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ميزن� اهلل عن بقية خلقه ب�لعقل، ف�لعقل زينة االن�ص�ن وهبه اهلل لن� لنميز بني ال�صواب واخلط�أ 

وبني اجليد والف��صد واخلري والب�طل، وحتى ي�صتطيع االن�ص�ن ان يعي�ش حي�ته حي�ة موفقة ه�دئة 

اآمنة عليه ا�صتخدام عقله يف التفكري والرتوي قبل اخذ اي قرار، كم� عليه ان ال يتكل على احلظ 

اأم�نيه واحالمه من  اأعم�له، ف�حلظ م� هو اال م�صجب يعلق عليه االن�ص�ن الف��صل واالتك�يل  يف 

دون ان ي�صعى او يعمل.

احب�ئي ان النج�ح ال ي�أتي اإال اإذا بذل االن�ص�ن جهده فتثمرة العلم، العمل وثمرة العمل، االجر 

وثمرة العقل، ح�صن االختي�ر ومن دالئل العقل، ح�صن ال�صواب.

ماما شيخةواإىل لق�ء ي� اأحبتي
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فكرة بحرينية وم�شروع متميز يحظى مب�شاركة عدة دول

نَع اأيديهم«! »الطباخ ال�صغري«.. يحفّ ـز الأطفال لياأكلوا »�صُ

الأيام – خا�ص:

لأطفالهم،  وامل�شرب  املاأكل  توفري  على  الأمور  اأولياء  يحر�ص 

منذ  الأبناء  لدى  ال�شحي  الأكل  ثقافة  ن�شر  على  حر�شهم  بجانب 

ال�شيئة  الغذائية  العادات  فيه  تنت�شر  الذي  الوقت  ويف  ال�شغر.. 

وتف�شي عادات و�شلوكيات دخيلة على جمتمعنا تتمثل يف املاأكولت 

ال�شريعة واملاأكولت الدهنية وغريها، اإل اأن هناك توجه على اجلهة 

يف  اأنف�شهم  على  العتماد  الن�صء  لتعليم  وي�شعى  ي�شارع  الأخرى 

التقينا  الأطفال والنا�شئة.. وقد  لفئة  حت�شري طعام �شحي منا�شب 

»الطباخ  م�شروع  �شاحبة  الكوهجي  عبدالرحمن  دلل  بالآن�شة 

ال�شغري« اأو Little Chef الذي تديره وت�شرف عليه منذ اأ�شهر، ودار 

معها احلوار التايل:

[ كيف ج�ءت فكرة م�صروع »الطب�خ ال�صغري«؟

اأمور الطبخ واأ�شرار املطبخ والطبخات،  منذ �شغري واأنا احب 

كما اإنني اأحب الأطفال، وقد قررت اأن اأقوم بدمج هذين الأمرين من 

خالل الربط بني الأطفال والطبخ، واأنا ا�شعر ان فكرة تعليم الأطفال 

اأمور الطبخ فكرة لزمة و�شرورية يف ظل ان�شغال الوالدين بالأمور 

اجلانب  هذا  الأطفال  يتعلم  اأن  اأجل �شرورة  العامة، ومن  احلياتية 

بها،  الطبخ  التي يتم  الكيفية  باأ�شا�شيات  ويكونوا على علم ودراية 

وعلى القل اأن يتعلموا بع�شاً من جوانب اأ�شرار املطبخ املنزيل.

[ متى ك�نت اإنطالقة امل�صروع؟

كانت النطالقة قبل 3 �شهور تقريباً، وبالتحديد اعتباراً من �شهر 

مار�ص 2013.

[ اأين يتم تعليم االأطف�ل؟ يف املنزل؟ اأو يف مركز خ��ش؟

كبري  داخلي  مطبخ  بالبيت  اإن  البيت، حيث  بتعليمهم يف  اأقوم 

وق�شم خا�ص لتعليم الأطفال قواعد الطبخ وحت�شري الأطعمة.

كم تبلغ اأعمار الأطفال امل�شاركني يف برنامج »الطباخ ال�شغري«؟

تبلغ اأعمار امل�شاركني ما بني 4 – 10 �شنوات، وهم من اجلن�شني، 

م�شاركني  اأطفال  هناك  فاإن  البحرينيني،  الأطفال  اإىل  وبالإ�شافة 

م�شر  وجمهورية  ال�شام  وبالد  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  من 

مما  الدول،  من  وغريها  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ومن  العربية 

يبعث على الفخر والعتزاز حلجم امل�شاركة الدولية يف هذا امل�شروع 

البحريني الرائد.

