الهند ،ثم ن�ضيف الزبدة ونفرك المكونات
جيد ًا.
ّ
المحلى ونعجن جيد ًا الخليط ،ثم
 ن�ضيف الحليب المر ّكزن�ضع حبّات ال�شوكوال ونعجن من جديد حتى تندمج مع العجينة .
 ت�شكل كرات �صغيرة ون�ضعها في �صينية فرن مغطاة بورق زبدة،ً
قليال مع ترك م�سافة قليلة بين الواحدة
ون�ضغط على كل عجينة
والأخرى.
ً
م�سبقا على درجة حرارة  ١٨٠لمدة ١٠
 تدخل ال�صينية الى فرن محمّ ىً
ّ
ونقدمها .وهكذا
جانبا حتى تبرد
دقائق في و�سطه ،ثم نخرجها ونتركها
نح�صل على حلوى الب�سكويت ال�شهية.

�ألف �صحتين
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تع ّرف على احليوانات

�إ�شارات
ج�سم اخليل
ومعانيها

ُت ّ
عد الخيول من الحيوانات العا�شبة
ع�ضلي،
التي تتميّز بج�سم
ّ
وج�������ذع م���ت���ي���ن ،وع���ن���ق
طويل وثخين ،ور�أ���س
ك��ب��ي��ر م���م���دود ،و�أ���س��ن��ان
للرعي ،بالإ�ضافة
مخ�ص�صة
ّ
ّ
�إلى الذيل الطويل ،والقوائم
ال��ط��وي��ل��ة وال��ن��ح��ي��ل��ة ال��ت��ي
ت��ن��ت��ه��ي ب���ح���واف���ر ب��ي�����ض��اويّ��ة
ال�شكل .كما ّ
ّ
يغطي ج�سمها �شعر ق�صير� ،إلى
ً
ّ
جانب العرف ال��ذي يُ ّ
يمتد
عد �شعر ًا خ�شنا
على طول المنطقة ّ
الظهريّة للعنق� ،إذ يكون
ط��وي ً
�لا عند الخيول الم�ست�أن�سة ،وق�صير ًا
عند البريّة.
ت��ت��وا���ص��ل ال��خ��ي��ول م��ع بع�ضها ف��ي القطيع
ويتوجب على مربّي
عن طريق لغة الج�سد،
ّ
ً
ال��خ��ي��ل وك ّ
����ل م��ن يمتلك ح�����ص��ان��ا �أن يكون
ق��ادر ًا على فهم هذه ال ّلغة ومعرفة �إ�شاراتها
وم��ع��ان��ي��ه��ا ،ح��ت��ى ي�����س��ت��ط��ي��ع ف��ه��م ح�����ص��ان��ه
وال�� ّت��وا���ص��ل م��ع��ه .وم���ن �أه����مّ �إ����ش���ارات ج�سد
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الح�صان ما ي�أتي:
ّ
الذيل :يرفع الح�صان ذيله للتعبير عن اليقظة والحما�س ،ويخف�ضه عند �شعوره
بالألم ،والخوف ،والإره���اق ،وال ّر�ضوخ .ويرفع ذيله فوق م�ستوى ّ
الظهر للتعبير عن
المرح �أو ّ
الذعر ،كما يح ّركه من جهة لأخرى للتعبير عن االنزعاج والغ�ضب.
الأرجل :ينب�ش الح�صان الأر�ض بحافره للتعبير عن �شعوره بالإحباط ،ويرفع �إحدى
�ساقيه الأماميتين للتهديد ب�شكل ب�سيط� ،أمّ ا رفع واحدة من �ساقيه الخلفيتين فهو
نوع من ال ّتهديد الدفاعي عند �شعوره بالخطر .وي�ضرب قدمه بقوة على الأر�ض كنوع
من ّ
ال�شكوى� ،أو كمحاولة لإبعاد الح�شرات عن �ساقه.
ً
ّ
الع�ض
تظهر الخيول الأ���ص��غ��ر خ�ضوعها للخيول الأك��ب��ر ع��م��را ع��ن ط��ري��ق
ال��وج��هِ :
ّ
ّ
بالفكين ،كما تبرز بيا�ض عينيها للتعبير عن الغ�ضب والخوف .وتثني الخيول ال�شفة
ّ
فيدل
العليا فوق الأنف عندما ت�شمّ رائحة قويّة �أوغير معتادة� ،أمّ ا ا ّت�ساع فتحتي الأنف
على الحما�س واليقظة.
ّ
الأذن :تت�ص ّلب �آذان الخيل مع توجيه فتحات الأذن للأمام للتعبير عن الت� ّأهب ،في
ً
جانبيا مع توجيه الفتحات للأ�سفل للتعبير عن ال ّتعب �أو الإحباط.
حين تتد ّلى
ّ
فيدل على انتباهه لتعليمات فار�سه،
�أمّ ��ا انت�صاب الأذنين �إلى الخلف
ّ
كما ي ّ
م�سطح على ال�� ّرق��ب��ة على الغ�ضب
���دل تثبيتهما ب�شكل
والعدوانيّة.
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عادات

تقاليد وعادات
متوارثة يف م�رص
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تختلف ال��ع��ادات والتقاليد م��ا بين
ال�شعوب ،فهي م��ا ت��وارث��ت��ه الأج��ي��ال
م���ن �أف���ع���ال و�أق�������وال ت��ب��ق��ى ح��ا���ض��رة
ف��ي المنا�سبات والطقو�س الدينية
واالجتماعية وغيرها .وم�صر التي
تزخر بالعادات والتقاليد ،ال ّ
بد من
التوقف والحديث عنها.
تعتبر م�صر من ال�������دول ال��ع��رب��ي��ة
المتر�سخة
التي ت�شتهر بح�ضارتها
ّ
ب��م��ع��ال��م��ه��ا ال�������س���ي���اح���ي���ة وع���ادات���ه���ا
وت��ق��ال��ي��ده��ا ال���ت���ي ت���ع���ود �إلى ع�صر
الفراعنة .وهي تتنوّ ع وتختلف من
م��ن��ا���س��ب��ة �إل����ى �أخ������رى ،ك���الأح���زان
والأف�������راح والأع����ي����اد ،وم��ن��ه��ا ما
يلي:
ال�����������زواج :ف����ي م�������ص���ر ج���رت
العادات على تقديم جهاز
ال��ع��رو���س وال���ذي يتكون
م���ن ال�����ص��ن��دوق ال���ذي

