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؟"نناس وكنأأ" ـلاا يهھھھ ام .1  
 يتااوللاا تتااووانسحلاا دحأأ يهھھھ -

 "ووزيیإإ" زمرر ننربتعت
.ههايیملاا لقن نهھلمع نناك يضاملاا يف -  
 "نناس وكنأأ" ةيیمستلاا لصأأ ددوعيی -

 تخألاا ينعت يتلااوو "و كيینووأأ" ىلإإ
 ةجهھللاا ريیثأتب ريیغت هھنكلوو ةةريیبكلاا

 .ةيیلحملاا

سسابللاا .2  
 رهھشأأ دحأأ وهھھھ "نناس وكنأأ" ـلاا سسابل -

 مكنكميی .ةيینابايیلاا تتاسابللاا
 ايیليیماكلاا نناجرهھم للالخ ههؤؤاادترراا

 !! اناجم
 يف ةةريیزجلاا يف هھنوودتريی ااوناك -

.تتااززانجلااوو نيیغلابلاب للافتحالاا  

صقرلاا .3  
 وكنأأ" ـلاا اهھيیددؤت صقرر كلانهھھھ -

 !اهھسابل ةيیدترم يهھھھوو "نناس
!!هھتبرجت عيیمجلل نكميی -  
!!ههوبرجت ننأأ ىنمتن -  



 لنستشعر نفحاتت إإيیزوو أأووووشيیما
ميیهھاررااجبل   

                                                                        

                                                                            
 

 صحرااء "أأوورراا"

                
 

 شراائح ثميینة من طبقاتت ااألررضض

   

اميیشووووأأ ووزيیإإ أشنم وهھھھ نناكربلاا ااذهھھھ -
خآآ ىلإإ نيیح نم رروثيی طشن نناكرب وهھھھوو 

 .رر
اا يهھھھ هھعوودص نم دعاصتت يتلاا ةةرخبألاا -

 !!هھنيیعب نناكربل

 !نناكملاا ااذذهھھھ يف اليیررووغ

.ننابايیلاا يف "ةةديیحولاا" ءاارحصلاا انهھھھ -  
 ححايیرلاا ببسب تتابنلاا ةليیلق ءااددوس ضضررألاا -

!ةةرراارحلاا ضضافخنااوو  
 

أأوو بسااوورلااوو "ايیرروكس"ـلاا نم تلكشت -
!!"نهھھھوووك مموواب" اهھنأكوو تحبص  

يتلاا نيیكااربلاا خيیررات ةفرعم مكنكميی -
ددرجمب نيینسلاا ففالآآ تتاارشع لبق اهھتدهھش 
!!اهھيیلإإ رظنلاا   



 
 طعامم جيیو

                                                                                             
االسيید أأ يیحب إإيیزوو أأووووشيیما كثيیراا   

 

 حليیب أأووووشيیما.أأ: سكانن إإيیزوو أأووووشيیما  ترعروواا على 

*1   

 بب: حقا؟!

2أأ: حتى ززبدةة حليیب أأووووشيیما ووبوظتهھ لذيیذةة جداًا. *  

 بب: جميیل.

أأ:ووأأيیضًا "كوسايیا" هھھھي أأحد ااألطعمة االمحفوظة االتي 

3نشأتت في أأووووشيیما.(هھھھنالك عدةة فرضيیاتت) *  

غيیرتت ررأأيیي بشأنن "كوسايیا"إإذذاًا بب:   

  
   حليیب أأووووشيیما             

MEMO 
في أأووووشيیما يیتم تقديیم حليیب أأووووشيیما من االحضاناتت  1*

. ووبذلك يینشأ ددااخل االفردد حبهھ لمسقط ووحتى االثانويیة
ووطعامهھ.ررأأسهھ   

ة في االيیابانن االتي لهھھھي من ااألماكن االقليیأأووووشيیما , 1*
يیقومونن فيیهھا بتربيیة ااألبقارر ووإإخصابهھا ووتعبئة حليیبهھا 

ووااحد. مكاننفي   
يیتم صنع أأطعمة محفوظة من سمك االـ "دديیكابترسس"   2*

وو االسمك االطائر ووذذلك تنظيیفهھ ووتخليیلهھ في "مرقق االـ 
اتشي" حيیث ". يیعودد تارريیخ صنعهھ إإلى عصر "مورروومكوسايیا"

 كانن االملح وواالماء ثميینانن.
ـ "كوسايیا" فيیتم صنعهھ بتخليیل االسمك بماء  أأما مرقق اال

مالح. لهھ طعم فريید بمجردد تذووقك 
   لهھ لن تنساهه طواالل حيیاتك.

 

 

 

 
 

 

 عنص نناكم

 حلملاا

         "ايیاسووك" ـلاا

 ـلاا

  "ايیاسوك"



االكاميیليیا جنة  
 تارريیخهھا

 
عودد أأصل االكاميیليیا في إإيیزوو أأووووشيیما إإلى نفس يی

االجزيیرةة. االربيیع في إإيیزوو أأووووشيیما االتي يیعتبر 
مناخهھا محيیطي هھھھو أأنسب بيیئة لنمو االكاميیليیا. يیتم 

ووشجرتهھا ووفرووعهھا ااالستفاددةة من ززهھھھرةة االكاميیليیا 
ووبذووررهھھھا في صناعة االصباغغ وواالفحم وواالزيیوتت ووغيیرهھھھا 
لذلك ال غنى لسكانن االجزيیرةة عنهھا. هھھھنالك عدةة أأنوااعع 
منهھا نتيیجة تحسيین نوعهھا. كما تحتويي جزيیرةة أأووووشيیما 

مكانن في االعالم ألفضل  50على ثالثة أأماكن من أأصل 
 حديیقة كاميیليیا. 

 
 

 ززيیت االكاميیليیا
 

  
يیتم ااستخرااجج ززيیت االكاميیليیا من بذررتهھا. هھھھو مفيیدةة 
للصحة وويیعتبر من مستحضرااتت االتجميیل االهھامة نظراًا 

على حمض ااألووليیيیك. يیمكن ااستعمالهھ ليیس فقط  الحتواائهھ
 للبشرةة وواالشعر ووإإنما أأيیضًا للطعامم.

 

 
 

 مهھرجانن االكاميیليیا

 
من أأووااخر كانونن االثاني/يینايیر ووحتى أأووااخر 

 ※آآذذاارر/ماررسس

 
 ننأأ مهھعمجأب ةةريیزجلاا نناكسل نكميی

 هھيیف ةيیقيیقحلاا ايیليیميیاكلاا ةةرهھھھزز ااوودهھھھاشيی
 .اهھنع ااوملعتيی ننأأوو اميیشووووأأ ةقيیدح يف
 ـلاا صقرر ةةدهھھھاشم  اضيیأأ هھيیف نكميی امك
 للاجرلااوو ءاسنلاا ةيیرجتوو "نناس وكنأأ"

 "نناس وكنأأ" ـلاا سسابل ءاادترراا
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