[ م�ذا عن ر�صوم اال�صرتاك يف امل�صروع؟

امل�شاركة يف الربنامج تتم بر�شوم رمزية جداً، ويتم من جانبنا 

اللوازم مثل املريلة واأدوات الطبخ وكميات الأكل املراد  توفري كافة 

حت�شريه واإعداده.

[ هل يتم التدري�ش ب�صكل يومي؟

يتم ب�شكل يومي، حيث اأنه يف كل يوم اأ�شتقبل جمموعة خمتلفة 

ال�شهر  يف  مرات   4 ملدة  تدريباً  تتلقى  جمموعة  وكل  الأطفال،  من 

الواحد، علماً باأن كل جمموعة ت�شم 10 اأطفال.

[ كم يبلغ عدد امل�صجلني يف امل�صروع حتى االآن؟

يبلغ عدد امل�شجلني خالل برنامج ال�شهر احلايل 60 طفل وطفلة، 

بينما بلغ العدد الجمايل للم�شتفيدين من امل�شروع منذ انطالقته نحو 

220 طفالً وطفلة.

ما هي اأهم الطبخات اأو الأكالت التي يبدع الأطفال يف اإعدادها؟

ما  والتميز يف  الإبداع  على  مقدرة  يبدون  فهم  الأطفال  بطبيعة 

يطلب منهم، وعلى �شبيل املثال فاإنهم يبدعون اأكرث يف حت�شري الـ 

واملاأكولت  ال�شندويت�شات  اأنواع  وبع�ص  و»البا�شتا«  كيك«  »كب 

املحلية، وعموماً فاإن الأطفال امل�شاركني يحبون اأن ياأكلوا كل ما هو 

»من �شنع اأيديهم«!

[ كيف وجدمت جت�وب االأطف�ل مع امل�صروع؟

يحبون  بطبيعتهم  فالأطفال  ممتازاً،  كان  الأطفال  جتاوب 

الإعداد  يف  وي�شاركون  فيه  يبدعون  فنجدهم  البتكاري  ال�شيء 

وطاقة  ابتكارية  اإمكانيات  من  ميتلكون  ما  بكل  له  والتح�شري 

اإبداعية.

وم�ذا عن جت�وب اأولي�ء االأمور مع امل�صروع؟

وهلل احلمد فاإن كافة اأولياء الأمور متحم�شون للفكرة وهناك 

منهم من اأبدى رغبة يف الت�شجيل لل�شهور القادمة من الربنامج.

»الطباخ  مل�شروع  بالن�شبة  الأهل  فعل  ردة  كانت  وكيف 

ال�شغري«؟ هل وجدت الت�صجيع الك�يف؟

يدعمونني  بال�شك  وهم  البداية،  منذ  الفكرة  اأعجبتهم  الأهل 

ويقدمون يل امل�شاندة والت�شجيع يف كل خطواتي.
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امل�صدر كلية العلوم – ج�معة البحرين

الربوق نب�ت ع�صبي حويل من النب�ت�ت ذات الفلقة الواحدة،

املوطن .. يعد هذا النب�ت من االأنواع اال�صلية يف بلدان �صم�ل افريقي�، جنوب غرب اوروب�، �صبه اجلزيرة العربية، 

البوا�صري،  الدم،  النب�ت كم�صهل لعالج االم�ص�ك، احل�صبة، فقر  اآ�صي�، ب�ك�صت�ن والهند. وي�صتخدم هذا  جنوب غرب 

ج�م�  ودايهومو  لينوليك  الف�  الدهنية  االحم��ش  من  مرتفعة  ن�صب  على  النب�ت  هذا  يحتوي  وااللته�ب�ت.  التقرح�ت 

لينوليك.

يعترب احل�م�ش الدهني الف� لينوليك من االحم��ش الدهنية اال�ص��صية التي ال ي�صنعه� ج�صم االن�ص�ن، لذلك يجب 

احل�صول عليه� من الطع�م. كم� يعترب هذا احل�م�ش الدهني من االأنواع التي يطلق عليه� ا�صم اأوميغ� 3 والتي ت�ص�عد 

كم�ص�د  لينوليك  ج�م�  دايهومو  الدهني  احل�م�ش  ي�صتخدم  جهته  من  وال�صرايني.  القلب  اأمرا�ش  من  الوق�ية  على 

لاللته�ب�ت وخ�ف�ش ل�صغط الدم.

نبات البروق

هل تعلم؟؟

ان وجود  يولد حركة؟  ان  املغن�طي�ش ميكن  ان 

جم�ل  واالآخر  كهرب�ئي  جم�ل  احدهم�  جم�لني 

بتوليد  كفيلة  قوة  يولدان  ان  ميكن  مغن�طي�صي 

احلركة.