تو�ضع فيه الإك�س�سوارات من العقود
وال����م����ج����وه����رات وغ����ي����ره����ا ،وك���ذل���ك
ي��ت��م ت��ق��دي��م م��ب��ل��غ م���ال���ي ل��ل��ع��ري�����س
و ُت�سمى بنقوط ال��ف��رح� .أم��ا الأف���راح
ال�����ش��ع��ب��ي��ة ال���م�������ص���ري���ة ف���ه���ي ت��ت��م��ي��ز
بوجود مطرب وراق�صة مع المطرب،
ّ
ويقدم المدعوون النقوط للراق�صة
وال���م���ط���رب ك���ن���وع م���ن ال��ت��ح��ي��ة لهم
وتحية للعري�س اي�ض ًا.
والدة الأطفال :بعد �أ�سبوع واحد من
والدة الأط��ف��ال يتم ت��واف��د الجيران
والأق���ارب واالحتفال بهذا المولود
الجديد ،حيث يقدم النقوط للطفل
ال��ج��دي��د .ي��ت��م الإح��ت��ف��ال بت�شغيل
المو�سيقى والأغاني الخا�صة بهذه
المنا�سبة ،ويقوم الأهل والأ�صدقاء
ب�إ�ضاءة ال�شموع والغناء.
المولد النبوي :هي منا�سبة عظيمة
يتم االحتفال بها منذ القدم ،حيث
ّ
ج����رت ال����ع����ادات ب��ت��ن��ظ��ي��م م�����س��ي��رات
ي���ت���واف���د ب���ه���ا ال�������ش���ب���اب والأط�����ف�����ال
وال�شيوخ ،ويرفعون �أعالم ًا مكتوب ًا
ع��ل��ي��ه��ا ع����ب����ارات ال���م���دح ل��ل��ن��ب��ي،
وك������ذل������ك ي�����ق�����وم�����ون ب�����زي�����ارة
المقامات الدينية و�إ�ضاءة
ال�شموع.
ال������������م������������وت :ت����ع����ت����ب����ر

ع�����ادات وت��ق��ال��ي��د ال���م����آت���م ف���ي م�صر
ع��ادات فرعونية ،وف��ي الأري���اف تقوم
ال�����س��ي��دات ب��ال��ن��دب وال��ع��وي��ل ب�صوت
������ال وب����ع����ب����ارات م��ع��ي��ن��ة ،م����ع ل��ط��م
ع ٍ
الخدين ،وذل��ك لإب��راز مكانة الميت
العظيمة بين �أهله والحزن ال�شديد
ع��ل��ي��ه .وي��ت��م ك��ذل��ك ا���س��ت��ئ��ج��ار م��ق��ر�أ
للقر�آن الكريم للقراءة لي ً
ال .وكذلك
بعد اربعين يوم من الوفاة يتم عمل
م��ا ي�سمى بلقمة القا�ضي ،وكذلك
يتم زيارة المقابر في كل عيد.
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من هنا وهناك

�سحر العطور

تعتبر العطور ب�أنواعها و�أ�شكالها وروائحها المختلفة من �أبرز االختراعات
ً
ً
طبيعيا
غالبا من الطبيعة و�سحرها .ويمكن �صنعها
الب�شرية الم�ستوحاة
ً
�شائعا في الع�صور والح�ضارات القديمة ،كما يمكن �أن يتم ذلك
كما كان
ً
�صناعيا في الم�صانع المخ�ص�صة لذلك.
والجميلة ،والتي ُت�شعرهم
العطرة
ا�س �أن تفوح منهم ال�� ّروائ ِ��ح
يُ ّ
ِ
ِ
حب ال ّن ِ
باالرتياح
ب�صورة
العطر
والقوة ،وقد ُتع ّز ُز من ثقتهم ب�أنف�سهم ،كما ي� ُّؤثر
ِ
ٍ
ِ
ِ
ً
ُ
جيّد يُ
نا�سب
ا�ستخدام
هم
ومن
.
أي�ضا
�
ي�ستن�شقه
من
في
�إيجابي ِّة
ُ
المُ
ّ
عطر ِ
ٍ
ِ
ِ
العام.
وذوقه
�شخ�صي ِّة المرءِ
ِ
ِ

�أنواع العطور
ً
ً
ّ
�ستخدمه،
يُ �ضفي
وائح الزكي ِّة لمُ
ِ
ِ
العطر بريقا مُ فعما بال ّر ِ
��ض��ل� ،إذ يجب
����زاج ال��م��رءِ ل�ل�أف��� ِ
وق���د ي�����ؤدي �إل���ى تغيير م ِ
الجميلة .وهناك
��ح
ئ
وا
ر
��
ل
ا
وذي
نا�سب
��وع المُ
ِ
ِ
ِ
ّ ِ
اختيار ال�� ّن ِ
ُ
العطور �أهمها:
لروائح
أنواع
ل
ا
من
العديد
ِ
ِ
ِ
ُ
�شاط
ّات:
وتبعث ِ
ائحة الحيوي ِّة وال ّن ِ
هذه ال ّر ِ
رائحة الحم�ضي ِ
ِ
ُ
ً
باالنتعا�ش
باح ،وتجعل المرءِ ي�شعر
وخ�صو�صا في
�ساعات ّ
ِ
ِ
ال�ص ِ
ّ
الحياة.
�صوب
لالنطالق
اقة
ِ
والط ِ
ِ
وائح ّ
ويتم مزجها
كالم�سك
الحيوانات
وائح من
والعنبرُّ ،
ِ
ِ
ِ
ال�شرقي ِّة :و ُت�ستخرجُ تلك ال ّر ِ
ال ّر ِ
الجميلة.
لزيادة رائحتها
أزهار
مع
ِ
ِ
روائح ال ِ
ِ
الرومان�سي ِّة ،و ُت�ضفي لجمالُ
ٌ
ّ
ُ
ائحة ب�أنها مُ فعمة
بعبق ُّ
���ار :وتمتاز ه ِ
��ذه ال ّر ِ
ِ
ِ
رائحة الأزه ِ
ً
إ�ضافة لروعتها الأ�سا�سي ِّة.
ل
با
أنثى،
ل
ا
روعة
من
وتزيد
،
جماال
عند
ّزة
ي
م
اللحظات
المرءِ
ِ المُ ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ختلفة
���واع
ن
ل
أ
ا
من
وتتكون
،
االنتعا�ش
��ة
ح
��
ئ
ا
ر
��
ل
ا
��ذه
ه
وتبعث
رائ��ح ِ��ة الفواكه:
المُ
للمرءِ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ّ
ُ
ائحة.
لتزيد من قو ِّة
هور
ِ
وجمال ال ّر ِ
ِ
للفواكه ،وقد ُتمزجُ مع الز ِ
ُ
ً
ثبان ال ّرملي ِّة ،وهي عبارة عن
حيطات :وقد ظهرت تلك
روائح المُ
الروائح لأو ِّل م ّر ٍة مع الك ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
رذاذ
أو
�
،
الجبلي
ّة
ي
بيع
الط
وائح
ر
ال
ال�ستح�ضار
ّة
ي
إ�صطناع
ل
ا
ركبات
من
كالهواءِ
مزيج المُ
ِّ
ِ
ِ
ٍ
ِ ّ ِ
حيطات.
المُ
ِ
ً
والهيل
والقرنفل
كالقرفة
�شابهة للتوابل
ال�� ّروائ ِ��ح الحار ِّة  :وهي عبارة عن ال��روائ ِ��ح المُ
ِ
ِ
ِ
ِ
والزنجبيل ،وهي ُتعتبرُ من ّ
القديم.
راز
ِ
الط ِ
ِ
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ق�صة

أقوم ِ
به
�أنا
فخور مبا � ُ
ٌ

َ
زميله
منزله
غ���اد َر «رف��ي��ق»
ّ
متوجهًا �إل���ى ب��ي ِ��ت ِ
والدته ...
«عادل» ،بع َد م�شا ّد ٍة كالمي ٍّة مع
ِ
داره � .صر َخ
يا للمفاج� ِأة ! «ع��ادل»
ُ
يكن�س �أم��ا َم ِ
ِبه َ ،
وقال :
َ
المكن�سة ْ
يد َك على
 «عادل»ُ � ،أجن ْن َت ؟ � ِإرممن ِ
الفور .
ِ
َ
� َ
إليه  ،وقال با�سمً ا :
إلتفت � ِ
َ
 �إ ّنني � ّمدخل بيتي.
أنظ ُف
ُ
تخجل ؟
 �أال �أنا فخو ٌر بما �أقومُ ِبه .�صبي ...
 لك ّنك ٌَّ
�ضحك «عادل»  ،و�أجابَه :
أكن�س ْ
فقط...
 ال � ُُ
تفعل � ً
أي�ضا ؟
 ماذااً
َ
 ّْ
اخل لأغت�سل �أول ...
رافقني �إلى الد ِ
َ
َ
يديه � ،أم�سك «رفيق» من
بع َد � ْأن غ�سل «عادل» ِ
غرفته  ،و���س��� َأل��ه  :م��ا ر�أي��كَ
ذراع���ه  ،وق���ا َده �إل��ى
ِ
ِ
بغرفتي ؟
الغرفة  ،وق َ
َ
��ال :
جال «رفيق»
بنظره في �أنحاءِ
ِ
ِ
ٌ
مر ّتبة ًّ
جدا ...
 �أنا ر ّتب ُْتها.� َأنت؟
 طبعًا .لي�س ْ
من �ش� ِأنك.
 هذا َمخطئ ّ � ،إن َ
ٌ
� َّ
الخا�ص ُة
غرفتي هي مملكتي
أنت
ّ
َ
ّ
وال ُّ
أحد � ْأن يُرتبَها ويُنظفها...
يحق ل ٍ
ّ
ُ
نظيف
جهة �أخرى � ،أنا �أ�ساعد �أمّ ي في الت
ِ
ومن ٍ
أنظف ُغ َ
ُ � ...
رفتي  ،و�أر ّت ُب �سريري  ،و�أ�ضعُ ثيابي
الخزانة  ،و�ألملمُ كتبي ودفاتري ...
في
ِ
و� َأنت ؟
� -أنا ؟
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ُ
ت�ساعد �أمَّ ك  ،وتر ّت ُب غرف َتك ؟
 �أالَ
َ
َ
وت���ذ ّك��� َر ال��م�����ش��ا ّدة ال��ك�لام��يّ��ة ال��ت��ي ح���دث ْ���ت مع
���دت���ه ���ص��ب��احً ��ا  ،وه���ي ت��ق ُ
��ول ل��ه  « ،ب����دءًا من
وال ِ
أنت ر ّت ْب �سريرَك وثيابَك وكتبَك َ �..
اليوم َ � ،
أنت
ِ
الم�س� ُ
ؤول ْ
غرفتك.
عن ِ
أين �شرد َْت ؟ ْ
 «رفيق» َ � ،�صعب ؟
هل �س�ؤالي
ٌ
أنت َ .
أبدا بما ُ
قال  ،وا�ستدركَ
تفعله � َ
 ال �أقومُ � ًخ���ط����أَ ُه م���ع �أمِّ �����ه  .ف��اع��ت��ذ َر م ْ���ن زم��ي ِ��ل��ه  ،وع���ا َد
ً
البيت .
م�سرعا �إلى
ِ
َ
َ
توج َه ر�أ�سً ا �إلى �أمِّ ه ،
ما �إن دخل «رفيق»
البيت ّ ،
قب َّل ي َدها َ ،
وقال لها :
ُ
 �سامحيني ي��ا م��ام��ا  ،لأ ّن��ن��ي �أغ�����ض��ب��ت ِ��ك هذاال ّ
علمك
����دون ِ
�����ص��ب��ا َح  ،وخ ْ
���رج ُ���ت م��ن ال��ب��ي ِ��ت ب ِ
َ
هذه ّ
حظة � ،س�أُر ّت ُب غرفتي،
و� ِإذنك  .بدءًا من ِ
الل ِ
تنظيفها
وث��ي��اب��ي  ،وك��ت��ب��ي  ،ول ْ���ن �أت��ع�� َب ِ��ك ف��ي
ِ
وترتيبها � ً
أبدا .
ِ
ٌ
ًّ
 هذا كالمٌ جميل جدا . �س� َُ
تفخرين ِبه .
أكون �إب ًنا
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
بفرح :
�إحت�ض َنته وقبّلته  ،وقالت ٍ
 �أن���ا ف��خ��ور ٌة دائ��مً ��ا ب��اب��ن��ي  ،وك�لامُ ��ك ال��واع��يمن فخري واعتزازي َ
والم�س� ُ
ؤول زا َد ْ
بك  ،و�أ�شكرُ
وجودك في حياتي.
ربّي على
ِ
ّ
ُ
 الآن � ،س�أرت ُب غرفتي � .أ�ست�أذن ِك.�ساعة  ،نادى �أمَّ ه التي � َأت ْت
�صف
بعد حوالى ال ّن ِ
ٍ
الفور  .ف�س� َألها :
على
ِ
 ما ر�أي ُِك  ،يا ماما ؟َ
جال ِت الأمُّ
الغرفة  ،و�أب َد ْت فرحَ ها
بنظرها في
ِ
ِ
ولدها ترتيبَ
غرفته .
و�سرورَها ب� ِ
ِ
إتقان ِ
َ
َّ
 �أح�س ْن َت  ،يا ولدي  ،بت الآن قادرًا على تحمّ ِلُ
ٌ
ّجولة.
مبارك
ؤولية .
عالم الر ِ
الم�س� ِ
دخولك في ِ
ديانا جورج حنون
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غداء