االأر���ش  م���وارد  على  االإن�����ص���ن  حي�ة  تعتمد 

ال  اإذ  االأ�ص��صية  ح�ج�ته�  جميع  لتلبية  الطبيعية 

ميكنن� البق�ء اأحي�ء بدون �صرب امل�ء، وامل�ء والرتبة 

ال�صخور  ن�صتخدم  كم�  الغذاء،  الإنب�ت  �صروري�ن 

النفط  مثل  والوقود  املب�ين،  الإن�ص�ء  واخل�صب 

والغ�ز الطبيعي والفحم احلجري يزودن� 

والإعط�ئن�  طع�من�  لطبخ  ب�لط�قة 

�صيف�ً  وال���ربودة  �صت�ًء  ال��دف 

ولت�صغيل م�ص�نعن�.

الطبيعية  امل��وارد  تق�صم 

متجددة   : جمموعتني  اإىل 

ت�صمل  حيث  متجددة،  وغري 

والهواء،  والرتبة،  امل�ء،  املتجددة 

الزراعية،  واملح��صيل  واالأ���ص��م���ك، 

وت�صمل موارد الط�قة املتجددة اأي�ص�ً ط�قة 

ال�صم�ش والري�ح وامل�ء، ويعد اخل�صب متجدداً 

زمنية  فرتة  ويعو�ش خالل  ينمو  اأن  الأنه ميكن 

معقولة.

والوقود  املع�دن  املتجددة  غري  املوارد  وت�صمل 

االأحفوري ك�لفحم احلجري والنفط والغ�ز الطبيعي، 

تكون  الأنه  اال�صم  بهذا  االأحفوري  الوقود  وي�صمى 

نب�ت�ت  لبق�ي�  الذي ح�صل  الكيمي�ئي  التغري  ب�صبب 

تر�صب�ت  داخل  انح�صرت  جداً  قدمية  وحيوان�ت 

الطبيعي من  والغ�ز  النفط  وتكون  ال�صخور،  فت�ت 

طبق�ت �صميكة من خملوق�ت جمهرية تر�صبت على 

املخلوق�ت  قيع�ن حميط�ت قدمية، واأثن�ء طمر هذه 

حتت الرت�صب�ت عملت البكتريي� واحلرارة وال�صغط 

اجليولوجيون  ي��ح��دد  ن��ف��ط،  اإىل  حتويله�  على 

ال�صخر  يف  اآب�راً  املهند�صون  ويحفر  النفط  مواقع 

منتج�ت  اإىل  النفط  امل�ص�يف  وتف�صل  ال�صتخراجه 

الوقود،  وزيت  والكريو�صني،  البنزين،  مثل:  عدة 

ت�صنع  التي  االأخ��رى  املنتج�ت  ومن  واالأ�صفلت، 

التلوين و�صوائل  واأقالم  “العلكة”  اللب�ن  النفط  من 

التنظيف والبال�صتيك.

يعد الفيل االآ�صيوي من الثديي�ت التي تعي�ش عمراً اطول من غريه� م� عدا االن�ص�ن وقد ك�ن اكرب رقم �صجل 

هو للفيلة املدعوة »مودوك« التي م�تت يف متوز ع�م 1975م يف ك�ليفورني� ب�لوالي�ت املتحدة وعمره� 75 ع�م�ً 

وخالل حي�ته� يف ال�صريك تعر�صت الفيلة ملح�ولتني لت�صميمه� كم� جنت من حريق رهيب وقد جعلت الن�ر منه� 

بطلة عندم� متكنت من �صحب قف�ش اال�صد خ�رج اخليمة الكبرية ب�أم�ن. كم� ك�نت جنمة م�صل�صالت تلفزيونية 

قبل تق�عده�.

موارد األرض الطبيعيةموارد األرض الطبيعية

الفيل اآلسيوي
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املقادير:

1 موزة. 

1 جوافة. 

�شكر ح�شب الرغبة. 

كاأ�ص حليب – ثلج جمرو�ص.

طريقة التح�صري:

املوز واجلوافة بعد نزع بذورها وتخلط مع  يقطع   –  1

احلليب وقليل من ال�شكر وثلج جمرو�ص يف خالط كهربائي.

2 – ت�شفى وتقدم مثلجة.

الفريو�شات جراثيم ي�شعب الفتك بها، لي�ص من دواٍء 

ول من م�شاد حيوي ي�شتطيع ان يق�شي على الفريو�ص، 

الوحيدة  الو�شيلة  منه!  التخل�ص  اإذاً،  ال�شهل،  من  لي�ص 

للقاح هي تدريب اجل�شم على الدفاع عن نف�شه وحيداً. 