املك�رسات النيئة م�صدراً غذائيا ً مهما ً

تتعدد فوائد المك�سرات النيئة التي تتمثل في اللوز ،والجوز ،والف�ستق،
والكاجو ،والبندق ،وغيرها؛ حيث تعتبر م�صدر ًا عذائي ًا مهم ًا ،بخالف
االعتقاد ال�شائع على �أ ّنها دهون م�ضرة ب�صحة الج�سم الحتوائها على
الدهون .وهنا تجدر الإ�شارة �إلى � ّأن الدهون التي تحتويها المك�سرات
هي ده��ون غير م�شبعة وال ت�سبب الكول�سترول خا�صة حين نتناولها
نيئة.
العنا�صر الغذائية الموجودة فيها
ُ
حيث �إنها تحتوي على مكونات وق َيم
للمك�سرات النيئة فوائد عديدة،
غذائية مُ فيدة لل�صحة الج�سدية ،ومنها ما يلي :تعد م�صد ًرا للدهون.
تحتوي على الأل��ي��اف .تحتوي على البروتين .تحتوي على العديد
م��ن الفيتامينات وال��م��ع��ادن .تحتوي على م�ضادات الأك�����س��دةُ .ت�سهم
في �إنقا�ص ال��وزنُ .ت�سهم في �إنقا�ص الدهون الثالثية والكول�سترول.
لها خ�صائ�ص م�ضادة لاللتهاب ،وب��ذل��ك يُ مكن �أن ُت�سهم ف��ي تقليل
االل�����ت�����ه�����اب�����اتُ .ت�������س���ه���م ف��ي
دع���م وت��ع��زي��ز ���ص��ح��ة القلب
ال�سكر وغيرها من
وم�ستوى ُ
الأمرا�ض.
الح�سا�سية تجاه �أنواع منها
على الرغم من �أن المك�سرات
النيئة ذات فوائد عديدة� ،إال
�أنه من المهم تناول الكميات
ال�صحيحة والمنا�سبة منها،
ن�����ظ����� ًرا لأن الإف�������������راط ف��ي
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تناولها قد يُ �سهم في ح��دوث العديد من الأ���ض��رار والآث���ار الجانبية،
ومنها الآتي :ح�سا�سية المك�سرات تجاه �أي نوع منها لدى البع�ض� .سوء
ُ
حيث يُ مكن �أن ُت�سهم في زيادته� .إنزعاج وعدم الراحة لدى
�إدارة الوزن،
البع�ض في الجهاز اله�ضمي .غازات البطن .انتفاخ� .إ�سهال .وغيرها.
تناولها مع الأطعمة
يرغب الكثير من الأ�شخا�ص في الح�صول على فوائد المك�سرات مع
ُ
حيث يُ مكن تناولها ب�أ�شكال مُ ختلفة:
الم�أكوالت التي تدعم ال�صحة،
المغذيات .تناولها
ر�شها مع ال�سلطات المختلفة لتعزيز محتواها من ُ
م��ع بع�ض �أن���واع الحليب .تناولها م��ع الفواكه المجففة .كما يمكن
تناولها من دون �إ�ضافات.
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�شخ�صيات

املخرتع
توما�س �أدي�سون

د .محمد قبي�سي

ول���د ت��وم��ا���س �أل���ف���ا �إدي�������س���ون ف���ي 11
���ش��ب��اط ع���ام  1847ف��ي م��ي�لان��و ،وه��و
الأ����ص���غ���ر ب��ي��ن �إخ����وت����ه� .إن���ت���ق���ل مع
عائلته �إلى مي�شيغان عام  .1854كان
لفقره �أثر كبير على ما �أ�صبح عليه
فل�سبب �أو لآخر �أخرجته
من �شهرة،
ٍ
وال��دت��ه م��ن المدر�سة ،وت��اب��ع بعدها
تعليمه ف��ي ال��م��ن��زل ،لي�صبح ذل��ك
الرجل الم�شهور الذي ن�سب نجاحه
�إلى والدته.

ب��ع��د ع�����دّ ة اخ���ت���ب���ارات ع��ل��ى ال��ه��ات��ف
وال��ت��ل��غ��راف .وم��ن الأع��م��ال الأخ���رى
ال��ت��ي �أن��ج��زه��ا �أي ً
�����ض��ا ،عمل ّية طحن
الموا ّد الخامّ ،وا�ستخراج مجموعة
من المعادن المختلفة .كما اخترع
ج���ه���از ت���ح���ري���ك ال�����ُّ����ص����ور ف����ي ال���ع���ام
 .1888و�أهم اختراع له كان الم�صباح
الكهربائي الذي لواله لب َِقيت الكرة
ّ
عتمة م��ن دون � ّأي �ضوء
الأر���ض�� ّي��ة مُ ِ
يُ نيرها في وقت ُ
الظلمَ ة.

�إختراعاته
ح�����ص��ل �إدي���������س����ون ع���ل���ى �أوّل ب�����راءة
�سجل �صوت
�إختراع ،عندما اخترع مُ ِ ّ
كهربائي في �شهر حزيران من العام
ّ
 .1869وق���د � ّ َأ���س�����س ف��ي ال��ع��ام 1870
�شركة �أعمال التيليغراف الأميركية
ل���ي���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ال���ت���ل���غ���راف
االوت��وم��ات��ي��ك��ي الح ً
���ق���ا .وف����ي ال��ع��ام
 1877اخ���ت���رع ج���ه���از ال���ف���ون���وغ���راف

وفاته
ال�صحية ت��زداد
كانت حالة �إدي�سون
ّ
���س��وء ًا ف��ي ال�سن َتين الأخ��ي��ر َت��ي��ن من
حياته � ،اّإل �أ ّن��ه على الرغم من ذلك
كان يق�ضي وق ًتا طويلاً في المُ ختبَر
وم����ع ع��ائ��ل��ت��ه .وازداد م��ر���ض��ه حتى
ُت ِ ّ
���وف���ي ف���ي ال���ي���وم ال��ث��ام��ن ع�����ش��ر من
�شهر ت�شرين الأوّل من العام ،1931
م�سجلاً  2500براءة �إختراع.
ّ
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لغات

تعلّم
اللغة
الرو�سية

اللغة الرو�سية هي �إحدى �أكثر لغات العالم انت�شار ًا ،حيث يتحدثها حوالي
 300مليون �شخ�ص ف��ي ال��ع��ال��م كونها لغة �أ�سا�سية� أو لغة ث��ان��ي��ة .وي��ت��وزع
الناطقون بالرو�سية في رو�سيا والمناطق المجاورة لها ،مثل� أوكرانيا والتفيًا
وا�ستونيا وليتوانيا ،وغيرها.
ً
ف��ي ال��ل��غ��ة ال��رو���س��ي��ة  33ح��رف��ا ،وت��ب��د�أ ك��ل جملة و�أ���س��م��اء ال��ع��ل��م والأ���س��م��اء
الجغرافية بحرف كبير .وتكتب الكلمات والجمل من الي�سار �إلى اليمين.
وللحروف �شكالن �أحدهما مطبعي والآخر للكتابة .اللغة الرو�سية تميزها
ال�صوتيات ال�صامتة� ،أي بالنبرة التي لي�ست م�شار ًا �إليها �إمالئي ًا .وهي لي�ست
�أ�صعب لغة في العالم كما يعتبرها البع�ض ،لكن الفرق �أننا ال ن�سمعها ب�شكل
م�ستمر .وهناك الكثير من الكلمات الم�شتركة بين الرو�سية والفرن�سية
وبينها وبين الإنجليزية باختالف ب�سيط في ال ّنطق ،مما ي�سهل تع ّلمها.
الرو�سي ،في
وكيفية تع ّلم اللغة تبد�أ ب�سماعها من �أ�صحاب البلد �أي ال�شعب
ّ
ً
حال ّ
حلوال
توفر �شخ�ص تتوا�صل معه وجه ًا لوجه فهو �أف�ضل� ،أو �أن تجد
�أخ��رى مثل اليوتيوب �أو تطبيق جيد يع ّلم اللغة ،بعد ذل��ك تبد�أ بالقراءة
حتى يتعود ل�سانك على نطق الأحرف والكلمات.
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�أفالم

underwent three weeks of reshoots in the spring of 2019,
under the supervision of Jonathan Liebesman and Chris
McKay after initial test screenings yielded poor results.
Universal Pictures theatrically released Dolittle in the
United States on January 17, 2020. The film grossed $250
million worldwide and became the seventh highest-grossing
film of 2020. Despite this, the film was a commercial failure,
losing Universal as much as $50–100 million, and received
generally negative reviews from critics, particularly for its
humor and story. It was nominated for six Golden Raspberry
Awards, including Worst Picture, winning for Worst Prequel,
Remake, Rip-off or Sequel.