ان يف ج�شدك »دفاعات« لها ذاكرة: هي الج�شام ال�شدية 

تعطل  الأج�شام  فهذه   – البي�ص  الكريات  ت�شنعها  التي 

املعركة.  تخ�شر  واأحياناً  عليها.  بتمركزها  العداء  عمل 

واإذا ربحت تتذكر عدوها فيما بعد.

اللقاح يوؤثر م�صبقًا

لقد لقحت حتماً! حقنت بكمية من الفريو�ص املخفف 

واإذا  يخزنها.  �شدية  اج�شاماً  ج�شمك  ي�شنع  كثرياً. 

تتخل�ص  ان  ت�شتطيع  ذاته  بالفريو�ص  بعد  فيما  ا�شبت 

من املر�ص.

لن  الكبار  من  اكرث  المرا�ص  الطفال  ويخ�شى 

جهازهم املناعي هو ا�شعف من جهاز هوؤلء.

دفاعات  وت�شنع  اكرث  جراثيم  ت�شادف  كربت  كلما 

اكرث.

يتيح البحث ايجاد لقاحات جديدة

اكت�شفت بعد با�شتور لقاحات عديدة للكفاح �شد ال�شل 

واخلناق الغ�شائي والكزاز، هذه الأمرا�ص البكتريية التي 

كانت فيما م�شى اوبئة حقيقية. باإمكانك اليوم ان 

با�شتثناء جدرة  الطفال  امرا�ص  تلقح �شد جميع 

املاء »احلماق«. ل يوجد لقاح �شد هذا املر�ص. وقد 

ملطف  ب�شكل  والنكاف  باحلمرياء  الن�شان  ي�شاب 

حتى ولو كان ملقحاً �شدهما.

اكت�شف  لقد  تظهر!  جديدة  فريو�شات  لكن 

فريو�ص ال�شيدا ولكن العلماء مل يتو�شلوا بعد، 

بالرغم من جهودهم امل�شنية، اإىل ايجاد لقاح 

�شد هذا الفريو�ص. يفتك هذا املر�ص املميت 

في�شتحيل  اجل�شم.  دفاعات  بو�شائل 

عليه حينئٍذ، ان يدافع عن نف�شه �شد 

اأدنى ا�شابة وينتهي باأن يتال�شى.

التلقيح.. وسيلة للدفاع

ا�شطواين ال�شكل ولونه اخ�شر اأو ابي�ص خم�شر وهو نبات ذو �شاق زاحفة تنمو افقياً على �شطح 

الرتبة، توؤكل ثمرته نيئة، كما ميكن ان ت�شنع منه ال�شلطة واملخلل.

وهناك اأنواع اخرى يطلق عليها ا�شم خيار لونه اخ�شر فاحت اأو ابي�ص وطويل ال�شكل يزرع يف 

دول اخلليج وي�شمى با�شم »طروح«.

اخليار مفيد للرجيم.. وكذلك ي�شتعمل يف تخفيف اآلم العني بو�شع قطعة منه على العني مدة 

5 دقائق في�شعر بالراحة كما ي�شتعمل للتجميل باإدخاله يف الكرميات للوجه واجل�شم وال�شابون.

يحتوي على كمية كبرية من املاء، يحبه ال�شغار والكبار.

الـخـــيــــــار



نقد  موؤ�ش�شة  يف  النقود  متحف  يوجد 

البحرين الذي يقع يف املنطقة الدبلوما�شية 

املتخ�ش�ص  املتحف  هذا  ويحتوي  باملنامة، 

والإ�شالمية  القدمية  العربية  العمالت  على 

الذهب  مــن  امل�شنوعة  والبيزنطية 

 16 يف  املتحف  افتتاح  مت  فقد  والف�شة، 

على  يحتوي  اذ   1999 عام  من  فرباير 

بع�ص العمالت النادرة يف العامل العربي، 

العمالت  اأندر  ت�شع  من  واحدة  به  وتوجد 

العامل. الإ�شالمية يف 

التالية:  الأق�شام  من  املتحف  ويتاألف 

املعدنية  امل�شكوكات  الآيل،  احلا�شب 

الوثائق وال�شور.  النقدية،  والأوراق 

على  حتتوي  مكتبة  املتحف  ي�شم  كما 

200 كتاباً يف امل�شكوكات املعدنية العاملية، 

والكاتلوجات،  العاملية،  النقدية  والأوراق 

العاملية،  واملزادات  العمالت،  قراءة  وكتب 

واأ�شعار العمالت العاملية القدمية، وتاريخ 

التذكارية  البحرين، وامليداليات  النقود يف 

مواقع  وخــرائــط  والــتــاريــخ،  العاملية، 

التالية:  املطبوعات  عنه  وي�شدر  ال�شك، 

امل�شكوكات  وكتيب  النقود،  متحف  كتيب 

وكتيب  املوؤ�ش�شة،  عن  ال�شادرة  املعدنية 

الأوراق النقدية للدينار يف البحرين، دليل 

النقود. متحف 

ــف الــعــمــالت  ــح ــت ــم امل ــش ــ� وي

وامليداليات  والأجنبية  الإ�شالمية 

النقدية  والأوراق  التذكارية 

وال�شور  التاريخية  والوثائق 

عن  عليها  احل�شول  مت  الفوتوغرافية، 

ح�شب  وتعر�ص  وال�شراء،  الإهداء،  طريق 

اإي�شاحها  وو�شيلة  التاريخي،  الت�شل�شل 

الفيديو.  ال�شور واأ�شرطة  عن طريق 

فقد بداأ التاريخ النقدي الأول للبحرين 

العام  البحريني يف  النقد  بتاأ�شي�ص جمل�ص 

الدينار  الوقت و�شع  1965، ومت يف ذلك 

حمل  ليحل  التداول  يف  اجلديد  البحريني 

واحد  دينار  كل  وكان  اخلليجية،  الروبية 

ي�شاوي 10 روبيات. 

فئات  من  نقدية  اأوراق  اإ�شدار  ومت 

واحد،  ودينار  دنانري،  و5  دينار،   10

و100  دينار،  وربــع  دنانري،  ون�شف 

املعدنية  القطع  وكانت  الورقية.  فل�ص 

و25  فل�شاً،  و50  فل�ص،   100 بفئات 

فل�شاً، و10 فلو�ص، و5 فلو�ص، و1 فل�شاً.

قيمتها  تبني  النقد  اأوراق  وكانت   

وجهها  على  ــة  ــدول ال �شعار  وحتــمــل 

ال�شراعي  البانو�ص، »املركب  اإىل  بالإ�شافة 

التقليدي«. 

ثقافات08

وطني حبيبي
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مــــــتـــــــحــــــــف الــــنــــقــــــــود

كب�ر  احد  يعد  بغداد،  �صواحي  احدى  يف  ولد  الكرخي،  احل�صن  بن  حممد  ابوبكر  هو 

احل�ص�ب  يف  كت�ب�ً  ف�ألف  واجلرب،  احل�ص�ب  بعلمي  كبرياً  اهتم�م�ً  اهتم  العرب،  الري��صيني 

»حتليل امل�ص�ئل العددية« مل ي�صتعمل فيه االرق�م بل ا�صتخدم ح�ص�ب اجلمل، حيث ك�ن علم�ء 

العرب ي�صتعملون احلروف االبجدية بدل االرق�م، لكل حرف رقم وقد وجد يف كت�به »البديع 

التي ال ميكن  التقريبية لالعداد والكمي�ت  القيم  يف اجلرب واملق�بلة« طرق�ً جديدة اليج�د 

ا�صتخراج جذوره�، وا�صتعمل يف ذلك طرق�ً جربية تدل على قوة الفكر و�صعة العقل 

ومعرفة ت�مة بعلم اجلرب. ا�صهر كتبه »الفخري يف اجلرب واملق�بلة«.

يف  »الك�يف  كت�ب  ويف  الرتبيعي  اجلذر  اليج�د  جديداً  ق�نون�ً  ا�صتنبط  كم� 

تويف  الث�نية  الدرجة  ملع�دالت  ومزيدة  متنوعة  حلوالً  اوجد  احل�ص�ب« 

1020 ميالدية.

أبو بكر الكرخي



09 معلومات

براعم . نت
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ال�صب�ق  األع�ب  وهواة  ملحبي 

البخ�رية  ال���دراج����ت  وق��ي���دة 

ومم�ر�صة  اال�صتمت�ع  ميكنكم 

ل��ق��ي���دة خمتلف  جت��رب��ة م��ث��رية 

اأن����واع امل��رك��ب���ت وال��دراج���ت 

هذا  زي���رة  خالل  من  البخ�رية 

والذي   bikegames88 املوقع 

هذه  م��ن  الكثري  على  يحتوي 

االألع�ب املتنوعة واملثرية.

املوقع  ه��ذا  زي����رة  ميكنكم 

االلكرتوين

www.bikegames88.com

ألعاب القيادة و الدراجات البخارية

إعالن
يعلن

 

نــادي �صــريفة العـو�صي

 للأطفال والنا�صئة

 عن بدء الت�صجيل لربنامج

  »كرة الطائرة« 

الـفـئـة العمـريـة : 12 – 15 �صنة 

للأولد والبنات

الفرتة من 4 – 5:30 م�صاًء

لل�صتف�صار الت�صال على: 

17008416

عام  الفر�ص  مار�شها  جداً  قدمية  ريا�شية  لعبة 

2000 قبل امليالد.. ثم انتقلت اإىل الدول املجاورة كالهند 

يف  ثم  اليونان  وبالد  م�شر  ثم  وباك�شتان  وافغان�شتان 

لعبة  ا�شم  عليها  اطلق  الو�شطى حيث  القرون  فرن�شا يف 

الهوكي ن�شبة اإىل كلمة هوكيه التي تعني ع�شا الراعي.