Dolittle movie

Dolittle (also referred to as The Voyage of Doctor
Dolittle) is a 2020 American fantasy adventure film directed
by Stephen Gaghan from a screenplay by Gaghan, Dan
Gregor, and Doug Mand, based on a story by Thomas
Shepherd. Dolittle is based on the title character created
by Hugh Lofting and is primarily inspired by the
author›s second Doctor Dolittle book, The Voyages of
Doctor Dolittle (1922). Robert Downey Jr. stars as the
title character, alongside Antonio Banderas and Michael
Sheen in live-action roles, with Emma Thompson, Rami
Malek, John Cena, Kumail Nanjiani, Octavia Spencer, Tom
Holland, Craig Robinson, Ralph Fiennes, Selena Gomez,
and Marion Cotillard voicing an array of creatures.
It is the third iteration of film adaptions based on the
character, after the 1967 musical Doctor Dolittle starring Rex
Harrison and the 1998–2009 Dr. Dolittle film
series starring Eddie Murphy as the titular character and
later Kyla Pratt as his daughter.
The project was announced in March 2017 with Downey
set to star, and the rest of the cast joined over the following
year. Filming began in March 2018 and lasted through
June, taking place around the United Kingdom. The film
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ق�صة

مل ْن ِق ِ
الكتاب وا َ
حل ْبلُ...وا ُ
ذان
ُ

د .بطر�س �شالال

ّ���ان،
��ان م���ث���ال���ي ِ
����س���ام ٌ���ر وي�������ارا ���ش��ق��ي��ق ِ
���ادالن ال��م��ح��ب َّ��ة واالح�����ت�����رامَ ،ال
ي���ت���ب ِ
أبداَ .
يتخا�صمان � ً
يوم ،فيما كا َن
ِ
ذات ٍ
المجاورة،
المكتبات
�سامر في �إحدى
ٌ
ِ
ِ
ي�����ش��ت��ري ح��اج�� َت ُ��ه م َ
���ن ال��ق��رط��ا���س��ي ِّ��ة،
َ
كتاب
أحد
الرفوف ٌ
ِ
لفت نظ َرهُ ،على � ِ
َ
“كيف ت�صبحُ طبيبًا” ،وعلى
عنوا ُن ُه
طبيب يجري عملي ًّة
�لاف ِ��ه ���ص��ور ُة
غ ِ
ٍ
َ
جراحي ٍّة .ف�س� َأل ْ
فقيل َل ُه
�سعر ِه،
عن ِ
َ
خم�سة ع�ش َر � َ
ألف لير ًة.
وك�����ا َن ���س��ع��ي ً��دا ج ًّ
����دا ح��ي َ��ن ع����ا َد �إل���ى
��زل ،وع َّ���د ال��ن��ق��و َد ال��ت��ي ّ
وف�� َره��ا:
ال��م��ن ِ
ُ
ُ
المطلوب تمامً ا� .أ���س��ر َع �إلى
المبلغ
�أمِّ ِه مخاطبًا �إيّاها�”:أمّ يُ � ،
أريد �شرا َء
ً
مبدية
كتاب �أم��ل ُ��ك ثم َن ُه”� .أج��ا َب�� ْت ُ��ه
ٍ
�شجعْ ُتكَ
َ
ّ
ُ
�إعجابًها�”:أهنئك ،وطالما ّ
ع��ل��ى ال��م��ط��ال��ع ِ��ة .وا���ص��ط��ح ْ��ب م��ع َ
َ��ك
���ك ي��������ارا ،ف���ت���ت���ع ّ���ل ِ���م م��� ْن َ
����ش���ق���ي���ق��� َت َ
���ك
ُح ْ�����س َ��ن ال��ت�����ص�� ّر ِف وا ّت���خ َ
���رارات
���اذ ال���ق ِ
ال�صائبة”.
ِ
���ران ،ي ً
������دا ف����ي ي ٍ����د،
وه�����ا ه���م���ا ي�������س���ي ِ
وال�����س��رو ُر ي��م�ل�أُ قلبيْهما .و�إذا بيارا
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ِّ
ً
ُ
المحال،
م�شدوهة �أم���ا َم �أح ِ���د
تقف
ح��ي ُ��ث ج��ذ َب��ه��ا حَ ���ب ٌ
ْ���ل زه ُّ
�����ري ال��ل��ون،
ع��ل��ى ط َ
ّتان.
��ان خ�شبي ِ
��رف��ي ِْ��ه ق��ب�����ض��ت ِ
َ
َ
�سامر َ
فقال لها�” :أختي
ذلك،
الحظ
ٌ
َ
القفز
لعبة
العزيز َة ،طالما �أحبب ِْت
ِ
َ
الح�صول
أترغبين في
على الحب ِْل� .
ِ
على هذا الحب ِْل؟”
جب .طبعًاُ ،
تريدهُْ .
لكن ال
يارا لمْ ُت ْ
م َ
ب�سامر يندفعُ �إل��ى داخ ِ��ل
��ال .و�إذا
ٍ
ِّ
َ
خم�سة
المحل ،وي�����س��� ُأل ع ْ��ن ���س��ع ِ��ر ِه:
ع�ش َر �أل َ
��ف لير ًة! وي��ق�� ّر ُر ���ش��را َءهُ ،فه َو
ي��ف ّ
�����ض ُ��ل ���س��ع��اد َة �أخ ِ���ت ِ���ه ع��ل��ى رغ��ب ِ��ات ِ��ه
يمكن ت� ُ
ُ
أجيلها .ك��ا َن ف��رحُ ي��ارا
التي
���دان .ف��ج���أةً،
ع��ظ��ي��مً ��ا .وه���ا ه��م��ا ع���ائ ِ
ا�ستغاثة .هرعا
��ات
ِ
ي�سمعان ���ص��رخ ِ
ٍ
م�صدرها.
نحو
ِ
ٌ
طارقُ ،
�صاحب
ابن
”يا للهو ِْل! �إ َّن ُهِ
مياه على
قناة ٍ
المكتبة ،يتخب ُّط في ِ
ِ
ي��م��ي ِ��ن ال���ط���ري ِ���ق .و�إذا ب���ي���ارا ُت��خ��رجُ
ال���ح���ب َ
ْ���ل م َ
����ن ال���ك���ي���� ِ���س ،وت���رم���ي ِ���ه في
ُ
ُ
ُ
طارق،
“طارق،
يهتف:
و�سامر
القناة.
ٌ
ِ
َ
ب�سرعة”.
أم�سك الحبْل
� ِ
ٍ