نادي  وتبناها   19 القرن  يف  اجنلرتا  اإىل  انتقلت  ثم 

وميبلدون فاأ�ش�ص اأول ناد للهوكي على احل�شي�ص وو�شع 

على  الهوكي  للعبة  الدويل  الحتاد  تاأ�شي�ص  قوانني  لها 

منهاج  يف  ادرجت  ذلك  وبعد  1907م  يف  احل�شي�ص 

اللعاب الوملبية عام 1908م.

امللعب – م�شتطيل ال�شكل طوله 100 ياردة وعر�شه 

60 ياردة.

يحدد خط املنت�شف بكامل طوله. اأما خط 25 ياردة 

بكامل  متقطعة  بخطوط  فيحددان  املنت�شف  خط  من 

طولهما.

املرمى – يو�شع يف و�شط خط املرمى وهو موؤلف من 

قائمني راأ�شيني امل�شافة بينهما اربع ياردات.

ل  ان  ويجب  ال�شد  حمكمة  املرمى  خلف  �شباك  تثبت 

يزيد فوا�شل ال�شباك عن �شت بو�شات كما يجب ان تطلى 

القائم والعار�شة باللون الأبي�ص.

�شباك  ا�شفل  ياردات  �شياج خ�شبي بطول 4  ويو�شع 

اأبي�ص  الكرة. ت�شبه كرة الكريكت وان تكون مغلقة بجلد 

 5.¾ اإىل  اجنكليزية  اأوقيات   5.½ بني  يرتاوح  ووزنها 

اليد  اجتاه  يف  م�شطح  وجه  امل�شرب  انكليزية،  اوقيات 

الي�شرى. املالب�ص يح�شر على الالعبني ا�شتخدام الحذية 

الالعبني،  خطورة  يف  ت�شبب  م�شامري  على  حتتوي  التي 

وهي لعبة جماعية تناف�شية تلعب بفريقني عدد كل فريق 

11 لعبا، وحار�ص مرمى واحد لكل فريق.

الهوكي على الحشيش

الغ�رقة، عالوة على  لل�صفن  االإنق�ذ  اأعم�ل  الغو�ش يف  ت�صتخدم بدلة 

اال�صتخدام�ت العلمية، ولهذه البدلة ميزة فهي م�صممة للنزول اإىل اأعم�ق 

ت�صل اإىل 300 مرت حتت �صطح البحر.

وذلك  جرام�،  كيلو   280 اإىل  امل�ء  خ�رج  البدلة  هذه  وزن  وي�صل 

بداخله�، عالوة على عدد كبري من  الذي  الغوا�ش  الأنه� م�صممة حلم�ية 

االأجهزة املت�صلة به�، مثل: مروحتني للدفع جتعالنه� مثل غوا�صة �صغرية، 

ا�صطوان�ت االأك�صجني، ك�مريا فيديو، اجهزة ات�ص�ل ب�ل�صفينة التي يتبعه� 

الغوا�ش، وغريه� من اأجهزة.

بــدلــة األعـمـــــاق



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-   نخلة2-  األقزام 1-   عقلة االصبع

2 -  1965م 1 - 1956م
متى تأسس مجلس النقد البحريني؟

المسابقة

فرتة  ق�شيت  لقد  الفيل�شوف:  ل�شديقه  الر�شامني  اأحد  قال 

اأ�شتغل بالر�شم، ثم تركته اإىل الطب.

فقال الفيل�شوف: لقد اأح�شنت بذلك �شنعاً، فاأخطاء الر�شم 

وا�شحة للعيان، بينما اأخطاء الطب ي�شرتها الرتاب.

ا�شتهر اأحد البخالء ببخله، فقيل له اإنه يوجد من هو 

اأبخل منك، فاأراد اأن يراه، وعندما طرق عليه الباب خرج 

له البخيل وقد غطى اإحدى عينيه بيده.

ف�شاأله البخيل: ملاذا تغطي اإحدى عينيك بيدك؟

قال له: اإن من التبذير اأن اأنظر اإىل الدنيا بعينني.