وه����ا ه���م���ا ،م���عً���ا ،ك ٌّ����ل م��ن��ه��م��ا بكلتا
��ان ط ً
دان ِ��ه
ال��ي��دي ِ��ن ،ي��رف��ع ِ
��ارق��ا ،ويُ��م ّ��د ِ
������ق ،وه���������� َو ي���ت���ن ّ���ف���� ُ���س
ع����ل����ى ال������ط������ري ِ
ب�����ص��ع��وب ٍ��ة .و�إذا ب�����س��ام ٍ��ر ي���ج���ري ل ُ��ه
إ�سعافات الأوّلي َّة التي ّ
تعلمها في
ال
ِ
ّ
بالتنف ِ�س
الن�شاطات الك�شفي ِّة ،بدءًا
ِ
إ�صطناعي.
ال
ِّ
هّ
طارق…
لل ع��ل��ى ���س�لام ِ��ة
ال��ح��مْ ��د ِ
ٍ
لكن ،ل�سوءِ ال��ح ِّ
ْ
��ظ ،ل��مْ يعُ ِد الحب ُْل
عليه
هواية
لممار�سة
�صال ًحا
القفز ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لأ َّن ُ�����ه ت������أ ّذى ك��ث��ي��رًا ب�����س��ب ِ��ب اح��ت��ك ِ��اك ِ��ه
ّ
القناةَّ .
بحاف ِة
ال�شديد
لكن يارا لمْ
ِ
ِ
��زن ل َّأن ذل َ
ت��ت���أ ّث�� ْر ول���مْ ت��ح ْ
���ك الحب َْل
و�شك
�أن��ق ِ��ذ �إن�����س��ا ًن��ا بري ًئا ك���ا َن على ِ
الغرق.
ِ
وي���ا ل��ل��م��ف��اج��� ِأة ال�����س��ارّة لل�شقيقي ِْن

�سامر وي���ارا! ه��ا ه�� َو ط ٌ
���ارق ووال���دا ُه
ٍ
َ
��وم .و�إذا
ي��زورون��ه��م��ا ،م�سا َء ذل��ك ال��ي ِ
َ
ب����ال ِأب ي��ق ّ��دمُ
ل�سامر ال��ك��ت��ابَ
“كيف
ٍ
ت�صبحُ طبيبًا” مخاطبًا �إيّ��ا ُه بمو ّد ٍة
واحترام كبيري ِْن�” :شكرًا جزيلاً � ،أيُّها
ٍ
َ
ْ
ال��ف��ت��ى ال�����ش��ج ُ
��اع .ل��ق ْ��د �أن���ق���ذت ابني
الموت .وا�سمحْ لي � ْأن �أق ّ��د َم َ
َ
لك
من
ِ
هذا الكتابَ الذي �س�أ ْلتني ْ
�سعره
عن ِ
ه���ذا ال�����ص��ب��احَ ،ع���رب���و َن ت��ق��دي ٍ��ر لهذا
البطولي” .وت��دن��و الأ ّم ْ
من
ال��ع��م ِ��ل
ِّ
ً
أنت
يارا ،وتعطيها كي�سً ا،
قائلة لهاِ �”:
ٌ
بطلة” .وم���ا � ْأن ف��ت��ح�� ْت ُ��ه ي���ارا ح ّتى
��ادة ق�صوى:
�شه َق ْت م��ع��بّ��ر ًة ع ْ��ن ���س��ع ٍ
��ال
�إ ّن���ه���ا ل��ع��ب ٌ��ة ���ش��ق��راءُ رائ���ع ُ���ة ال��ج��م ِ
ُ
تحمل ...حَ ْبلاً زه��ريًّ��ا ،على طرفي ِْه
ّتان!
قب�ضتان خ�شبي ِ
ِ
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cette compétence dès le début de notre vie.
Avoir la compétence en gestion du temps : Avec le sport, on
apprend à bien gérer son temps entre les devoirs scolaires, les
devoirs au foyer et les exercices de gym. Cette compétence est
indispensable dans notre vie d’adulte.
Faire face à l’adversité : Nous faisons tous des erreurs et nous
avons tous assez de problèmes, mais la solution que
nous devrons appliquer pour pouvoir
continuer, c’est de gérer l’adversité et
les problèmes de manière équilibrée.
L’habileté d’apprendre de l’adversité et
des erreurs, on l’acquerra à travers ses
erreurs dans le sport et des difficultés
auxquelles on est confronté pendant
l’exercice.
L’esprit sportif nous enseignent l’humilité lors de la victoire et
le respect lors de la défaite.
Le plaisir : Le sport c’est quelque chose qu’on aime et qu’on
apprécie, un endroit où on rencontre des amis ou une occasion
de s’évader de la maison et des devoirs scolaires. On est libre de
choisir le sport qui nous convient. On peut essayer de nombreux
sports pour décider ce qui nous convient, alors profitons de ce
qu’on choisit.
Tenons-nous au sport, apprenons de l’adversité et
des difficultés auxquelles on fait
face pendant l’exercice. Relevons
le défi, profitons de notre potentiel
concurrentiel pour corriger
nos défauts et apprendre de nos
erreurs.