اإخطاء

اأبخل بخيل

خم�ص  له   -1

ول  عظم  بال  اأ�شابع 

حلم؟

الذي  ال�شيء  ما   -2

ي�شنعه الن�شان لريكله؟

3- لونه اأ�شود ول ينتفع 

به اإل اإذا كان لونه اأحمر؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

- بيل وسباستيان

- 27 قمر

حسين يوسف ابوتاكي
فاطمة علي يوسف

فاطمة سمير

1- القفاز.

2- الكره.

3- الفحم.
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11 تسالي

[ اأن عدد �شمامات القلب يف ج�شم الإن�شان اأربعة.

[ اأن الإغريق اأول من رقموا ال�شفحات يف كتبهم.

[ اأن يف خلية النحل ملكة واحدة وملك واحد، واملاليني الباقية 

من النحل هم الأولد.

[ اأنه لي�ص للقمر غالف جوي واجلبال تغطي معظم �شطحه.

تعلم الرسم

هل تعلم؟!

الفوارق

المتاهة
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مدرسة النور العالمية تقيم مسابقات التهجي لطلبتها

روضة الناصرية تقيم فعالية أسبوع الفواكه
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برنامج الطبخ في مركز ابن خلدون االجتماعي 

الع�شري  التعليم  مدر�شة  احتفلت 

اإدارة  احتفال منوع نظمته  الأم يف  بعيد 

املدر�شة،  فناء  يف  املدر�شة  باملنا�شبة 

وقد �شاركت الأمورة جنى ح�شني مو�شى 

بفاعلية يف الحتفال من خالل م�شاركتها 

خاللها  ن�شدت  غنائية  فقرات  عدة  يف 

واأف�شالها  بالأم  وتغنت  الأحلان  اأعذب 

العديد  املدر�شة  تالميذ  قدم  كما  الكثرية، 

من الفقرات التمثيلية والإن�شادية وقدموا 

خالل  من  لأمهاتهم  العرفان  كلمات 

العربية  باللغتني  القوها  �شادقة  كلمات 

والجنليزية.

جنى تشارك في احتفال عيد 
األم بمدرسة التعليم العصري
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فعالية يوم المهن في روضة الربيع

نادي شريفة العوضي ينظم فعالية معرض الكتاب للجميع

ا�سماء عماد النواخذه 

حتتفل بعيد ميالدها
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م�صاهمة من الطفلة: يارا طلل مطر

التاريخ  قدم  منذ  البحرين  مملكة  ت�شتهر 

ال�شناعة  هذه  ترتكز  حيث  الفخار  ب�شناعة 

حمرتيف  خالل  من  عايل  قرية  يف  التقليدية 

املهنة الذين يقدمون اأ�شكالً متنوعة وبزخارف 

الزمن  تطور  ومع  فريدة.  وا�شكال  بديعة 

التكنولوجي  والتطور  ال�شناعي  والزحف 

تدهوراً   – لالأ�شف   – الفخار  �شناعة  �شهدت 

ملحوظاً خالل ال�شنوات املا�شية، مما اأثر على 

العاملني  اأعداد  تقليل  يف  واأ�شهم  انت�شارها 

كان  التي  العريقة  التقليدية  احلرفة  هذه  يف 

الأحفاد.  ثم  ومن  فالآباء  الأجداد  يتوارثها 

علي  ال�شقيقان  الطفالن  يبدو  ال�شورة  ويف 

يف  منهمكان  وهما  جعفر  عبداحل�شني  وحممد 

يجمعانها،  التي  الفخارية  بالأواين  العناية 

تلك  تلوين  باأعمال  بالقيام  م�شغولني  ونراهما 

ت�شتهويهمها  التي  الهواية  �شمن  الفخاريات 

منذ فرتة، وهما يلقيان كل امل�شاندة والت�شجيع 

اختيار  حيث  يف  ت�شاعدهما  التي  املاما  من 

الألوان املنا�شبة لكل عمل فني.

»عالوي  ال�شغريين  للفنانني  متنياتنا 

من  ومزيد  والنجاح  بالتوفيق  وحمودي« 

التاألق يف حـب الرتاث البحريني العريق. 

ال�صقيقان علي وحممد و�صـغف تلـوين الفخـاريات

MTE STUDIOS FZ-LLC Licence No. 30632

P.O. Box 502379, Dubai Media City, Dubai, UAE

tel: +971 4 390 2796, fax: +971 4 3908733

Dubai, Bahrain, Cape Town

MTE STUDIOS S.P.C, Bahrain Science Centre CR No. 81159-01 

Building 334, Road 109, Riyadh Avenue, Block 801, Kingdom of Bahrain 

tel: +973 1 768 6466, fax: +973 1 768 1866

email: admin.bahrain@mtestudios.com

www.mtestudios.com
www.bahrainsciencecentre.com

 
 

 

 

 األجهزة الميكانيكية واآلليات
Machines & Mechanism  

Weekly Programme 1st week of May, 2013 
 

Day 
 

Date 
 

Time 
 

Activity 

Wed 1/5/2013  (عـيد الـعـمـال ) مـــغــلــق    
Closed for Labor Day 

Thu   2/5/2013 10:00 am   بالتعاون مع المحافظة ( سالم وطني )مشاهدة فيلم
 الجنوبية

Watching (Salem Watany)  
(4+ years) 

10:30 am عرض العلوم المرحة 
MAD Science Show 

(7+ years) 

5:00 pm فنون وأعمال يدوية 
Art & Science Workshop 

(6+ years) 
5:30 pm  خدع وتجارب طبيعية 

Natural Tricks 
Fun chemistry , physics show 

 (8+ years) 
Fri 3/5/2013 4:00 pm “Cloudy with  a Chance of 

Meat Balls “(6+ years) 
Animated movie for the whole 

family on ‘Machines & Mechanisms’ 
6:00 pm  مختبر الفلكورشة عمل في  

Astrolab workshop 
(11+ years) 

7:00 pm عرض األصوات الموسيقية 
      Sound of Music show  

 (6+ years) 
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 األجهزة الميكانيكية واآلليات
Machines & Mechanisms  

Weekly Programme: 1st week of May, 2013 
 

Day 
 

Date 
 

Time 
 

Activity 

Sat 4/5/2013 10:00 am فنون وأعمال يدوية 
Art & Science Workshop 

(9-12 years) 
5:00 pm عرض العلوم المرحة 

MAD Science Show 
(7+ years) 

5:30 pm مناظرة األسبوع 
Debate of the Week  

Will the earth run out of materials 
due to excessive industrial 

production? 
Sun 5/5/2013 10:00 am عرض العلوم المرحة 

MAD Science Show 
(7+ years) 

11:30 am  خدع وتجارب طبيعية 
Natural Tricks 

Fun chemistry , physics show 
 (8+ years) 

5:30 pm تجربة األسبوع 
Experiment of the Week 

(8+ years) 
6:00 pm  تجميع القطع الميكانكية 

Mechanical Assembling  
(11+ years) 

Mon 6/5/2013 10:30  am عرض العلوم المرحة 
MAD Science Show 

(7+ years) 
11:30 am قصص علمية عن الحيوانات 

Animal Story telling 
(5+ years) 

5:00 pm  الجيولوجياورشة عمل مختبر  
GeoLab Workshop 

(8+ years ) 
5:30 pm  وأعمال يدويةفنون  (9-12 years) 

Art & Science Workshop  
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Tue 7/5/2013 10:00 am عرض العلوم المرحة 
MAD Science Show 

(7+ years) 
11:00 am  تجميع القطع الميكانكية 

Mechanical Assembling  
(11+ years) 

5:30 pm ةاكتشف اإلختراعات اإلسالمي  
Discover Islamic Inventions 

Storytelling on Islamic contributions 
to Science & Technology ( 6+ years 

6:00 pm  خدع وتجارب طبيعية 
Natural Tricks 

Fun chemistry , physics show 
 (8+ years) 

Wed  8/5/2013 10:30 am عرض العلوم المرحة 
MAD Science Show 

(7+ years) 
11:15 am  بالتعاون مع المحافظة ( سالم وطني )مشاهدة فيلم

 الجنوبية
Watching (Salem Watany)  

(4+ years) 

Thu 9/5/2013 10:30 am عرض الكهرباء الساكنة 
Static Electricity Show 

(8+ years) 

5:00 pm عرض العلوم المرحة 
MAD Science Show 

(7+ years) 
6:00 pm  خدع وتجارب طبيعية 

Natural Tricks 
Fun chemistry , physics show 

 (8+ years) 
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Fri 10/5/2013 3:30 pm “Cloudy with  a Chance of 
Meat Balls “(6+ years) 

Animated movie for the whole 
family on ‘Machines & Mechanisms’ 

5:30 pm  الفلكورشة عمل في مختبر  
Astrolab workshop 

(11+ years) 
7:00 pm عرض األصوات الموسيقية 

      Sound of Music show  
 (6+ years) 

 

 

 

 

 

 

 

Opening Hours أوقات العمل 

Sat – Thu 8:00 am – 1:00 pm  
                  4:00 pm -  7:00 pm  
Wed         8:00 am  – 1:00 pm  
Fri             3:00 pm – 9:00 pm 

ظهرا     0088 –صباحا  0088   الخميس   –السبت 
  

مساءاً        0088 –عصرا  0088  
ظهراً        0088 –صباحا  0088األربعاء               
مساءا       0088  –عصرا   0088الجمعه              

مغلق )عيد العمال(

Closed for labor Day
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