Le sport … Que de mieux !
Nous savons très bien que le sport est
bénéfique pour une vie saine
à tout âge, mais ce que nous,
les enfants, ne savons pas, c’est
le grand bienfait du sport dans
l’enfance et son impact positif sur
notre vie d’adulte.
Alors le sport est bénéfique
pour la santé, quels sont ses autres
bienfaits ?
Promouvoir un mode de vie sain : Commençons à pratiquer
le sport dès le plus jeune âge, il deviendra une partie
intégrante de nos habitudes saines.
Augmenter la confiance en
soi : Au fur et à mesure que
nous progressons dans le sport,
notre sentiment de confiance
en soi augmente et un sentiment
d’accomplissement s’éprouve. Cela
nous aidera à passer en douceur à l’adolescence.
Fixer des objectifs : Il n’y a pas de façon meilleure et plus
amusante d’enseigner la « fixation d’objectifs » comme la
pratique du sport. Fixer des objectifs pour nos vies et mesurer
notre succès en fonction de ces objectifs est une
compétence qui nous accompagne
toute une vie.
Travailler en équipe : C’est
une compétence dont nous avons
besoin partout où nous allons. Les
sports d’équipe aident à développer

fleurs en papier
donner une touche éclatante et
pleine de pep’s à vos créations.
-Découpez facilement les
feuilles. Pour cela, pliez une
feuille de papier en deux.
-Assemblez maintenant vos
fleurs entre elles. Pour cela,
collez-les à l’aide d’un tube de
colle. Pour donner du volume à
vos fleurs, enroulez les pétales
autour d’un feutre ou d’un
crayon.
-Collez ensuite votre création
sur la couronne de fil de fer, soit
à l’aide d’un pistolet à colle (ou
d’un tube de colle forte) soit à
l’aide de ruban adhésif.
-Ajoutez quelques feuilles en
papier vert. Pour cela, collez
simplement chaque partie de la
feuille autour de la couronne.
-C’est terminé ! Admirez
votre belle couronne, pleine de
couleurs.

ا�شغال يدوية

28

Couronne de
Matériaux :
Fil de fer
1 Pince coupante
Feuilles carton colorées
Feutres de couleur
Colles pailletées
Feutres magiques

29

Réalisation :
-Découpez un morceau de fil de
fer à l’aide d’une pince coupante.
Formez ensuite un cercle avec le
fil de fer et réalisez une accroche
sur le dessus.
-Dans des papiers de couleurs
différentes, découpez des formes
de fleurs et de feuilles. Vous
pouvez d’abord vous aidez d’un
crayon à papier pour dessiner les
fleurs.
-Décorez vos fleurs avec des
feutres. Les feutres magiques
sont idéals pour donner de
chouettes effets !
-Utilisez des gels pailletés pour

جميع الألعاب والأفكار
من ت�صميم و�إعداد :جوزف كرباج

الدوائر الخم�س
 -١مغ�ص
� -٢شغب

ً
� ً
وعموديا
أفقيا

حلول �ألعاب العدد 340

� -٣صغر
 -٤رغل
 -٥دغ�ش

كلمة ال�سر
م�شوار

الكلمة الزائدة

حل م�سابقة العدد 339

المنظر

 -١االفغاني  -2-مليون � -٣-أمين  -٤-يناير  -٥-غم  -٦-الأندل�س  -٧-ني� ،سليخ  - ٨-يوبيل  -٩-نخلة
بنتيجة القرعة التي �أُجريت بين �أ�صحاب الحلول ال�صحيحة لم�سابقة العدد  339فاز بـ:
الجــائزة الأولى :محمد ح�سين منذر � 100ألف ليرة لبنانية.
الجائزة الثانية  :ريان طوق � 100ألف ليرة لبنانية.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

طريقة الحل� :إقر أ� ال�س�ؤال � ً
أوال ثم ابحث عن جوابه ال�صحيح فـي قائمة الحلول التي دوّنا فـيها
جميع حلول ال�شبكة من دون تحديد مكان الجواب �أو رقمه فـي ال�شبكة.
ً
� ً
وعموديا:
أفقيا
9
8
7
6
5
4
3
2
1
 -١م�ست�شفى خا�ص �صغير
ّ -٢
ي�سد الباب ويغلقه
 -٣عمالق كبير الجثة
 -٤مدينة المانية.
� -٥شاي بالأجنبية
 -٦والية �أو نهر �أميركي
 - ٧وثيقة �إعتراف بالمال المقبو�ض
�أو نحوه ،رمح ق�صير.
 -٨لقب كل ملك من ملوك م�صر
ً
قديما.
 -٩من م�ؤلفات وليم �شك�سبير.
حل ال�شبكة:
 مكبث � -صك  -و�سكون�سن  -نيزك -بوخوم  -ي�سكره
 -فرعون  -تي  -مارد  -الم�ستو�صف.

الأ�سم:
العنوان:
المدر�سة:

ق�سيمة ا�شرتاك العدد 341
العمر:

الهاتف:

القاني  -الجالل  -لبناني  -ترقيتي  -البلدي  -البا�سل  -هنيهات  -عادلوه  -هاللية -
ي�ستلمه.
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قائمة الكلمات:
قناديل  -تماثيل  -مناديل  -تحاليل  -راتيل  -اكاليل  -ر�ساميل  -اقاويل.
كلمة ال�سر م�ؤلفة من حرفين :برد
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ً

ً
ً

� -١شهرهجري
 -٢ما يلف به الميت
 -٣معقل الع�صفور
 -٤اخل�ص و�أبر بوعدي
 -٥الباقي من القهوة في الركوة.

ف
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